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ВЕЛИКИЙ С0Ю30ВИЙ ЗДВИГ 
У ПЕЃТ АМБОЮ 

ПЕРІ АМБОЙ (Ню Джерзі). — У неділю, 23. 
жовтня, відбувся тут здвиг відділів У. Н. Союзу з 
Перѓ Амбою, Картерету, Ню Бронсвіку і Ізеліну при 
великій участі' членів У. Н. Союзу й місцевого гро-
мадянства. 

Свято відкрив голова Союзового Комітету й го-
ловний радний У'. Н. Союзу, І. Ваверчак, передаючи 
в короткій промові програму здвигу та його ціль. 

Місцевий хор під управою С. Грабара відспівав 
гимн У. Н. Союзу і кілька народніх пісень. 

Головний секретар У. Н. Союзу, Д. Галичин, го-
ворив про ті цінності, які творять У. Н. Союз, а на 
яких молоде покоління зможе розбудовувати тут 
своє політичне й громадянське життя, зазначуючи 
також, що головно при помочі У. Н. Союзу ми змо-
жемо витворити ту матеріяльну і моральну силу, яка 
потрапить у рішальному моменті причинитись бага-
то до здійснення слушних домагань Рідного Краю. 

Місцевий адвокат, В. Ваверчак, переповів ко-
ротко змагання українського народу на рідних зем-
лях до волі й своєї держави; коли мова про україн-
ську іміграцію в Америці, то, говорив бесідник, во-
на без У. Н. Союзу і „Свободи" булаб і до сьогодні 
несвідомою й незорґанізованою масою. 

О. І. Шуховський передав зібраним Союзовцям 
привіт від місцевої парохії та побажав успіху в ор-
ганізаційній праці приєднування молоді в ряди У. Н. 
Союзу. Були також деклямації молоденьких Сою-
зовців про діяльність і працю У. Н. Союзу. 

При кінці програми забрав іще слово радний І. 
Ваверчак і піддав думку, що зогляду на теперішні 
події на Закарпатті цей Союзовий Здвиг повинен 
вислати телеграми до держав'Англії, Франції, Німеч-
чинн й Італії з протестом проти посягань Польщі й 
Мадярщини загадбати Закарпаття. 

Д. Галичин виголосив коротку промову про те-
перішнє положення нашого народу, а зокрема про 
ту небезпеку, яка грозить Закарпаттю зо сторони 
Польщі й Мадярщини. В. Ваверчак відчитав проте-
стаційні телеграми, які зібране громадянство при-
няло однодушно, 
ХАОС У ПЕРШИЙ ДЕНЬ НОВОГО РОБІТНИГОГО 

ЗАКОНУ. 
ВАШИНГТОН. — Адміністратор Елмер Ф. Ан-

друс виголосив на радіо промову на оборону зако-
ну про години праці й заплату, представляючи його 
за новий спосіб усталення американського!-про-
мислу. І 

Американська Федерація Праці обіцяла пома-
гатн при виконуванні закону. Подібні заяви з'ло-
жили губернатори 10 стейтів. 

Деякі підприємства кажуть, що новий закон у-
неможливляє їм зовсім продукцію. Такі голоси під-
носяться головно від полудневих промисловців. 
Власники фабрик для лущення пікенових оріхів за-
крнли фабрики, бо, мовляв, не можуть виконати 
постанов нового закону про висоту заплати. Закри-
лнся теж деякі фабрики тютюнові, деревні й фабри-
ки одіння. Обчисляють, що коло-80,000 робітників 
знайшлися нагло без праці внаслідок цього закону. 

Телеграфічне підприємство „Постел Телеграф 
Ко." каже, що не діставши від уряду рішення в спра-
ві просьби не примінювати закону до післанців телє-
графічних підприємств, воно буде примушене від-
правити з роботи негайно коло тисячу післанців. 

ПРЕЗИДЕНТ ВЕРТАЄТЬСЯ ДО СТОЛИЦІ. 
ГАЙД ПАРК. — Президент Рузвелт виїхав спе-

ціяльним поїздом назад до Вашингтону, щоб заня-
тнся справами буджету, військової оборони краю 
й допомогою для фармерів. 

Коли газетярі спиталися його, що він думає про 
думку завести дві ціни на фармерські продукти, пре-
зидент заявив, що він замало знає про цей плян, 
Шиби про нього інтелігентно дискутувати. 

ФОРД БАЧИТЬ ПОВОРОТ ДО КРАЩОГО 
БИЗНЕСУ. 

ДІРБОРН (Мішіген). — У своїй розмові з газе-
тярами з нагодИ виставлення свого автомобільного 
моделю на 1939 рік Генрі Форд, автомобільний фа-
брикант, висказався з великим оптимізмом про ви-
гляди бизнесу. І він і його син заявляли, що вони 
сподіваються поважного зросту попиту на автомо-
білі. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛЄПОН НАПАДАЄ НА 
СЕКРЕТАРКУ ПРАЦІ. 

ВАШИНГТОН. — На переслуханні перед конгре-
еовим комітетом для розсліду неамериканських ак-
Цій виступив свідок Рей Нимо, адвокат Америкш-
ського Легіону, з обвинуваченнями проти Перкинс, 
секретарки праці в кабінеті Рузвелта, що вона вжи-
ває ріжних правних штучок, щоб' не депортувати 
Ѓарія Бриджеса, директора Комітету Промислової 
Організації на побережжі Тихого океану. ,..,..-

ОБВИНУВАЧЕНА ЗА ВБИВСТВО СВОГО БОСА. 
-34-літня пані Ферн Патриція Дол, секретарка 42-

літнього бувшого окружного державного прокура-
тора, має незадовго станути на суд за вбивство свого 
бувшого роботодавця. Нона каже, що вбила кого в 
гніві, коли він відвідав свою жінку, хоч пані Дол 
удержувала ного останні два роки. 

ВИЛЮДНЕННЯ СІЛ 
У ФРАНЦІЇ. 

Французькі хліборобські ор-
ґанізації бють на трівоѓу і 
приводу щораз більшого вн-
люднення французького села. 
На основі анкети стверджено, 
що в 13 хліборобських депар-
тамеитах число населення, що 
в 1858 р. сягало майже пять 
міліонів, упало в 1936 р. до 
трьох міліонів. На рі'лі залп-
шилися лише власники фарм. 
РІЛІЛІІ французькі робітники 
масово покидають села та е-
мігрують до міст. Тому то вн-
люднення французьких сіл 
прибирає характер суспільної 
катастрофи.. 

ЖАХЛИВА МОТОЦИКЛЕВА 
КАТАСТРОФА. 

Зо Львова до Дрогобича' 
вертався мотоциклем суддя 
Христоф Дуркалець разом зо 
своєю дружиною і 17-літнім 
сином. Мото цикль з причіи-
кою їхав зо швидкістю 70 км. 
на годину. Коло Сокільник 
хотів суддя 'вимкнути куряву 
пороху і спрямував мотоциклі, 
на ліву сторону шляху. І втому 
менті зударився мот"оцикль із 
вантажним автом, що їхало до 
Львова. Сила зудару була та-
та велика, що суддя, ііого 
жінка і син згинули'на місці. 

ПОЗНАНСЬКІ ТУРИСТИ п о -
БИЛИ ГІМНАЗІЙНОГО УЧНЯ. 

Син львівського купця, ` 18-
літній гімназист Лєон Берн-, 
шайн, вибрався з Жабя в Чор-
ногору На Попа Івана. На вер-
ху напала на нього група 11 
туристів з Познанщннн, що 
тяжко його побили. Годину 
по нападі відвезли иепрнтом-
ного Берншайна до Ворохти, а 
з Ворохти до львівської лічнн-
ці, де лікарі ствердили в поби-
того потрясення мізку. Стан 
хорого з кожним днем погір-
ш'уеться. 

ВІЙСЬКОВЕ ПОВСТАННЯ І 
МАРШАЛ БЛІХЕР В УКРАЇНІ. 

! МОСКВА, 6. 10. — В дипльо-
матнчних сферах Москви гово-
рять про причини арештування 
марш. Бліхера таке: 

Минулого місяця перенесли 
Бліхера з Далекого Сходу до 
У. С. С Р. Там мав він перебра-
ти командування місцевими 
військами на час міжнародньої 
крізи в звязку з Чехословач-
чиною. 

Підчас перебування Бліхера 
в УССР вибухло там військове 
пивстання. 

ҐПУ закинуло Бліхерові, що 
він сприяв цьому повстанню 
та навіть спровокував сутички 
між українськими й. москов-
ськими частинами. 

Бліхера вислали лрѓаком з 
трьома комісарямн ҐПУ на 
Далекий Схід, але в дорозі на-
спів з Москви наказ перервати 
лет у Свердловську та замкну 
ти там Бліхера в домашньому 
арешті. 

ОГИДНИЙ МОРД. 

Дня 30. серпня ц. р. на ко-
! льонії Нова Україна коло 
Льондринн (Бразилія) невідо-
мий осібняк замордував в о-
гидний спосіб кольоніста М. 
Андрущйшина родом з Вера 
Ѓварані, який у лютім посе-
лнвся на згаданій кольоніі. 

1 Над ранком критичного дня 
якийсь осібняк видовбав у сті-
ні отвір. Коли Андрущишин 
глянув а отвір, одержав снль-
ний удар колом по голові. 
Дружина його, схопивши дн-
тшіу, втекла до найближчого 
одинокого сусіда бразнлійця. 
Коли прибула з ним назад до-
дому, застала Андрущйшина 
неживого, який лежав на зем-
лі в калюжі ќрови. 

Поліційно-лікарські огляди-
нн ствердили три рани в голо 
ві, підрізане горло, шість ран. 
завданих ножем у, тілі, відрі-
занйй палець і сильно збите 
кулаками обличчя. 

В Катовицях арештували 28-J Замордований оставив одну 
літньрго М. Фіхнера, бувшого дитину і дружину. Убивник 
урядовця К'омунальної Каси О- пропав безслідно 
щадностн, який здефравдував 
на шкоду тієї інституції 25,000 
зл. і виїхав з одною танечни-
цею на Шлеськ. Впродовж 
кількох тижнів вів Фіхнер зо 
своєю приятелькою таке гуля-
ще життя, що в хвилині, як 
мого арештували, мав при со-
бі всього 2 зл. Фіхнера відста-
вили до Стрия. 

KPIBABA БИТВА МІЖ 
ЦИГАНАМИ. 

Біля французької місцевостіѓ 
Клєрмон Феран дійшло між 
двома циганськими ватагами 
дѓ} регулярного бою на кріси 
та револьвери, підчас якого 
згинули два цигани, а чотири 
були тяжко ранені. Кількана-
цять циганів було легко ране-
иих. Причиною тієї крівавої 
сутички був спір за міс'це на 
табор. 

ЗДЕФРАВДУВАВ 25,000 ЗЛ. 

СИН УБИВ СВОЮ МАТІР. 

Така жахлива подія трапи-
лася в Чо'рнолозах коло Рів-
ноѓо. Вбнвннк називається 
Владнслав Мудраха і є учнем 
4 кл. рівенської гімназії. Він є 
сином бувшого полковника 
царської армії. Між його роди-
чамн були останиьо великі не-
норозуміння і батько жив з 
матірю у сепарації. Але мате-
ріяльні обставини батька по-
гіршали і він звернувся до 
своєї дружини, якій лишив у-
вссь маєток, з просьбою по-
могтн йому. Та Мудрахова 
відмовила йому помочі. Все те 
бачив 16-літніц син і почав з 
власних ощадностей помагати 
батькові. Тоді мати загрозила 
синові, що перестане його по-
силати до школи. У відповідь 
на ці погрози син зачаївся з 
сокирою в коридорі дому і ко-
лн мати вернулася з Рівного, 
зненацька убив її кількома у-
дарами в голову. 

БЕЗНАДІЙНА ЛЮБОВ 
МАЛЯРКИ. 

Румунська преса пише, що 
на лавці в одному з парків у 
Букарешті напилась отрути 
28-літня малярка Полі Сіміон і 
померла. Талановита малярка 
залюбилася в гарнім хлопці, 
який був моделем до' її карти-
ни і не хотів бути й' кохан-
цем. Доведена до розпуки 
байдужністю гарного хлопця, 
малярка отруїлась. . 

ВДЯЧНИЙ ОСЕЛ. 
В місцевості Ґреґлі (Туреч-

чина) одного дня почув та-
мошній селянин Мустафа Кар-
дан розпучливий вереск осла 
з недалеких кущів. Кардан по-
біг негайно в кущі зо своїм 
псом, великим бульдогом, і 
побачив, що в кущах великий 
вуж атакує осла, який розпуч-
лнво перед ним борониться. 
Бульдог кинувся миттю на ву-
жа. Вуж перестав нападати на 
осла і звернувся проти пса. В 
однім менті, підчас боротьби, 
вужеві Вдалося обвинутись 
довкола голови пса і здавало-
ся, що ось-ось вуж задушить 
собаку. Та в цім менті осел 
одним хопом зубів розторо-
щив вужеві голову. Тќим чи-
ном осел виявив собаці свою 
вдячність за те, що вона ви 
рятувала його від смерти. 

НОВИЙ В0ЖД УКРАЇНСЬКИХ 
НАЦІОНАЛІСТІВ 

ЖЕНЕВА. — Секретаріят Проводу Організації 
Українських Націоналістів подав таку телеграму: 
„Згідно з волею бл. памяти вожда Евѓена Коноваль-
ця Провід Українських Націоналістів проголосив 
головою Проводу і вождом націоналістичного руху 
полковника Андрія Мельника". 

Андрій Мельник` родився 1890 р. Служив напе-
ред в Українських Січових Стрільцях, а потім у Сі-
чових Стрільцях. В Українській Армії займав рангу 
полковника.; По закінченні війни скінчив технічні 
студії і діста'в титул інжиніра. Був усе близько на-
ціоналістичного руху та відгравав у ньому передову 
ролю. 

Сидів чотири роки (від 1924 до 1928) в поль-
ській тюрмі, в якій раз його тяжко побито. 

З ДІЯЛЬНОСТИ Д-РА МИШУГИ НА ЛОНДОН-
СЬКОМУ ҐРУНТІ. 

ЛОНДОН. — Кореспондент „Ню Йорќ Таймеў" 
телеграфічно доносить: „Д-р Лука Мишўѓа з Джерзі 
Ситі, післаний до Европи українськими організація-
ми в Злучених Державах Америки, щоби піддержу-
вати акцію незалежности закарпатських українців, 
чи русинів, нині звертався до брнтійсьќого уряду з 
проханням вплинути на поляків і мадярів, щоб вони 
не перешкоджали у внутрішніх справах Закарпат-
ської України через „тероризування населення" та 
щоб у той спосіб не спинювали східньої частини Че-
хословаччини від виконування 'її права до самови-
значення, яке то право вона дістала разом із судет-
ськими німцями з боку Британії. 

„Д-р Мишўѓа сказав, що польські зусилля, щоб 
разом з мадярами осягнути спільні кордони, підчи-
нивши Закарпаття під Будапешт, мають причину в 
цьому, що. поляки бояться, що CTpoggHHjs: україн-
ської незалежної держави поза Карпатами б'уде ма-
ти вплив і на тих українців, що є в Польщі. Україн-
ська меншина в Польщі числить 5,000,000 (?—Ред,). 

„Поляки, закидав д-р Мишўѓа, цензурують у-
країнську пресу з ціллю здушити український націо-
налізм. Зате німці відносяться по приятельськи до 
українців, яких національні амбіції можуть осла-
бити Польщу і Росію". 

МАДЯРИ СТАВЛЯТЬ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ. 
БУДАПЕШТ. — Відкинувши чеські пропозиції, 

мадяри поставили свої. Ті пропозиції трохи скром-
ніші від попередніх, та всетаки вони заміщують такі 
точки: 1) Несхитно мадярські околиці мусять відра-
зу'перейти в руки мадярів. 2) Плебісцит у схитних 
територіях треба відбути найдалі до ЗО листопаду. 
3) На випадок, як Чехословаччина відкине ті дома-
гання, спільна комісія, зложена з представників Ні-
меччини, Італії і Польщі, повинна вирішити справу. 
4) Право '„самовизначення" треба дати русинам і 
словакам. 

Мадярський премієр Імреді заявив, що ті умови 
вже останні і коли їх Чехословаччина не прийме, то 
Мадярщина „впровадить їх усіми засобами, що сто-
ять до диспозиції нації". 

В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ЗАНЕПОКОЄНННЯ. 
ПРАГА. — В цілій Чехословаччині ці мадярські 

умови викликали занепокоєння. До Праги покли-
кано премієрів Словаччини і Закарпатської України. 
Уряд Закарпаття видав до своєї армії заклик, щоб 
вона заховала повну дисципліну, рівновагу духа, 
та щоби була готова виконати великий обовязок. 

ЗАКАРПАТТЯ ЗАКИДАЄ МАДЯРАМ 
БОМБУВАННЯ. 

ЖЕНЕВА. — Чехословацька делегація до Ліги 
Націй закинула мадярам, що недавно мадярські лі-
таки їздили понад Закарпаттям і кидали бомби, а 
також розкидали заклики до повстання. Мадярські 
терористи далі бушують по Закарпатті і стараються 
викликати заколот. Вони напали на залізничу ста-
цію в Боржаві і стримали поїзди. Притім убили од-
ного кондуктора. Коли надійшла українська жан-
дармерія, з нею вивязалася боротьба, в якій згинув 
один український жандарм і підстаршина жандарме-
рії. Недалеко Берегова зловлено 200 мадярських те-
рористів. Серед них були два кадети. Всі вони при-
зналися, що походять з Мадярщини. 

ПОЛЬЩА ЗАПЕРЕЧУЄ. 
ВАРШАВА. — Польський уряд заперечив, на-

чебто він обіцяв мадярам збройну піддержку в по-
ході на Закарпаття. Польща старається цю справу 
розвязати мирним шляхом.-

АРЕШТИ В МІНІСТЕРСТВІ ЗАКОРДОННИХ 
СПРАВ У МОСКВІ. 

МОСКВА. — Агенти ГПУ арештували двох ви-
соких урядовців у міністерстві закордонних справ 
Совєтів. Притім вони в цілім департаменті перевели 
трус. Сподіваються дальших арештів. Дальша доля 
комісара Літвінова невідома, йому теж грозить 
арешт. 
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ЗА КУЛІСАМИ БОРОТЬБИ 
ЗА ЗАКАРПАТТЯ 

Львівський щоденник „Діло" подав з приводу 
боротьби за Закарпаття такі пояснення: 

„До українського, чейже безперечно словян-
ського Закарпаття зголодила свої претенсії МОНҐО-
ло-фінська Мадярщина. Цього вимагає ревіндика-
ційний інтерес мадярської держави і цього домага-
ються також численні польські пресові органи з 
огляду на бажану спільну мадярсько-польську гра-
ницю, бо — як пише „Газета Польска" — „поворот 
Підкарпатської Руси до Мадярщини є справою зміц-
нення оборонного потенціялу Польщі на випадок 
війни". 

„Отже польське становище в цій справі Закар-
патської України покривається з ревіндикаційними 
претенсіями Мадярщини. Мабуть не зовсім таке в 
подробицях становище Італії. Закордонна і також 
польська преса нотує чутки з Риму про те, що Іта-
лія бажалаб собі поділу українського Закарпаття на 
три частини, а саме між Мадярщину, Польщу та Ру-
мунію. Італійська преса знайшла вже навіть 40,000 
румунів „у Східнім крайчику Підкарпатської Руси", 
яких воля, мовляв, мусить бути пошанована через 
прилучення до Румунії. Закарпатські українські гу-
цули з Ясіня й околиці малиб собою заплатити зго-

' ДУ Румунії на парцеляцію Закарпаття". 
„Діло" далі підносить, що німецька преса в цій 

справі не проявляє згідности. Коли католицькі ор-
ґани домагаються злуки Закарпаття з Мадярщиною, 
то орган Ґерінга виступає проти цього пляну, дома-
гаючися для Словаччини та Закарпаття незалежно-
сти, а провідний орган націонал-соціялістичної пре-
си заявляється за національне самовизначення За-
карпаття. „Діло" подає „несправджені чутки", що 
„офіціяльна Німеччина радо бачилаб самостійну 
словацько-українську федеративну державу". 

„Ню Йорќ Пост" приніс у суботу статтю свого 
заграничного редактора Людвіга Льоре, котрий до-
бачує в політиці Польщі супроти Закарпаття страх, 
що Німеччина плянує зробити з Закарпаття завязок 
незалежної України, а галицькі українці можуть лег-
ко пристати на цей плян. На думку Льора, Польща 
має повну слушність, що створення такого автоном-
ного стейту під німецькою опікою скоро поклалоб 
кінець незалежності самої Польщі. На доказ, що 
українці під Польщею можуть справді стати такими 
небезпечними для Польщі, він наводить факти не-
давніх заворушень в українських містах під Поль-
щею та домагання українців під Польщею створити 
українську національну раду. Про такі домагання 
в Америці ще нічого не звісно; звісно лише, що д-р 
Дмитро Левицький, один з чільних членів УНДО, вп-
ступив у „Ділі" з проектом створення сильного на-
ціонального проводу через вибір міжпартійної На-
ціональної Ради для однопільного ведення україн-
ських справ. 

Справа Закарпатської Украї-
ни ще й досі не вияснена. Че-
хи нарешті надали тій нашій 
країні автономію з власним у-
рядом. Побачимо, що дальше 
з того вийде і як розвинуться 
взагалі події в звязку з ча-
стинним поділом чеської дер-
жави... k . 

На цім місці хочу звернути 
увагу на т о інше: на відно-
шення до справи Закарпаття 
польської преси. 

Отже, що, наприклад, поль-
ська націонал - демократична 
преса стала на непримирнім 
становищі щодо `автономної 
Закарпатської України, це 
можна було передбачити. Що 
таке саме становище до- тої 
справи зайняла і преса в ро-
ді краківського „Ілюстр. Ку-
рєра", теж не дивота. Але ось 
є, наприклад, польська преса, 
яка, стоячи на точці- безвід-
кличної приналежности Гали-
чини й Західньої Волині до 
польської держави, рівночасно 
дуже інтензивно кокетувала 
наддніпрянських українців. Ця 
преса, наприклад „Бюлєтнн 
Польско український", „Полі-
тикй" (Бохенських) і інші в 
кожній статті, присвяченій у-
країнській справі, все розво-
дилися про те, що вона га-
рячо співчуває наддніпрянцям 
і що постулятом їх загранич-
ної політики є незалежна у-
країнська держава над Дні-
Пром (крім Галичини й Во-
лині). Поволі, коли ‡у пресу 
змушували висловитися трохи 
виразніше, як вони собі ту 
Україну уявляють, то вони від 
самостійности переходили до 
„федерації", причім і Крим 
уважали не за інтегральну ча-
стину тої України, якої само-
стійности нібито вони є при-
хильники. Але останні точки 
над „і" в їх „українофільській" 
програмі поставила власне 
справа Закарпатської України. 

Ледве ця справа сплила на 
сцену міжнародньої політики, 
як усі оті „Політики" й інші, 
нібито наші „приятелі", отвер-
то і ясно заявили, що вони 
жадають, щоб Закарпаття ві-
дійшло до Мадярщини та щоб 
у ніякім разі там не повстав 
ніякий зародок самостійної чи 
автономної України. „Ми про-
ти автономної закарпатської 
Руси! Ми не допустимо, щоб 
автономний український клин 
утворився на нашій південній 
границі! Закарпатська Русь 
не сміє дістати автономію!" і 
т. п. Такі'були голоси цієї ні-

бито прихильної до нас поль-
ської. преси... Не входимо в 
суть справи: Але 'ці і подібні 
голоси кидають виразне і не-
двозначне світло на цілу „у-
країнофільську" писанину тих 
часописів. Ці і їм подібні го-
лоси відслонюють таємницю, 
якою вони обгортали досі сво-
ю програму щодо самостійної 
України за Збручем. Бо ясно, 
як день, що коли ті часописи 
не можуть стерпіти, щоб обік 
них повстала маленька, навіть 
не самостійна, а лиш автоном-
на українська країна, то чиж 
можуть вони стерпіти, щоб 
обік них повстала велика про-
стором і людністю самостійна 
українська держава над Дні-
пром?! Очевидно, що ні! Оче-
видно, Що колиб заносилося 

держави, а й та, яку релре-
зентують оті Бохеньскі, „Бю-
лєтини" й інші нібито „при-
хильники" самостійної Наддні-
прянщини. Не підлягає сум-
нівові, що ці нібито наші 
„прихильники" таксамо завзя-
то поборювалиб створення та-
кої держави, в—пресі і в ди-
пльоматії, як і створення ав-
тономної Закарпатської Укра-
їни. 

Ось про^це-нам треба памя-
тати! Про це мусять памятати 
і наші католики, і „Діло" і 
преса Палієва, що творить 
бльок з ними. В рішальнім мо-
менті всі наші „прихильники'' 
напевно підуть з Росією, з Ма 
дярщйною, з ким хочете, щоб 
лише не дати над Дніпром по-
встати самодержавній Україні. 

Про це не треба забувати 
й мусимо бути вдячні нашим 
закарпатцям, що їх справа, 

і яка нагло виринула в европей-

ЯК УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКА ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
ПЕРЕХОДИЛА В ПОЛЬСЬКІ РУКИ 

І ^ ^ Л ^ Ш ^ ^ І !!ській.політиці, дала нам змо-
гу побачити обличчя наших 
„приятелів" без маски; по 

Києвом як столицею, хочби в 
границях теперішньої УССР, 
то не тільки „ендецька" і вза-
галі шовіністична польська о-
пінія повстала би проти тої нішій 

бачити, як вони заховувати-
муться в справі далеко важ-

СИТУАЦІЯ НА ЗАКАРПАТТІ 
Ми дістали з Ужгороду з да-

ти 29. вересня ц. р. велику ко-
респонденцію від знаного нам 
громадянина, що нераз до нас 
дописував. Допису нині не мо-
жемо вже використати через 
те, щО його дані в більшості 
перестарілі. Зазначимо тільки, 
що за словами нашого допи-
сувача мобілізація на терені 
Закарпаття відбувалася всюди 
спокійно та без ніяких пери-
петій, потвердження чого зна-
ходимо зрештою і в „Новій 
Свободі". Про якінебудь бун-
ти ополченців, тимбільше про 
якісь бої і барикади в Ужго-
роді нікому там І не снилося. 
Таксамо не було ніяких ареш-
товань серед українців. 

Окремо розправляється наш 
дописувач з тими вигадками 
про збольшевичення закарпат-
ського населення, що їх роз-
сівають по світі ті, котрим та-
кі вигадки потрібні. Навпаки, 
большевицькі впливи на За-
карпатті, колись справді силь-
ні, змаліли значно вже перед 
кількома роками, а в остап-
ньому часі вони просто ніякі. 
Населення Закарпаття у своїй 
масі разом зо своєю інтеліген-
цією стануло під націонал ьни-
ми, а не інтернаціональними 
прапорами. 

Щодо Української -Націо-
нальної Ради, то вона займає 

становище згідне з рішенням 
з 8. травня 1919 року, про при-
Лучення Закарпаття до ЧСР, 
себто обстоює широку тери-
торіяльну автономію всіх у-
країнсі.к'ях земель у межах 
ЧСР. 

Наш дописувач`улода'є теж 
вістку про те, щр^в компетент-
них кругах дозріває справа 
Українського Легіону на За-
карпатті. Якщо прийде дозвіл 
на створення такого Легіону, 
то нема сумніву, що до нього 
зголосяться тисячі. Вістка про 
можливе створення Україн-
ського Легіону викликала всю-
ди дуже симпатичний відгук. 

При кінці пише нам допи-
сувач про виїзд губернатора 
Грабара до Праги, де саме ма-
ла вирішитися справа міні-
стерства для Закарпаття та 
Ѓіменування кількох урядовців 
зпоміж місцевого елементу на 
провідні становища в авто-
номній країні. (Як відомо вже 
з телеграм, міністром для За-
карпаття іменований д-р Пар-
каній, дотепер високий уря-
довець для закарпатських 
справ при президії ради мі-
ністрів у Празі)Т Перед своїм 
виїздом до Праги губернатор 
Грабар видав відозву до на-
селення. — („Діло", 9. жовт-
ня 1938). 

Щ НА СТАРІСТЬ, ЧИ ЗАМОЛОДУ? 
(Турецьке оповідання). 

Ступив у воду. Вона сягала 
йому до пояса, а помалу під-
носилася аж до плечей. Гасан 
бей вважав, щоби його не 
схопила струя. Та тут почув 
за собою жалісний плач. То 
плакав Коркуд, що лишився 
був по тому боці. Гасан 
бей обернувся та побачив, що 
великий, ведмідь схопив дити-
ну й побіг із нею в ліс. Батько 

' чимскорше хотів добігти до 
. лісу. При цьому зашлотався 
на камінь, захитався, впав, а 
Торгуда схопила вода. Хоч як 

- батько старався доплисти до 
дитини, то це йому не вда-
лося. 

`й Вкінці передістався на дру-
гий бік сам один, спер голову 

'на руки та роздумував. За од-
- ну хвилину втратив обоє ді-
'., тей, які щойно мав на руках. 

Усеж таки він не втратив від-
ваги й не плакав, лише сказав: 
„Нема іншої ради, лише під-
датися нещастю, яке на нас 
зсилае Господь" і пішов далі 
дорогою, що вела до Персії, 
а як'ої ввійшов був уже поло-
вину. 

ц Як прийшов до Персії, спи-
тався,,про посла й казав усю-
ди шукати його. Ніхто не знав І і перо, щоби з нього посмія-
його. Казали, що він вибрав- тися. Гасан бей сів і, не дума-
ся вже.лдо Індій. Десять літ — . 

`змандрував по Персії та ніде не' - ̂  тУРа". — казкова ігервісра бать-к АС п с кшщина всіх турецьких племен, 
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натрапив на жінчин слід. Вкін-
ці зайшов у столицю та став 
її там шукати. 

Раз переходив попри якесь 
зібрання. Там сперечалися вчи-
телі та вчені. Гасан бей слу-
хав і вважав. На приказ ша-
ха мали написати у противен-
стві до перської книги лица-
рів туранську лицарську кни-
гу.џ) Мудрці сперечалися між 
собою. Кожен говорив: „Ти 
того не можеш написати, я 
зроблю' це". Гасан бей обіз-
вався зараз: „Брати, я також 
умію писати. Коли хочете, я 
напишу". 

Вчені й поети всі вважали 
Гасана бея за божевільного. 
Вони сміялися та говорили: 
„Чоловіче, ти турчин і не вмі-
еш нічого більше, лише їха-
ти на коні й орудувати ме-
чем. Іди до своєї роботи". 

Гасан бей відповів: „Я тур-
чин, та я вмію таксамо, 0РУ" 
дувати пером, як і шаблею.. 
Попробуйте. Я буду писати. 
Коли воно 'вам не сподоба-
ється, подріть,' викиньте, а ме-
не проженіть". 

Вчені, князі й учителі дали 
цьому дивному туркові папір 

ючи довго, написав першу пі-
сню туранської книги лицарів. 
Усі, що прочитали це, здиву-
валися. 

Перси дали цей вірш зараз 
же шахові, начеб самі його 
написали. Шах був дуже гар-
ний, старий чоловік. Він дуже 
добре розумівся на таланті та 
здібностях своїх поетів. Він 
сказав: „У нашій країні нема 
такого, що написав би таку 
поезію. Вишукайте того, що 
написав це та приведіть його 
до мене". 

Тому перси не могли зата-
їти правди та сказали, що то 
Гасан бей. Шах у нагороду 
за його талант іменував Гаса-
на бея своїм надвірним пое-
том і сказав йому написати 
туранського Шахнамега. 

Гасан бей не знав тепер бі-
ди, та він не думав про ба-
гатство й маєтки. Він не міг 
забути своєї любої жінки У-
людж Беґум і Торгуда та Кор-
куда. Жив у шаховій палаті 
наче в тюрмі, в розпуці та 
пригнобленні. 

Ведмідь, що був схопив Кор-
куда, не пожер добичі й не 
вбив. Затаскав його до своєї 
печери й годував. В літі вда-
лося хлопчикові втекти в се-
ло. Там зайшов на хутір од-
ного бея. Торгуд, якого схо-
пила була вода, не втопився. 
Струя занесла хлопчину на 
млинське колесо. Як колесо 
стануло, прибіг мельник і взяв 

дитину за сина, що џ принесла 
йому вода. 

Літо й зима минули. За де-
сять літ діти підросли і ще 
гарніші стали. Певно тому, що 
були близнюками, пригадали 
собі оба рівночасно, що ко-
лись мали неньку, що її схо-
пив перський посол і що бать-
ко, щоби шукати того посла, 
вибрався до Персії. Раз вибра-
лися вони оба до Персії та 
стрінулися. Привиталися й о-
дин одного спитався: 

— Чи ти турчин, брате? 
— Так, я турчин. 
— То ми собі земляки. 
— Певно. 
— Ти де йдеш? 
— До Персії. 
— Я -також. 
— То можемо йти разом і 

бути собі товаришами подо-
рожи.^ 

— Дуже добре. 
І вони мандрували долина-

Так минув рік. Обом любим-
цям шаха було по сімнацять 
літ. Тепер їх відвага, їх зруч-
ність у їзді верхом, орудуван-
ня зброєю та луком були так-
само славні, як їх краса. Раз 
один посол, що вибирався на 
Захід, зажадав двох лицарів, 
щоби пильнували палати. Шах 
хотів зробити приємність сво-
му старому послові та дав йо-
му обох тих лицарів, яких 
найбільше цінив. Посол узяв 
цих подібних до себе лицарів, 
що їх подарував йому шах, 
забрав їх до палати та дав їм 
ключі від гарему. Сам же сів 
на коня та відїхав на нове ста-
новище. 

Торгуд і Коркуд уже три 
місяці жили як сторожі пала-
ти перського посла. Прийшло 
літо, ночі були коротші, соло-
вѐ йки стали співати. Перед 
дверми гарему була кімнатка 
із прикрасами з перлової ма-
си. Оба сідали там до місяч-

ми та верхами тай нарешті 
прийшли до перської столи-jHOro сяйва, гляділи в срібну 
ці. Ті молоді мандрівники бў- В0ДУі ЩО добувалася з фонта-
ли такі гарні, що навіть за- "и по протилежному боці, та 
мок довідався про їх красу, а балакали собі про це й те 
шах покликав їх до себе. 

Це, що оба були турками й 
земляками, так привязало їх 
одного до одного, що хоч не 
знали, що були дітьми одних 
батьків^ ніколи не розлучали-
ся. їздили разом на конях, у-
чилися разом `задач і разом 
робили вйрави. 

Великою ордою впадали та-
тари в Україну пересічно що 
два роки, одначе бували роки, 
в яких татари невеликими за-
гонами нападали і по сімде-
сять разів. Польські королі 
рік-річно платили татарам да-
нину, яку називали „упомін 
ками": Татари безнастанно пу 
стошили українські землі та 
забирали в полон населення, 
а коронні війська збиралися 
проти татар тоді звичайн'о, ко-
ли вони вже втекли з добичею. 
Ця двозначна поведінка Поль-
щі дала почин до зорганізу 
вання самооборони в лицар-
ськім козацтві. В. Лозіньскі у 
„Правем і лєвем" так каже про 
татарські напади: Годі майже 
зрозуміти, що правлячі вер-
стви не мали стільки стиду, 
щоб не здобутися, як це вчи 
нила сусідня Росія, на згноб 
лення грабіжницкого ворога у 
самому його кублі". 

Татари рік-річно грабили, 
палили села та міста, вбива-
ли та брали в полон- багато 
українського народу, а Укра 
їна, щ̀о року майже девяткова 
на, не була всилі боронитись 
на два фронти. Без татар 
Польща не змогла би була ні 
коли поневолити українського 
народу. Бачимо це підчас війн 
Польщі проти Хмельницького 

Коли вже Польща зруйну 
вала українських бояр і міщан 
і добиралась економічно по 
неволити українське селянство, 
український нарід двигнувся 
під проводом Хмельницького. 
Віщт тревала літами. Кілька 
разів розгромив Хмельниць-
кий поляків, хоч на польській 
службі були численні наемні 
війська, м. І. німці. Хмельниць 
кий старався перемовити нім 
ців, щоби перейшли до нього, 
та командант німецького від-
ділу відповів, що не може зі-
рвати з Польщею, поки не ми 
нув реченець заключеної умо-
ви. Коли лише поляки знай-
шлись у скрутнім положенні, 
за кожним разом предкладали 
угоду, 'а Хмельницький у най-
ліпшій вірі її приймав. Вкінці 
в битві під Берестечком уда-
лося полякам покопати укра-
їнців через зраду татар і тоді 
повбивали поляки всіх, кого 
лише допали. Коли Хмельниць-
кий побачив, що не може бо-
ронитися на два боки, при-
лучив Україну до моськов-
ського царства. Таким то 
„пшедмужем" христіянтсва бу-
ла Польща... 

Галицьке князівство, доки 
не попало під владу Польщі, 
було справжньою охороною 
христіянства і для решти Ев-
ропи від татарських нападів. 
Навіть польський історик На-
рушевич признає цю заслугу 
(том 5., стор. 51), коли пише 
про смерть останніх галицьких 
князів: „Поки вони жили, охо-
роняли держави, бо не допу-
скали татар продиратися до 
Польщі". 

Широке й самовільне життя 
польської шляхти сподобало-
ся і частині здеправованої у-
країнської шляхти і вона радо 
приставала до грабіжників. 
Значна і ліпша частина нашо-
го боярства та шляхти ще цілі 
століття осталася вірна свому 
народові. Та цю частину в 
Польщі, - державі самоволі, 
будьто вбивали, будьто зрів-
нювали із селяством і повер-
нули у підданство (панщину). 
Українські роди, які осталися 
ще при своїх маєтках до 17-
го століття, затрівожені без-
упинним вивласнюванням у 
користь королівщини та поль-
ської шляхти, щоби рятувати 
своє майно, стали також ви-
рікатися свого народу та при-
ставати до польської шляхти. 
Так забезпечились бодай пе-
ред самоволею королів. У пер-
шій половині 17-го століття 
польщаться останні ще укра 

Саме над тим місцем був за-
краткований балькон. 

Знову зійшов місяць, розі-
гнавши хмари й усе облив си-
нявим світлом. Торгуд і Кор-І їнськ і князівські роди: Чарто-
куд стояли задумані серед З а - І р и й с ь к и х ' С а н ГУш к 'в, Вишне-
паху цвітів. вицьких, Ружинських, Воро-

'нецьких, Четвертинських, Пу-
^Кінець буде), (зинів, Любецьких, а. за їх при-
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ќладом пішло багато І нижчої 
української шляхти. Решту 
дрібної української шляхтн ви-
власнили поляки після вое і 
Хмельницького нібито за спрн-
яння козацькому рухові. 

Коли польська шляхта заіі 
няла україсвькі землі, стала 
приймати схід то ношу та до-
машню обстанову, яку застала" 
в Україні. Убори, килими, ма-
кати, зброя, столова застава 
доходили у багатих до сто 
.тисяч злотих, а навіть більше. 
Держали на своїх дворах на-
ємні війська наче удільні князі. 
а польські князі стараютьс і 
вже здобути їх ласку. 

Багатства, на яких присох-
ла кров і піт українського на-
роду, не принесли щастя. Рц. 
зом із ними залягла і ко'рінну 
Польщу анархія та крайня ді̀ -
моралізація. Може не так ду-
же, як в українських, землях, 
одначе не велика мўа'ла бу-
ти ріжниця, коли Степан Ба-
торій, як обняв володіння, в у-
ніверсалі до шляхти всього ко-
ролівства так відзивається: 
„Зіпсуття нищить усі обичаї, 
а на їх місце прийшли жахлн-
ві злочини, вбивства чолові-
ків, грабіжі, вбивства, убиван-
ня зрушниць, розпуста, криво-
присяга, розкішне марнотрав-
ство та багато інших осоруж-
них злочинів" („Зьрудла дзе-
йове, Стефан Баторй под 
Гданьскем, т. XIII). 

Із добрих часів українсько-
го народу призбирались по 
церквах, і монастирях величез-
ні багатства, дорогоцінні мета-
лі та твори мистецтва — ті 
найперше поляки розграбили. 
Не пощадили теж украшськн-
ми князями багато вивінува-
них єпископських фундацій, 
монастирів і парохій. Даро-
визни єпископств і василіян-
ських монастирів, що їх запи-
сали українські князі Володи-
мир Великий і Лев, виносили 
в самій Галичині яких 200 сіл 
і ,міст,#) які розграблено в ко-
ристь королівщини, будьто в 
користь приватної власності! 
польської шляхти. Перегінські 
добра, дотацію князя Любар-
та для галицької митрополії, 
наїздить і збройною силою 
займає поляк Яблоновскі, 
вдруге наїздить і займає ті 
добра Конєцпольскі. 
. Коли Яблоновскі напав на 
Перегінсько, завідателем та-
мошніх ді^р був Суловський 
із рамени українських вельмож 
Балаганів. Почалась облога 
замку. Про облогу довідався 
Балабан, ротмістр гузарської 
хоругви, прийшов обложеним 
у полііч і прогнав Яблоновско-
го. Скріпив окопи та залогу 
замку і був певний, що після 
такої научќи Яблоновскі не на-
падатиме вже на Перегінсько. 
Та ледви Балабан відїхав, Яб-
лоновскі із 400 добре озбро-
єними зваричами й опрншка-
ми та з гарматами рушив на 
Перегінсько і здобув замок. 
Залогу повбивав, майно, яке 
було в замку, вартости 60,000 
зл., ограбив, а тіла вбитих ка-
зав викинути на пасовище за 
замком і берегти так довго, 
'доки пси та хижі звірі і пта-
хи не порозтягали трупів. 

На внесений спротив проти 
грабіжў Перегінська король 
визначив окрему комісію, щоб 
розслідила справу. Галицька 
митрополія предложила на по-
твердження своїх прав до Пс-
рігінська привілеї, надані ко-
ролем Казимиром, Жигмон-
том І. і Жигмонтом Августом. -

#) Грамота даровизни з 1292. р(,ку 
в перемиськім архіві, затверджена 
королем Жнгмоктом в 1548. роЦ1-
Князь Лев подарував самбірському 
єпископству такі добра: Бабина. 
Страшевичі, Созань, СмодьнішЯі 
Стрілки, Тисовичі, Плоске, Ліпшії. 
Потік, Волошинова. Воля Коблян-
ська Завадќа, Лужок Горішній. -! 

тих усіх місцевостей належать ге-
пер Страшевичі до українського пс-
ремиського єпископства. 

(Кінець буде). 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ, j 
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ВЕЛИКЕ УКРАЇНСЬКЕ ПРОТЕСТАЦІЙНЕ ВІЧЕ В ШІКАҐО з дня 

. Courtesy Chicago Daily Times 

Заходом українських організацій Шікага й околиці відбулося тут у неділю, 16. жовтня ц. p., велике протестацій-
не віче проти польської політики на українських землях. На тім вічу принято ось-такі резолюції: 

ПАЦИФІЗМ І ЙОГО 
НАСЛІДКИ. 

Дехто думає, що коли ми 
будемо вперто говорити про 
‚‚мир на землі", будемо висту-
пати проти війни, проти духо-
вих і мйтеріпльних зброень, 
будемо лаяти на всі заставки 
'!`аі.; істів і поборювати в се-
Ое всякого бонового духа, 
іо ѓже від того самого гово-
реиця настане „мир на землі", 
зникнуть війни, пропадуть мі-
літаристи. 

Та договір у Мінхені аж 
надто кожного переконав, що 
такими миролюбними думка-
ми можна щонайвище затруїти 
свій власний нарід і зробити 
його нездатним до боротьби, 
але не можна затруїти ворога.. 
В Мінхені показалося, що вла-
сне ті краї, що то в себе про-
иовідували пацифізм, лаяли 
війну й бойового духа, сором-

(но уступили перед тими края-
ми, що за той час плекали в 
себе бойового духа і приго-
товляли націю до війни. 

цифіст, Гейвуд Брун, писав у 
„Ворлд Телеграмі", що він 
провірюе свій дотеперішній 
погляд на пацифізм. Тепер він 
склонний думати, що пацн-
фізм, коли ширений не впору ,̀ 
приносить шкоду. В обличчі 
німецької небезпеки він тепер 
з пацисріста перемінився в міч 
літариста і проповідує збро-
єння. 

Ми, українці міста Шікаґо і 
околиць иіз ріжниці наших по-
літнчних і релігійних переко-
нань, зібравшись на протеста-
цііІнім вічу дня 16. жовтня 1938 
року, на площі св. о. Николая 
в Шѓкаґо, заявляємо: 

1. Польща загарбала понад 
7 міліонів українців, котрі за-
меш кують території ўкраїн-
сьќого населення східньої Га-
лнчііни, Волині, Холмщинн, 
Полісся н Підляшшя, і зброй-
нош силою Польща позбавила 
цей наш нарід власної держав-
ности. ЯКУ він мав у -роках 
1918-1920. 

2. Польща через міжнародні 
меншестеві зобовязання і че-
рез польську конституцію ма-
ла забезпечити українцям нов-
ні політичні, соціяльні і релі-

.гіі̀ іні права та привілеї. 
3. Але польський уряд до 

цього часу вперто і навмисне 
не додержав згаданих міжна-
родніх меншестевих зобовя-
зань, відмовив українському 
населенню прав і привілеїв і 
ввесь.час окупації страшенно 
перссліду; українців. 

4. Зокрема тепер польська 
адміністраційна влада вживає 
жорстокого терору проти ў-
крїнської православної церкви, 
а саме: 

а) На українській терито-
рії польська влада насильно 
змушує українських селян 
православної віри переходи-
ти на римо-католицизм, за-
грожуючи їм конфіскатою їх 
приватного майна та вигнан-
ням з їх власних сіл, якщо 
вони відмовляться це зро-
бити; 

б) Понад 130 православ-
ннх церков і каплиць укра-
їнського народу зруйновано 
з наказу польської влади в 
днях від 1-го червня до 16-го 
липня 1938 p.; 

в) Польська влада за де-
вятнацять літ окупації укра-
їнської території насильно 

.забрала від українців 121 
православних церков і пе-
ремінила їх на польські ко-
стели; 

г) Велике число право-
славних церков під поль-

ською окупацією розпо-
рядком. польськоќ адміні-
страції неправно зачинено й 
тисячі українців иравослав-
ної віри залишились позбав-
лені своїх домів молитви; 

г) Польське духовенство, 
при помочі державної по-
ліції й війська, сконфіскова-
ло велике число православ-
них црннтарів і церковних 
будівель та перемінило їх на 
римо-католицькі .цвинтарі 
й костели; 

д) В численних випадках 
православним священикам 
заборонено уділяти церков-
ної помочи та взагалі спов-
няти їх душпастирські обо-
вязки, а тих священиків, що 
пробують послужити їх цер-
ковннм громадам, польська 
влада виганяє з їх місцево-
стей або увязнює або карає 
гривною від 200 до 1,200 
злотих; 

є) Українським свяшенн-
кам заборонено проповіду-
вати Слово Боже рідною 
мовою; 

є) Коли собор єпископів 
православної церкви в 
Польщі на чолі з митропо-
литом Діонисієм випустив 
Пастирське Посланіє дня 16. 
липня 1938 року, в обороні 
переслідуваних праврслав-
них христіян, польська вла-
да сконфіскувала це посла-
ніє духовенства, як також ті 
часописи, де воно було на-
друковане; 

ж) Коли голова україн-
ської грско-каталицької цер-
кви, митрополит Андрей 
Шептицькин, також видав 
Пастирський Лист дня 20-го 
липня 1938 року в обороні 
переслідуваного польською 
владою православного насе-
лення, польська влада та-
кож сконфіскувала і цей Па-
стирський Лѝ ст та всі часо-
писи, Де він був надрукова-
ний. 
Маючи на увазі все вище за-

значене, ми заявляємо усьому 
культурному світові, що Поль-
ська Річпосполита жорстоким 
переслідуванням віри україн-
ського народу силкується про-
вокаційно посіяти між україн-
ським народом безбожництво 

та кинути його в обійми боль-
шевизму. 

А тому ми протестуємо про-
ти тих насильств польської 
влди і домагаємося: 

а) Польська влада має не-
гайно припинити релігійне 
переслідування иравославно-
го населення в Польщі та не-
гайно повернути цьому на-
седенню насильно в'ідібрані 
церкви і все церковне май-
но; 

б) Польська влада має не-
гайно відбудувати зруйно-
вані православні церкви на 
державний кошт та переда-
ти їх законним власникам — 
православним громадам і 

в) там, де влада Польщі 
не захоче сама відреставру-
вати зруйнованих чи заграб-
лених православних цер-
ќов, має дати православним 
громадам грошеві відшко-
дуванння в дійсній вартості 
відібраного або знищеного 
майна. 
Ми заявляємо цілому куль-

турному світові що: 
. 1. повстала по світовій 
війні польська держава, шля-
хом брехні і брутального під-
ступства загарбала поверх 12 
міліонів національних меншин 
(що складає поверх одну тре-
тину населення теперішньої 
Польщі) і між тими наці-
ональиими меншинами поверх 
7 міліонів укранїнців, що ось 
уже двацятий рік терплять 
страшний соціяльно-економіч-
ннй гнет зо сторони польської 
влади, а саме: 

а) українське робітництво 
не може дістати праці, бо 
таку працю насамперед да-
ють полякам; 
, б) польська влада не при-
ймає на державну службу о-
сіб українського та інших 
національних меншин похо-
дження; 

в) польська влада не доз-
воляє на свобідний розвій 
українських кооперативних 
інституцій (банків, крам-
ниць, молочарень і т. ін.), а 
до тих, що існують вживає 
ріжні адміністраційні ўти 
ски, щоб вони упали; 

'г) польська влада не дає 
жадних фінансових засобів 
на українські школи,, не до-
зволяє будувати українських 
шкід навіть за добровіль-
ні жертви українського `на-
роду і українські діти тепер 
позбавлені права, загаран-і 
тованого міжнародніми мен-
шестевими договорами, учи-
тися їх рідною мовою; 

г) польська влада розвя-і 
зала українські спортові ор-{ 
галізації, а Українську Спор-
тову Площу у Львові („У-
країиський Город") поль-І 
ська влада насильно вивла-j 
снила; 

д) в області аграрної по-! 
літики польська влада ро-
бить страшну кривду укра-
їнському населенню, як і ін-J 
шим національним менши-J 
нам. Польський уряд кольо-І 
нізує чисто українські окру-; 
ги польськими поселенцями 
і не лише забороняє україн-

. цям. купувати землю від 
польських дідичів, але на-
віть забороняє самим укра-
їнцям продавати свою. вла-
сну землю комунебудь, за 
винятком польських кольо-; 
ністів. Наслідком цього гро-1 
мадяни Злуч. Держав, бу-
дучи власниками землі в 
Польщі, не можуть прода-' 
ти або переписати свого 
майна на українську родину. 
Маючи на увазі все вище і 

зазначене, ми рішуче протесту-! 
ємо проти СОЦІАЛЬНОГО гнетуі 
українського населення в 
Польщі і домагаємося від, 
Польщі: 

а) пошанування націо-. 
'нального почуття ўкраїн-' 
сьќого народу на теренах; 
Польщі та негайного задо-
аолення всіх його культур-
рих потреб; 

б) домагаємося рівно-
лравної і справедливої соці-1 
яльної політики відносно у-
країнського народу в Поль-' 
ській Річипосполитій, особ-; 
лово в сфері земельних ВІД-1 
носин. 
Нарешті ми заявляємо ціло-; 

му світові: І 
а) український нарід у 

Польщі вже коло 20 літ пе-

ребуває в рабстві. Всі дер-
жавні служби на українській 
території обсаджують ли-
ше поляками. Український 
нарід не має права свобідно 
вибрати своїх репрезентан-
тів ні до органів місцевого 
самоурядування, ні до за-
конодатних органів держа-
ви (сойм і сенат). Долю у-
країнського народу скрізь 
вирішують польські шовіні 

ІНШІ ДОКАЗИ ДУХОВО! 
ПЕРЕМІНИ. 

А ось у Ютиці, Н. й., у по-
ловині цього місяця відбулася 
к'онференція „Ліги виборців" 
і в часі тої конференції пред-
ставниця Меріон Дулей виго` 
ло'сила доклад, у яхому дока-
гувала, що „голосування за 
мир", переведене минулого лі-
т'а в Англії „Лігою миру", 
фактично причинилося багато 
до світового конфлікту. А то 
ѓому, говорила пані Дулей, що 
зоно переконало німців, що в 
Англії є величезне число таких 
осіб, які ненавидять війну і до 
війни не підуть. Цей знак був 
товчком до того, що німець-
кий політичний і мілітарний 
штаб виробив пляни захоплен-
ня Чехословаччини. Ось до 
чого допровадила пацифістич-
на пропаганда в Англії! Не до 
зменшення світових конфлік-
тів, тільки до збільшення їх. 

сти й бюрократи; 
6) Рада АмбасЗдорів, що 

по світовій війні насильно 
прилучила західні україн-
ські землі до Польщі, зобо-
вязала Польщу дати укра-
їнському народові широку 
самоуправу в формі націо-
нально-територіяльної авто-
номії. Цього права україн-
ський нарід і досі не одер-
жав під Польщею. 
А тому ми рішуче протесту-

емо проти того політичного 
гнету над українським насе-
ленням у Польщі і домагає-
мося: 

Повернення українському 
народові власної державно-
сти, заграбленої поляками 
силою зброї в 1919 році. На 
основі самовизначення наро-
дів український нарід під 
Польщею має виявити пов-
HV спою волю шляхом плє-
бісциту, загарантованого ти-
ми державами, що віддали 
ту частинў українців під 
польську окупацію. 

Рівночасно в и м а г а є м о 
повного права національно-
політичного самовизначен-
ня для поверх 35 міліонів 
наших братів-українців, що 
стогнуть у страшній неволі' 
під жорстокими окупаціями 
большевицької Росії та в 
Румуні^ а зокрема в За-
карпатській Україні. 
Стоячи на становищі, що 

лише воля українського насе-
дення має рішати про правно-
державні відносини на всіх у-
країнських землях, ми домага-
емося для 45-міліонового укра-
їнського народу в Европі пов-
ного права на своє незалежне 
державне життя. 

ВІДСТУПАЮТЬ БЕЗ 
БОРОТЬБИ. 

Отож остаточний вислід па-
цифізму є такий, що він не 
усуває конфліктів, тільки поз-
воляє народам-завойовникам 

'забирати все, чого вони захо-
Ічуть, без війни. 

Зрозуміло, що народи-паци-
іфісти, такі як Англія і Фран-
t ція, зазнавши в Мінхені сором-
j ної поразки, пробудились і по-
чали себе гарячково зброїти. 
і то не лише матеріяльно, але 
й духово. Бож кожному відо-
мо, що фізична зброя без бо-
йового духа нічого не варт. 
Боягузові, або такому, що не 
вірить у війну, дати найкращо-
ѓо кріса в руки, то з нього та-
ки доброго вояка не буде. 
Щоб він став добрим вояком, 
він мусить незмірно любити 
свій край, мусить уважати йо-
го гідним, щоб за нього вмер-
ти. Далі він мусить бути за-
правлений фізично і духово 
до війни, мусить бути відваж-
ний. Людина, вихована на у-
ступчивім пацифізмі, боротись характер не зносить диктату-

ри і є проти здавлення всяких 

ТЕ САМЕ В АМЕРИЦІ. 
Те саме, говорила бесідни-

ця, грозить Америці. Затрою-
вання умів американських мо-
лодих генерацій пацифізмом,, 
витворювання у них духа у-
ступства й ненависти до 
збройного конфлікту — війни 
всеодно не усуне, тільки збіль-
шить її можливості. Бо духово 
спацифікована нація викликує 
апетити в народів-наїзників 
до її захоплення. Це зачина-
ють нині надобре розуміти на-
віть ті народи, що в засаді 
є проти війни. І тому вони 
впроваджують у себе того ду-
ха, що в Мінхені диктував у-
мови миру. -

Це ще не значить, що вони 
в себе запровадять усе інше, 
що запровадили фашистівські 
краї. . Ні. Англьо-саксонський 

не буде, а уступить перед наїз 
ником так, як уступили ди-
пльомати в Мінхені. Отож па-
цифістичні краї по мінхен-
ськім безкровнім розгромі по-
бачили, що зле з ними, що 
своїм пацифізмом далеко не 
заїдуть. Вони тепер почали 
впроваджувати в себе такі ма-
теріяльні і духові основи, які 
позволили народам-завойовни-
кам диктувати в Мінхені свої 
умови. 

індивідуальних прояв. Дикта-
тура не тільки що не скріпи-
лаб внутрішньо англцо-саксон-
ського народу, але ще більше 
ослабилаб його. На це анґльо-
саксонці не підуть. Та бойовий 
дух це не є виключна прикме-
та фашистівських устроїв. Бо-
йовий дух діяв на світі вже 
тоді, коли про фашизм нікому 
й не снилось. 

Бойового духа потребують 
і усі ті народи, що хочуть вдер-

ЗМІНА СЕРЕД ПАЦИФІСТІВ. `жатися на поверхні історії. А 
Що потрібно духової зміни, 

зрозумів нині всякий розумні-
ший пацифіст. Не зрозуміли 
того лише духові кретини, які 
насичені до народів наїзників 
такою дурноватою фанатич-
ною ненавистю, яка засліплює 
їх ум і вони не годні того зро-
зуміти. 

Кілька днів тому відомий а-
мериканський колюмніст і па-

ще більше його потребують 
ті, що . попали під колеса 
історії. 

Український нарід є нині під 
колесами історії. А проте є в 
нас нині багато таких людей, 
які хотілиб держати наш нарід 
далі в чаді пацифізму. їх огор-
тає скажена лють,- коли нашо-
му .народові виростають пазу-
рі й зуби. 

ПЛАН ПІДГОТОВИ ТАНЩВ ДЛЯ 
ВИСТУПУ У СВІТОВІЙ ВИСТАВІ 

9 

На підставі порозуміння з 
головним учителем танців, гр. 
Андрієм Кістем, прохаємо от-
сим усіх українських танцюри-
стів із околиці Ню йорќу, що-
би писемно зголосилися по-
одиноко, або гуртами на а-
дресу Українсько - Американ-
ського Виставового Товари-
ства. Із танцюристів, що по-
кінчили школи українського 
танцю в минувшині, створить-
ся окрему групу, яка крім са-
мого виступу на виставі стане 
до помочи головному вчите-
леві, гр. Кістеві, при його під-
готові молодшого доросту. 

Крім цього отсим іде про-
ханн'я до громадян, що відпо-
відають за організоване жит-
тя втаких громадах: Ню 
Йорќ, Бруклин Норт, Буклин 
Савт, Йонкерс, Джерзі Ситі, 

Нюарк, Пасейк, Елнзабет, Бе-
йон, Перт Ембой — отже цих 
відповідальних провідників 
громад прохаємо поробити 
всякі приготування для науки 
молодого доросту українських 
танців. Прохаємо написати до 
Українсько - Американського 
Виставового Товариства, в я-
кнй день має прибути гр. 
Кість, щоб розпочати першу 
лекцію українського танку. 

-Колиб до танкового висту-
пу хотіли причинитись і гро-
мадй з подальших околиць, 
із стейту Конетикот, Ню Джер-
зі та Пенсилвенія, прохаємо 
дати знати, коли має приїха-
ти учитель до їх громади. 

Наука танців буде вимагати 
дуже малих коштів, отже їх 
не треба боятися. Йде най-
більше про готовість послу-
жити народній справі, а при-
цьому `заохотити дітей укра-
їнського роду до вшанування 
народньої ноші, мистецтва та 
традиції. 

Ню Йорќ, 18-го жовтня 1938. 
Уряд Українсько - Американ-

ського Виставового Товарн-
ства. 

Адреса: 
І U K R A I N I A N AMERICAN 
і EXPOSITION ASS'N 
j P.O. Box 1014, Church St. Annex, 

NEW YORK, N. Y. 

в Києві 
посудин 
?! 

Бачите, ті служниці все 
шт ‚були однакові. , 

НЕЗАБУВАЙТЕ 
ЩО ЦІЛИЙ МІСЯЦЬ ЖОВТЕНЬ 

(October 1 to October 29) 
ЦЕ ЮВИЛЕЙНИЙ МІСЯЦЬ ФІРМИ 

П. СТАСЮКА 
УВАЖАЙТЕ НА ОГОЛОШЕННЯ В ‚СВОБОДІ" З ШЛЕЙНИМИ ЦІНАМИ 

В ПЯТНИЦЮ, 28. ЖОВТНЯ (October 28) 



З ЇКРДТНСЬКОГО ж и п в 
" В АМЕРИЦІ. 
НЮ ИОРК, н. и. 

Комітет для вибору Дюія 
губернатором стейту. 

Минулого тижня зорґанізу-
вався тут український безпар-
Тійнйй комітет для вибору То 
маса Е. Дюія, відомого дер-
жавного прокуратора повіту 
Ню Иорк та номіната Репуб-
ликанської Партії, губернато-
ром стейту Ню ійорк. 

Комітет укрнститувався так: 
предсідником вибраний . Оме-
лян Ревюќ, заступниками пред-
сідника Дмитро Галичин і д-р 
Андрій Бораќ, секретарями 
адв. Алберт Г. Дячук і пані 
Марія Анна Герман. До викон-
ного комѓѓету ввійшли: д-р Ю-
рій Андрейко, Евген Ляхович, 
пані Марія Возняк, Андрій Ду-
бас, Микола Близнак і пані 
Анна Дячук. 

Виконний комітет уповно-
Важнено кооптувати предстан-
ників місцевих комітетів з ін-
ших місцевостей у стейті, як 
такі зголосяться. 

Комітет відкрив постійну 
канцелярію в бюрі стейтового 
комітету для вибору Дюія: 11 
Іст 44 вулиця в Ню йорќу. 

_-; О 

ВІЛМІНЃТОН, ДЕЛ. 

Посвячення новозбудованої 
церкви. 

День 18-го вересня 1938-го 
‚року позістане надовго в па-
мяті вілмінгтонської та око-
личних громад. Того дня від-
булося торжественне посвя-
чення новозбудованої ўкраїн-
ської православної церкви св. 
Петра і Павла у Вілмінгтоні. 
Вже в годині 7:30 рано зачали 
зїзджатися люди з околичних 

'громад. ^Можна було побачи- парох о. Іван Палій. Місцевий 
ти знайомі обличчя з Честеру, хор під управою молодого 
Алентавну, Філядельфії, Фі- диригента Павла Гринишина 
ніксвілу," К'отсвілу, Кемдену, с " і в а в "Г с п о Л а е † и деспота" та 

. г, ,, v,j ' „Буди імя господнє'. В часі, 
Картереѓў, БаЛтюру.Ню йор- к о л и в л а д и к а в х о д и в д 0 ц е р к . 
ќу й інших громад. В 9-тій pa- BHj с п і в а в х о р Опісля почало-
но всі вірні прийшли процесій- с я п о с в я ч е Ння нових єпископ-
ним походом з прапорами ко- с ь к и х р и 3 ) ВИШиваних в укра-
ло хати місцевого пароха, о. UICbK0MV СТИЛІ, посвячення но-
Івана Палія. Кнр Богдан, єни- возбудованої церкви та пре-
скоп української православної ст-олу. 
церкви, уділив вірним благо-
словения.' Вірні з свяшенством Архиєрейську Службу Божу 
при звуках пісень і дзвонів відправив еп. Богдан в асисті 
впровадили свого владику че- отців: М. Підгорецького, Івана 
рез триюмфальну браму на Палія, йосифа Филими, Ілярі-
подвіря церкви. В дверях цер- она.Врублєвського та бого-
кви повитав владику предсід- с`юва Івана Білинського. 

І ПОСМЕРТНІ ВІСТІ І 

ник п. Петро Сас старим зви-j в 1-шій годині вийшла з 
чаєм хлібом і сіллю, а в пер- ц е р к в и „роцесія й уформУва-
кві повитав владику місцевий л а с я н а ПОДвірю. Згодом при-

був посадник міста, п. Волтер 
.`В. Бейкен, та інші представни-

'ки міста і стейту. В супроводі 
молитов і пісень посвячено ка-
мінь та підписано історичний 
документ, який вмуровано. О-
після еп. Богран при помочі 
посадника міста, п. В. В. Бей-
кена, вложили камінь на приз-
начене місце та відповідно до 
традиційного звичаю замуру-
валн цементом. По черзі роби-
ли це саме представники всіх 
приявних громад. У часі цеї 
церемонії кружляв над цер-

1 ќвоно літак, кермований умі-
лою рукою українського лету-
на, п. Стефана Ковалика.-

В годині 2-гій був спільний 

ПРОГЎ%НИ 
СТАРОГО1 КРАЮ 

ПАРОПЛАВИ З НЮ ЙОРЌУ: 
EUROPA . . . . . . 2 6 листопада 
DETJTSCHLANDr. . ,Щ Г$УШЃїЛа 

HAMBURG ; У І . . 7 ЃЃЎДНЯ 
BREMEN . . . . 
NEW YORK 

14 г^удня 
де грудня 

У. Кемпбелі, Огайо, помер у 
четвер, 20. жовтня, по довшій 
недузі член Товариства Сокіл, 
відділу 218. У. Н. Союзу, 

ДМИТРО СТЕПКІВ. 
Походив зо села Заднншко-

ва, повіт Сќалат, де він родив-
ся 1884 року. 

До У. Н. Союзу вступив у 
1924. році й був активним чле-
ном Товариства і діяльним гро-
мадянином. Був два роки ка-
сіером Товариства і один рік 
секретарем. Тому два роки 
кемпбельська громада вибрала 
його на уряд предсідника У. 
Н. Дому, котрий він сповняв 
до смерти. Був членом Тоші-
риства „Просвіти" у Львові і 
багато причинився датками на 
старий край. Щиро помагав ін-
валідам. Коли чувся близько 
смерти, записав часть своїх о-
щадностей на Товариство „Про-
спіта". Рідна Школа і на інва-
лідів у Львові, чим дав доказ, 
як любить все українське. 

Нехай чужа, а не рідна, зем-
ля буде йому пером! 
"̀ -̀ Мих. Ткачишин, секр. 

Знамениті залізкнчі получення з Бремену 
- й Гамбурга; - їх``'`'`^ 

.Ми поможемо ва'м' рЬздобути гостинні 
й (міграційні візи для ваших` енроней-
ськнх' свояків. ' '- `̀ ` ` 

Ближчих інформація уділить вам ваш 
. місцевий агент або вам `а ш 
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міста та всіх громад за участь 
у такім великім торжестві. В 
годині 3-тій відбувся концерт. 
Вступне слово виголосив мі-
сцевий парох, о. Іван Палій, 

бенкет у салі Народнього До- -Передавши привіт усім зібра-
му. Тостмайстром був п. Іван 
Кучабський. Перший забрав 
голос посадник міста п. Бей-
кен, який коротко розказав 
про велике значіння цього 
торжества. Другим бесідником 
був парох місцевої шведської 
церкви, о. Бел. У своїй промо-
ві він покликався на історичну 
приязнь шведів і українців. З 
черги о. М. Підгорецький ви-
словив подяку представникам 

НОВА КАВАЛЄР1Я.Ч 

Так виглядає нині „кавалерія" Вуйка Сема. Це повзи 7. полку кавалерії, що 
недавно перейшла на механічні „коні". 

ним, зясував значіння цієї хви-
лини, в житті українців Віл-
мінґтону. 

Місцевий хор під проводом 
Павла Гринишина і хор з. А-
лентавну, Па., під проводом п. 
Івана Зазворського виконали 
низку українських пісень. Тан-
цюристи під проводом п. Іва-
на Шведи вивязалйся знаме-
нито зо своїх завдань; родина 
Грицьких з Котсвіл, Па., ви-
конала сольові симфонічні 
твори; Ольга Косовська віді-
грала гарне фортепіянове со-
льо; п. Михайло Марцінишин 
виголосив гарну подяку зібра-
иим гостям за численну участь. „ , 
Василь Заячківськнй і Стефа-'кайих л ю д е й і щ о х о т і л и п о с л у . 
нія Гринишин, маленькі шко-Іхати ч о г о с ь н о в о г о й п о т і ш л и . 
лярі, деклямували гарні вірші в о г о в т а к у г р і з и у х в и л и н у . 
в честь владики і вручили йо 

ський, Білас, Данилишин, пол-
ковник Коновалець; до праці, 
якої вислідом має бути неза-
лежна вільна суверенна укра-
їнська держава. Приявні з за-
хопленням слухали тих слів. 

Ціле торжество випало над 
зв^Гайно гарно і видно було, 
що спеціяльний комітет доло 
жив до того багато труду. 

Присутній. 
—о 

ИОНҐСТАВН, О. 

Прнвитання полковника 
Сушка. 

Дня ЗО. вересня ц. р. заВитав 
до нашої греко-кат. громади 
дорогий нам гість з краю, пол-
ковник Роман Сушко. Вечором 
тішилися до церковної салі пе-
редівсім члени 37 і 13 відділу 
ОДВУ, а попри них багато ін-

бити під сучасну пору, щоб 
ми знов не спізнилися і не о-
стались позаду і̀нших народів 
і країв. Крім того він ясно ви-
казав, як завзято працює Ор-
ганізація Українських Націо-
`нУлістів, не звертаючи уваги 
на напади з боку своїх і чу-
ж'ихосіб. Та праця не устане, 
ИОки наш народ не здобуде, 
-вол?. Тгредсіднйк "Даровський 
'ѓіЬйяку'вав п." Сушкові за милі 
А важні'слова та покликав до 
сло'ва1 наіііоі`о пароха, який 
також,' навязуючй свої слова 
до сучастпѓѓх̀  п'одій і висказів 
ѓгро Укри†йў державних мужів, 
Мдн^Ус?х п̀рис}іТніХ на дусі і 
заі`рів `до праці` та витревало-
crto} над збудуванням своєї са-
іібстійяої' держави: 

По скінченні своєї промови 
п.' ІДарЬЙський попросив `при-
сутіііх'прб'збірку, иіо прине-
;сла',іЯ2іЗО; йкі тб гроші пере-
данО4 'на^руќй п. полковника 
Сушка; Ш ' збірці закінчено 
ехсІІини в; салї, а урядйики 37 
і̀ ` ЃЗ;відділу: і знатніші грома-
дяни "гостили пЬ'.їковИик'а'"^а 
лою вечерою, яку гарно і 
вміло приладили п. Розоміло-
Періг, п. Анна Федаш і п. Ан-
на Даровська. При столі йшла 
ще довго мила і важна това-
риська розмова. Пан полков-
ник вияснював іще багато важ-
них річей і відповідав на всі 
запити ясно і виразно. Кож-
ний висказував усе, що мав на 
серці, і всі тішилися вже напе-
ред, як то колись разом іще 
сцтлнуться вже на своїй віль-
ній українській землі. 

Жертвували на визвольну 
бортьбу по $1: І. Кривець, І. 
Павловський, І. Петрович, М. 
Нахим, І. Даровський, Катери-
на Юристовська, А. Кавун, Ан-
на Федаш; Марія Юристовська 
75 ц.; по 50 ц.: П. Стахура, Т. 
Періѓ, Г. Кўрах, М. ^Юристов-
ський, С. Юристовський; по 
25 ц.: М. Винник, !Й. Білиќ, Т. 
Дідовський, І. Гораќ, П. Бир-
ка, І. Панько, Анастасія Набе-
режна. 

Націоналіст. 

НАЙДУТЬ ПРЛЦН) 
ПОТРІБНО ЛЮДЕЙ Д 

„фінішере". Не вимагатси 
ки; лише треба знаѓй ШИМІ К`" 
Приймається робітіі)ікік („ 
віку, христіян, шо не И.і і', 
юнії. Колоситися негайно ш 

F U R S T O R E , 
1 І 0 - И 2 S t Mmrk'. PL (E. 8th Si 
1'-'' New York, N. Y. 

ЗНАМЕНИТИЙ ГРЕЧАНИЙ Mil 
продає пасічннк-українеці.. .y-(l.vj,, 
ва бляшанка 80 цеіпіи. и`ш` 

WASYL OKREPK1, 
Stw Road, Newark Valley, N. V 

ДО ХОРИХ 
Пощо терпіти, коли поміч близькі 
Багато жінок і чоловікЃи, що іерцьм 
зприводу тяжкої недуги ш.іміка сеп! 
ця, нервів, лямбего, ніг, паішіжуі 
багатьох інших небезпечних гіедуі г 
Нині здорові. Без ріжшші. що fW 
боЛНТЬ І ЯК ДОВГО, ЗВЄРНІИ.СЯ до іц. 
щетинні, а знайдете-iiounv р,и, ` 
українській мові. 

ХІРОПРАКТИЧНЕ БЮРО 
1 9 5 — 2 n d Ave . (РІГ 12 ВУЛ.) New York_ 
: ' Години: від 10. рано до 8. кеч 

В неділі: від 10. рано до І. цоа 

му памятковни дар від вілмшг-
тонської православної грома-
ди. Орхсстра п. М. Єдинака з 
Честер, Па., збагатила програ-
му концерту Тарно виконани-
ми точками, а п. Іван Грини-
шин також в артистичний спо-
сіб вивязався із свого завдан-
ня. Найважнішою подією була 
святочна промова єп. Богдана. 
ВисокодОстойний гість заявив, 
т о ми мусимо плекати рівно-
біжно два великі культи: Бога 
і держави. Увесь нарід, а в 
першій мірі священики повин-
ні ставати до праці, за яку 

Достойного гостя прсдста-
вив зібраним і прнвитав сер-
дечнимн словами ппедсідиик 
37. відділу, Іван Доровськиіі, і 
попросив його до слова. Бў 
рею оплесків привитали зібра-
ні дорого бесідника. Полков-
нпк зложив усім привіт від 
рідної землі і подяку- за всі 
жертви, які наша громада ви-
слала на визвольну боротьбу. 
Потім-представив коротко і я-
сно політичні обтавини в Ев-
ропі і на українських землях 
та змалював ясгіо, які є вигля-
ди на сповнення наших мрій і 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОЃ О 

НАРОДНОГО СОЮЯУ 

Д-р С. Ч Е Р Н 0 В 
Ф Гострі й хронічні недуги ЧОЛО-

віків і ЖІНОК — Шкір.! і) крої. 
Ш Аналіза кровн для подружого сві-

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

NEW YORK CITY. Room 14, " 
Gramercy 7-7697 

Офісові години 10—8; неділя l l - i 
Жінка-доктор до обслуги. 

X Sc флюроскоп. 

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

321 Е.. 18th STREET, 
b e t w e e n l i t nnd 2nd AVCQUM, 

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

Урядові годинќ: рано від 10 до 
12. Ђвечір від 6 до 8, а н неділі t 

рано від 10 до 12. 

j в'пали: Басара{Зова, Головін- сподівань; що нам треба ро-

ЗАСУДИЛИ СВЯЩЕНИКА НА 
З РОКИ ТЮРМИ. 

Перед чортківськнм окруж-
нин судом на виїзній сесії'з 
Гусятині відбуласся розправа 
проти о. Ліѓѓона Тсрлецького. 
пароха з Пробіжної. Акт обви-
нувачення закидав йому, що 
він зневажив римо-католиць-
кий обряд і поляків тим, що 
як катехит ўпоминав україн-
ські учениці Софію 'Матернюќ 
і Міру Пасемків, щоб вони не 
ходили з польками до косте-
ла. Суд засудив о. Терлецько-
го на 3 роки-^юрми. 

МИРОН л и т в и н 
УКРАІНСЬКИП ЌрГРЕПНІІК 

Гм'л ріжініні. мн іалі"ко інія 
І{нщркпм Нралі цій (н-ѓіи іг.ч 
фиич-йіе до НЯС. ПбіЛМі ИІИР 

і чргна - Ofiic. 
ХЧЧ M O R R I S W r N l M . 

cor. Sprin({iir.l.i Ave 

N E W A R K , N. J. 
Phone: Eiiex 3-S347 


