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РУЗВЕЛТ ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ КАТОЛИКІВ 
ВАШИНГТОН. — Стівен Ерлі, секретар прези-

дента Рузвелта, подав пресі заяву президента, що 
його вискази проти переслідування меншин у' Ні-
меччині відносяться не лише до жидів, але й до ка-
толиків. 

Президент занявся справою допомоги втікачам 
з Німеччини та відбув довшу конференцію з Крає-
вим Дорадним Комітетом, що помагає в роботі Між-
урядовому Комітетові для Втікачів у Лондоні. 

Він дістав вістку, що американська амбасада в 
Німеччині,$же обчислила розміри шкід, пороблених 
американським громадянам німецькими юрбами під-
час останніх виступів проти жидів у Німеччині, та 
що американська амбасада вже внесла до німець-
кого уряду жадання винагороди за ці шкоди. 

КАТОЛИЦЬКІ ПРЕДСТАВНИКИ ПУБЛИЧНО 
ОСУДЖУЮТЬ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЖИДІВ. 
НЮ ЙОРЌ. — Зо стації Нешенел Бродкестинґ 

Ко. й Коломбія Бродкестинґ Систем промовляли в 
середу вечором визначні провідники католицької 
церкви й протестували проти переслідування жидів 
націстичним урядом у Німеччині. 

Промовляли: д-р Моріс Шігі, професор релігій- і 
ного виховання в Католицькім Університеті у Ва-
шинггоні; архиєпископ Джан Миті; єпископ Ґенон, 
єп. Айртон та єп. Кориґен, ректор Католицького 
університету у Вашингтоні. 

Замітно, що промовці не говорили про переслі-
дування католиків. . ` 

УРЯД ПЕРЕДБАЧАЄ НАДОВГО ПОТРЕБУ 
ДОПОМОГИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Гарі Гопкинс, адміністратор По-
ступу Праць (,Доблю-Пі-Ей"), виступив тут на кон-
ференції директорів цього бюра з заявою, що феде-
ральний уряд знаходить працю цього бюра потріб-
ною для 2 міліонів осіб іще на наступних 20 років. 
ЧУТКИ ПРО НЕДАЛЕКЕ УСТУПЛЕННЯ ВИСОКИХ 

УРЯДОВЦІВ. 
ВАШИНГТОН. — У столиці кружляють чутки 

про близьку резиґнацію Джеймса Фарлія, ґенераль-
ного почтмайстра. Кажуть, що він має присвяти-
тися приватному бизнесові. 

Ходять теж чутки, що Брендайс має зрезиґну-
вати з членства в Найвищому Суді Злучених Дер-
жав та віддатися проводові сіоністичного руху. 

КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УХВАЛИВ 
КОНСТИТУЦІЮ. 

ПИТСБУРГ (Па.). — Третього дня своїх нарад 
конвенція Комітету Промислової Організації ухва-
лила нарешті свій статут. „Ліві" юнії, як морських 
робітників, пробували добитися в організації спе-
Ціяльних прав, але самий Лўіс виступив проти та-
ких спроб. 

Конвенція ухвалила резолюцію проти переслі-
дування меншин у Німеччині. 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛЄПОН ДОМАГАЄТЬСЯ ДЕ-

ПОРТАЦІЇ „НЕБАЖАНОГО ЧУЖИНЦЯ". 
ІНДІЯНАПОЛИС. — Стівен Чедвик, краєвий ко-

мандант Американського Легіону, вислав до Френ-
сиз Перкинс, секретарки праці, домагання в імені 
Американськог'о Лєґіону повести негайно судові 
доходження проти Ѓарія Бриджеса, провідника мор-
ської юнії на побережжі Тихого океану, як проти 
„небажаного чужинця". Доходження має на ціли 
депортувати його чим скорше з Америки. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ АМБАСА-, 
ДОР ШДЇЗДИТЬ З БЕРЛІНУ.; 

Вслід за візванням амери-
канського амбасадора в Бер-
ліні, Вилсона, вертатись додо-
му, останній почав пакувати 
свої річи і лагодитись до від-
їзду. Він мав коротке про-
щання з міністром- Рібентро-
пом. Німецька преса заявляє, 
що поворот американського 
амбасадора цілком не має ні-
чого спільного з . останніми 
протижидівськнми розрухами 
в Німеччині. 

ЛИНДБЕРГ ПЕРЕНОСИТЬСЯ 
ДО БЕРЛІНУ. 

Відомий американський ле-
тун Линдберґ, якого недавно 
відзначив Гітлєр найвищим ні-
мецьким відзначенням, тепер 
заявив, що він на зиму перено-
ситься жити до Берліну. Як 
причину цього перенесення він 
подав це, що в Німеччині те-, 
пер є багато нагоди експери-
ментувати над летунством. 

-РУМУНСЬКИЙ КОРОЛЬ 
ВІДВІДУЄ АНГЛІЮ. 

До Лондону приїхав з дер-
жавною візитою румунський 
король Карло враз зо своїм 
сином Михайлом. Його на ста-
ції зустріли в цілій державній 
параді англійський король і 
кабінет міністрів. Король Кар-
ло буде старатися дістати від 
Англії більші позички, щоби 
проділати німецькому про-
никанню Румунії. Є такі вигля-
ди, що король великих пози-
чок -не дістане, зате дістане 
найвищий англійський ордер 
„підвязки". 

ДЮІ КАЖЕ АРЕШТУВАТИ 
КОМІСАРЯ ЗА ХАБАР-

НИЦТВСЃ. 

На домагання нюйорського 
іпрокуратора Томаса Е. Дюія 
арештовано під закидом ха-
барництва Чарза Гарнета, 
стейтового комісари моторо-
вого руху. Прокуратор заки-
дає Гарнетові, що він побирав 
за своє 14-літнє урядування 
хабарі від таксівкового під-
.приємства Пармелія, котре 
контролює цілу низку таксів-
кових компаній. Як каже Дюі, 
Гарнст узяв досі хабарів на 
суму 67,000 долярів. Гарнет 
заперечує цей закид. Його ви-
пущено на волю по злоЖенні 
кавції в сумі 5,000 долярів. 

ПРОДАВАВ ВИДУМАНІ 
РОБОТИ. 

Ѓері Гокабовн з Тиминс, Он-
таріо ,̀ піде на рік до вязниці, 
якщо не заплатить 500 доля-
рів кари за продавання неісну-
ючих робіт безробітним у зо-
лотих майнах. Посередник пра-
ці брав грубі нагороди під у-
мовою, що своїм клієнтам по-
старається роботу. Але натра-
пнв на Івана Келявського, ко-
трий доїхав ошустові кінця, 

тисяч доляр.в за 23 дні шу- ( Г о к а б о в н о б і ц я в К е л я в с ь к о м у 
кання тіла в озері, причому, б у ^ з а cTQ д ів-
були заняті 22 судна , сотки!паг и Д л е К е л я в с ь к и й п і . 
робітників. Зо Злучених Дер-j 03ріваючи нечисту справу, 
жав спровадили підводну лод-

ПРИЗНАЄТЬСЯ ДО ВБИВ-
СТВА. 

Перед карним судом у Ню 
йорќу стає Роберт Ервин, 
різьбар і бувший студент тео-
льогії, обвинувачений за вбив-
ство Френка Бирнса на Велик-
день 1937 року, його підозрі-
вають теж за ще два ` інші 
вбивства в другому ступні. 

ЗАКИДАЄ КОМУНІСТАМ 
КАМПАНІЮ ПРОТИ 

ЗБРОЄННЯ. 
і 

Переди конгресовим коміте-
том 'для розсліду неамерикан-
ських акцій сганув^ як свідок 
Зигмунд Добржанскі, - орґані-
затор автомобільної юнії в Ді-
тройті, і закидав комуністам,! 
що вони вживали всяких на-
тисків на автомобільних ро-
бітників для саботажування 
каміпаніїза зброєння краю. 

ВИТРАТИЛИ 50 ТИСЯЧ 
ДОЛЯРІВ, ЩОБ ЗНАЙТИ 

ТІЛО ДОДЖА. 
Родина трагічно втопленого 

в озері Джорджієн Бей моло-
дого міліонера Доджа з Литл 
Кирент, Онтаріо, витратила на 
відшукання його тіла суму 50 

ќу. Але в день, коли та лодкаі 
нечисту 

і порозумівся з поліцією. По-
ліція дала йому на нагороду 

мала зануритись піді поверхню, і позначені гроші, які знайшла 
озеро видало тіло Доджа. Ио-
го знайшли припадком убогі 
рибаки, які в нагороду дістали 
пару тисяч долярів. 

пізніше в агента. 

НЕБУВАЛИЙ КРАДІЖ. 

ІТАЛІЙСЬКИЙ КОРОЛЬ 
УСПОКОЮЄ ПАПУ. 

Д-р Юлій Кавфман, радовий 
СКІЛЬКИ НАРОДУ В ЗЛУЧЕ-;спеціяліст у Бруклині, . Ню 

НИХ ДЕРЖАВАХ? Яорк, подав до відома полі-
! ції, що від нього вкрали здо-

За обчисленнями Бюра Пе- д і ї 5 р а д о в и х ШПНЛь-ок. Він о-
репису у Вашингтоні, населен- с т е р і г а є Публично злодіїв, що 

Італійський король відписався Злучених Держав досягну-; В І ф а д е н и й р а д на ніщо їм не 
папі листа і в тому листі зая- Ло з днем 1. липня цього року м о ж е п р и д а т и с Ь ) а м о ж е ,м на 
вив, що його прохання відно- числа 130 міліонів 215 тисяч р о б и т и в е л и к о ї ШКоди. Він по-
сно злагідненгія` „расового за-'душ. З надвишки за останній д а е ц е й ф а к т д 0 Публичного 
кону", що забороняє італій-'рік 916,000 приписується над- в і д о м а ) щ о б остерегти не ли-
ським „арійцйм" женитися -з вишці народжень понад емер- ш е злодіїв, але й того, що 
чужими „неарійками", уряд ті, а 43,000 надвишці іміграції м і г б и Знайти ці шпильки як-
візьме під увагу. 1 понад еміграцію. б и злодії їх закинули. 

РОЗСЛІДЖУЮТЬ ПОПУЛЯР-
НІСТЬ РУЗВЕЛТА. 

Американський Інститут Пу-
блйчної Опінії розслідив пи-
тання популярности Демокра-
тичної Партії й президента 
Рузвелта. На основі розсліду 
каже він, що Демократична 
Партія все ще має за собою 
більшість народу, а президент 
Рузвелт є популярніший від 
своєї партії. 

ПЕРЕЛОВИЛИ ВЕЛИКИЙ 
ЛАДУНОК ОПІЮ. 

Митові урядники в Ню Йор-
ку забрали з англійського ко-
рабля „Силверю", як він при-
був до цього порту, 800 цин-
кових пушок, повних опію до 
курення, та арештували як 
пачкаря одного члена залоги. 

‚Сконфіскований отій варт yj 
гуртовій то pro вл і коло 255,000 і 
долярів. 

ЗАСУДИЛИ ПОЛІЦАЯ ЗА 
ПОБИТТЯ ЖІНКИ. 

Станиславівський окружний 
суд засудив на 6 місяців вяз-
ниці з припиненням на 2 роки 
старшого постерункового Яна 
Маркоцкого з Чернієва, який 
закував у кайдани Марію Гав-
рилишинову та бив її, намага-
ючись на ній вимусити зізнан-
ня, немовби вона вкрала йому 
годинник. 

ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВЕНСТВО 
В ОБОРОНІ МИТРОПОЛИТА 

ШЕПТИЦЬКОГО 
ЛЬВІВ. — Православний декан Павлишин, хо-

тячи приподобатися владі, опублікував листа з не-
гідними нападами на митрополита Шсптицького. 
Та цей лист викликав серед православного духовен-
ства цілком противний відгомін. На руки митропо-
лита почали з усіх сторін напливати від православ-
них свяідеників листи, в яких вони заявляють, що 
з тим листом не погоджуються та якнайгостріше 
таврують його^ В деяких листах прддохл^вні свя^ 
щеники висказують свою велику пошану до митро-
полита та висловлюють свою подяку за його мужнє 
становище в справі православних церков на Холм-
щині і' Волині. 

ДИПЛОМАТИЧНА АКЦІЯ ПРЕМ. А. ВОЛОШИНА. 
ЛЬВІВ. — Краєві часописи приносять розмову 

премієра Карпатської України, о. А. Волошина, з 
журналістами, яку то розмову передали згодом сло-
вацькі радія. Премієр Волошин говорив: „З рішен-
ням арбітражу мусимо погодитись, бо воно невід-
кличне. Я все зробив, що було в моїх силах, щоб 
рятувати те, що можливо. В останній хвилині я 
врятував для нас Севлюш з його плодючою околи-
цею. Наша делегація мала у Відні великі.симпатії. 
Побіч чеського і словацького прапору маяв на домі 
нашої спільної делегації в Гранд Готелі жовто-бла-
китний прапор Карпатської України. Я перевів роз-
мови з німецьким міністром закордонних справ, фон 
Рібентропом, і з італійським мініністром Чяном. Во-
ни з великим зацікавленням слідкують за нашою 
працею та запевнили мене про піддержку в госпо-
дарській розбудові нашого краю". 

" ЕВАКУАЦІЯ УЖГОРОДА ВІДБУЛАСЯ 
ПРАВИЛЬНО. , 

УЖГОРОД. — Евакуація Ужгорода український 
ми властями відбулася зовсім правильно і без ніяких 
заколотів. Подаючи ці відомості, тамошня україн-
ська преса заявляє, що Ужгород впродовж 20 остан-
ніх літ був осередком українського життя і через 
те з маленького нужденного містечка зріс на гарне 
модерне місто. Тепер, коли він попаде під мадяр-
ське панування, він змаліє і стане маленьким містеч-
ком. Українські місцеві часописи висказують свою 
надію, що колись він таки назад вернеться до укра-
їнського матернього пня. 

МАДЯРИ ЗАХОПИЛИ ВІЛЛЮ О. А. ВОЛОШИНА. 
ЛЬВІВ. — Українські краєві часописи подають, 

що по захопленні мадярами Ужгорода була пере-
дана через радіо вістка, що мадяри сконсфіскували 
віллю премієра Карпатської України, о. А. Волоши-
на. Радіові вістки також доносили, що мадярська 
влада відразу закрила всі українські часописи, а по-
зволила виходити тільки москвофільським та мадя-
ронським. 

МОСКВА ПРОСТЯГАЄ СВОЇ КРІВАВІ РУКИ 
ДО АМЕРИКИ. 

МОСКВА. — Обговорюючи останні протижи-
дівські виступи в Німеччині, а також напади німець-
кої преси на Америку, совєтські газети пробують 
спекти свою печеню і накликають Америку до тісно-
го союзу з Совєтами в обороні „демократії" і „сво-
боди" на світі. В своїх статтях совєтські часописи 
моралізують на адресу німецької влади і кажуть^;що 
та влада, яка пускається на такі переслідування! дає 
доказ свого внутрішнього розкладу. 

А 
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НА ПОЗОРИЩЕ! 
Для приспішення здійснення мрій і ідеалів української 

нації зробимо у тій хвилині те, що нам можливо й дозволено 
в Америці зробити. Будемо розкривати ворогів українського 
народу й окупантів України. І то зо ще більшими зусилля-
ми, ніж це ми досі робили. Виставимо їх перед Америкою 
і світом у їх найновішому світлі, себто у їхньому найнові-
шому дикунстві, спрямованому на знищення безборонного 
українського народу, що хоче здійснювати своє природне 
право на життя. 

У тім моменті ВИСУВАЄМО НА ГОЛОВНЕ ПОЗОРИЩЕ 
— ПОЛЬЩУ. Хочемо, щоби по поступках Польщі й поль-
ського народу за останні місяці світ переконався, якого то 
дикуна має між собою. Хочемо, щоб світ пізнав, що поль-
ське граблення і руйнування українських церков не є нічим 
новим, а тільки вірним відбитком того, чим Польща була 
довгі століття. Хочемо, щоб світ пізнав, що нищення укра-
їнських шкіл, граблення українських кооператив чи руйну-
вання українських книгарень і бібліотек це ніщо інше, а 
тільки вірний образ того, як виглядав на ділі отой „істо-
ричний культурний похід Польщі на схід", яким вона так 
перед світом звикла величатись. У тій нашій боротьбі з 
польським варварством мусимо завжди памятати, що маємо 
виступати перед світом тільки з правдою, і нічим іншим, 
тільки з правдою. А тут в Америці мусимо вважати (так, 
як і досі вважали), щоб наші виступи були у високому 
ступні культурні, бо тільки таким чином зможе перемогти 
правда і культура, бо тільки тоді зеднаемо для нашої спра-
ви розум і серце свободолюбних громадян цього краю. 

В такий спосіб і для таких цілей виступимо ЦІЄЇ СУ-
БОТИ В НЮ ИОРКУ з великою українською маніфестацією. 
Виступлять ті, що мають серце до Рідного Краю та його 
змагань І терпінь. Виступлять ті, що виховались на демо-
кратичних засадах Америки і ставляться з любовю і поша-
ною до свободи, а з ненавистю до гнету. 

Ми знаємо, що таксамо виступить проти Польщі вся 
українська іміграція в Америці. І певні цього, що нема між 
нами такого американського громадянина українського роду, 
в якому не відозвалось би американське й українське ро-
зуміння ідеалу свободи, в якого голові й серці не піднявсяб 
у тому моменті грімкий протест проти дикунського походу 
Польщі на українську церкву, школу і землю. І не буде такої 
української жінки, що не прийшлаб сама, чи зо своєю 
дитиною, піднести І свій голос протесту. Вийде КОЖНИЙ І 
кожна з нас, хто тільки буде в змозі вийти. Це ми знаємо 
І цього ми певні. Ми також знаємо, хто і які робить заходи, 
щоб завдати удар отим нашим маніфестаціям. Але залові-
даемо: Нема в нікого такої сили, щоб здержала український 
нарід у його змаганні до волі й своєї держави! 

Карпатська Україна, а з нею 
й ціла Україна зазнали; важко-
го удару: Карпатську Україну 
позбавлено двох найбільших 
міст, що з них одно, Ужгород, 
було її столицею. Втрата Уж-
города означає втрату звичай-
ногЬХцля цілої країни адміні-
страц)йного осередку, де ріжні 
краєві установи знаходили 
вже вигідні приміщення, де 
відповідно налагоджена систе-
ма телефонічних, телєґрафіч-
них, почтових і інших комуні-
кацій помітно влекшувала ор-
ґанізаційну роботу 
приймати теж на увагу 
кілька культурних і 
установ, яких не можна 
перенесѓи до інших міст Кар-
патської України, опиняються 
тепер відрізані від свого за-
пілля, що надавало їм життя, і 
тимсамим іприсуджені на зане-
іпад. Поминаємо на цьому мі-
сці також питання особистої 
трагедії для тисяч наших у-
країнських громадян, що на-
раз опиняються перед важ-
кою проблемою вибору між 
мадярським підданством з усі-
ми його наслідками, включно 
до вязниці і позбавлення вся-
кої можливосте провадження 
національної роботи і втра-
тою насиджених домівок. Для 
багатьох карпатських україн-
ців віддання Ужгороду й Му-
качева МадярщинІ означає 
фактичну матеріяльну руїну. 

Але й на цю справу ми му-
симо дивитися не з особистої 
а з загально - національної 
точки погляду, і, визнавши 
болючість удару, визнати та-
кож, що в кожному лиху є й 
своя добра сторона. І тут перш 
за все треба признати, що нас 
тяжко поранено, але не вбито. 
Бо тільки смерть непоправна, 
а рани, хочби й найболючіші, 
вигоює час, а особливо пильне 
лікування. Бо не треба забува-
ти, що наші вороги вживали 
всіх своїх сил, усіх своїх 
впливів, щоб не тільки позба-
вити українціЂ Ужгорода, але 
й щоб стерти з лиця землі 
все те, що має якийнебудь 
звязок із самою ідеєю й 
імям Карпатської України. Ще 
напередодні віденського арбі-
тражу польські часописи дома-
галися від Італії й Німеччини 
дати Мадярщині цілу Карпат-
ську Україну, щоб Мадярщи-
на винищила там український 
рух. Але, не вважаючи на всі 
заходи Польщі, не вважаючи 
на всі інтриги й подорожуван-
ня її міністра закордонних 
справ, п. Бека, не вважаючи на 
ввесь лютий галас її шовіні-
стичної преси, польських до-

магань не задоволено: спіль-
ної польсько-мадярської гра-
ниці — ціною знищення Кар-
патської України .— у Від-
ні не створено. Навпаки, 
віддаючи мадярам Ужгород і 
Мукачів і визнаючи, що вся 
інша територія, включно з 
Севлюшем, що' на нього мадя-
ри теж мали претенсії, засе-
лена українцями і мусить на-
лежати Карпатській Україні, 
Італія й Німеччина визнали, 
що утворений стан річей не 
повинен підлягати більше нія-

Треба- ким змінам і ніяким плєбісци-
щоітам. Італія й Німеччина при-

освітніх;знали, що Карпатська Україна 
буде j в цілості належить тільки у 

країнському народові, що вже 
раніше цілком ясно виявив 
свою волю мати власну дер 
жавў, і бути в усякому разі 
цілком незалежним від Мадяр-
щини. 

Так, Карпатська Україна 
втратила свою столицю, але 
одночасно здобула визнання 
своєї державности, хоч і в фе 
дераційному звязку з двома 
іншими державами, Чехією й 
Словаччиною. Отже поряд : 
важкою втратою українці здо 
були безсумнівну перемогу, 
якої вага виміряється нечува-
ною дипльоматичною пораз 
кою Польщі. І тому наш пер-
ший обовязок: не піддаватися 
почуттю огірчення й депресії 
а приступати відразу до дер-
жавної роботи. Нам відібра 
но столицю? — Збудуємо но 
вў! Ціла українська еміграція 
мусить прийти на допомогу у-
рядові Карпатської України, 
що з утратою Ужгороду й 
Мукачева, втратить також 
увесь отой збаламучений, 
змадяризований москвофіль 
ський. елемент, що досі ставав 
завадою на шляху до націо-
нальної й:економічної розбу-
до`ви. Нема сумніву, що уряд 
Карпатської України зазнава-
тиме в перших часах вели-
чезних труднощів економічно-
го характеру, але ми не сум'ні-
ваємося, що сфедеровані дер-
жави прийдуть до нього з від-
повідною допомогою. Анґ-
лійський уряд дає Чехословач-
чині велику позичку для на-
прави ситуації:, відповідна ча-
стигіа цієї позички, і то не-
гайно, мусить піти на руки 
карпатського уряду, щоб він 
мїг відразу іприступИти до по-
трібних робіт. Не сумніваємо-
ся, що наша українська емі-
ґрація в Америці й Канаді 
також причиниться у великій 
мірі до розбудови Карпат-
ської України, де нова столи-
ця матиме бодай ту — дуже 
важливу —- прикмету, що буде 

заселена свідомими україн-
ським населенням' і позбав-
лена жидівсько ^'московських 
меншин. 

Ми втратили` Ужгород і Му-
качів.ч але, по`руч із ствер-
дженням ідеї нашої україн-
ської державности, ми придба-
ли на віденському арбітражі 
ще одну, незвичайно важливу 
річ: перемогу етнічного прин-
ципу, що проти нього так 
воювала — із зрозумілих при-
чин — Польща. І цей етнічний 
принцип, відкинувши спільну 
мадярсько - польську грани-
цю, вируШує в дальшу путь. 
Він иа кордонах Мадярщини не 
спиниться. Він піде далі. Про 
це дуже ясно говорить сьо-
годнішнє римське „Месадже-
ро" в передовиці, що ќомен-
тує віденський, арбітраж: 

„Справа, розпочата в Мін-
хені, знайшла у̀ Відні прегар-

не доповнення. Але мир Риму, сцеве населення. Всі мешканці 
справжній великий „мир наро- виконували службу як загаіь-
дів", вказаний як найвища не ополчення (від 20—50 
ціль Дучем іще в 1919 p.,ужиття), †і відділи мали 
ще дуже далекий. Його можна j прапори і бубни. В Дел 
буде осягнути тільки нри у-
мові продовження шляху, виз-
на-ченого віссю Рим—Берлін. 
Пригнічені народи збирають 
тепер, плоди своєї віри, що 
була сильніша від усіх зазна-
них несправедливостей". 

Отже до роботи! Перемага-
ючи огірчення, відганяючи 
безплідні жалі, йдемо всі, як 
один, на допомогу будівникам 
маленької, але затишної Кар-
патської Української Хати! 
Збудуймо її гарною й чист.о-
ю! А при тій будові ми навчи-
мося гри пропорцій і виго-
туємо пляни для пишних буду-
чих палат. 

Евѓен Онацький, Рим-

ПОМОЖІМ НАШИМ БРАТАМ ЗДОБУТИ ВОЛЮ 

П. А. де Аляркон. 

Я Н Г 0 Л-Х О Р О Н И Т Е Л Ь 
(Ель анджель де ля гўарда). 

— Так, панотче... — озвав-
ся Мануель іще сумніше — 
одначе те, що ми маємо ска-
зати, то не гріх. 

— А так, то що інше! 
— А бодай не наш гріх... — 

сказала иівголосом дівчина. 
— Я зараз подумав собі, 

що тут мусить бути щось не-
добре, коли ви прийшли до 
мене старого... Та побачимо... 
Як жеж то було? 

— Кажи ти, — сказала Кля-
ра до чоловіка. 

Він сказав лише: 
— Ні... Ходімо!... Такий чу-

довий ранок, перейдемося... 
та в тім самім місці розповімо 
все панотцеві. 

— В якім місці? 
— Нічого, нічого... Ходімо! 

— повторила Кляра та потяг-
ла панотця за рукав. 

Він пристав радо на бажан-
ня молодих і вийшли за місто. 

Коли вже зробили кілька 
тисяч кроків та станули над 

(2) 

сказала Кляра 
— Тут... 
— Ні, ні... — 

— ще дальше. 
— Справді. То було над за-

ливом, де тепер сидить якась 
жінка. 
— Тихо! То моя мати. 
— Твоя мати? 
— Так, розуміється! Нині 

знову вийшла з хати та не хо-
тіла, щоби з нею ішов хтоне-
будь... і диви, де зайшла бід-
ненька! Хай панотець не диву-
ються, бо вона божевільна. 
Від того дня вона слабоумна. 

Тимчасом усі троє підійшли 
до жінки, що справді сиділа 
на землі, над берегом ріки, а 
очі втупила в перепливаючі 
хвилі Франколі. 

То була бабуся поважних 
рис лиця, очі чорні, неначе 
вугіль, а волосся біле, наче 
льон. Типова катальонська 
жінка, енергійна, приємна та 
горда рівночасно. 

— Який гарний день, ма-
самим берегом. Франколі, Ма- мо, — озвалася Кляра, обій-
яуедь зупинився та сказав: ма"гоч^"ттг'̀  

- Яка страшна ніч, доню — 
сказала нещасна жінка. 

— А тепер прошу послуха-
ти, як то сталося — сказав 
Мануель до панотця відтягаю-
чи його на бік. 

III. 
— Тут — говорив Мануель 

і вказав на ріку — у тих хви-
лях, що пять років про-
ковтнули стільки ќрови, спо-
чивае мученик за незалеж-
ність Еспанії, що помер на 
пятнацятому місяці життя.... а 
котрому всеж таки завдячу-
вали життя та щастя ті два 
серця, що ви їх, панотче, злу-
чили навіки. Про Клярину 
неньку не згадую, бо для неї, 
хоч життя завдячує також тій 
святій дитині, краще було би 
згинути разом із ним. Бож яке 
тепер її життя? Тому не ди-
вуйтеся, панотче, що пятна-
цять-місячне, невинне сотво-
ріння могло всій родині вчи-
нити стільки добра! Я розу-
мію це, бо сам не лише диву-
юся, а просто вмираю зо сти-
ду. Та прошу подивитися, що 
мене стрінуло тієї ночи. 

Коли говорив це, показав 
священикові ліву `руку, опо-
ганену довгою та глибокою 
загоєною раною. 

На пятнацятому місяці, так! 
Помер на пятнацятому місяці, 
а життя його не було порож-
не, непожиточне. Неодин за 
все довге ѓЖИТТЯ не вчинив 
стільки добра для світу. Бог 
напевно зарахував його не до 
янголів, а до мучеників і ге-
роїв. 

Знаєте, панотче, який сум-
ний був для Тараґони день 
28. червня 1811 року, хоч ви 
не бачили всього страхіття 
при здобуванні міста, бо ви са-
мі сиділи в вязниці — ви не 
бачили, як за дві години зги-
нуло пять тисяч еспанців — 
ви не бачили, як палили доми 
та церкви, як убивали безбо-
ронних стареньких людей і 
слабосильних жінок — ви не 
бачили, як безчестили дівчат, 
як ображували честь матерей 
та черниць!... — ви не бачили 
як грабіж і іпіянство, розпуста 
й різня мішалися разом — 
словом, ви не бачили одного з 
найбільших „діл" переможця 
світу, героя нашого століття 
того півбога Наполєона! 

(Кінець буде). 

Польща в справі тешинсько 
го Шлеську виявила своє без-
соромне лицемірство. ̀ Вона до-
магалася для 80,000хполяків, 
що знаходились під чехосло-
вацькокг` владою, самовизна-
чення, домагалася волі та влу-
чення до своєї держави, а 
водночас вімовляла І відмов-
ляе 7,000,000 українцям, яких 
^доля куди тяжча від долі те-
шинських поляків. 

Польща в своїй внутрішній 
і заграничній пропаганді під-
носила „право самовизначення 
народів", нагадувала про точ-
ки Вилсона, говорила, як це 
чехи підступом забрали Поль-
щі тешинський Шлеськ та 
зверталась до добросердних 
почувань світу, щоб вони по-
могли Польщі відзискати те, 
що їм правќо належиться. 

Та цей раз поляки перераху-
вались. Впродовж довгих ро-
ків їм здавалось обдурювати 
добросердні почування світу 
1 від світу вони майже все зна-
ходили повну піддержку в 
своїх національних змаганнях. 
Нагадатиб тільки Америку й 
Вилсона, який був так переко-
наний аргументами Падерев-
ского, що вважав Це за точку 
своєї амбіції привернути тому 
„нещасному народові" його 
волю. Нагадатиб також фран-
цузів у повоєнних часах, які не 
лиш помогли відзискати Поль-
щі її краї, але допомогли їй 
забрати великі чужі території. 
Франція післала потім до 
Польщі своїх мілітарних і дер-
жавиотворчих знавців, які по-
клали основи для польської 
державної будови. А понад у-
се Франція узброїла Польщу 
та дала їй. величезні суми гро-
шей. 

- А тепер Польща віддячилась 
Франції так, як це подиктував 
їй національний польський ха-
рактер. Нийі цілий добросерд-
ний світ, який ще недавно по-
магав Польщі 'визискувати її 
землі, переконався, що це за 
жорстокі душі крилися в тих 
„покривджених поляках". Бо 
як тільки поляки відзискали 
свою державність, вони з вар-

; варським завзяттям почали 
відбирати іншим народам те, 
за що вчора самі боролись. 
Тяжкого розчарування на по-
ляках зазнала також і та вели-
ка добросердна частина аме-
риканської суспільносте, яка 
помагала полякам у відбудові 
їх держави. 

Але підступ і лицемірство 
польської політики тепер по-
чинають повертатись таки 
проти самих поляків. Ми бачи-
мо, що внаслідок своєї зрадли-
вости і крутійства Польща нині 
опинилась без приятелів. Вона 
окружена ворогами. Ледви' чи 
можна вважати польським 
приятелем Совети, хоч остан-
ніх лучить . з Польщею страх 
перед українським націоналіз-
мом. З другого боку Польщі 
виріс німецький кольос, який 
цілком певно не забув Данціґ-
ського коридора, ні втрати 
Познаия. Навіть Румунія від-
вернулась від іїольщі, не ба-
жаючи йти разом з тою дер-
жавоЮ, яка котиться у про-
валля. Ніхто тепер Польщі по-
мочи не дасть. Даремні її ра 
хунки на Францію, яку вона 
безсоромно зрадила. 

Супроти цього Польща в за-
граничній політиці нині ослаб-
лена. Тому тепер пора, щоб 
вирвати з -її хижацьких рук, 
те, що вона при помочи роз-
бою, підступу і насильства від 
інших забрала. 

Домагаймося самовизначен-
ня .для сім міліонів українців 
під Польщею. Влаштовуймо 
всюди протестаційні вічаі 
шлім телеграми до світових 
потуг. Тепер нагода кинути 
сніп світла на польську політи-
ку гнету і розбою. 

Світ уже бачить наші крив-
ди. Та він іще не знає, чи ті 
кривди є для нас самих болю-
чі, чи може ми так привикли 
до рабства, що їх не відчува-
емо. Покажім світові, що ми 
вольнолюбний нарід, ненави-
димо чуже насильство і нена-
видимо Інших поневолювати. 

Ми хочемо свого — своєї 
української держави! 

Реф. проп. 

І̀ -
свої 

ятин-
щині крім загального опол-
чення, зголосилося до служби 
1,000 гуцулів, для яких вилив 
гармату станиславівський у. 
країнець Дуткевич. 

В Карпатах, коло села Жупа. 
не, (пов. Стрий) напроти 
Климця, по мадярськім боці іі 
коршмі закватирувався був 
відділ мадярського війська і 
влекшував туди перекрадати: 
ся польським повстанцям на 
Мадярщину. Мадярські вояки 
нападали на наших селян і 
грабили. Тоді, ЗО січня 1849 р,, 
австрійське військо озброїло 
наших селян. Хто не'.дістав 
зброї, хапав косу, залізні ви-
ли. Мадяри не приходили, а 
озброєні селяни чатували на 
них з ночи на ніч. Аж 6, люто-
го прийшла вістка, що 1,000 
мадярів ідуть гостинцем до 
Жупана і Климця. Ніч була мі-
сячна, одначе лютувала заве-
рюха і страшна.була студінь. 
В село прийшла вістка, що 
австрійське військо розбите. 
Почалася стрілянина, із шші-
ля одної гори бухав вогненний 
стовп, це наші люди так дава-
ли знак, щоб військо із сусід-
ніх околиць і селяни йшли на 
рятунок. Люди були з сокира-
ми, ножами,. косами, що кому 
навинулось. По третій годині 
над ранком неприятель ўсту-
пив. Оставив двох убитих, ба-
гато ранених. Із селян лише 
одному зранили руку. Вияви-
лося, що ті відважні" наиа-
сники, то в більшості були 
польські повстанці. 

Тому, що мадяри нищили 
прикордонні галицькі села за 
те, що вони передержували 
своїх земляків-утікачів із ма-
дярського боку, вибрався ту-
ди генерал-майор Барко з 
кількомў сотнями з села Во-
лосянка. та розбив (повстанців, 
головнож відділ поляків кн. 
Воронєцкого.' Згинуло їх на 
місці 150, а 400 забрав у по-
лон.. Він видав до мадярських 
українців відозву, яка 4зачи-
налася словами: „Чесні угор-
сько-руські селяни!" У відозві 
дякував їм, що помогли роз-
бити відділ польських пов-
станців і обіцяв, що шкоди, я-
кі нанесли їм повстанці, по-
грабивши їх господарства, бў-
дуть винагороджені. 

ВІЙНА ПРОТИ МАДЯРІВ ТОМУ 90 ЛІТ 
І УЧАСТЬ У НІЙ УКРА'ЇНЦІВ 

Напади мадярів і поляків 
пограничні села. 

на 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОШЗ^, 

18. січня 1849 капітан косів-
ської залоги, Муральт, вислав 
був гуцула з Жабя з письмом 
на мадярський бік, щоб виві-
дати, яке там положення. Пі-
сланець зайшов до знайомого 
в селі Богдан. Мадяри довіда-
лися про те, арештували пі-
сланця, знайшли при ньому 
письмо й арештували його. 
Гуцулові вдалося втекти з а-
решту. За ним пустилися два 

І мадяри і перейшли на галиць-

(3) 
кий бік до Бурќўту. Там їх на-
ші спіймали. З того зродилася 
сплетня, що мадяри перейшли 
гори. В усіх селах стали дзво-
ннти в дзвони, в цілій Коло-
мийщині зчинився крик, нарід 
ішов гурмами"і щоб на мадярів 
ударити. Зате з Коломиї дехто 
зо страху став був уетікати. 

Карпатська делегація до 
львівської Народньої Ради. — 

За поділ Галичини. 
Із звідомлення з 6. квітня 

1849 р. довідуємося, що-угор-
ські українці вислали були до 
Львова до Руської Народньої 
Ради свого представника. Він 
повідомив, що угорські укра-
їнці хочуть відірватися від 
Мадярщини та адміністрацій-
но і політично злучитися з у-
країнцями східньої Галичини. 
Внесення того делегата, щоб 
Народня Рада піддержала 
просьбу угорських українців, 
яку вони предложать цісареві 
у справі злуки Закарпаття із 
східньою Галичиною, Народ-
ня Рада одобрила. 

16. жовтня 1849 р. приїхала 
до Відня депутація угорських 
українців із просьбою до иі-
саря. 

(Дальше буде). 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н, СОЮЗУ 
НЮ ЙОРЌ, Н. Я. Збори Бр. св. В'̀ -

лодимнра, - від. 130., відбудуться в 
суботу, 19. листопаду, в "годині ч 

вечором, під ч. 217-219 Іст 6-та вуї. 
у Ню Иорку. Кожний член має янп-
тнся на ті збори, бо є важні справи 
до полагодження. — Антін Карп"-
внч, рек. секр. 

САВТПОРТ, КОНН. Тов. ім. Тараса 
Шевченка, від. 84., скликає ўкраїн-
ську американську молодіж на за-
гальні збори, що відбудуться в не̂  
ділю, 20. листопаду, в годині 3. по-
пополудні, в Народній Гали. Кінгс 
Гай Вей Вест Савтпорт, Кони. На ш 
збори приїде організатор на Коне-
тнкот, пан Маланчук. Просимо всіх 
українців зо Савтпортў прийти на. п 

а в_. збори зо сншіміі й дочками і нпи-
frnifirciva D „ „ „ п„к ".- . сати К до У. Н. Союзу. — М. Сс"' 
стріиська влада озброїла мі- дзік, секр. 

Зараз ніччю вислали військо 
гори, та що ворога не було, 
воно вернулося. 

Тому, що прикордонні око-
лиці непокоїли мадяри, 



'СВОБОДА,"ПЯТНИЦЯ, 18-го ЛИСТОПАДУ 1938. 

МІСЦЯ ЗБІРКИ ДО ПОХОДУ! 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ І РОЗКАЖІТЬ УСІМ ІНШИМ 

ЩО ЗБІРКА ДО ПОХОДУ БУДЕ НА АБІНГДОН СКВЕР 
12 ВУЛИЦЯ і 8 ЕВЕНЮ 

Abingdon Square, 12th Street 8L 8th Ave. 
A HE НА ВАШШҐТОН ПАРК, ЯК ЦЕ БУЛО ПРОГОЛОШЕНО 

Ш ЗБІРКИ: ДЕВЯТА ГОДИНА РАНО. ПОХІД ВИРУШИТЬ ТОЧНО В ГОДИНІ 10.30. 
ДОЩ ЧИ ПОГОДА! Д О Щ ЧИ ПОГОДА! 

ВСІ Я К ОДИН Н А 
ШІФЕСТАЦІЙНИЙ ПОХІД ВУЛИЦЯМИ МІСТА НЮ ЙОРЌУ 

ТА НА ПРОТИПОЛЬСЬКЕ ВІЧЕ 
до МЕНГЕТЕН СЕНТЕР при 34-тій вулиці, близько 8-мої Евені. 
Всі учасники збираються в суботу, 19. листопаду 1938. року, від години 

9-тої рано на Абінґдон Сквер, 12. вулиця й 8. Евеня (Abingdon Square, 12th Street 
4 8th Avenue) й звідти похід вирушає в годині 10:30 точно, восьмою Евенею до 
Менгетен Сентер, де в 1-шій годині розпічнеться віче. 

Зазначуемо, що збірка до походу не буде на Вашінґтон Сквер Парк, де 
були давніші збірки до походів, але на АБІНҐДОН СКВЕР, 12 ВУЛИЦЯ Й 8 
ЕВЕНЯ. 

Всі громади просимо приходити зорганізовано, цебто зо всіми своїми 
прапорами, жіноцтво й дітвора в народніх строях, також усі хори повинні ви-
ступити зорганізовано, щоби по дорозі співати маршові пісні. 

Кожна громада чи товариство може мати свої таблиці, але тільки з на-
писами громади чи товариства. Всі інші таблиці з ріжними закликами будуть 
роздані екзекутивою на місці збірки! 

Екзекутива, впорядники походу й усі ті дівчата й хлопці, що зголоси-
лися до розпродування відзначок, хорўѓовоќ і роздавання брошурок мають 
прийти на місце збірки в годині 8:45 рано. 

Всі таблиці, які будуть несені в поході, треба перед Менгетен Сентер 
складати на трока, який для тої ціли буде там стояти. 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т я 
ВАМЕРИЩ 

9 
КЛІВЛЕНД, О. 

Г'риця it місцевих жіночих 
організаціях. 

Заходом жіночого відділу 
ОДВУ ім. Ольги Басараб, 
спільно з іншими жіночими 
організаціями, відбулося в нас 
23. жовтня ц. р. в У. Н. Домі 
свято поетќи Лесі Українки, з 
нагоди 25-ліття її смерти. 

Свято відкрила п. Софія 
К'огут і попросила лублику 
Встати з місць і, полинувши 
думкою до місця, де спочива-
к'ть тлінні останки великої 
поетќи, віддати їй честь. 
Вступне слово виголосив о. 
Мереньків, який зясував за-
СлУги письменниці та вичи-
слив частину тих творів і 
Драм, які вона написала. Гїо-
т'м підніс заслуги жіночих ор-
ганіі;щій тут в Америці, котрі 
сповняють той обовязок І ' ті 
,лс '. які накреслила наша пись-
йенниця. Хор гр.-кат. громади 
"ІД управою вчителя Шоста-
Ь'а виконав гарно :ілька пі-
сеиь. за що публпка паї ороди-
-іа його оплесками. Головний 
Реферат виголосив о. Запари? 
,,кж. нарох укр. прав, громади-
Бесідник підкреслив, що хоч 
'"н'тка Леся Українка була 
слабого здоровля і майже ціле 
янття хорувала, то проте вона 
була сильна духом і давала у-
країнському жіноцтву й цілому 
Українському народові вказі`в-
ки. куди він має ступати. 

Опісля був виступ хору укр. 
прав, громади під проводом 
п- Тремлюка. Цей хор, зложе-

переважно з молодих ний 
хлопців і дівчат, виконав дуже 

добре свої пісні. Далі Степанія 
Палівода відчитала по англій-
ськи перебіг життя Лесі Укра-
їнки, з чого всі були вповні 
задоволені. Панна Маруся Лев 
персповіла англійською мовою 
про невсипущу працю Лесі 
Українки і її заслуги для укра-
їнського народу. Збіркою за-
нялися пані: Мураль, Степа-
ник, Ґабрівська, Гаврилиќ. 
Зложили по $І: К. Ґабрів-
ська, С. Палівода, Ф. Терлець-
ка, Й. Шалапій, 3. Когут, Ю. 
Капраль; К. Поливчак 75 ц.; по 
50 ц.: М. Гірняк, К. Попович, 
М. Ціхоцька, М. "Щепко, М. 
Мельник, М. Котович, М. По-
пович, М. Ґапко, М. Шалапій, 
О. Степаниќ, М. Мураль, М. 
Когут, М. Вербинська, М. Ко-
валець, М. Филипів, К. Сподар, 
М. Секта, В. Оліяр, Н. Н.; реш-
та дрібними. Разом $31.43. За 
відзначки при вступі прийшло 
$20, які то гроші вислано 
впрост до Ц. У. ОДВУ. По ви-
плаченні розходів лишилося 
чистого приходу $20, які роз-
ділено на дві частини: $10 на 
культурний город у Клівленді, 
а $10 вислано через Обеднан-
ня на захист для політичних 
вязнів. 

Накінець пані Когут подя-
кувала бесідникам і хорам за 
участь і відспіванням „Ще не 
вмерла Україна" свято закін-
чено. - -

Притім треба згадати, що 
українське жіноцтво повинно 
брити нині найактивнішу у-
часть в українськім громад-
ськім житті. Бо тепер тяжкі 
часи, наш нарід змагається з 
наїзниками і в тій бородьбі у-
країнське жіноцтво мусить ў-
зяти якнайбільшу і наі".корн-
снішу участь. А ту користь ми 

можемо дати тільки тоді, ко-
ли будемо вступати в орґані-
зації і організованим спосо-
Пом будемо працювати. 

Софія Д. Когут. 

АСТОРІЯ, Л. АИ. 

Вечеря в честь полк. Р. Сушка. 

Користаючи з побуту в на-, 
шій місцевості дорого гостя з 
Європи, и. полк. Романа Суш-
ка, управа 24-го від. УЧХ вла-
штувала в салі Укр. Демокра-
тичного Ќлюбу в суботу, 15-го 
Жовтня 1938 p., вечерю в його 
честь. На цю гарну гостину зі-
бралося чимало гостей не тіль-
ки з Асторії, але й з Бруклина, 
Ню Йорќу й інших місцево-
стей. 

Ве'черю відкрила голова 24 
від. ОДВУ, п. Я. Левинька, та 
попросила на тостманстра и. 
Е. Ляховича, який проводив 
вечерою. В часі вечері виголо-
силн ріжні люди промови, а о-
собливо п. полк. Роман Суш-
ко, що представив змагання 
українських націоналістів за 
державне визволення нашої 
нації. Промовляли теж: В. 
Душник, В. .Череватюк, М. Ле-

ськів, адв. А. Дячук, пані А. 
Середа, .М. Демидчукова, А. 
Гладуноеа, С. Аструб та місце-
ві народні працівники, як І. 
Сидор (1-ший від. ОДВУ), М. 
Галан (5-тий від. УНС), В. 
Врублєвський (Укр., Демокра-
тичннй Ќлюб). 

В часі вечері .жертвували на вн-
звольну боротьбу: П. Дорош $З; по 
$2: 1. Васнлнк. М. Борис! по $1: Ю. 
Вобсль, А. Нобсль, В. Череватюк, С. 
Череватюк, М. Клнмиїшін, А. Сере-
да, А. Бурднга, А. Мартин, II. Дубо-
всцькиіі, В. Якимеиькнй. М. Лсвиць-
КІІЙ, Іі. Левнцька, С. Скоролниськнй, 
Ю. Скіба, 1. Марко, Стоколоса; М. 
Галан, С. Аструб, п-і Мельник, T. 
Бобров, В, Врублєвський, п-і А. Сидор 
(з Масачусетс), В. Нашуќ, В. Ар-
тншевськпй, Н. Табака. М. Таб."ка, 
П: Білинський, А. Галатин, Р. Га^ 
латин, К. Юрійўќ, Т. Гладкий, С. 
Михлів, Т. БернацькнЙ, 11. І'реам. Т. 
Руднк, І. Сидор, І. Гайдош. М. Лесь-
ків, II. Гаврилсць, Е. Ќрішень, М. 
Палій, М. Подольська, Т. Кіянень, М. 
Домнрецькнй, Р. Ломнрснька, Б. Ді-
лова, В. Пшсннчняк. Г. Васнлик, А. 
Дячук, Б. і О. Ляхович, С. Роман, 
А. Гладуні М. Гладун. І. Кубарнк, 
М. Демндчук, В. Душник, В. Гумаќ, І 
М. Ґречнії, пані Шамбай. І. .Чаднќо, 
Г. Якимііі, 1-М, Ксрмаибср, Н. Н.̀ ; по 
50 ц.: М. Врублєвський, пані Вс.ти-
чук, А. Кілнмніпнн, М. Зароненими, 
М. Басоч; jH. И. 25 ц. 

По відчисленні розходів чистий 
дохів переслано на визвольну бо-
ротьбу. 

ГІСТЬ. 

ЦЕНТРАІІЯ УКРАЇ'НСЬКОГО 
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

повідомляє, ЩО ВСІ ЧЛЕНИЦІ 
ВІДДІЛІВ УЧХ З НЮ ИОРКУ 
И` ОКОЛИЦЬ МАЮТЬ ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ У МАНІФЕСТАЦІЙ-
НОМУ ПОХОДІ В ОДНОСТРО-
ЯХ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА. ВСІ 
ЧЛЕНИЦІ ПОВИННІ ЗІБРА-
ТЙСЬ НА ПЛОЩІ АБІНГТОН 
СКВЕР, 12. ВУЛИЦЯ і 8. ЕВЕ-
НЮ ТОЧНО В ГОД. 9. РАНО, 
19. ЛИСТОПАДУ. 
Управа Централі Українського 

Червоного Хреста. 

ПРОВІДЕНС Р. Ай . Місячні збори 
Сестрицтва Любов, від. 177.. відбу-
дуться ` в НЄДІЛЮІ 20. лнсподаду, в 
1. годині пополудні, в церковній г.а-
лн. Прошу всіх місцевих і позамісце-
внх членів явитися на час, бо є важ-
і:і справи до полагодження. — С. 
Саска, секр. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

В..it3.tr paKMMtf. ' ї ' ї ) " ш ' б і и і а І Діди І""-
I U H tU `867 д.и вайчші ІІД И"ІІІНВІ боли. Діс ішие 
tat сюгод-і ф к ш . і Пг."-Е.спгл.ісііі 1 Яаорса на 
пачці кд іашою апіпарі. 

PAINEXPELLER 

М І Л В І Л , Н. ДЖ. = ^ Е 
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА НА КАРМЕЛ ДОРОЗІ 

- : :: : віасппткує : :: : 

Ш^ ЛИСТОПАДОВЕ свято 
В НЕДІЛЮ, 20, ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 20, 1930) 

зараз по Службі Божій. 
Наш парох,. о. Рудакевич, відслужить ПАНАХИДУ за наших героїв, 

котрі віддали своє житѓя за волю України. Вечором, у 7. годині, в На-
роднім Домі, відбудеться СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ у честь українських 
інвалідів. Бесідники будуть місцеві й поза місцеві. 

Браття і Сестри, вірні cjimi Неньки України! Прийдім усі і приведім 
своїх дти й віддаймо пошану нашим героям. Вступ вільний. 

KOiMlTET. 

УВАГА! ПРОВІДЕНС, Р. АЙ., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
ЗАХОДОМ УКР. ПРАВ. ЦЕРКВИ СВ. ІВАНА ХРЕСТ. В ПРОВІДЕНС 

: :: : влаштовується -: :: : 

І З Ѓ ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ'НІ 
І виступ учениць школи танців МІДЇ LOUISE PALMER з БАЛЕТОМ 

і АКРОБАТИЧНИМИ ПОПИСАМИ 

В СУБОТУ, 19. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 10, 1938) 
У САЛІ К. of P. HALL, 380 ELMWOOD AVENUE. 

Музика першорядна. - : : - - Початок у 8. год. вечором. 
Багато нагород (PRIZES). 

За добру й приємну забаву ручить — Комітет. 

ПОЗІР! Е Ѓ ' УКРАЇНЦІ Н№ ЙОРЌУ Й ОКОЛИЦІ! . ^ ПОЗІР! 
ЗАХОДОМ 11. ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (ОДВУ) 

влаштовується 

ОСІННІЙ Б А Л Ь 
ЗАВТРА! СУБОТА, 19. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 19, 1938) 

В VOLK'S LYCEUM HALL, 218-220 East 2nd STREET, NEW YORK CITY. 
Початок у годині 7-мій вечором. ::-= Вступ 40 центів. 

На цей баль за'прошуємо місцевих і дооколичних шановних громадян взяти численну 
участь. Комітет постарався,' щоб усіх, як старших, так і молодих, гостей чесно обслужити. 
Прнходіть всі зараз по протестаціпнім поході. , Управа. 11-го Бід. О.Д.Г.У. 

П. СТАСЮК 
; ПОРУ ЧАЄ СПЕЦІЯ ЛЬШ ЦІНИ 

В ПЯТНИЦН) І СУБОТУ 
18. і 19. ЛИСТОПАДУ 

шинки 
ВУДЖЕНІ 

ЗАДНІ 

22 цнт. фунт 

шинки 
С В І Ж І , 

З А Д Н І 

20 цнт. фунт 

СОЛОНИНА 
ПАПРИКОВАНА 

13 цнт. фунт 

Л о й н 
оф ПОРК 

(в цілім кавалку) 

19 цнт. фунт 

Капуста 
квашена 

З центи фунт 

СМАЛЕЦЬ 
(ТОПЛЕНИЙ) 

10 цнт. фунт 

Н І Н І К И 
Вепрові задні 

4 цнт. фунт 

КОВБАСА 
К Р А Я Н А 

32 цнт. фунт 

КОВБАСА 
СІКАНА 

23 цнт. фунт 

КОВБАСА 
С В І Ж А 

НЕ - ВУДЖЕНА 

22 цнт. фунт 

КИШКИ 
К А Ш А Н І 

АБО РИЖОВІ 

13 цнт. фунт 

СОЛОНИНА 
С О Л Е Н А 

В ЦІЛІМ КАВАЛКУ 

9 цнт. фунт 

ШИНКИ 
ВУДЖЕНІ 

(ПЕРЕДНІ) 

19 цнт. фунт 

Вудженќа 
До смаження 

(baton whole (trip ) 

21 ц. фунт 

І М П О Р Т О В А Н І Ш И Н К И : 
4-ФУНТОВІ ПЕРЕДНІ $1.50 

- 2-ФУНТОВІ ПЕРЕДНІ 7 5 ЦНТ. 
ШИНКИ ПЕРЕД№ 8 Д 0 1 0 ФУНТІВ ЗО ЦНТ. ФУНТ 

124 FIRST AVENUE, NEW YORK CITY 
Ф І Л І Ї 

Ш - 5th AVENUE 
SOUTH BROOKLYN, N. Y. 

121 NASSAU AVENUE 
B R O O K L Y N (GREENPOINT), N. Y. 

$ Й ` Д Л М t: t-;--'. 



rA 'СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 18-го ЛИСТОПАДУ 193ft. Ч. 260. 

ЛАНКЕСТЕР, Н. И. І 
На Закарпаття. 

Братство сікіів'силія Великою, від. 
87 ` У'.: Нг -СбЮзу, переслало через 
Обеднання $10 на З'акарпаттю` 

Н. ТрЬяновський, секр. 
—о '—-' 

ВУНСОКЕТ, Р. Ай. 
На` Закарпаття. 

Членнці ссстрнцтва Пресв. Д. Марії 
ухвалили на своїх зборах 23 жовтня 
ц̀. р. вислати $10 на поміч Закар-
паттю. Гроші вислано через.. Обед-
нання. 

Уряд . Сестрицтва. 

1 ^ 

І СТЕМФОРД, КОНН. 
З забави на політичних вязнів. 

Донька громадян Теодорл і Ќсет 
І Іааущаќів прн помочі добрих зна-
йомнх, Марії Пилнпчук, Агафії Ко-
гуг1 та Анни Блащук. влаштувала 
своїй родичам несподіванку з наіо-
дн їх 25-літнього ювилсю подружо-
го шиття. Забава відбулася в Укра-
їнськім Громадянськім Ќлюбі ІЛ-ГО 
жовтня ц. Р. На неї несподівано 
впроваджено ювилятів. Приявні ю-
сті' зустріли їх дуже сердечно, . а 
ювиляти бчлн зворушені до глибини 
душі. Після цього нопднла (.весела 
забава, серед якої прнявні не забу-
ш і про українських політичних м з -
Нів шо караються по ворожих тюр-
міх На ту ціль переведено збірку. 
яка' принесла $12.60.1 Ѓгірші вислано 
через Обеднання. 

Иосиф Тирчик. 

І ‚ П й С М Ш Н І ВІСТІ ѓі 

† 
- Дня 17. листопаду 1938. р. по-

мер у Нюарку, Н. Дж., 
ІЛЛЯ ШВЕЦЬ, 

Довголітній член тов. ім. 
іна Хмельницького, від 

Бог-
133. д`ана .. 

У, Н. Союзу в Нюарку, Н. Дж. 
П'окійний родився в Верхобужу, 
ПОВІТ Золочів. 

'Прожив 55 літ. Полишив жін-
ку і двоє дітей. 

Похорон відбудеться в субо-
ту, 19. листопаду, в год. 9. рано 
з?похоронного заведення Миро-
Иа Литвина, 383 Могти Ave., 
Newark, N. J. 

Земля йому пером! 
. Олекса Будник, сечр. 

ZESoBXscszau! ІЗІозз: 
^ 

.-c3Z^L JL ^ t 

Перша вистава нової досі невиданої ІіаїнсьІ(іі філі ї ! 

А-Р-УС-Я 
відбудеться в День Подяки (thanksgiving Day) 

В ЧЕІ`ЙЕР, 24-го ЛИСТОПАДУ, (November 24 , 1938) 
в годині о. ввечір точно 

B A S T O R H O T E I ; 
44th STREET, ON TIMES SQUARE, NEW YORK. N. V. 

Цю нову фільму видрацювала 'Українська Фільмова 
Корпорація в Злучених Державах власними` салаки. 
Дрнйа-†раѓедія'Марусі складена на підставі безсмертньої 
драми М, Старнцького „Ой, не ходи, Грицю, та на ве-
черниді". Хоральний спів підготовив славний наш ком-
позитор і диригент, проф. д-р Олександер Кошиць; 
орхестру проф. ‚Роман Лрядаткевич. У цій фільмовій 
драмі сплітається любов, ненависть, зависть разом із 
пречудовими етнографічними українськими картинами. 
Бачимо колядників, женців, гагілки, в'ечерниці. Поде-' 
куди мається вражіння, що це етнографічна українська 
опера. Хто раз побачить фільму „Маруся",, `не зможе 
забути її до смерти. : -. .-... ., `і 

` . - -іг"` Після' вистави v і -

^Шк 

П О З І Р П О З 1 Р! 

МЕСт{ВД., ІШЏ0І 
ЗАХОДОМ КОМІТЕТУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПАРОХ. ГАЛІ 
: влаштовується :—г 

Й__Р. 

ТАНЦІ 
У БЕНКЕТОВ1Й ГАЛІ ГОТЕЛЮ. Стрій довільний. 

Приходіть всі громадно на цю першу виставу (преміеру). 
Ціна білетів: $1.50 і $1.00. Ціна включає право 

вступу на танці. Білети можна набути вже^-вепер: -в 
Астор Готель; в Українській Фільмовій Кооперації, 747 
Бродвей, Ню Йорќ; в адм. „Свободи"; в „Нашім Базарі", 
151 Евеню „А"; в базарі „Сурма", 325 Іст 14 ВУЛ. До ціни 
білетів треба доплатити податок у висоті 10%. 

Ішїй L 
В СУБОТУ, ЇВ. ЛИСТОПАДУ 

Џ 7й0 дрчором ц 
В ПАРОХІЯЛЬНІИ ГАЛИЃ 

ЗОЗ HUDSON AVE., ROCHESTER. N.Y. 

Вступ 25 центів. 
На цей Баль запрошується Ввесь 

український загал. Буде першорядна 
орхсстра й весела забава до пізної 
ночі, за шо ручнть 269 
- - _ . . . . , . . . _ _ . - _ . Комітег. -

і '4frrUfjjf+r+ff+fff++f+f+''"+r4'-'' 

: УВАГА! -

# 

‡ 
УВАГА! - НЮ ЙОРЌ І ОКОЛИЦЯ! `=Ш 

ш 

. П О Д Я К А 
! Мннсаполнс, Минесота, 14. листопа- ; 
ду 1838. 
` Підписані складають отцим щиру; 
подЛгу всім Парохіянам, Членам То- j 
варйства Запорозька Січ, від. 335. 
У. Ні Союзу, Приятелям і Сусідам, що 
взяли участь у похороні дорогого нам 
тата й мужа, бл. п. 

. МИКОЛИ ДМИТРЎЌА, 
довголітнього каскра від. 3S5„ ко-
трнА` поме`р у місцевім шпиталі дня 
17. жовтня. 
( Дякуємо сердечно всім, що відві-
дувалн Покійного підчас його недуги, 
що відвідували тіло по смерти, що 
складали вінки й'квіти'на похороні. 

Складаємо щнру подяку о. С. Гри-
нюхові за релігійні відвідини й по-
тИхи"для Покійного за його життя та 
відправи по смерті. 

діќўємо й всім тим, що відвідали 
та потішили нас в нашім важкім горю 
по невідплатній утраті. 

'І', іо репс, же на. 
я Володимир і Анна, діти. 

ГІРСЬКИЙ ЧАЙ НА ГРУДИ 
Це ставне європейське природне 

средство прнпоручують передовсім 
Тим, шо терплять на впертий КА-
ШЕЛЬ і ЗАДУХУ. Ціна $1. за пакет. 
Посилайте замовлення до: `. 
і Mrs. GRETA LESKOVAR 
507 ‡. 73rd St., New York, N. Y. 

ЗАХОДОМ ВІДДІЛУ 204. У. 
: відіграється :-

Н. СОЮЗУ 

КОЗАЦЬКА 
ПРИСЯГА 

Картина з визвольної боротьби за волю Ўкраѓни в 
пятьох відступах: 1) Ідемо в бій кервавий; 2) Присяга 
на козацьку шаблю; 3) Дай ми, дівчино, хустину; 

4) Кервавий Вели ќден в; 5) Атаман Маруся. 
В НЕДІЛЮ, 20. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 20, 1938) 

В ГАЛІ УКР. ПРАВОСЛ. ГРОМАДИ, 
334 EAST 14th STREET, NEW YORK CITY. 

Провід вистави перебрав артист І. КУЧМЛК. 

Я 2 Г ' ПО ВИСТАВІ ЗШСТНИЙ ВАЛЬ = ^ S 
Початок точно в 6:30 ввечір. — Вступ 40 центів. 

До -численної участи всіх громадян запрошує 
Ур'яд 204. відділу У. Н. С. 
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УКРАЇНЦІ МІСТА НЮ ЙОРЌУ! 
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ і АПОСТОЛЬСТВО 

ПРИ УКР.-КАТ. ЦЕРКВІ СВ. ЮРА 
` ' залрашають Вас на 

молитви 

на дохід парохіяльної,школи при церкві св.'Юра 

В НЕДІЛЮ, 20. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 20, 1938) 
В ГАЛІ ЦЕРКВИ СВ. ЮРА, 22 Е. 7 th STREET, NEW YORK, N. Y. 

Головний бесідник Впр. о. Филимон Тарнавський. 
Початок у год. 7. вечором. Білет $1.00. 

Берім біду за роги, велика збірка веселих сценок, пі-
сень-куплєтів, розмов та одноособових і збірних 
самоговірок, на веселий вечір — 45 ц. 

Вигадливий бурсак, комедійка для молоді в 2-ох діях, 
з часів Хмельниччини (2 женщини, 4 мужчин, дів-
чата, хлопці) 25 ц. 

Ой три шляхи широкії, драма з сучасного життя в 4-ох 
діях, 8 муж., 5. жен. ЗО ц. 

"SVOBODA" 
P.,О. Box 346 - . Jersey City. N. Д. 

УКРАЇНО.! НЮ ЙОРЌУ Й ОКОЛЩІІ 
Запрошуємо Вас ласкаво 

ДО СВОГО РЕСТОРАНУ ПІД НАЗВОЮ: 

L U C K Y O P E N K I C H E N 
33 — 3rd AVE. (між 9. і 10. вул.) NEW YORK CIT.Y 

Маємо свіжі й смачні потрави свого варення й печення. 
РЕСТОРАН ВІДКРИТИЙ ДЕНЬ І НІЧ. 

Заходіть на снідання, обід, вечеру чи легку перекуску. 
За добру обслугу гарантують 

БРАТТЯ І. і А, 
266-

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

УВАГА! 
ЛЮБИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ:; 

М У З И К И І у : 
Вже вийшли з др'уку уклади Ц 

і твори 
№. Ґ, О Л Е К С И Н А 

які надаються для 'всяких ' 
, забав і концертів, 

і а ними є: -
(А) і. гоп; ІтІА̀РКУ, 'ПОКИНЬ . 

СВАРКУ (козак) 
2. ЗАРУЧИНИ (коломийка) 
3. "ГОПАК (козачок) - -
Ціна: ВсЬ'три танці ^ 

Скрипку $.30 
Гармонію .-. _ - .60! 

!(В) І. ДУМКА (на Шяно) ..$.40і! 
2. КОЛИСКА (на Піяно) ї .60 

``} ф Замовлення писати або голоси- j! 
тнсь особисто до: 2бУ,і 

: М. G. 0LEKS0N 
431 Е. 14lb St., NEW YORK, N. Y. 

а б о - д о : . N 
CARL FISCHER, їпс. 

62 COOPER SQ., NEW YORK, N.Y. I 

ЗНАМЕНИТА МОЛОЧНА ФЛРДЦ 
188 акрів,150.акрів лісу й пасошіщ.' 
решта ѓгід управою, і їм і іќ. ;iu-.'HJ 
9` кімнат, „барка" і інші будинк`і' 
25 коров. коні, свіші, 300 иеслчин-я 
курей. Треба фарііу побачіпн. щ',',.-..', 
зрозуміти іЃ. велику вартќії, п . 
$4,800, готівкоќ) $1,'500. 

ГАЗОЛІНОВА СТАЦ1Я, БАР І ѓРИЛ 
ДАНС ГОЛ, коло міста. 45 миль Bij 
Ню РІорку, 7 мешкальннх- кояцат. ь$ 
поліпшення. Гараж, 5 акрів з%млї цў. 
ликий сад. $350 тижневою бишічу. 
Треба продати, бо власник їде t , . 
границю. Іііна $5,700. Готівкові 52ѓ5О0 
Маєток положений .в українськії) і 
словянській секції, 
и Маємо теж і на продаж добрі, мсц. 
ші й більші фарми по інших околн-
цях крию,, а також інші біізиссіліі на-
етнос ї̀ й. Пишіть по іііформ.нііі д.,: 

ARENA FARM AGENCY. 
2Q4 Е. HOtb ST., NEW YORK CITY 

ТГІТІ 
ЌАЛЄНДАРІ 

HA 1939 РІК. 
Чудові Краєвиди, Патріотичні, рс-

лігійні. Дівчата і Діти в ріжнпх по. 
зах. Свята зазначені червоію, пости 
зазначені рибою. Ціна одною К,.. 
дєндаря з пересилкою 25 а. 5 Ќя-
лєнларів за $1.00. 12 Календарі'! й.й, 
25 Кале'ндарів $3.75. 50 Калєішрів 
$7.00. 100 за $12.50. Для биіцссмсііи 
друауемо Календарі з їх фірмокі' и 
малою оплатою за др}-к. j Рмліші 
картки блискучі „Хрнстос Раж.шси`. 
або картки в формі книжочрк І ПІД. 
повідними віршами, ціпа за Ідозшг 'і) 
ц. 50 карток $1.75. 100 карток S!.ft) 
з пересилкою. Замовлення посн.таіїк 
на адре'су: 

UKRAINIAN BAZAAR 
170 Е. 4th ST. NEW YORK, N. V. 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
ХІРУРГ І АКУШЕР 

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

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

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

- рано від 10 до 12. , - ` 

Д пробка 

а р о м зілля 
МІЛЄРТОН LAXATIVE 

Мілєртои є приємний і легкий 
до зажнття. 

Мілертон-, дає найкращі успіхи, 
коли його вживається тільки в ко-
нечності, а тоді заживається йо-
го або зараз перед нічним спо-
чником, або по встанню рано. 
Мілертон не виробляв прнвичкн. 
ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА $ЇЛО 
вистане майже на цілий місяць. 
Спеціяльна оферта читачам 

„Свободи": 
І J $1.00 за одну коробку 

МІлертону 
І ) $1:50 за дві коробки 

, Мілєртону 
І J S2.0Q за три коробки 

МІлертону 
Питайте за зіллям Мілертон у 

вашій сусідній аптиці, а як там 
його не мають, то пишіть до: 
J. S. MILLER, Inc., Dent U., 

P. О. Bos 626, Newark, N. J. 

piiiiiHiiiiiiisiiiiiiiiEinii.'ra 
І МИХАЙЛО КАНЮК Є 
ffl УКРАЇНСЬКИЙ Щ 
Ж ПОХОРОННИК S 
Щ 2321 W. CHICAGO AVE. Щ 
Щ CHICAGO, ILL Ш 
Щ Модерна каплиця. = 
== Добра обслуга. = 
Є ЦІНИ ПРИСТУПНІ для ш 
Й" всіх У 

Телефон: ArmitBgc 4575 В 
S S Тел. ДО дому: Seeley 0298. S 
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МИРОН литвин 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

Без ріжниці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби тсле-
фонуйте до нас Обслуга шира 

і чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Essex 3-5347 

Прислухуючись до серця 
Джефа, Тарзан переконався, 
що воно ще бється. Тому він 
почав запопадливо заходити-
ся, щоб його оживити. По 
кількох хвилинах ного заходи 
увінчались успіхом і Джеф 
відкрив очі. Побачивши над 
собою Тарзана, його уста 
скривилися в іронічну усміш-
ку. Цеж був той чоловік, яко-
го він шукав, щоб його вбити. 

Тарзан скоро удався в корчі 
і там назбирав лікувального 
зілля та почав ним натирати 
рани Джефа. Тіло Джефа 
справді було пооране здовж і 
пюперек. А коли рани були на-
терті зіллям і позатикані лист-
камн, Тарз'ан підняв обережно 
Джефа на себе і положив його 
на свої плечі. „Ходім до пече-
ри, а там він може лежати, аж 
вигояться рани", сказав він. 

Тарзан продирався крізь 
кущі поволі. За ним ішла Ма-
рія. Вона була втомлена, а 
крім .- того перелякана на 
смерть виттям диких звірів. З 
одного боку виривались голо-
си леопардів, з іншого боку 
вили гірии, а ще з іншого роз-
носився рев льва. Марія йшла 
зараз за Тарзаном і хоч віри-
ла в його силу, то всетаки бо-
ялася, що негри подужають і 
його. 

Джеф Биґерс лежав на пле-
чах Тарзана і його ум вертав-
ся'поволі до повної притом-
ности. А вернувшись до іпри-
томности, той ум почав далі 
снувати такі самі нікчемні 
думки, як і передтим. Здушу-
ючи в собі всяке почуття вдя-
ки, він до себе говорив: „Му-
сиш бути твердий. Там чека-
ють на тебе скарби, коли вбеш 
цього чоловіка". Він дума'в 
про одужання і сповнення сво-
їх плянів. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український УндертеПкер 

заряджує погребами по ціні так 
низькій, як $150. Обслуга 

найкраша. 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker Sc EmbslmeV 

1437 E. Sth ST., NEW YORK CITY. 
IDlgnified funerals as low as SlSO, 

Telephone: Orchard 4-8088. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

У 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ В BRONX, BROOKLYN, NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.: Orchard 4-2568 
BRANCH OFFICE A CHAPEL: 

707 PROSPECT AVENUE 
(cor. E. 185 St .) , BRONX, N. У. 

TeJ. Mob-o.e 5-6577 


