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АМЕРИКИ. 
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РУЗВЕЛТ ПЛЯНУЄ КАМПАНІЮ 
ПРОТИ ШПИГУНІВ 

ГАЙД ПАРК (Ню Йорќ). — Президент Рузвелт 
відбув тут кілька конференцій з ріжннми федераль-
ними урядниками в справі загально-краєвої кампанії 
федерального уряду' проти агентів чужинецьких 
урядів. ` у 

Президент дав до зрозуміння газетярам`, що фе-
деральний уряд до0ре свідомий того, що в Злуче-
них Державах розтягнули свої сіт і̀ шпигуни ріжннх 
заграничних урядів та що федеральний уряд збира-
еться повести проти них живу акцію. Президент 
робив виразну ріжнйцю між тими, що ведуть, тут 
пропаганду для чужих урядів, та тими, що слідку-
ють за військовими тайнами. 

АМЕРИКА Д О П О М И Н А Є Т Ь С Я З А АМЕРИКАН-
СЬКИХ Ж И Д І В В ІТАЛІЇ. 

ВАШИНГТОН. — Американський уряд прика-
з'ав Вилйемові Филипсові, американському амбаса-
дорові в Римі, передати італійському урядові ноту, 
в котрій американський уряд домагається від Італії' 
не примінювати постанов нових декретів до тих жи-
дів, що мають американське громадянство, н - и 

Натяк ноти на те, що Злучені Держави дають в 
Америці захорону всім італійцям, поясняють як за-
грозу відплати. 

Число американських жидів в Італії подають на 
200 осіб. 

АВТОМОБІЛЬНИЙ С Т Р А Й К З А З Н И Ж Е Н Н Я 
ЧАСУ П Р А Щ . 

ДІТРОЙТ (Мішіген). — Комітет Промислової 
Організації зарядив страйк 15,000 робітників авто-
мобільних фабрик Крайслера, щоб добитися обни-
ження тижня праці до 32 годин. 

Робітники піднесли це домагання, щоб дати 
можливість забібку безробітним. 

Д О М А Г А Ю Т Ь С Я З Г О Д И В ЮНІЯХ. 
ГЮСТОН .(Тексас). — Д. Д. Тобин, президент 

юнії візників, почав на річній конвенції Американ-
tbKo'i Федерації Праці кампанію за тег щоб Амери-
канська Федерація'Праці сама почала кроки, щоби 
погодитися з Комітетом Промислової Організації. 

На конвенції Далі виступали провідники ріжних 
юній з нападами на федеральні ради робітничих від-
носин за те, що вони, мовляв, фаворитують Комітет 
Промислової Організації проти Федерації Праці. 

ГУРАҐАН НА Ф И Л И П И Н С Ь К И Х О С Т Р О В А Х . 
МАНІЛ5Ї. — Ўчетвер навістив центральні остро-

ви Филипинської групи сильний ѓураган. Багато 
людей утопилося в зібраних водах рік і потоків. 
Знайдено вже 18 трупів. 
АМБАСАДОР З А К Л И К А Є Д О Б О Р О Т Ь Б И ПРОТИ 

П Р О П А Г А Н Д И , 
МЕКСИКО. — Американський амбасадор Ден-

йелс виголосив тут перед міжнародньою конвенці-
єю промову, в котрій закликав краї латинської Аме-
рики до виступу проти пропаганди ріжних европей-
ських напрямків. Він заявився за порозуміння всіх 
держав американського континенту проти европей-
ських пропаганд. 

ВИБУХ НА КОРАБЛІ. 
ФОРТ ЛОДЕРДЕЙЛ .(Флорида). — Сюди при-

везено 33 особи, що їх урятовано з нафтового ко-
рабля „Булок", на котрому скоївся вибух. Від ви-
бўху згинули на місці 3 моряки. Ті, що осталися в 
живих, утекли на море в запасній лодці. їх знайшов 
на морю корабель прибережної сторожі. 

КОРАБЕЛЬНА ЛІНІЯ П О Ч И Н А Є НОВУ П Е Р Е В О -
З О В У ПОЛІТИКУ. 

НЮ ЙОРЌ. — У пятницю приїхав до цього'пор-
ту „Нордам", новий корабель Голянтсько-Американ-
ської Лінії. 

Корабель є зовсім нового типу: є це комбіна-
ція товарового й пасажирського корабля. Корабель 
не великий: усього 10,00 тон. Може взяти лише 125 

, пасажирів. Всі пасажири їдуть одною, туристичною, 
кляс'аю. Він не скорий. 

Власники думають, що такі кораблі економіч-
ніші від морських великанів, та що до них на-
лежить будучність. Підприємство будує подібних 
кораблів більше. 

ДЮІ ПОЧИНАЄ Р А Д І О В У КАМПАНІЮ. 
НЮ ЙОРЌ. — Томас Б. Дюі, републиканський 

кандидат на ` уряд, стейтового губернатора, почав 
свою виборчу кампанією радіовою промовою, в ко-
трій закликав виборців до боротьби проти політич-
ної машинерії О'Конела в Олбані. 

ВЕЛИЧАК)ТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГЕРОЇВ. 
ОЛБАНІ (Ню йорќ) . — Губернатор Лімен про-

голосив у цьому стейті день П. жовтня Днем Пу-
лаского, а день 13. жовтня Днем Косцюшка. 

РЯТУВАННЯ НА ПОВНОМУ МОРІ. 
„Жінка за чердаком!" — роздався крик на чердаку корабля „Дойтшляд" з 

'Гамбурсько-американської Лінії, коли цей корабель був недавно на середині Атлян-
тійського океану. Вмить машини здержали корабель. Спущено на воду рятунковий 
човен. І за кілька хвилин витя`гнули з вод и паню Марту Бах, Зб-літню мешканку 
ѓлінойського міста Гобард В ўде. Корабельний лікар каже, що вона була хора й у га-
рячц} скочила з вікна своєї каюти. Вона показана на світлині білою стрілкою. 

ВІДДАЮТЬ МЕДАЛІ. 

Кількадесять чехів у К'лів-
ленді, Огайо, що були колись 
членами чеських легіонів і ді-
стали за це медалі від аліянт-
ських урядів, звернули відзна-
чення. Союз Чехословацьких 
Лєгіонарів закликає всіх чле-
нів звернути такі медалі як 
протест проти „зради" Чехо-j 
Словаччини аліянтами. 

ЛІКВІДУЮТЬ ЖИДІВСЬКУ 
КОЛЬОНІЗАЦІЮ. 

„Известия" з 5. 9. подають, 
що в Москві ліквідують відділ 
жидівської американської ор-
ґанізації „Агроджойнт", яка 
ставила соб'і ціллю скольоні-
зувати Україну жидами з ці-
лог'о світу. На той експери-
мент, як це відомо з інших 
джерел, видали жиди з Аме-, 
рики 18 міліонів долярів. Ті ' 
гроші забрала Москва і дала : 

жидам землю в Україні. Жиди 
почали були господарювати 
на тій землі, але потім мусіли 
уступити перед розлюченим 
українським селянством. Те-
пер ціла кольонізація злікві-
дована. Наслідки тої праці та-
кі: жиди стратили гроші і до-
помогли ними большевикам; 
велика скількість жидів по-
гибла, з рук українських се-
лян; багато українських селян 
погинуло за ворожість до жи-
дїв у льохах чека і на заслан-
ні; багато жидівського майна 
спалено в Україні; жиди, що 
приїхали в Україну, осталися 
в ній і панують над україн-
ським народом як комісарі, і 
т. п. 

СТРАЙК ГАЗЕТЯРІВ. 

Через страйк Газетярів, що 
належать д о ' Американської 
Газетярської Ґільди, у Вилкс 
Бері, Пенсилвенія, перестали 
виходити 4 місцеві газети, а 
саме 3 щоденні та одна тиж-
нева. 

Шофери вантажних авт до 
розвозу ґазет теж застрайку-
вали для піддержання страй-
куючих редакційних робітни-
кв. За страйк заявилися теж 
місцеві відділи майнерської 
юнії. 

БЕНЕШ ЗАПРОШЕНИЙ НА 
ПРОФЕСУРУ. ' 

Заряд університету Бравна 
в Провіденсі, Род Айленд, за-
просив д-ра Едварда Бенеша, 
бувшого президента Чехосло-
ваччини, на професора. Бенеш 
мав би викладати про міждер-
жавні відносили. 

САБОТАЖ ХЛІБОЗАГО-
ТОВКИ. 

„Комсомолець України" з 4. 
9. подає, . що' ЦК компартії 
України занявся спеціяльно 
справою зниження врожаю у 
варвинському районі чернигів-
ської области. Районні керів-
ники санкціонували зниження 
врожаю і перенесення колхо-
зів до нижчих груп урожай-
ности. МТС запізно доручив 
колхозам рахунки за працю 
тракторів. Район дав лише 
36% хлібозаготовки, 24% на-
туроплати МТС, а позички 
зерна -навіть не думає звер-
тати. ЦК рішив виправити всі 
„помилки" та стягти з насе^ 
лення більше хліба, як вро-
дило. Видано строгий наказ 
зараз же виконати пляни та' 
стягнути навіть хліб з при-
хатних ўчасѓќів землі колхоз-
ників та одноосібників.' Усіх, 
що гальмують виконання иля-
нів, притягають до відпові-
дальности. Дотеперішніх ра : 

йонних керівників усунено з 
праці. 

ДИВЕРСІЙНА ГРУПА 
В УМАНІ. 

„Комсомолець України" з 3. 
9. подає, що в уманському ра-
йоні довший час працювала 
диверсійна група, яка викона-
ла 8 нападів на майно і вби-
ла 14 людей. До групи нале-
жали розкулачені селяни. Ке-
рівниками групи були Магдій 
і Грабовський. Тепер відбува-
ється суд. ч 

ЗГОРІЛИ ПЕРЕГОНОВІ 
КОНІ. 

і - . . 
У Франції в місці годівлі ко-

I ней Норт недалеко Нант у по-
жежі згинуло 12 перегонових 

і коней вартости 2,000,000 фран-
ків. 

АРЕШТОВАНИЙ ЗА СВОГО 
ЛЬВА. 

Джозефа Добиша у Вайлд-
вуді, Ню Джерзі, котрого лев 
вирвався з його ќлітќќ й убив 
людину, поставлять на суд за 
вбивство людини, його ареш-
товано й випущено на волю 
по зложепні кавцІТ в сумі 3,000 
долярів. 

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ. 

„Известия" з .6-. 9. пишуть: 
Перепис населення має від-
образити—в цифрах світово-
історичну побіду соціялізму. 
Тепер при переписі буде пра-
цювати коло 400,000 перевіре-
них політично людей (у 1937 
році було понад 1 міліон не-
провірених). Заповнювати на-
перед переписні лісти не мож-
на. По переведенні спису буде 
контроля і вияснювання, чи 
всі все правильно повписува-
ли; у випадку неправильности 
будуть зміняти. Будуть зважа-
ти на ворогів народу, щоб ті 
не агітували проти перепису 
та не намовляли давати фаль-
шпві дані. 

СРУЛЬ МІХЕЛЬ МАЄ КЛОПІТ. 
У Кишиневі (Басарабія) су-

дили Сруля Міхеля, який був 
міністром промислу й торгов-
лі в уряді генерала Павла Ско-
ропадського. Перед большеви-
ками втік Сруль Міхель, що 
міністром був під назвищем 
Сергій Ґутнік, до Румунії, де 
жив також як Сергій Ґутнік. 
Тепер поставили його перед 
суд за зміну назвища й не-
правне румунське громадян-
ство. Суд присудив Гутнікові 
Міхельові 6 місяців вязниці і 
втрату румунського громадяи-
ства. і 

ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ТРЬОХ 
ТУРИСТІВ. 

Три італійські альпіністи, 
що сходили з гори Жорас у 
масиві Мон-Блян, упали в про-
пасть і згинули. 

ГРІМ СПАЛИВ ГРОШІ В 
КИШЕНІ СЕЛЯНИНА. 

В Скалі коло Олькуша під-
час бурі грім ударив у дім В. 
Ґльонка. В сурдуті селянина 
згоріло 700 зл., а сам селянин 
вийшов ціло. . 

ТОРГИ ЗА ЗАКАРПАТТЯ 
БУДАПЕШТ. — Мадярський уряд заявив, що 

переговори між Чехословаччиною й Мадярщиною 
відносно віддачі мадярських округів, а також від-
носно справи Закарпатської України, розлічиўться 
безпроволочно. Головою чехословацької делегації 
буде новоіменований словацький премієр, д-р Тісо, 
а головою мадярської делегації буде міністер Каня. 
Переговори розлічиўться в пограничнім містечку 
Комаром. 

Вкупі з тим мадярська преса розпочала широку 
пропаганду за те, щоб не лиш дістати назад мадяр-
ські округи, але щоб у Закарпатській Україні пере-
вести плебісцит. Мадяри пе'реконані, що мешканці 
Закарпаття незадоволені з теперішнього стану до 
тої міри," що згодяться вернутись назад до Мадяр-
щини. В тому відношенні мадяри дістали повну зго-
ду й обіцянку підержки з боку Польщі. Мадярський' 
уряд звернувся до Румунії з пропозицією дістати від 
неї піддержку в справі захоплення Закарпаття за 
ціну полагодження дотеперішніх мадярсько-румун^ 
`ських спорів. Мадярські газети широко розпису^ 
ються про новоосягнену словацьку автономію й ка-
жуть, що та автономія не є важна, бо словаки не ма-
ли нагоди висказатися самі в тій справі. Отож, на 
думку мадярів, також у Словаччині мусить іще бути 
переведений плебісцит. 

СЛОВАЦЬКИЙ УРЯД КЛИЧЕ до спокою. 
МІЛАНА (Словаччина). — Словацький уряд.ви-

дав заклик до населення, щоб воно поводилося спо-
кійно і щоб тихо справляло свята незалежности, бо' 
всякі неспокої і заколоти можуть бути використані 
як притока до чужої інтервенції. Новий словацький 
премієр, д-р Тісо, є римо-католицьким священиком. 
Він виголосив до словаків промову, в якій закликав 
їх до спокою. Він сказав, що всі словацькі партії 
погодилися наднову тавтономію'яка^гЗ^е^тгйШ' ши-
рока, що майже означатиме самостійність. 

В І Д О З В А СИРОВОГО Д О НАСЕЛЕННЯ й АРМЙ. 
ПРАГА. — Чеський премієр Сирови видав до 

армії відозву, в якій закликає її, щоб заховала пов-
ний спокій і не далася нікому спровокувати до спро-
тиву німецькій армії. Бо всякий спротив, чи який-
небудь заколот може викликати ще страшніший 
стан, ніж панує тепер. Сирови ще раз підчеркнув, 
що тепер чехословацька держава буде побудована 
на інших основах, а саме на рівності трьох народів; 
чехів, словаків і закарпатських русинів. 

ЮГОСЛАВІЯ П Р О Т И М А Д Я Р Щ И Н И . 
БІЛГОРОД. — Югославський уряд спроти-

вився тому, щоб мадяри захоплювали Закарпатську 
Україну. Він сказав мадярам, що вони `не мають ні-
якого права до Закарпаття, бо там мешкають це-ма-
дари. А замісць захоплювати інші національності, 
мадяри повинні упорядкувати свої внутрішні мен-
шинні справи. 

НІМЦІ ДІСТАЛИ БІЛЬШЕ ТЕРИТОРІЙ, НІЖ 
У ҐОДЕСБЕРГУ. 

ПРАГА. — Чехи нарікають, що німці тепер за-
хоплюють більше територій, ніж ті, що їх Гітлєр 
домагався в Ґодесберґу, а проти чого; рішуче за-
протестував Чеймберлин. Німці ставлять домагання 
до всіх німецьких територій, що мають 51 % німець-
кого населення. Рівночасно хочуть, щоб ті остро-
ви, в яких є більшість німців, були получені з чисто 
чеськими околицями і прилучені до Німеччини. 

ЕКОНОМІЧНА Е К С П А Н З І Я НІМЦІВ. 
АНКАРА (Туреччина). — Німецький міністер 

Функ, який тепер перебуває в Туреччині, заключне 
в імені свого уряду торговельний договір з турками. 
На основі того договору Німеччина -дає туркам 150 
міліонів марок кредиту, а також годиться прийма-
ти беззастережно всі турецькі продукти. Приблизно 
в тім, часі також англійці хотіли осягнути те саме, , 
але їх випередили німці. Цей торговельний дого-
вір має також політичне значіння, бо ним Туреччина 
входить у круг німецьких впливів. 

ФРАНЦІЯ ХОЧЕ ПРИЗНАТИ ҐЕН. ФкАНКА. 
ГЇАРИЖ. — Міністер закордонних справ, Боне, 

заявив, що коли Мусоліні відтягне свої війська з 
Еспанії, то Франція пішле свого представника до 
ген. Франка і признає його уряд. 

РОЗСТРІЛИ В СОВЄТАХ. ^ 
МОСКВА. — Совєтська влада далі зводить роз-

пучливу боротьбу з так званими „саботажниками". 
Цей раз влада розстрілида в Новосибірську 15 осіб 
зпоміж місцевої адміністрації за те, що-вони сабо-
тували хліборобство, затроювали зерно.і т. п. 

А 
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ЧОМУ ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА? 
Поважний нюйорський щоденник „Гералд.Три-

бюн" помістив 5-го жовтня статтю під заголовком 
"Why Rutheuia?", в котрій кидає світло на питання, 
що певно мусіло виринути в голові неодної політич-
но думаючої людини: чому саме присвячує світ 
стільки уваги розмірно невеликій країні, якою без 
сумніву є Закарпатська Україна. „Гералд Трибюн" 
пише: _ 

„Польща, як доносять, добивається відступлення 
Мадярщині тієї округи Чехословаччини, що звісна 
під назвою Руси (Rutheuia). Це далоб Мадярщині 
й Польщі спільну границю, а Мадярщині далоб кон-
тролю над одним з доступів до Росії через Басара-
бію (що нині знаходиться під владою Румунії). 

„Якби ця вістка не мала піддержки в Мадярщині, 
то вона навіть не заслугувалаб на поважну увагу; 
але так сталося, що приязнь до Польщі була здавна 
основною точкою в заграничній політиці Мадярщи-
ни, а мадяри раді би висилати т о в а р и через 
Польщу, що вони моглиб робити, якби дістали в 
свої руки Русь, через котру ведуть на північ три за-
лізниці. Якби в додатку до цього Мадярщина ще 
дістати ті округи Словаччини, в котрих переважають 
мадяри, то зо Словаччини малощо лишилось би по-
за довгий, вузький пас гір, котрого переважна час-
тина надається хіба на лісоводство. 

„Як це сталося, що Польща не зажадала Руси 
для себе, є подекуди загадкою в тих часах, коли 
кожна держава домагається всього, що може легко 
дістати. Щоправда, в тому краю нема поляків; алеж 
він має лише дуже небагато мадярів. Населення краю 
переважно руське (Rutheniau). Як таке, воно дуже 
зближене до українців. Можна припускати, що, бо-
ячися повстання української держави під німецьким 
зверхництвом, котра то держава певно зажадала би 
принаймні частини тої території, що нині є під Поль-
щею, вірить, що, завівши Мадярщину в ситуацію, 
вона амож^ тим лекше здержувати німецькі амбіції, 
амбіції. 

„Докладні подробиці, щодо причин і цілей та-
кого пляну мають менше значіння для нас, що зна-
ходимося від того краю далеко, ніж має факт, що 
цей плян є ще одним показником, що з багатьох 
боків підносяться невідпорні домагання переро-
бити зміни в мапі середущої й східньої Европи. Русь 
є лиш одним інцидентом, але й ілюстрацією. А як 
ілюстрація, вона вказує, що незадовго буде в тій 
частині світу нова боротьба за потугу, котра може 
втягнути багато держав". 

Зо статтіивиходить ясно, що навіть невеличкою 
країною, положеною в такому стратегічному місці, 
мусить цікавитися кожна політично думаюча люди-
на навіть у далекій Америці. 

Притиснений а усіх боків, у-
ряд Чехословаччини видвиг-
нув був для рятунку держави 
плян т. зв. „нумер 4". Щоби 
представити перед світом 
велику уступќу державних 
к е р м а н и ч і в та трохи під-
кріпити чехів, президент че-
ської республики, Бенеш, ви-
голосив через радіо промову, 
а в ній м. і. сказав, що „націо-
нальне питання стоїть рубом у 
цілій Европі" та ще й стра-
шнв, що Чехословаччина не о-
стання: „Такі самі клопоти бу-
дуть мати й інші держави". Не 
знати, кого саме він мав на 
думці. Та в це не будемо вхо-
дити. Але всетаки в нас нарід 
дуже прислухується до того, 
що тепер говорять про націо-
нальне питання великі держав-
ні мужі більших держав, що 
говорить про ту справу світо-

їва преса, а навіть, що гово-
рять і пишуть самі поляки, як 
то вони сварять чехів, що під-
ступом і зрадою забрали ча-
стину польськрї землі. Бо й 
поляки мають у Чехословаччи-
ні польську меншість, що з 
хвилиною вибуху .німецько-
чеського конфлікту числила 
120 тисяч душ і за кілька днів 
зросла непомі{Іно: до 150 тн-
сяч, до 175 тисяч, а тепер уже 
до поверх 200 тисяч. 

Беручи це число за правдн-
ве, то булоб з четвертина то-
го, що нараховує польська 
статистика українців у котро-
мунебудь воєвідстві, заселено-
му українцями. Але воно й не 
трудно мати нам стільки укра-
їнців, коли згідно з польськи-
ми пресовими джерелами 
вони творяться не тільки так, 
як у славному вже Чижикові 
під Львовом, де римо-католи-
ки перейшли на греко-католн-
цизм, але й тим способом, що 
українські отці-парохи масово 
перемінювали назвища „скќ" 
на „ський", „цќі" на „цький", 
„іч" на „ич" і т. п. Недавно, 
наприклад, писала одна поль-
ська газета, що „часто цілі се-
ла в той спосіб зрушені"; що 
„в Богородчанах (напр.) у мет-
рикальних книгах 80% поль-
ських душ перехрещених". 
Тому не диво, що адміністра-
ційна влада таких „метрикаль-
них урядників" карає, хоч су-
ди по переведеній розправі не 
хотять признати добрих намі-
рів адміністрації і при відкли-
ках — парохів звільнюють. 

А 

ське громадянство стоїть куль-
турно й господарсько вище 
від українського громадянства 
і тому то те польське грома-
дянство виявляє притягаючий 
вплив'на всіх тих, що себе о-
значують „тутешніми". Ми є 
свідками, як ті люди від'нахо-
дять у собі польськість, що 
виявляє себе, що не заниќла, 
тільки' була приспана". Ці „ту-
тешні" то толовно на Поліссі; 
там, де робучий день треває 
12—14 годин, де чоловік за-
робляє 1 зл., а жінка 80 соти-
ків денно і де цей заробіток 
платять травою, соломою, де-
ревом, а то й довго залягають 
з виплатою; там, де ввесь на-
рід іде на жебри по краю, а 
вдома остаються вихуділі 
старці, де поживою є мякуш 
очеретини. В них то головно 
озвалася приспана поль-
ськість. Аякже! 

А це, що нібито так важко 
жити поліщукам, то не виду-
мав ніякий „русин", що готов 
завжди кричати: „кривда нам". 
Так описала у своїх подорож-
ніх оглядах польська пнсьмен-
ннця і публіцистка, Ванда Ва-
сілєвска. Тим разом, здається, 
правду написала. 

Автім нічого дивного, що на 
Поліссі селянські. робітники 
довго не можуть виходити 
своєї -заробітчини. От у тому 
згаданому вже Чижикові се-
лянн також з такої причини не 
хотіли піти цього року скор-
ше до двох місцевих фільвар-
ків на жнива, але казали: виж-
нім наперед своє, бо хто зна, 
коли двір заплатить. Але та-
кий поступок оцінив львів-
ськин староста як зріст „ле-
структивних протипольських 
настроїв" і це було 

ну), а з другого боку мусимо 
строго держатися лєгальности 
у всьому діянні публичних 
чинників у відношенні до укра-
їнського громадянства". А вже 
найбільший п р и т я г а ю ч и й 
вплив до польщини буде тоді, 
коли адміністрація буде під-
держувати „польське грома-
дянство на областях націо-
нально-мішаних". Цією вимо-
гою вже зовсім очевидно ро-
биться кривду тій адміністра-
ції, яка навіть дуже разячо 
піддержує те польське грома-
дянство. 

А щодо „терорў", то інша 
польська газета („Слово На-
родове" з 6. IX.) виразно ќа-
же: „Довго так не може бути. 
Не може - велика й могутня 
держава дозволити, щоб її 
громадяни, і то ті, що станов-
лять підставу держави, були 
щоденно наражені на напади, 
шкоди н навіть на смерть". 
Тому то ця газета, яка на 
вступі пише, що „ми завжди 
задержували зимну кров і о-
панування й ніколи не кликали 
поліції", каже при кінці, що 
потрібна крім „скріплення по-
ліційних сил і їх засобів діян-
ня — особливо,в обсязі слід-
чих доходжень — ще й ревізія 
дотеперішньої політики супро-
ти українського сепаратизму". 
Бо загалом на тих східніх о-
країнах „потрібне якнайсти-
сліше зіспоєння тих земель з 
материком", говорив 20. 9. 
1938 р. один із стовпів проуря-
дової організації „Табор На-

одною з 
причин, що розвязав місцевий 
кружок „Рідної Школи" і чи-
тальню „Просвіти". Видно, що 
український хлоп деколи при-
забуває, що панщину в поль-
ських панів скасувала Австрія; 
якої вже на світі нема... Бо у 
польсько - українських відно-
синах треба особливо строго 
придержуватись легалізму. І 
то по обох сторонах. „З одно-
го боку — пише розуміючий 
ті відносини „Вєк Нови" з 2. 
IX. — треба рішучо вннищи-
тн всякі спроби теруру україн-
ських екстремістів у відношен-
ні до українців, що бажають 
порозуміння з польським гро-
мадянством, та у відношенні 

ціонального Обєднання" (ОЗ- в Німеччині незвичайних ми`† 
Н) на окружному зїзді в ців. І ось судетські німці по' 
Луцьку. чалй домагатися спершу те" 

Був на тому зїзді сам шеф риторіяльної автономії, а 
ОЗН, ген. Скварчиньскі. Він не прилучення їх країни Дглі 

До ні-
накликав до найтіснішого „зі--мецького материка, 
споєння" українських земель, Заки цей допис зайде за г 
бо тим був би кинув якісь сум- кеан, будуть уже шан. читачі 
ніви, що ті землі ще не є так;з телеграм знати, на чім стану 

сказав, зіспоєні. Як шеф, він 
що нераз у голову заходить, 
коли бачить, „як сильно і не-
розлучно ті землі, як у давніх 
часах, так і сьогодні, звязані з 

ло. А стане певно на прилучек-
ні бодай переважної частини 
судетської провінції до Німеч-
чини. 

Та буде це, так сказати. ли-
Польщею". Найголовніша при- ше перше потягнення опера-
чина такої сполуки це та, щоіційним ножем по чехословаць-
польський нарід завжди на кім тілі. Бо ось і інщі потяг-
тих землях боровсь, а це є нення готуються. Мадярський 
„нерозірвальні вузли нашої, премієр Імреді, мадярський мі-
вічної польської культурної J ністер заграничних справ .Ка-
місіҐ, змагання, щоб нести 
думку культури і христіян-
ської релігії" (бо на сході, 
бачите, греко-католики і пра-
вославні. — Авт.) Шеф тієї 
проурядової організації сказав 
іще, що відношення поляк'ів 
до „української руської люд-
ности є певне та ясне". „Не 
хочемо винародовлювати, тіль-
ки звязати з польською куль-
турою, щоби з собою співді-
лали". (Тому то треба було з 
початком вересня ц. р. скасу-
вати у волинських школах на-
уку української мови. —- Авт.). 

Так то стає і нам ще ясні-
шою думка згриженого чесь-
кого президента Бенеша, що 
„національне питання стоїть 
рубом в Европі"; докиатой руб 
не похитнеться. 

X. 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА ПЕРЕД РОЗБОРОМ 

тимчасом — пише інший ідо поляків, що замешкують 
польський часопис — „поль-(Малопольщу (східню Галичи-

% 
Вячеслав. Будзиновський. 

ПРАКТИК 
(Оповідання). 

5) 

— Деж той Пустовар? — 
Ќарабуѓ спитав, — бо хоч 
знав місто, то про такий ши-
нок ще не чув. 

— То новий ресторан, — 
сказали йому. По тім боці мі-
ста. То ресторан в саді. Там 
грає музика. Столи для гостей 
стоять під деревами. 

Карабут пішов до Пустова-
ра. Суддя справді сидів за од-
ним столом. Тепер Карабут не 
знав: присістися до стола суд-
ді", чи запросити його до сво-
го стола? Порадився самого 
Пустовара. Цей пішов до судді 
і сказав: „ 

— Помічник лісничого в I-
ванчиках, Карабут, хотів би 
щось панові судді розказати, 
та не знає, чи можна. 

— А чомуж би не можна? 
Він мабуть хоче сказати мені, 
коли в їх лісах буде полюван-
ня. Де він? Як є тут, то нехай 
прийде до мого стола. 

бичі ніколи не вертався. Ка-
рабут знав, куди який звір хо-
дить, отже, як хотів, міг туди 
справити мисливого, або на 
мисливого звіра нагнати. Ка-
рабут прийшов до стола, суд-
дя рукою показав крісло. Ко-
ли Карабут сів, суддя спитав: 

— Якуж новину приносите 
мені? 

— Новину і річ таку стару, 
як старі Іванчики. Нині у нас 
празник. 
. — Вбили кого? — спитав 

суддя, бо він знав, які то бу-
вають празники в тих Іванчи-
ках. 

— Різникові Янчикові зло-
мили ногу. 

— Жандарми вже пішли? 
— Пусте жандарми. Я і Ян-

чик просимо вас, пане суддя, 
щоби ви схотіли помогти нам. 

— Я? Може я маю зреперу-
вати поломану ногу? Може я 
маю приставити до арешту га-

I лабурдників, що ту ногу зло-
Суддя хотів бути для Ќа-j мили? Чи жандарми вже ма-

рабута ввічливий, бо любивіють котрого з них? 
полювати і не любив з полю-1 - Янчик лежить в хаті в 
вання вертатися без добичі. 
Котрий мисливий мав за со-
бою Карабута, т о й без до-

ліжку і страшно стогне. 
— Питаю, чи жандарми вже 

мають того галабурдника, що 

різникові зломив ногу? 
— Цього я не знаю. Я жан-

дармів не бачив; хто зломив 
ногу, не знаю. 

— То чогож ви з тим при-
йшли до мене? Я гадав, що 
ви хочете сказати щось про 
полювання. 

— Я й про полювання при-
йду сказати щось, як вже бу-
ду 'знати, коли те полювання 
буде. Вже моя голова в тім, 
щоби звір вліз під саму руш-
ницю пана судді... Янчика но-І 
ѓа страшно болить. Ми про-
сили би, щоби пан суддя дали 
нам доброго лікаря від поло-
маних костей. . 

— Я? — суддя спитав, роз-
сміявшися. — Я маю до роз-
дачі лікарів, ще й спеціялі-
стів до поломаних костей? 

— Одного пан суддя мають.. 
Саме такого, якого нам треба. 
Він добре захований у пана 
судді. Він під ключем. 

— Не второпаю... Я маю лі-
каря, ще й під ключем? 

— Він в арешті... 
— В арешті нема жадного і 

лікаря. 
— Є! Саме тому в арешті, 

що він добрий лікар. До по-
ломаних костей нема ліпшого, 
як наш Дідиќ. 

— Дідиќ!— суддя скрикнув. 
— Таж він не защо інше си-
дить, як саме за те, що комусь 
там складав поломані кості... 
Хоч би йому вільно було ро-
бити це, то він Янчикові не 
поміг би, бо його кара ще 

не скінчилася. Він вийде з а-
решту аж за тиждень. Чейже 
знаєте, що в місті є правди-
вий лікар, доктор Біржбавм. 
Ідіть до нього. 

— Я вже був у нього, — 
Карабут збрехав. — його не-
ма вдома, бо поїхав до хо-
рого на село. Янчик дуже про-
сить, щоби пан суддя да.іи 
йому на годиноч'ку Дідика. 

— Заждіть трохи, то док-
тор Бірнбавм надїде. 

— Він приїде аж вночі, — 
Карабут брехав далі. — Так 
довго Янчик не видержить. З 
болю збожеволіє. Нога спух-
ла як гора і заходить кровю. 
Потому й лікар не поможе. 
Кинеться гангрена і треба бу-
де врізати цілу ногу. Також 
може прийти затроєння кро-
ви і певна смерть!-

— Чи ви знаєте, що.ареш-
танта не вільно випускати з 
арешту, поки не відсидить ці-
лої кари? Наше право ще не 
знає урльопів для засуджених 
на арешт. Надобавок, я сам 
засудив його за виконування 
лікарської практики, до якої 
Дідиќ не має права. Чейже я 
не можу випускати його до 
такої роботи, за яку він за-
суджений на кару і за яку я 
сам засудив! Я мусів би знов 
засудити його. Тоді він мав 
би право спитати в суді: „Я-
ким правом суд карає за ро-
6OTV, до якої сам вислав ме-
не?! 

Чехословаччина стоїть перед 
катастрофою пошматування на 
частини. Велика подібність за-
ходить тут між тою чеською 
катастрофою і розбором Поль-
щі з кінцем 18-го століття. 

І Польщі не розібрано від-
разу, але ратами: 1772, 1793 і 
1795 року. Чи і з Чехословач-
чиною так буде, не знати. Ма-
буть полишиться лише сама 
чисто чеська територія, а тоді 
не буде це вже „Чехословаччи-
на", але „Чехія". 

Дуже зручно і спритно бу-
дували великі політики Маса-
рик і Бенеш свою державу, а 
хоч мали перед собою відстра-
шальний приклад. Австро-У-
горщини, зложеної з девятьох 
національностей, а зачислив-
ши до них і жидів, то з деся-
тьох, то таки цілком свідомо 
зложили вони (Масарик і Бе-
неш) свою нову республику`з 
шістьох національностей, а з 
жидами то з сімох. 

Був це зліпак, який тим мен-
ше мав можлнвости держатися 
разом, що мав аж трьох сусі-
дів — держав, що мали в Че-
хословаччині значне число 
своїх земляків: німці 3,500,000, 
мадяри 760,000, :поляки 110,000. 

Можна було 'передбачити, 
що ті сусіди скорше чи пізні-
ш заінтересуються чинно тими 
свомїи земляками і старати-
муться прилучити заселені ни-
ми землі до своїх державних 
територій. Треба було, щоб у 
тій новій державі, Чехословач-
чині, запанувала справді велн-
чезна свобода і рівноуправнен-
ня і щоб у той спосіб ті наці-
ональні меншини caSii призна-
ли. що їм у Чехословаччині 

недавно заявив стоячий з ни-
ми в союзі Мусоліні, що від-
мовить усяких гарантій для Че-
хословаччини, якщо всі питан-
ня, дотичні національностей, 
що входять у її склад, не бу-
дуть розвязані. Цей висказ 
італійського диктатора мож-
наб товкувати навіть у ко-
ристь наших закарпатців, як-
би не це, що, поперше, Мусо-
ліні занадто звязаний з Німеч-
чнною, а вона знову дуже ціп-
ко з Мадярщиною, а подруге, 
що наші браття закарпатські 
українці занадто вже малу, а 
радше ніякої пропаганди не 
роблять на полі міжнародньої 
політики. Навіть між самими 
чехами є їх пропаганда міні-
мальна, так, що про багато 
дуже важних фактів централь-
ний празький уряд довідався 
доперва недавно від делегації, 
яку (нарешті!) вислала до 
Праги Українська Центральна 
Рада з Ужгороду. 

В усякому разі Чехословач-
чина не стала другою Швай-
царією, хоч і могла. Занадто її 
уряд легковажив собі слабих 
українців, а зате числився зо 
своїми німцями, котрим дав 
був навіть дві міністерські 
теки. Але Закарпатська Укра-

не сусідувала з самостій-

(Дальше буде). 

краще жнеться, ніж би їм жи-
лося в сусідніх, посвоячених з 
ними державах. Бачимо, це на 
прикладі Швейцарії, в котрій 
німці, французи й італійці на-
віть не думають про можли-
вість прилучення своїх канто-
нів до Німеччини, зглядно до 
Франції чи Італії. 

А в справі чехословацької 
республики заходить іще одна 
заковика: мадяри не лише до-
магаються звороту тих земель, 
що належать тепер до Чехо-
словаччнни, що є й справді за-
селені мадярами, але й тих, 
на котрих живуть українці і 
словаки, а котрі перед світо-
вою війною належали до Ма-
дярщини. Як бачимо, то апе-
тити мадярів є дуже великі, з 

іна 
ною українською державою 
(якої тепер нема), коли ні-
мецькі. краї^ (Судетщина) в 
Чехословаччині лежать безпо-
середньо при границі могут-
ньої німецької.держави. 

Німцям у Чехословаччині 
жилося взагалі дуже гарно: ні-: 
мецька мова рівноуправнена з 
чеською, в судах на німецькій 
території відбувалися розпра-
ви німецькою мовою, три ВИ-j 
сокі школи, кількасот народ-1 
ніх, виділових ' та середніх! 

нія та шеф меншинного відді-
лу Патакі полетіли літаком до 
Оберзальцбергу, щоб там об-
говорити з Гітлєром та з- йо-
го міністром заграничних 
справ, Рібентропом, справѓ 
віддання мадярам Словаччини 
і Закарпатської України. ` 

Рівночасно регент Мадяршн-
ни, Ѓорті, поїхав на полюван-
ня до Штернбергу в Німеччіі-
ні, як гість правої руки Гітлє-
ра, маршала Ґерінга, та при 
тій нагоді обговорив ту саму 
справу. А польський посол у 
Берліні, Ліпскі, поїхав літаком 
до Гітлєра в Берхтенсгадені, 
щоб обговорити справу тої 
пайки, яка припаде на Поль-
щу при розборі Чехословаччн-
ни. А ту пайку усталило вла-
сне в останніх днях польське 
віче, яке відбулось перед рату-
шем у Львові та ухвалило, що 
заользанськйй Шлеськ та 
Спіш і Орава (тепер у складі 
Словаччини) мають при йти 
до Польщі. В тім же часі поль: 
ський амбасадор Длугошевскі 
був в італійського міністра за-
граничних справ, Чана, де та-
кож ту'справу обговорено. За-
твором поќ. Лєона Васілев-
ского п. з. „Склад народово-
сцьови паньств европейскіх". 
є в Чехословаччині ПО тисяч 
поляків. І їх землі певно ггри-
падуть Польщі. 

Львівське „Діло" (ч. 20'М 
пише про ті справи: „Дипльо-
матичні кроки польського уря-
ду у столицях аеликодержав 
не лишають сумніву, що не 
скінчиться лише на відірванні 
областей . судетських - німців 
від Чехословаччини. Але що 
буде із нашим Закарпаттям? 

Ось питання, що трівожить; 
кожного українця, де він і не 
жив би". 

А я скажу; що це не так. 
Коли я в березні нього рд-

ку вислав до Америки поклик 
до закарпатських (колись -..у-
горських") українців, щоб ѓо-
тувалися до збройної оборони -
Рідного Краю від мадярів, то 
дістав відповідь, що той по-
клик годі оголошувати, б'` 
„опінія" цьому противна. 

А щож зробить тепер та 
славна „опінія", ті Союзи 'Р" 
кат. братс†в, ті всі організації 
Січові, Стрілецькі, внзволь-
ницькі та державницькі, коли 
небезпека є вже цілком оче-
видна? Чи і далі будуть бай-
дужно дивитись, як їх рідним 
братам на Закарпатті знову . 
закладатимуть на шию маѓдяр-
ське ярмо, чи може спамята-
ються ще в останній хвилині? . 

Д-р Кирило Трильовський-

Лекше є зробити майно, ніж 
його видати —- твердив один, 
що фальшував гроші. 

џ) Стаття 
тижні тому. 

була писана 
- Ред. понад 2 

шкіл мали німці в Чехословач-
чині. 

А хоча чехи є й досить при-
крі при замарковуванні, що 
ось то вони є державною на-
цією, то відносини просто при 
допомозі парляменту ставали 
би чимраз краще 
Та бсь сусідня Німеччина по-
чала збирати німецькі землі, а 
вже коли їй повелося зайняти 
Австрію без одного, вистрілу, 
то очевидно зріс її апетит і на 
судетську землю в Чехословач-
чині. Отже партія Гітлєра роз-
почалу могутню пропагандиў 
акцію між чеськими німцями, а 
грошей їй на ту ціль не бра-
кувало. Автім пропаганда має 

Найгарніша музика для 
нок: останній крик моди. 

А -

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ І Н. СОЮЗУ 
ДЖЕРЗІ СИТІ, Н'. ДЖ. Місячний 

мітінг Бр. св. О. Ннколая, віл. f 
(Відбулеться у вівторок.. II. ЖОІІГІ(Я. 

Унормовані, і в гоа- 7. ввсчір. під ч. 264 Варен у' 
Проситься доагуючих членів при'1.'11 

на цей мітінг і вирівняти свій л``-и 

— Н. Пупчик, предс; В. Черепаќм 
кас; В. Глива, секр. 

РОЧЕСТЕР. Н. И. Місячні збори 
Тов. Вільних Козаків, від. 316.. віл-. 
будуться в четвер. 13. жовтня. ТОЧНО 
в годині 8. ввечір, в У. Н. Ломі. Я '̀ 
Джозеф уљ Проситься всіх членів 
конечно прийти на збори, бо є Л"; 
сить справ до порішення. Довгу'041 

члени зволять вирівняти свою залеѓ-
лість. бо в протнвнім р;гаі будуть 
суспендоьані, щоб опісля не o.u" 
нарікань на урядників. — В. Іурян-
ський, секр. 
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НАБІЖУЧІТЕМИ ГОЛОСИ Ч И Т А Ч І В 
ВІДКЛИК ДО ПУБЛИЧНОЇ 

011ІН її. 

Католицькі єпископи Німеч-
чнніівидали 19. серпня па-
стирський лист до своїх вір-
них.' У котрім протестували 
проти політики німецького у-
ряду супроти католицької цер-
кви. 

Недавно цей лист появився 
за їх старанням в американ-
ськііі католицькій, а потім не-
церкбвніЙ пресі. Зазначено бу-

` ло притому, що в цей' спосіб 
католицькі церкви в Німеччи-
ні відкликаються до,публичної 
опінії світу. 

Нѝні часто говориться, що 
в теперішніх часах публична 
0І1ІНІЯ нічого не значить. Одна 
з найстарших світових уста-
нов думай, видно`, інакше. 

ІНШІ ЧАСИ, ІНШІ ЗВИЧАЇ. 

Кеш чехословацька кріза 
ov.ia в найгіршому розгарі, на 
ціонорському Тайме Сквері по-
явнлася протинімецька демон-
страиія. котра домагалася „рі-
шучих кроків" в європейській 
ситуації. В поході між іншими 
були демонстранти з газови-
ли масками на голові, котрі 
несли таблиці з написами: 
„Сьогодня Прага. Завтра Ню 
Порк". 

Цікаві газетярі розвідали, 
що між демонстрантами за рі-
шучі вігступи були студенти, 
котрі лише пару літ тому скла? 
дзлй так звану оксфордську 
присягу, т о вони не підуть на 
ніяку війну в світі. 

За'пару літ змінили погля-
ди на справу, яку вони вважа-
ли основним питанням їх жит-
тя. 

ПЕРЕХОДИМО В СТАДІЮ 
ЗРІЛОСТИ. 

Коли`.ііриглянемось до жит-
тя чоловіка, то бачимо, що 
людина від часу свого уро-
дження до часу свого повно-
го розвитку переходить ріжні 
стадії. Відповідно до стадії, в 
якій знаходиться, відповідно 
до обставин серед яких живе, 
відповідно до сил, якими ору-
дує, та здібностей, які посі-
дає, людина реагує. І так ми 
знаємо, що вимоги малого не-
мовлятка є дуже обмежені, бо 
коли його нагодувати та поло-
жити в теплих пеленќах, воно 
буде спати сном блаженних, 
а на голод, студінь, чи які ін-
ші невигоди, ба навіть болі, 
воно реагує тільки плачем. Бо 
то .є все, на що безпомічна ди-
тина може здобутись. 

Коли та дитина росте та 
нормально розвивається, то 
переходить у другу стадію. В 
тій другій стадії життєві ви-
моги не обмежуються вже до 
самого заспокоєння найконеч-
ніших життєвих потреб, але 
стають щораз більшими. Ди-
тина зачинає говорити, става-
ти на власні ноги, ходити, а 
згодом бігати; хоче бавитися. 
В забаві стрічається з іншими 
дітьми, товаришами забави, 
її реагування на ріжні потреби 
чи невдачі вже інакші, як бу-
ли до" цієї пори; бо коли ди-
тина голодна, чи зимно їй, во-
на вже сама потрапить на-
їстися, чи приодітись; а коли 
її товариші забави роблять їй 
кривду, вона старається боро-
нитись. Колиж сама оборони-
тись не всилі, тоді взиває по-
мочи інших товаришів заба-

Скоро минає час і дитина 
входить у третю стадію свою 
розвитку, в стадію дорослої 
людини. І бачимо, що життя 
людини в тій третій стадії, в 
стадії зрілости, є знову від-
мінне від життя в першій, чи 
другій стадії, і стає більш 
скомпліковане. Тут вже не йде 
про само заспокоєння найко-
нечніших життєвих потреб, ані 
про забаву. Тут уже йде про 
щось більше. Та людина ба-
чить інших людей довкола 
себе і бачить, що ті люди зай-
мають певні становища, мають 
певні права, а рівночасно пев-
ні обовязки. І зроджується в 
тої людини бажання зажити, 
як іншіл юди,'набути для себе 
та'кі самі права, як мають інші. 
Тому приймає обовязки, які 
йдуть укупі з тими правами, і 
стає творчою. Відповідно до 
своєї творчости, набуває,, чи 
радше здобуває собі відпо-
відні права серед суспільно-
сти. 

Як людина, так і кожний на-
рід, а тимсамим і український 
нарід, мусів переходити по-
дібні стадії в своїм існуванні. 

Наш нарід перейшов .уже 
першу стадію — немовлячо-
сти, себто стадію безвиразної 
маси. Перейшов і другу ста-
дію — дитячої наївности, ко-
ли то з плачем та нарікання-
ми просив помочи в інших і 
надіявся, що „найясніший ці-
сар", або „батюшка цар" усу-
не несправедливість, напра-
вить зло та приверне йому за-
граблені права. 

Коли ті надії не сповнилися, 
мрії розвіялись і осталася тіль-
ки сіра правда, наш нарід ви-

ЧИ МОЖЛИВІ РІШУЧІ 
КРОКИ? 

В американських газетах ев-
ропейські справи зійшли з 
першого місця, а це місце за-
няли багато важніші справи, 
шо американцеві багато ближ-
чі до серця, ніж усі справи 
світлу 

Цею справою є велике пи-
тання. шо нині стоїть перед 
цілою Америкою: Хто виграє 
цього року світову серію в 
.бензбол"? 

Добре намалював цю ситу-
ацію один американський 
..картуніст": довкола стола си-
дять важні справи: світова ди-
пльоматія, війна, політику бір-
жа. За дверми проходять гра-

„світової серії". Америка-
нсаь встає від стола, й, накла-
лаючн капелюх на голову, ка-
АС: „Вибачте, панове, але ' я 
мушу вийти... на похорон сво-
й бабки". 

ЖАЛЬ ЗА ВІЙНОЮ. 

Одна американська фейлє-
тоністка стрінула в день пе-
реговорів у Ґодесбургу одну 
англійську письменницю, ко-
трій було жаль, що вже не бу-
Дс війни. 

К'оли американка питалася 
". чому їй жаль, що не бдуе 
війни, англійка дала до зро-
зрііння, що ждала від війни 
заспокоєння своєї ненависти 
ло Гітлєра. ' 

Американка дивується тако-
му станов'ищу: невжеж можли-
`л``. щоб люди так могли не-
иавндіти, щоб не оглядалися 
на те, скільки то людей згине 
и Д того, як вони будуть задо-
вольняти свою' ненависть до 
ќбгось-там? 

ви, а коли й те не помагає, зачитав на тій сірій правді сло-
плачем шукає помочи в роди-Іва, виписані вогнем та кровю, 
чів. І що свободи-волі випросити 

ІСТОРИЧНІ РОМАНИ 
З УКРАЇНСЬКО! БУВАЛЬЩИНИ. 

АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ: ПОБРАТИМИ. Не перша частина повісти 
САГАЙДАЧНИЙ, котру автор намітив на-
писатн в трьох томах. Українські критики 
й історики намовили цього відомого ав-
тора історичних повістей написати повість 
з життя славного українського гетьмана, 
що походив з тої самої української мало-
земельної шляхти Самбірщинн, з котрої 
походив і автор. Через війну авторові по-
щасті'лс написати лише першу частину на-
міреної трильоґії під наѓ. ПОБРАТИМИ. 
Ця частина прецікава тим, як автор уявив 
собі карісру Сагайдпчіюго до приходу на 
Запорозьку Січ. 

Сторін 231 _._ ___—$ .85 

ЕВЃЕН ГРЕБІНКА: ЧАЙКОВСЬКИЙ. Хоча ця повість була написана 
ще в 1843. році, вона ще є й нині у-

.. ` любленою книжкою багатьох україн-
' ськнх читачів, бо в ній автор, добрий 

знавець української старовини, малює 
прецікаво життя козацької України 
в середині 16. століття. Січ. запорозькі 
.зимовики, степовий побут, охорону 
границь Гетьманщини, тощо. На тлі 
козаччини малює цікавих людей зо 
сильними пристрастями, котрих без-
крайна вірність у любові й ненависті 
заганяє в предивні пригоди й лячні 
ситуації. Не видання має передмову 
(і гарну віиету на обгортці й ілюстра-
ції, виконані арт. Петром. Холодним. 
Сторін 143. - — І S .90 

ІВАН ФИЛИПЧАК: ЗА СЯН. Історичне оповідання з кінця 10. і по-
чатку 11. віку, на тлі землі й народу 
лемківського. 
Сторін 147. -'-$ -40 

ГУЛЯЙПІЛЬНИЙ „БАТЬКО". Це історичний fto-
ман новочасного українського пись-
менішка з останньої революції в У-
краТні. Героєм повісти є ніхто інший, 
як відомий отаман „батько" Махпо. 
'Автор малює, ?к це род.ттьсй, лілає й 
гине ця цікава ісгорнчна поява в укра-
їнськім народі, огаманія, яку автор, 
влучно називає свавільною силою. Ро-
ман у двох частях (з портретом авто-
ра). 
Сторін 327. В оправі — —--.$.95 

не можна, що її можна тільки 
силою здобути, а та сила ле-
жить у мучності, в орґаніза-
ції. І з тою хвилею вступив 
наш нарід на нову дорогу, у-
війшов у нову еру, еру орґа-
нізованости, в еру чину, в еру 
боротьби і, як пристало на 
великий, зрілий нарід, виповів 
боротьбу займанням. Бореть-
ся і буде боротися так довго, 
доки не осягне того, що йому 
відповідно до прав Божих `̀ і 
людських належиться. 

Наш загал на вільній землі 
В'ашингтона зрозумів вагу те-
перішньої хвилі і тому при.іу-
чився до цієї боротьби; а най-
ліпшим доказом цього зрозу-
міння є численні маніфестації, 
протести та грошева доиомо-
га на визвольну боротьбу. Рів-
ночасно наш загал зрозумів, 
що для успішної боротьби 
треба конечно сконцентрувати 
свої сили, а таке сконцентру-
вання' є одиноко можливе при 
Народніх Домах. І тому остан-
німи часами видно невпинні 
старання в тім напрямку, які 
то старання завдяки моральній 
та матеріяльній допомозі на-
ших Союзів ўже в кількох мі-
сцевостях переведено в діло. 

Українці в Нюарку й -око-
лиці зрозуміли, що й вони, 
будучи частиною українсько-
го народу, мусять прилучити 
і свої сили до тої боротьби. 
Вони зрозуміли, що на життя 
треба глядіти не очима `нарі-
каючого жебрака, який сидить 
під церквою та чваниться сво-
їми боляками, але очима здо-
буваючого вояка. Тому, захоп-
лені ідеєю вільної України, .о-
повиті Січ'овим прапором, во-
ни, без ріжниці на свої релі-
гійні приналежності та полі-
тнчні переконання, створили 
один фронт і вже не словами, 
а ділами постановили видвиг-
нути українське імя перед фо-
рум американської суспільно-
сти. 

ЯК ПОВСТАВАЛА МОСКВОФІЛЬСЬКА 
ПАРТІЯ У ГАЛИЧИНІ 

Причини еміграції галичан на Холмщину 1865—1867 р. 

І першим виразником такої 
спільноті, обєднаної акції було 
набуття своєї власної домів-
ки. Та домівка вимагала біль-
шрї перерібки, яку завдяки не-
всипуЦій праці та щедрим 
даткам нашого загалу вже 
почасті переведено. Долішня 
частина вже майже на укін-
ченні, а фронтова кімната ви-
конана прекрасно, і вже в ко-
роткім часі буде віддана для 
вжитку нашого загалу. Коли 
решта будинку буде так гар-
но, так модерно виконана, то 
уќранці в Нюарку матимуть 
чим похвалитись і направду 
могтимуть собі сказати, що 
доконали великого діла, а на-
ша молодь не мусітиме тиня-
Тися по пивницях, та чужих 
кутах і винародовлюватись, 
але буде мати свій власний 
захист, де могтиме працювати 
для добра свого народу. 

Адвокат В. Кузьма, 
Нюарк, Н. Дж. 

З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ 
У. Н. СОЮЗУ 

ПЕРТ АМБОИ, Н. ДЖ. 

ІНШІ не хотіли. 
21. липня 1866 р. приїхав у 

Холм один учитель-галичанин. 
В Австрії після битви під Са-
ДОЕОЮ було велике припюб-
лення, тому 22. липня 1866 р. 
писав Лебедннців." „В Австрії 
страшенна паніка. Тільки від 
Росії сподіються рятунку і 
німці і навіть поляки. Сердять-
ся навіть; що Росія не йде на 
поміч. Галичани у сні бачать 
себе вже під Росією". Справа 
спроваджування галичан у 
Холмщину поступала жваво 
вперед завдяки енергії Лебе-
динцева. Він писав 14. липня 
1866 p.: „Підчас мого побуту у 
Львові, як я вже давно писав 
Вам, до мене зголосилося 
більше як 200 молодих гали-
чан. Проситься на ріжні місця, 
м. і. до університетів і росій-
ськнх академій. Царські сти-
пендії вже дають змогу вчн-
тися тим, що шукають світ-

Мати президента Рузвелта ської освіти, але ті, що бажа-
відвідує свою дочку, замужню ють духовної освіти в Росії, 
за газетним накладцем Бетін- покищо не мають до того змо-
ѓером у Сіетлі, котра недавно ги. Прошу розповісти це ми-

(5) 
З Галичини тогож року в з г л я д о м етноґрафіческим, 

прислали Лебединцеву галиць- історическнм, лєксикальним, 
ќІ проповіді для уніятів, та обрядом єсть одна і тая же 

іше один священик узяв їх; самая Русь мимо того, що в 
Галичині 

МАТИ ПРЕЗИДЕНТА 
БАБКОЮ. 

породила ДИТИНУ. трополитові (Арсенієві), чи не 
внстаравсяб. він у св. Си-
ноду, хоч 5—10 стипендій для 
галичан. Ця справа, сама- по 
собі мала, може мати дуже 
важні наслідки. Молоді гали-
чаии, діставши освіту в коли-
сці православія, понеслиб по 

чено У. Н. Союзові за стар-
ших членів і дітей $65,113.91. 
Запомог хорим братство ви-
платило $13,260. До краю на 
ріжні народні потреби висла-
но $2,150. На ріжні ціли тут 
в Америці — $3,450. Випла- Галичині вірні вістки про пра-
чено урядникам братства $З,- во^ат ' є і симпатії для нього. 
241.66. Разом УСЬОГО розх`оду Щ о п і с л я т о г о бУд е` в о л я Б о ` 
за 35 років було $87,215.57. ж а ` т а ц е н а ш обовязок. Про 
Готівки з днем ЗО червня ц. р. сербів, болгар і ін., себто про 
лишається в касі $2,558.94. Ін- прийняття їх у київську ака-
вентар братський $250. Разом Демію, пишуть звичайно їх ми-
$2,808.94. трополити до Синоду; бдначе-

Членів померло за той час в і д Литвиновича того годі 
51. Ті- члени були обезпечені сподіватися, хоч це не зна-

чить щоб Литвинович хотів 
противитися такій справі". 

Лебединців дуже заходився, 
щоб справи не зволікати, і ра-
див тим, яких прийнялиб до 
російської духовної семин%рії. 
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126, дітей 28. Ті члени є обез-
печені в ^'. Н. Союзі на 
$109.750. 

в У. Н. Союзі на $41,100. А 
вони за свого життя впла'тй-
ли місячними вкладками до 
посмертного фонду 5'. Н. С. 
$5,456.65. Крім того 42 члени 
ді'стали від У. Н. Союзу запо-
могу у висоті $3,510. Усіх чле- давати запомоги н 
нів у братстві нині є: старших — ЮО рублів. 

По таких заходах ріжні га-
личани почали справді зголо-
шуватися від літа 1866 р. Було 

По скінченні звіту секретаря т 0 саме після нещасливої для 
покликано до слова головно- Австрії битви під Садовою, де 
го фінансового секретаря-ка- прусаки розбили австрійців, 
сієра У. Н. Союзу, Р .Слобо- Голову підняли мадяри та по-
дяна, який представляв при- ,1ЯКИ) 'заносилося на зміну по-
сутнім, що вони повинні впи- літпчної системи, з якої укра-
сувати якнайбільше своїх ді- Ї Н Ц І п е м'огли надіятися добра, 
тей до 5'. Н. Союзу. Потім в п р е с і в с і є ї Австрії та в за-
предсідник покликав до слова ̂ г'раничній пішла полеміка з 
усіх заступників братств і се- п р и ч и н и заяви газети „Слово" 
стрицтв та товариств. Від па-, ( ч 5 9) , що „РУСЬ Галицька, У-
рохії^--- М. Чумар; від. 155 в . ; г о р с ь к а ? кіевска, Московска 

м. .Союзу А. Яричев-( ( ? ) Т о б о л ь С к а ( ! ) j п р . п і д 

КЛИМ ПОЛІЩУК: 

Не знаю, чи втрапила аме 
Рнканка пальцем у самий 'сук в . ДЕЖЕЛІЧ. СОФІЮ ВИБРАВ. З хорватської мови п ^Р е ^ а в ^ а й " 
справи. Чи не можливо, щоб 
англійкою керували зовсім ін-
ш ' мотиви, як ненависть до 
Птлера? Чи не піддає, напри-
клал, одну з багатьох можли-
чостей відома анекдота зо сві-
т""')ї ві'йни про ДВІ СТарухи, і д д Н И Л 0 МОРДОВЬЦЬ: ГЕТЬМАН МАЗЕПА. Цю повість 
иіб нарікали не війну'` 

ський і В. Дригинич; від „Про-
видіння" - - П. Щуцький; Брат-. 
ство церковне—І. Гелета; Си-
тизен Ќлоб — І Ходань; Се-
стрицтво — А. Романець; Жі-

35-літній ювилей 104 відділу' коча Громада — О, Кордяк. 
У. Н. Союзу. j Забирали також голос деякі 

Дня 4 вересня ц. р. братство присутні - гості: пані Жилка, 
св. Миколая, від. 104 У. Н, Гладич, Й. Кожушко, С. Ка.-
Союзх-. святкувало 35-літній ня. По скінченні всіх промов 
ювилей свого існування. Пред- предсіднйк подякував усім бе-
сіднйк братства, М. Бітів, від- сідникам, а також хорові „Бо-
крив ювилей і привитав vcix ян" і всім гостям за участь, 
членів цього братства та уряд- Подякував теж усім членицям, 
ників і гостей. О. парох І. Шу- шо не жалували свого труду і 
ховський відкрив.це свято мо-

она вірно предана 
своєму возлюбленному Монар-
ху і Єго світлой династії, а там 
за границею она тоже предана 
евому монарху і своєй дина-
стії. Ми-не рутенн з 1848 року, 
ми настоящії русскії!" 

Небавом після тієї заяви Б. 
Діднцький видав дивоглядџу 
брошуру: „Вь одинь чась 
(себто за одну годину) нау-
чнться Малорусину по вели-
корусски". Брошура вийшла 
як додаток до газети „Слово" 
і редакція від себе впевняла, 
що „почтенні родимці переко-
наються самі, чи справді мож-
на навчитися за годину росій-
ської мови". Дідицький післав 
цю брошуру і Лебединцеву на 
доказ, як його партія розвива-
ється... Лебединців згадує про 
це в листі з 22. листопа-
ду 1866 року: „Як далеко 
зайшли т е п е р г а л и ч а н и , 
побачите м. і. з брошури Ді-
днцького, якої він прислав ме-
ні 19 примірників". У тім же 
листі Лебединців пише: „Чу-
вали Ви,' що галичани посила-
ли адрес жінці наслідника 
(російського престола) у день 
вінчання? Не знаю, як це при-
йняли у нас і в Галичині — 
німці та поляки". 

Вкінці о. Наумович 27. груд-
ня 1866 р. проголосив єдність 
українців із росіянами. „Прий-
маючи книжну великоруську 
мову, ми лише відбираємо со-
бі нашу власність". Так скоро 
розвивалося „переконання" 
москвофілів 1866 р. і рівноча-
сно виїздили галичани у Холм-
щину. На цю еміграцію звер-
нули увагу поляки та австрій-
ський уряд. х . . . 

(Дальше буде). 

Тяжка справа. 
Колиб я міг говорити з 

паном директором? 
- - Ой, то дуже тяжка спра-

ва. бо перед 12. ѓод. дирек-
тор дуже рідко приходить до 
бюра, а по 12. ѓод. зараз ви-
ходить! 

о 

На годині зоольогії. годині 
Учитель: Скажи мені, 

сір. де можна побачити 
мута? 

Івась: У мене вдома. 
Учитель: Як то? 
Івась: Так! Моя мама 

показуючи на тата, каже 

Іва-
ма-

діть но, людоньки, та 
віться на того мамута. 

все, 
Хо-

поди-

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
Ц ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

. Фірак. Повість малює життя 
славнім місті Солуиі, другій столиці 
Східнього Римського Царства в 9. 
століттю, коли звіяти вийшли св. Кн-
рнло й МетодіЙ на навернення сло-
вян на христіянства. 
Сторін 231. В оправі _.$! 00 

ѓ? Гово 
рила одна: 

„Кажали, що прийдуть ко-І 
Щки (козаки). Іне прийшли". 

..Тик, так", хитала головою j 
з пожалуванням друга й ска-. 
зала свої жалі ще докладніше: 

..1 кажали, що будуть наши-
-тувати. І не нашилували". 

трагічної 
епохи великої боротьби гетьмана Ма-
зепн проти лютого царя Петра Пер-
шого написав відомий український 
романіст первісно по московськії. На 
українську мову переклав Володн-
мир Супранівський. 
Сторін 464. В оправі — Я-00 

"SVOBODA" 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 846) JERSEY CITY, N. J. 

все як слід приготували. Мо-
литвою і співом хору „Боян" 
.‚Ще не смерла Україна" за`-
кінчено цей ювилей і зачався 
баль, що тревав до пізної но-
чн. 

М. В!тів, предс; С. Мисак, 
секр.; І. Ворона, касієр. 

Литвою, а хор „Боян" під про-
одом свого вчителя, С. Гра-

"5ара, відспівав „Отченаш" і 
гимн У. Н. Союзу. 

По скромній перекусці пред-
сідник цього братства покли-
кав як першого бесідника о. 
І. Шуховського. Другим бесід- : — 
НИКОМ був ГОЛОВНИЙ РаДНИЙ ^ ПОМАГАПТЕ НИРКАМ негайно! 

. „ Вживайте зілля на скору поміч! як 
І. Ваверчак, який представив в а ш і ШфКН Пб0 міхур не функціону-
ціль заложення згаданого ють правильно і мусите часто вста. 

_ . . .. вати вночі, маєте біль у ногах, синьо 
братства. Далі відділовий се- п ід очнма% заворот'и й болі голови,( 
кретар, Г. Мисак, здав ЗВІТ З як вам запўхають суглоби або чуєте 

Г г ,. о е пекучі болі в сечових проводах, знай-діловодства братства з оо ро- д е т е с к о р у полекШу( вживаючи Dufra 
ків його існування. Від 1903 Compound,_Зільної Гсрбати Ч. 66. 

u iv-nv Спробуйте її негайно! Купіть пачечку 
року, себто від заложення щ е н и н і ! 7 5 ц н т - пОЧтова оплата до-
братства, ВСЬОГО приходу бЎ- литково 10 цнт. Питайте свого мѓѓи-

еоп-т-м- і 'J . - Л ^ л „'„,,, ' , каря або пишіть: S. Kylo LaborKtone.. 
ло $Ь9,ѓ74.а1. З т о ю вип.іа- 1 0 5 _ 3 r j AVC, New York Сії). 

ПОПУЛЯРНА В АМЕРИЦІ ВІЙНА. 
Цими днями американці не читають про ніщо так 

багато, як про „бейзбол" і „футбол". На світлині бо-
ротьба між двома професійними дружинами в „фут-
бол". 
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ШКІЛЬНИЙ РІК ПОЧИНАЄТЬСЯ!!!! 
ПРИГОТОВІТЬ СВОЇ ДІТИ ДО ШКОЛИ! 

КУПІТЬ ЇМ ПОТРІБНІ КНИЖКИ! 
Не досить післати дитину до школи. Треба їй 

ще дати книжки, без котрих вона не може навчитися 
читати, а потім книжки, щоби заохотили її читати. 

Ось Вам вибір таких книжок для. дітей: 
ДРУГА КНИЖЕЧКА (читанки для 2. кляси) М. 

Матвійчука — : 50 ц. 
ТРЕТЯ КНИЖЕЧКА (читанка для 3. кляси) М. 

Матвійчука 60 ц. 
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (читанка для 4. кляси) 

М. Матвійчука : 75 ц. 
ШКІЛЬНИЙ СПІВАНИК у двох частих. Зладив 

Ф. Колесса . 75 ц. 
СПІВАЙМО, збірничок пісень на два голоси для. 

шкільної молоді. На весняне свято пісні.. 
Зладив Ф. Колесса 20 ц. 

ЗБІРНИК НАРОДНІХ ПІСЕНЬ. В укладі на три 
голоси для ужитку шкільних хорів. Зладив 
Ф. Колесса __—, 60 ц. 

СПІВАНИК для дітей дошкільного та шкільного 
віку. Зладив Михайло Гайворонський :'30 ц. 

МАЛИЙ БАНДУРИСТ, збірка пісень для дітей. 
Підібрав і впорядкував Михайло Таранько 20 ц. 

ДИТЯЧІ ЗАБАВИ, зібрав і впорядкував Михайло 
Таранько. Містить гарні забави і пісні для 
дітей з музикою до пісень 35 ц. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ для дітей; в 4-ох частях: 
Масть 1. Київське Князівство 

2. Галицько-Волинська Держава 
3. Козаччина 
4. Україна в неволі. 

Друковано гарним чіпким друком з багатьома 
' ілюстраціями ЛІ. Фартуха. Кожна частина 20 ц. 

` Всі 4 частини 1 75 центів 
МАЛА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, І. Крипякевича 15 ц. 
МАЛИЙ `КАТЕХИЗМ христіинсько-католицької 

релігії. Уложив о. Іван Рудович . 35 ц. 
БІБЛІЙНІ ОБРАЗЌИ. Перші початќи науки релі-

ґії. о. С. Біленький. Ілюстровані 35 ц. 
ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ в 

біблійних оповіданнях для дітей, о. С. Бі-
ленький ..— 50 ц. 

Д Л Я У Ч И Т Е Л І В : 
МЕТОДИКА правописних і словесних вправ з 

додатками: диктати, зразки говірок і спис 
висл'овів. Практичний підручник для вчите-
лів і кандидатів учительського знання. Зла-
див д-р Ќость Кнсілевський 65 ц. 

МЕТОДИЧНИЙ tПІДРУЧНИК до навчання пер-
ших початкш українського письма. Зладив 
М. Матвійчук z 75 ц. 

Замовлення слати: 

"SVOBODA" 
Р. О. Box 346 ' Jersey City, N. J. 

М О Л И Т О В Н И К И 
Віночок (у білій кавчуковій оправі, з образцем по сере-

дині. Малого формату. Для дітей) $ .90 
Ангел Хранитель (в гарній чорній полотняній оправі) __ 1.35 
Помилуй нас Боже (в чорній шкіряній оправі 1.35 
Ангел Хранитель (в гарній чорній полотняній справі) __ 1.35 
Ангел Хранитель (в білій кавчуковій оправі з образцем 

по середині) _; 1.70 
" S V O B O D A , " 
(P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J 81-83 GRAND ST., 

CilOpl -.И..І I'u.v {ІЏ ,N H. 
. Спортова дивізія Ўч H. Со-
розу відновила свою діяльність. 

тепер в моді, інші „народнім 
домом", ше інші „громадян-

Вибрано новий уряд, до ико-{ським домом". Остаточно по 
го ввійшли: )ван Когут, голо- виясненні справи п. Семочком 
ва; Міддред Козак, секретарка; і дописувачем, т о не в. назві 
гол. радний Тарас Ш шќула, справа, а в діяльності грома-
касіер. На зборах, іцд. відбу-Іди, присутні рішили одного-
лися В; понеділок,. 1У,.вересня, лосно подати собі руку на 
заявили оба уступаючі уряд-'знак згоди ц назвати дім наз-
ники , секції,. Осип .1 Іритула і вою „Українсько - Американ-
Мнхайло Козак, що.будуть і ськин Народній Дім". Від то-
далі .помагати розвоеві спорту ѓо часу згода панує в Гарвей... 
серед, Союзовоі ‚молоді, а у-
ступають з уряду тому, що 
ходять вечорами до школи. 

Жіночі організації нашочо 
міста рішили влаштувати кон-
церт' в честь Лесі Українки, а 

На зборах були репрезенто- чистий дохід з нього призна-
вані молодечі відділи У. Н. чити на викуп дому поетќи. 
Союзу 22 і 393. Новий уряд В середу, 21. вересня, врадили 
постановив почати вже. тепер т ак репрезентанти сестрицтва 
акцію щодо зааранжування Пресв. Богородиці, 125 відділу 
змагань кошикових дружин, у. Н. Союзу, і жіночпх від-
які малиб відбутися підчас за- ділів У. Н. Союзу .'ІЗ і 216, 
сіданця головного уряду У̂  Н. разом з делегатами від відді-
С. в Шікаґо в березні 1939 р. лу УЧХ-ОДВУ з Парку Ген-
Участь у тих, змаганнях ма-( сон, Дочок України, відділу 
ють узяти Союзові дружини УЧХ - ОДВУ, Запомогового 
зо стейтів Огайо, Мішїген, Мі-і Товариства Українських Жі-
зурі, й Ьіицрйсг. ; ; , , ,и , , нок, Союзу Українок і Това-

Вмерла Анна Попадюќ, не- риства Молодих Жінок, 
втомна робітниця серед укра-_ Чехословацька маніфестація 

відбулася в нас у неділю, 25. 
вересня, в Шікаґо Стедіюм. 
Участь у маніфестації, що від-
булася заходом Чеської На-
родньої Ради, взяло 65 тисяч 
людей, переважно чеського, 
словацького і комуністичного 
походження. В поході видні-
ли народні чехословацькі і 
червоні прапори. Маніфеста-
ція була підготовлена добре, 
і то за-три дні. Головним про-
мовцем маніфестації був мі-
сЬкий суддя Ґуткнехт, німець 
судетського походження, яким 
заявив, що з упадком чи роз-
бором Чехословаччинн потер-
пить значно світова цивіліза-
ція. Загалом, хоч були тися-
чі народу, маніфестація відбу-
лася в пригніченому настрою. 
На того роду маніфестації 
звичайно приходить дуже ба-
гато телеграм від визначних 
людей світу до президента А-
мерики включно. Цим разом 
цього не було. Запрошені ре-
презентанти держав, крім ли-
товського, теж не явились на 
трибуні маніфестаційного ві-
ча. 

інського загалу нашого міста. 
Члениця багатьох жіночих ор-
ганізацій, `У. Н. Союзу, УЧХ-
ОДВУ. Покійна радо віддава-
ла свій час і знання для на-
родніх справ. За останніх 10 
років, відколи я її знав, вона 
все була занята ріжними збір-
ками на народні, ціли, уладжу-
вання.м імпрез і т. п. Була ду-
же точна і все приходила на 
збори товариств, яких була 
членицею. В розгарі свого 
трудящого життя розпроща-
лася покійна зо світом, під-
кошена страшною недугою: 
пістряком: Похорон відбувся 
у вівторок, 20. вересня, при 
величезному здвизі народу. 
Такого великого українського 
похорону не бачило наше мі-
сто ще від часу похорону бл. 
п. д-ра В. Сіменовича. 
Українська Громада в Гарвей, 

Ілл., приходить поволі, але 
певно, до переконання, `що до 
довершення великих діл треба 
не лише великих, але й малих 
людей. Громада купила вла-
сний Народній Дім за почином 
місцевого 335-го відділу У. Н. 
Союзу. Здавалося, що своя 
власна хата збере розпоро-
шених українців цієї околиці 
і створить з них одно тіло. 
Та на зборах, які відбулися з 
кінцем серпня, а на які допи-
сувач разом з ѓр. Грицем Се-
мочком вибрався, довідалися 
ми, що „не все золото, що 
світиться".. Дім добрий, ста-
тут добрий, говорили присут-
ні, та нам не подобається на-
зва дому. Якаж назва має бу-
ти? -—- питався .голова зборів, 
п. Кухарський. Одні хотіли 
назвати дім „святинею", бо це 

„Шікаговська хроніка", , на 
думку дописувача, має бути 
правдивим відбитком україн-
ського народнього життя. Без 
ріжниці на політичні чи релі-
ґійні переконання місцевих у-
країнських організацій чи по-
одиноких осіб, дописувач має 
тверду волю і бажання обхо-
пити все наше життя в прав-
дивому світлі, всеодно, чи во-
но ясне, чи темне. Щоб цьо-
го доконати, дописувач звер-
тається отсим до всіх наших 
організацій і поодиноких осіб, 
що беруть якунебудь участь 

НЕ НА ФІЛЬМІ, А НА ЯВІ. 
З Голівуду доносять про романс фільмового ак-

тора Роналда ` Колмена, відомого 'героя романтичних 
фільм. Цим разом романс не на фільмі, а на яві: він 
оженився з фільмовою зіркою Менітою Гюм, що по-
дібно як Колмен приїхала з Англії й виступала тут у 
ріжннх фільмових ролях. 

сії банку правильними, ,„,,,,. 
шовсь у невідрадному пол'о' 
женні, бо не мав джерела 
якого, міг би взяти потрібну 
суму, щоб ..не перериваѓй, 
зглядно не утруднювати 
почаття зближаючогося т к 
ного року. І отеє Ви саме вііо. 
ру вибавили його з того тя;к-
кого положення, а школі . . 
крили двері на чергоі 
шкільний рік. Знаючи, сќіль і 
труду треба вложити в під) 
тову таких збірок, які Ви и'-. 
ревелн, ми тимбільше ОЦІНЮ-
ємо Вашу жертву. 

„Ще раз складаю щиру по. 
дяку всім, що доложи.іи rpv-
ду і грошей до тієї' збірки. 
імена їх усіх будуть вписані 
в хроніку ШКОЛИ, ЩО СІ .ше j. 
сторією розвою шкільництва 

І Рідної Школи -взагалі, а Раді. 
хівщини зокрема. 

„З глибокою пошаноќ.. Ліи-
кола Напад)Й, управитель іи'ко." 
ли". 

За тутешній комітет: Ліарія 
Шевчук, Софія Шкраба, Анна 
Древніцька. 

в організаційному житті укра-
їнського Шікага, щоби пові-
домлял.и його про свою діяль-
ність. Часом дописувачеві не 
можливо бути на всіх наших 
імпрезах, тому прошу його 
про перебіг таких імпрез 
правдиво інформувати телефо-
нічно або листовно. „Шіка-
ґовська хроніка" в першу чер-
гу реєструє діяльність відді-
лів Українського Народного 
Союзу та союзового життя 
взагалі, а щойно потім і інші 
прояви українського і чужо-
народнього життя та інші важ-
ніші події з Шікаґо й околн-
ці. Писати на адресу: 4041 W. 
KAMERBURG AVE. Phone: Spaulding 
4850. 

ВЗОРИ 
КАНВА, НИТКИ ДО 
ВИШИВАННЯ D. М. 
С. і СТЕМПЛЬОВА 

НІ РІЧИ. 
. UKRAINIAN BAZAAR, 

97 AVENUE A, NEW YORK, N. Y 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ IHCHI 
ПОДІЛЛЯ 

НОВА СЕРІЯ УКРАІН-
СЬКИХ НАРОДНІХ 

МЕЛЬОДІЙ . 
ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ 

в обрібці 
МИХАЙЛА ҐАИВОРОНСЬКОГО. 

Д-р Б. Кудрнк. у ‚Ділі" виск`а-
зуеться про неї з признанням. 
Д-р Ф. Стсшко в ..Украї'нській 
Музиці" називає оброблення мн-
стецьким, з боку технічного 
скрізь цікавим, не шабльоновнм; 
„поодиноким голосам дається ба-
гато руху". 

СЕРІЯ СКЛАДАЄГЬСЯ 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. . F . О. BOX 346 

ТАРЗАН СМІЛИВИЙ. 

В І Д О З В А 
ДО ВИХОДЦІВ З РАДЕХІВ-

ЩИНИ. 
Цими днями Комітет Раде-

хівіцини в Америці дістав від 
управи кружка Рідної Школи 
в Радехові ось-такий лист: 

„ВІД управи школи пові-
домляю отсим, що вислані Ва-
ми гроші на Рідну Школу в 
Радехові, в сумі 526 злотих, 
на мої руки я одержав.22-го 
серпня ц. р. та передав їх го-
лові кружка Рідної Школи, о. 
Зінкевичеві. 

‚.В імені цілої школи і всьо-
го громадянства Радехівщини 
складаю Вам тиру подяку. 
Своєю щедрою жертвою Ви 
врятували кружок з дуже тяж-
кого положення. Справа ма-
лася так: Як Вам відомо, шко-
ла міститься в будинку Народ-
нього Дому від початку свого 
існування до сьогодні, себто 
вже 11 літ. Впродовж того ча-
су кружок зо своїх скупих 
приходів не міг вплачувати 
належної квоти.за чинш, а На-
родній Банк, який є співвла-
сником дому із філією „Про-
світи", не може відписати всіх 
довѓів, хоч частину вже від-
писав, бо кріза в 1930 році 
сильно підкопала ного мате-
ріяльну силу. Він зажадав ви-
рівняння довгу за минулий рі'к, 
як також бодай частину дав-
нішого довгу, бо мусів вложи-
ти дуже багато в перебудову, 
а також в огорожу та віднову 
будинку в звязку з розпоряд-
ком .міністерства про естетич-
ннй вигляд міст. А коли кру-
жок не вирівняє бодай части-
ни того довгу, то банк буде 
змушений замкнути для шко-
лн кімнати і винайняти їх ко-
мусь іншому. 

„Кружок, ' узнаючи нретен-

(29) 

щось НАДЗВИЧАЙНІ: -
ДО ЧИТАННЯ! 

Український Альманах, 509 сіорін; 
131 прелметів.-' Була ціна S2-50. и--
пер 25 цнт. Посилайте 10 uu п,, 
пересилку. Пишіть і зашнпі†і. собі 
до свою нотесу НОВУ адресу' 

S U R М А, 
325 Е. 14tb St., New York. N. Y. 

Д-р C. ЧЕРНОВ 
Ф ЃОСТРІ ft ХРОНІЧНІ НЄДУШ Ч'иї-

віків І ЖІНОК — ІІІКІрі! II ,; 
# Аналізѓі ќрови для подружок, сві-. 

доцтвл. 
223 SECOND AVE., cor. 14th ST. 

NEW YORK СІТІ' . Room 14. 
Grnracrcy "7-7697 

Офісові години 10̂ —8; неділя 11—2. 
. Жінка-докто'р до обслуги." 

X ђі ф'люроскоп. 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р, І 
ХІРУРГ і АКУШЕР І 

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

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

Урядові години: рано від 10 до І 
12. Ввечір від 6 до 8, а в неділі 9 

рано від 10 до 12. 

І І И И Н И І И І И Ш Н І И І І 

ИИР'ОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжниці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби телв-
фонуйте до нас Обслуга ширя 

І ЧЄСНа. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Essex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

Коли Марія, Тарзан і Джеф 
нриіішли до табору, Боб.Мей-
сон, наречений Марії, лриняв 

- їх усіх з великою радістю. Гр-
-иь ЛОВІІО. він висказував велику 

подяку Тарзанові, .коли Марія 
розказала йому, як Тарзан у-
урятував їй життя. А коли во-
на заявила, що Тарзан знає, 
де знаходиться її батько, Боб 
відразу згодився, щоб Тарзан 
станув на чолі цілої валки. 

X. 

Тарзан приняв провід. Джеф 
мовчки скреготав зубами, бо 
це йому припоручили були 
провадити валку крізь афри-
канські пущі. А він виробив, 
собі скритнй плян провадити 
їх усіх по пущі якнайдовше, 
аж доки йому не вдасться здо-
бути для себе Марії. Він готов 
був зробити найбільший зло-
чин, щоб те осягнути. Тепер 
той білий „дикун" попсував 
його пляни. 

Його лють відбивалася на 
його обличчі. Очі змаліли, а 
на чоло виступили зловіщі 
морщини. Але він покищо 
скривав бурю, що клекотіла в 
його чорнім серці. Всежтаки 
він тихцем постановляв побо-
роти і ті перешкоди. ‚Діє ні-
хто в житті не вспів помішати 
моїх плянів. А ті, що хотіли це 
зробити, пішли в землю", ду-

-мйв він собі. 

Наступного дня цілий гурт 
під.проводом Тарзана пустив-
ся в дорогу. Боб і Марія були 
в надзвичайно гарному на-
строю. Отеє сповнювалися їх 
пляни відшукати'батька. А поѓ 
тім вони вернуться скоро доХ 
дому і поберуться. Вони вже 
навіть робили пляни про своє 
будуче життя. Та до того ще 
було далеко і багато пере-
шкод лежало на шляху до їх 
успіху. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.: Orchard 4-2566 

BRANCH OFFICE 8c 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 j 
Новий Український Ундертейкер j 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
LictMMd l W l e r U k . r ft Embslm-r ; 

437 E. 6th ЗТ„ NEW YORK CITY. ( 

Dlfnlfied Punertli u low U J i i ' - j 
TtlepfcOM: OrcMari 4-80W 


