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ЗАПАСИ ВУГЛЯ СКОРО 
ВИЧЕРПУЮТЬСЯ 

НЮ ЙОРЌ. — Внаслідок застою у вуглянім про-
мислі, спричиненім браком порозуміння між влас-
никами і вуглекопами на Апалячійських полях, за-
соби мягкого вугля `скоро вичерпуються. Вуглеко-
пи, що від пятьох тижнів не працюють, продукува-
ли коло три міліони тон вугля на тиждень. А ціла 
Америка під цю пору потребує сім міліонів тон. Усіх 
запасів випродўќуваного мягкого вугля в Америці 
нині є коло 26 міліонів, себто вистарчилоб його на 
чотири тижні для всього промислу, якби його рів-
но розділити. Та деякі галузі вже вичерпалися з 
вугля і припинили працю. Інші, як нюйорські під-
земні залізниці, обмежили працю. Непорозуміння 
між вуглекопами' і власниками так загострилося, що 
їх делегації вже хо`тіли роз'їздитись додому. Та 
представник уряду Стілмен, спинив їх словами: „Ви 
не можете вертатись додому,' бо тим викличете ре-
волюцію у вуглевім промислі". Та покищо надій 
на порозуміння мало. 

ПЕРШИЙ КРОК Д О КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ 
ТАБОРІВ. 

ВАШИНГТОН. — Конгрес великою більшістю 
голосів нереголосував законопроект Гобса, на рсно-
ві якого американська влада буде інтернувати всіх 
ЧУЖИНЦІВ, що поповнять якийсь політичний чи кар-
ніш злочин, а яких їх власна держава не захоче при-
няти. Інтернуватимуть за такі провини: за анархізм, 
за моральні поступки, за проституцію, за торгуван-
ня наркотиками. У дискусії деякі конгресмени за-
кидали, що цей закон буде „тонкою поволокою для 
концентраційних таборів". 

ПРИМУСОВІ ПОЗИЧКИ НА ВИПАДОК ВІЙНИ. 
ВАЩИЩ`Ш.Ц.ч— Конгресовий колшяз^аійсько-

пих справ вніс перед7конгрес законопроект, на осно-
ві якого можна би було на випадок війни, або воєн-
ного стану в Америці, майно громадян і не-громадян' 
тяжко обкладати позичками. На основі того зако-
нопроєкту всі люди, яких загальне майно виноси-
лоб $1,000, або менше, не платилиб жадної приму-
сової позички. Від тисячі до десять тисяч платили 
би пять відсотків. Від десять до сто тисяч, десять 
відсо'тків. Від міліонаЗО%, від десять міліонів 60%, 
а від сто і більше міліонів, 75%. Всі ці люди мусі-
ли би примусово купувати державні бонди. Настрій 
у конгресі такий, що правдоподібно той законо-
проєкт перейде. 
КОРАБЛІ НЕ ПОЇДУТЬ У ВІДВІДИНИ ДО ЕВРОПИ. 

ВАШИНГТОН. — Перший раз від світової війни 
американські воєнні кораблі не поїдуть 'у відвідини 
до Европи. Причиною цього є це, що в Европі по-
літична ситуація далі напружена і на випадок ви-
буху війни потрібно, щоб кораблі були близько 
своїх берегів. 

НІКАРАҐВУ ПОТРАКТУВАЛИ ЯК СУВЕРЕННУ 
ДЕРЖАВУ. 

ВАШИНГТОН. — До Вашингтону приїхав у від-
відини президен Нікараґви, ген. Самоза. Американ-
ський уряд віддав йому повну честь, яка належиться 
головам суверенних держав. Віддано йому 21 гар-
матніх стрілів, а коли переїздив місто з президентом 
Рузвелтом, над головами переїздили почесні фор-
мації військових літаків. Була теж велика почесна 
військова сторожа. 

ІДЕ ОДНІ РОЗШУКИ ЗА ПАЧКУВАННЯ. 
НЮ ЙОРЌ. — Митні агенти зробили наїзд на 

аристократичне помешкання вдови-багачки, пані 
Кйер, шукаючи дорогоцінних речей, які були спро-
ваджені до Америки шляхом пачкування, без запла-
ти граничного мита. Як відомо, пару місяців тому 
за пачкування засуджено фільмових акторів Джека 
Бенні і Джорджа Бернса, а також жінку судді Лоера. 
Також самому Лоерові закинено участь у пачкуван-
ні. Митні урядники твердять, що вони є на слідах 
багатьох високопоставлених осіб, які займались тим 

. новим „спортом" пачкування. 
ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕРЕБУДОВУ СХІДНђОЇ ЧАСТИНИ 

НЮ ЙОРЌУ. 
НЮ ЙОРЌ. — Один із директорів „Федерал Гав-

зінг Адміністрейшен", Гай Грір, заявив, що по до-
кладних розслїдах долішньо-східньої частини Ню 
Йорќу, в якій тепер панують дуже1 нужденні мешка-
иеві відносини^ він прийшов до висновку, що за су-
му ЗО міліонів долярів можна булоб 'у тій частині 
побудувати цілий ряд великих модерних домів та 
в той спосіб цілком переродити цю вбогў`і занедба-
лу секцію. Новопобудовані модерні доми малиб до-
брий вплив на піднесення інших домів. Грір виска-
зав можливість, що до того готово небавом при-
йти. 

ГГ%! ! 

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ! 
В перших днях трагедії Карпатської України — в половині березня — 

утворився в Празі загально-український непартійний Комітет допомоги новим 
збігцям-емігрантам з Карпатської України. Вже другий місяць помагає Комі-
тет всім жертвам мадярського нападу зо скромних засобів`, зібраних між ста-
рою еміграцією в Чехії і Мораві. Збігців нараховується на території Протек-
торату Чехи й Морава на кілька тисяч душ. Більшість є вже зареєстрована в 
Комітеті. Знайомі обличчя обідраних, голодних, знесилених людей всіх верств: 
селян, робітників, службовців, урядників учителів і т. д. Найнещасніщї з ‚них, 
— це ранені, побиті жертви мадярських звірств та жінки, діти і шкільна мо-
лодь. 

Всім необхідна негайна поміч: одяг, взуття, приміщення, харчі та лікар-
ська поміч. 

Від чужих майже ніякої допомоги не можна добути. Прилюдні збірки 
тут заборонені, а крім того чехи мають, десятки тисяч своїх незаосметрених 
втікачів зо всіх забраних територій. 

МУСИМО ДОПОМОГТИ СОБІ САМІ. 
У К Р А Ї Н Ц І — У К Р А ' Ї Н Ц Я М . 

Частину людей, здібних до праці стараємося вмістити в Німеччині, та 
покищо треба їх удержувати, заки відїдуть до роботи. Багато, особливо ін-
теліґептів, треба щойно перевишколити, щоби було можна вчленити їх до ' 
праці. В тій ціли закладаємо спеціяльні курси. Досі маємо вже курси німець-' 
кої мови та шоферський. Прийдуть на чергу другі. Та заки людей переви-j 
школимо, треба їм допомогти. 

ГОЛОВНО МУСИМО РЯТУВАТИ ДІТЕЙ ТА ШКІЛЬНУ МОЛОДЬ{ ce-j 
редньо-шкільну і студентів високих шкіл. 

Звертаємося до Вас, Дорогі Земляки зза океану, з закликом і прохай-! 
ням: поможіть свойому найменшому братові з Карпатської України. Складай-: 
те хоч найменші лепти на допомогу жертвам третього з черги дикого ворога 
нашого народу — мадярів. 

ДВІЧІ ДАЄ — ХТО ДАЄ НЕГАЙНО. Виказ жертводавців оповістимо в 
тутешніх і закордонних українських часописах,. . w 

При цій нагоді просимо всіх громадян і товариства, які посилали жер-
тви на розбудову Карпатської України, щоби ті гроші, якщо не дійшли вчас 
до Хусту і застрягли в тутешніх поштових урядах, зглядно банках, скерували 
Hg Комітет допомоги збігцям з Карпатської України, або їх реклямували. 

Датки просимо слати на адресу: Комітет для допомоги збігцям з Кар-
патської України, або на адресу Голови. 

UKRAJINSKY КОМІТЕТ РОМОСІ UPRCHLIKUM Z KARP. UKRAJIXY 
Ггаііа І. Bartolmejska 14 II. Protektorat С̀есіїў a Morava. 

За кожний даток складаємо наперед щиру подяку і здоровимо Вас брат-
ським привітом: 

СІЛ ABA У К Р А Ї Н І ! 
За Комітет Допомоги Збігцямм з Карпатської України: 

АНДРІЙ МАКАРЕНКО, голова; Д-Р ОСИП МАТКОВСЬКИЙ, секретар. 

КІСТЯК ЯРОСЛАВА МУДРО-
ГО ВИВЕЗЛИ З КИЄВА. 
Недавно відчинили у Києві 

саркофаг Ярослава Мудрого, 
що помер у 1054 році, і його 
дружини Анни. Кістяки пере-
везені до етнографічного му-
зею Академії Наук у Лєнінгра-
ді. Кістяки дуже добре збе-
реглися. Ствердження їх до-
стовірностн тим лекше, що Я-
рослав Мудрий, як відомо з 
літописів, був кривий. Права 
нога знайденого кістяка дій-
сно коротша від лівої. 

МІСТО ПАМЯТНИКІВ. 
На Сицилії існує маленьке 

містечко,' що числить ледви 
4,000 мешканців, а проте має... 
125 ріжних памятників. Крім 
увіковічнення визначних істо-
ричних постатей Італії при-
свячено теж місце льокальним 
заслуженням; між іншими вид-
ніє там мраморна пос`тать про-
відника розбишацької ватаги 
XIX. століття, що своїми мор-
ськими походами... придбала 
місту великанські здобичі. 

НАПАДИ НА СОВЄТСЬКІ 
ЗАЛІЗНИЦІ. 

На днях зліквідував відділ 
міліції 'ватагу напасників, що 
викрадала) посилки з залізниць 
на київсько-московськім шля-
хў. В останніх двох місяцях 
напали на вантажний поїзд, 
що .перевозив більшу скіль-
кісті зброї. Підчас нападу зги-
нув у бійці один міліціянт, два 
були ранені. Трьох напасників: 
Ванюшина, Корочкіна і Ди-
р"андікова засудив суд на ка-
ру смерти. 

ЛЯГУНА НАЦІЙ . 
Водограї на світовій виставі в Ню Йорќу працюють. Ніччю ці водограї осві-

чують ріжноколїровими світлами, надаючи в цей спосіб граючим водам вигляду 
ріжнобарвних дерев. ` и JL.^js; „ж„;,^„ 

Де нині стоїть ця вистава, там ще три роки тому викидали з Ню йорќу сміття. 

З КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 
ДО КЕРЕСТУРУ 

ЛЬВІВ. — Кореспондент „Нового Часу" з Русь-
кого Керестуру (Югославія) подає, що 29. березня 
прибули до Керестуру 168 політичних іміґрантів з 
Карпатської України. Керестур це осередок бачван-
ських українців. Імігранти стверджують, що як у 
Румунії так і в Югославії поводилися з ними доб'ре. 
У цій групі є багато ранених Січовиків. Ними за-
опікувався лікар д-р Ѓўменюќ. Нещастя в тому, що 
розбиті родини. Жінки і діти не знають, чи жиють 
їхні чоловіки чи там батьки. Звідси мають імігран-
ти виїхати до Німеччини на роботи. JIOKHUIO пус-
кають тих, що були чехословацькими громадянами. 
Тим не роблять перешкод. 

ЗА ПРОПОВІДЬ ПРО ЗНАЧІННЯ ХРЕСТА. 
ЛЬВІВ. — „Новий Час" з 25. квітня б. р. подає, 

що окружний суд у Тернополі засудив українського 
греко-кат, священика о. д-ра Володимира Стецюка 
на 300 зл., або на 10 днів арешту за „легковаження 
польської держави", чого засуджений нібито до-
пустився тим, що в проповіді, виголошеній на Воз-
движення Чесного Хреста в. Гущанках, повіт Збараж, 
говорив про значіння хреста в житті одиниці, нації і 
вселенної, та сказав, що „навіть Гітлер 'має знак 
хреста, але закривлений, на державному прапорі, 
який називається „гакенкройц". Зізнання свідків в 
користь підсудного, а то о. Чепеля і о. Смика та Бо-
гослова Будзана, нічого не помогли. Заважили зі-
знання — польських солтисів! 

„ДНІ ПРОБИ І МІРИ". 
ҐТЕРЕМИІІІЛЬ. — Повищі слова Франка примі-

нює „Український Бескид" до теперішніх часів. Ка-
же, що не `можна тепер - „грати комедії", а треба 
отверто станути „на стороні сторожі добра й май-
бутности нації"^ або здерти маску і.ло^а^ати^своє 
справжнє'із`бличчя"-- ворогів нації. Часопис ствер-
джує, що „дні проби і міри здерли маску з обличчя 
Фенцика, Бродія й маси москвофілїв-яничарів по 
цей і той бік південного кордону". А далі читаємо 
таке: „Скомпромітувало себе москвофільство раз 
назавжди, та скомпромітував себе й СОЦІАЛІЗМ, ЩО 
не видержав днів проби й міри. Дві особи й з ними 
звязані факти: Скибінський і Шаповал: Скибінський 
в краю, Шаповал у Парижі. Перший на зборах жи-` 
дівсьќого „Бунду" розпинався за соціялістичний ін-
тернаціонал . . . " , а „в Парижі виступив недавно ко-
лишній генерал У.Н.Р. Шаповал, що денунціонував 
український визвольний рух як німецьку інтригу Г.. 
Дні проби й міри скомпромітували безапеляційно 
москвофільство й соціялізм ріжної масти — та чи 
це замітили сірі рядовики й чи ви всі викарбували 
це тривко у своїй памяті?" ` 

ВІДКИДАЄ, ЩОБ ДАЛІ ПЕРЕГОВОРЮВАТИ. 
ВАРШАВА. — Польськоќ мїністер заграничних 

справ, Бек, дав у польському соймі таку відповідь на 
німецькі домагання щодо Данцігу й автостради че-
рез Поморя, якої всі надіялися. Відкинув домагання 
Гітлера, накликуючись на гонор Польщі і її життєві 
інтереси`, а водночас дав до пізнання, що Польща 
готова дійти з Німеччиною до згоди на підставі 
обопільних ўступоќ 

ЗА ЦІНУ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ. 
БЕРЛІН. — Як уряд так і німецька преса неза-

доволені відповіддю Польщі. Тому знову повно до-
несень про „польські насильства над німецьким на-
селенням". Урядовий орган „Дойче Діпльоматіш-
політіше Кореспонденц" дивується, що Польща так 
поступає, 8наючи, що Німеччина вирішила справу 
Карпатської України в такий спосіб, яќ вона єобі-
того бажала. Очевидно, як треба догадуватись., у 
надії, що Польща віддасть' Німеччині Данціґ. 

МАБУТЬ БУВ ТОРГ ЗА УКРАЇНУ. 
ВАРШАВА. — Польська преса, пояснюючи про-

мову польського міністра Бека в справі Данцігу і 
Поморя, звертає у'вагу на те, що Бек згадав мимо-
ходом, про ріжні давніші, пропозиції Німеччини, з 
якими Гітлєр підходив до Польщі. І поясняє, що 
Бек мусів збути це тепер загальниками, але ці про-
позиції відносилися до поділу впливами на Україну, 
чи властиво її землями. Та все те покищо не ви-
яснене. 

ІТАЛІЯ ПОСЕРЕДНИЧИТЬ. 
РИМ. — Італія певна, що Данціґ не буде при-

чиною'вибуху війни, та що їй удасться посередни-
чити між Німеччиною та Польщею і їх погодити. 

НЕ ЙДЕ ДО ЗГОДИ. 
ЗАГРЕБ (Хорватія). — Хорвати подали до ві-

дома, що є перервані переговори між урядом і хор-
ватськими представниками у справі автономії Хор-
ватії. Навіть сумніваються, чи згода можлива. Вину 
складають на регента, що є великою несподіванкою, 
бо саме регентові приписували всю заслугу за лікві-
дацію сербсько-хорватського конфлікту. 
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ЩО РОБИТИ? 
Усіх нас болить те, що діється на українських 

землях. Усі ми ще під вражіннями тих трагічних по-
дій, що знищили нашу державність у Карпатській 
Україні. І всі ми хотілиб мати хоч обширні й точні 
вісті про те все. Та й це тяжко дістати, бо тяжко 
зібрати, а ще тяжче переслати. Щодо нас, то зби-
раємо все, на що тільки попадаємо, якщо це є ма-
теріялом, а не сплітками, як і ̀ робимо заходи, щоб 
дістати дальші матеріяли з перших рук, від людей, 
що наприклад звязані з працею в Карпатській Укра-
їні яких#20 років і яких'громадянська та літературна 
праця повинніб бути запорукою обєктивности. Усе 
те пробуємо роздобути, але це забере часу. Та це 
очевидно не має нічого спільного 3 нашою акцією 
дальшої допомоги Рідному Краєві. 1 про це'хочемо 
говорити. 

- Кожний з нас рад би прихилити неба нашим 
братам під окупаціями. Кожний хотів би подати по-
мічну руку жертвам трагедії в Карпатській Україні. 
І кожний думає над тим, що нам тут робити, щоб 
зробити українську справу актуальнішою, щоб тим 
облекшити долю Рідного Краю. 

Ті всі справи давлять душу в першу чергу тих, 
що, так сказатиб, уже з уряду повинні про ці спра-
ви думати.- Та коли в таких хвилях не ведемо якоїсь 
особливої акції, то багатьом моглоб здаватися, що 
хтось ці справи занедбує. Та воно так не є. Нема 
великих труднощів у висланні якоїсь протестацій-
ної телеграми.. І нема ніяких труднощів у тому, щоб 
візвати до протестаційних віч. Навіть не тяжко ви-
слати якусь делегацію до Вашингтону, якщоб вона 
мала тільки тамтуди переїхатись, а а ми мали подати 
в наших газетах, тут і в Ріднім Краю, що була де-
лєґація у Вашингтоні. Таке ми вжЄ'нераз робили. 
Таќ`е^яераз^треба-робити. І таке певно І̂ удемо ще 
робити. Та є нераз такі моменти, що нарід не хоче 
і не може `задоволитись формальностями, що ніяк 
не хо#е давати себе нічим дурити, а відчуває по-
требу доконче дістати хоч одробину чогось кон-
кретного—в політичному значінні. Ось тому в таких 
хвилях не існує „скоро". Не існує „щось" робити. 
Ось і тому, в таких хвилях, коли не можна підійти 
з „чимсь", що може бути приємливим, навіть краще 
мовчати і виждати, а стиснений у серці біль влити в 
іншу працю — підготовну. ,-

Як ми вже нераз підкреслювали, в,іча і протести 
можемо 'завжди влаштовувати і всюди. Це не є ні-
чого особливого, бо кожний тиждень приносить нам 
багато нового матеріялу з Рідного Краю, як і зо сві-
тової політики. Але і тут повинен бути порядок. І 
треба розуміти, що в першу че$ту тільки та допо-
мога, яку на тих вічах збираємо на поміч Рідному 
Краєві, це властива, справжня поміч. Все інше — 
додаток. А скликувати віча чи наради на— пора-' 
хунки, це руїна. 

У дальшому ще зазначимо, як не можемо вести 
„ширшої політичної акції", то приготовўимо при-
наймні те, без чого тако'ї акції вести не можна. Під-
готовл̀ ятѓШб англійською мовою необхідні для'цього 
матеріяли- про Україну. 

З недавно минулого І 
Г % С і р П о Т І І о К и І Z9 К р е ї П І П цікавитися Карпатською Укра 

(Від кореспондента „Свободи"). 

меччина прийняла . протекто-
рат над Словаччиною та зая-
вила, що не має інтересу далі 

Дня 13. листопаду м. р. папа освященного були церковні 
покликав був - на авдіен'цію - Спра'ви. Як' лише міг відвідував 
крижевацького єпископа д-ра і подинокі парохії, де пропові-
Нярадія. Коли д-р Нярадій хо- дував. слово боже, а до дому 
тів дати звідомлення із своєї вертався звичайно пізно вночі, 
праці в крижевацькому єпи^ Н а Я б і л ь ш е р а д і в д . р няраг 
скопстві (в Югославії, де жи- д і й ( . к о л и м Ь в н а г о д у в і д В і д а т и 
ве в Бачванщині чимало укра-j я к у ц ж о л ^ J с е л і ) щ о б и п е р е . 
їнців) папа заявив, що має к о н а т и с Я ) я к д і т и знають ка-
що інше обговорити. Це була т е х и з м . Звичайно виходив зо 
справа „греко-католиків У ( ш к о л и , 3 болем серця, бо не 
Карпатах". Ось таким ч и й о м у зад'оволений з катехиза-
дня 29. листопаду був єпи-! ц і ї д і т и н е м а л и к а т е Х измів . 
скоп Нярадій уже в Хусті. j Т о м у з амовив зо Львова вели-
Президент Волошин прийнявшу СКІЛЬКІСТЬ катехизмів, од-
д-ра Нярадія дуже щиро. З п о - ! н а ч е п о л ь с ь к а шадл Н е п р о . 
чатку прим.стив Преосвящен- j пустнла їх через границю. 
ного у своїй хаті, в якій і сам . 
жив як гість. Був це дім, який) Одно, що вдалося Преосвя-
д-р Волошин купив для сс. ва-j Щенному спроватити, це були 
силіянок, яким поручив о-1 Р'жні релігійні брошури ви-
піку над сиротами. За кілька давництва оо. василіян у Жов-
днів влада купила нову хату в j ̂ ві і? Галичині.- Ті книжечки 
сусідстві, з пять кімнат, що!роздавав між вірних, а' вони 
мала служити за помешкання ІРаДО читали, тому, що були 

! і канцелярію для Преосвящен- j писані чистою українською 
'ного і його окруження. мовою, а не москвофільським 

Щоб дати звідомлення папі 1 язичієм. , 
про положення у Карпатській! Великий клопіт був і з тим, 

їною. Чехословацькі війська 
розпущено, а два дні після то-
го, 16. березня, ввійшли до 
Хусту мадярські війська і ста-
ли все далі й далі продістава-
тися ріжними сторонами. Не-
велечка скількість Січовиків 
здержувала пять годин ма-
дярську армію перед Хустом. 
Всі ті Січовики згинули, а иа-
дяри їх тіла позносили з лісів 
і поклали при дорозі, що веде 
у Хуст. Там трупи лежали 
кілька днів. Не дозволяли ні-
кому їх поховати! 

Коли мадярські війська 
ввійшли до Хусту, стали пра'-
цювати місцеві ячейки, які 

зорґанізувано з решток мо-
сквофільської партії Бродія і 
Фенцика. Під проводом місце-
вих наемників і жидів ходили 
по всіх домах, нібито шукаю-
чи Січовиків і їх прихильни-
ків. Тяжко описати все те. По-
терпіли і заплатили смертю не 
лише Січовики і їх прихиль. 
ники, але й чимало зовсім не-
причасних. Вязниці відразу 
заповнилися. 
: Преосвященний все те ба-

чив, та його інтервенція нічо-
го не помагала. Він посила^ і 
свого канцлера д-ра Мінќѓ до 
поодиноких членів мадярської; 
народньої оборони, й його го-
лосу ніхто не слухав- Багато 
української інтелігенції опини-
лося у вязниці, між ними теж 
чимало священиків. 

ЯК У КРАЮ? 
Цікаво нам знати, як пере- повідальність на тих провід-

носить Рідний Край трагедію них громадян. Такий стан міг 
з Карпатською Україною і як:би теж крити в собі зародки 
реагує на новий польський те-і небезпеки, колиб тривав дов-
рор, що намагається спаралі-:го, бо міг би ослаблювати по-
жувати ціле українське жит-j чуття колективної відпові-
тя, включно до церковного, дальности в одних fa виклику-

Україні, скликав Преосв. Ня-j що .з Карпатській Україні бў- Бо, як відомо, розвязує тепер1 вати нахили „диктаторства"'в 
радій деканів до Хусту, Сваля 
ви та Михайлівців. Предложив 
деканам ЗО питань, які вони 
мали подати до відома своїм 
священикам. Відповіли прихо-
дили дуже памало, тому Пре-
освященний вдруге обіжником 
візвав усіх священиків, щоб 
якнайскорше дали відповіді 
на поставлені питання. 

Народне життя стало гарно 
розвиватися: отворили серед -
ні школи у шістьох місцево-
стях, торговельну академію, 
ріжні фахові школи, по всіх 
селах вселюдні школи хлопячі 
та підготовні школи. Люди за-
знавали найбільше добро 
волі, про яке досі не могли і 
мріяти. Всюди звучала україн-
ська пісня. Люди не знаходили 
слів подяки для свого „бать-
ка" Волошина. 

Була невеличка скількість 
священиків і світських, вихо-
ваних у мадярськім дусі. Вони 
ввесь час ждали приходу ма-
дярів і старалися і своїх вір-
них відчужити від Карпатської 
України, а прихилити для; Ма-
дярщини. Д-pr Волошин; ста-
раася подоброму всіх приєд-
нати для народньої справи. 
Коли йому це не зовсім вдава-
лося поліційна влада кількох 
таких бунтарів заарештувала 
і віддала державному судові. 

(̀ Так попало у вязницю і де-
вять священиків. Як лише 
Преосв. Нярадій- довідався 
про це, відвідав тих священи-
ків у вязниці, хоч було це від 
Хусту більше як 200 км. і була 
зима та не було залізничої 
сполуки. На інтервенцію вла-
дики всіх тих священиків ви-
пустили на волю. 

ло мало священиків. Були па-
рохм, які і по тріщить літ не 
мали` священика-, а вірних у 
таких селах було навіть біль-
ше як по 1,500. Молодь ро-
сла.в'таких селах без усякого 
божо`го слова,, без релігії. Це 
були звичайно парохії в го-
рах, лише рідко навідався до 
такого села сусідній свяще-
ник, який крім своєї парохії 
мав `адмініструвати ще дві 
або три сусідні парохії. З та-
ких парох'й звичайно свяще-
ники втікали та'старалися під 
ріжними претекртами втікнути 
з таких парохій 'і одержати 
кращі. Преосвящений під тим 
оглядом був неуступчивий, де 
йшлб про духовне добро 
бідного народу. 

Д-`р"Нярадій бачив урі недо-
стачі, тому вислав богословів 
до Оломунця, до тамошнього 
богословського факультету. У 
порозумінні з д-ром Волоши-
ном постановив `оснувати у 
Карпатській Україні малу се-
минарію.` Влада відступила 
більший простір землі у Сва-
ляві, де М^ли побудувати ма-
лу семинарію, яку мали вести 
оо. василіяни і куди мали теж 
перенести свою гімназію з 
Бичкова. 

Все так гарно йшло до пер-
ших днів березня 1939 р. Дня 
14. березня вранці чеське вій-
сько стало ненадійно стріляти 
і вбивати Січовиків. Ніхто не 
міг зрозуміти, що сталося, 
бож усе вже було полагодже-
не між Хустом і Прагою у 
справі скликання сойму. День 
передтим словаки проголоси-
ли свою самостійність. За при-
кладом словаків .пішли після 

Одиноким полем праці Пре- згаданої події і українці. Ні-
' . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ _ _ _ _ і _ _ 

польська влада всюди і спор- інших. Однак тимчасом, у та-
тові та господарські ўкраїн- j ких обставинах, в яких сьо-
ські товариства. годні живемо, у тих нервових 

Цю справу обговорює „ Д і - і ч а с а х - к о л и маса швидше під-
ло" з 23. квітня у статті „ С л у - І л я г а е психозі, ніж зрівноваже-
хати і працювати". Часопис ! н і окРемі громадяни, в яких 
стверджує, що цілий край і чинник розуму завжди стоїть 
прийшов дуже скоро до пов- ! п о н а Д чинником почування, — 
ної рівноваги: і н и н і т а к е пересування тягарў 

„Переміг знову здоровий j відповідальности - правиліѓ 
інтинкт української нації, т а к 1 ^ . корисне. Очевидно, життя 

має свої вимоги і булоб зле 
та непотрібно, колиб умовина-
ми незвичайного часу хотіли 
оправдувати нехіть розвязу-
вати проблеми, які домагали-
ся розвязки. Таких проблем 
чимало і всі вони, достаточно 

як перемагав завжди, коли 
тільки щось потрясло його 
нервами та вивело на якийсь 
час з душевної рівноваги. Той 
успіх видний особливо на 
з а г а л ь н и х з б о р а х , що 
їх проводять 
наші установи. лема ви _, т . ._ .^ 
падќу, щоб якісь збори не i 3 3 " ^ ^ та їх вирішувати. І 
вдалися через брак кворуму, ; с а м е Н И Н У 1 Ш , „ И ч а с H a " K P a i f 
або через відсутність за-! С П Р И Я Є , . ,ХН1И Розвязщ, бо 

' І сьогодні люди не скачуть собі цікавлення предметом нарад. А д " ^ачую V w . 
г^л х ' взаємно до очей, вони при-
Образ тепеоішннс загальних, . . . .' . " F . 

л - 'т _ мирніші, згідливіші. Можна і 
зборів наших установ та орґа-` р ' ^ 

тепер ріжні і ..... 
Нема ш , . і Ш Н І т а поважні, щоб ними 

ПІД ЗАМІТОМ УЧАСТИ 
В ДЕМОНСТРАЦІЇ. 

Перед золочівським окруж-
ним судом відбулася розпрЦЬа 
проти учасників протидЄржав. 
ної демонстрації, яку уладже-
но в листопаді минулого року 
в Ожидові, пов. Золочів. з 
підсудних Сенів дістав 1 p j K 
вязниці; Онищишин, Наконеч-
Н,ий, Романишин, Москва, За-
потоцький, Якимів, Бо'рнер, 
Підстанка, Куровський, яішів 
Особа, Лашозанець, Ковац,' 
Гудима, Ганин, Писарський, 
Дмитрів, Онищишин по 2 р0. 
Ки; Петрів, Король, Тараси-
мів по 3 роки; Лабінського 
увільнено. 

ҐРАФОЛЬ'ОПЯ В КИШЕНІ. 

Один купець із Будапешту 
винайшов цікавий апарат, я-
кий дає змогу пізнати письмо 
невідомої особи. Є це малень-
ќа скриньочка і'з 20-тн стя-
жечками з целюльоїди, де вн-
писані ріжні значки, подібні 
до ѓієрогліфів. Ці значки мі-
стяти у собі найбільше харак-
теристичні риси ріжних типів 
людського письма. Коли хтось 
дістає анонім, або хоче, пись-
мо навіть відомої особи озня-
чити з погляду характеру, то-
ді підбирає поодинокі зразки 
у скриньці і прикладає- їх на 
текст, поки не знайде подібних 
рисок письма. До апарату до-
дана книжечка з поясненнями 
характеру поодиноких осіб' і 
на її підставі можна робити 
так зйану ґрафольогічну екс-
пертизу. Винахідник Мікльош 
Кенді мав за завдання підчас 
останньої війни зясовувати на-
строї вояків на підставі ли-
стів, які .присилало йому мі-
ністерство війни. Уже тоді вій 
поділив собі ріжні типи пись-
ма на підставі значків, яких 
уживають графольогн. 

^зшшінтгзіііішішіашшшпіппшшшіпкіі :: 

ДЕ ДІВСЯ? 
ЮРІЙ ГОРЛІС-ГВРСЬШ, І 

І котрий написав незабутню f 
' `повість -

і з української визвольної І 
' боротьби 

нізацій безумовно інший, ніж т ^ а Ц1 н а " Р ^ використати 1 Л П Ю Т Я - Ш Ш МОСКВИ J 
бував раніше. Тямимо ті ж а - ; н е н а т е ' щ о 6 " Р " с п а т и Р1ЖН1 І U A „ ї і ш і й ЛП І 
люгідні часи, к о л и - бувало с п Р а в и - л и ш е ' щ о 6 " д , л о в о і 1 У П Л П Л Н И Й Я Р і 

- з а г а л ь н і збори наших цей- ! д л я загального добра вирі- g Л и Л и Д П Г І П ПГ j 
шити. тральних культурно - освітніх 

установ перетворювалися в „Слухати і працювати! 
терен заїлої кампанії „ста-1 кинули гасло деякі наші про- і І 

і Як повстала Карпатська Україна g 
Горліс-Горський покинув 

рих" і ‚‚молодих", „лівих" і 
„правих". `Під цим оглядом 
прийшла велика і замітна по-
права. 

ч 
„Люди відчувають потребу, 

що нема місця ані на надзви-
чайно подрібну аналізу та 
критику, ані на особисте ам-
біціонерство... 

„Осередок відповідальности 
знаменно пересувається з ма-
си на одиниці, чи радше — на 
відповідальні провідні гурти, 
які користуються загальним 
довірим. Очевидно, що такий 
стан накладає ще більшу від-

відні господарські діячі. Те !в 
саме повинно лунати сьогодні і 1 
в усіх ділянках українського j І 
життя. Послух і праця на у- j І 
країнському відтинку — не- 1 
хай будуть українською відпо- і 
віддю на все, що діється до 
вќола нас". 

ЖЕРТВИ НА РІДНИЙ КРАЙ 
посилати на таку адресу: 

"OBYEDNANYE" 
Р. О. BOX 122, CHURCH ST. ANNEX, {f 

„ NEW YORK, N. Y. 

Галичину й пішов за Карпати. І 
Коли Карпатська Січ виступила і 

до бою проти мадярських 
окупантів, 

Горліс-Горський пішов з Січчю. І 
Від того часу про нього І 

пропала вістка. 
Та лишилася по ньому його 1 

НЕЗАБУТНЯ ПОВІСТЬ 
Х О Л О Д Н И Й ЯР, і 

З кртру прочитає з вдоволенням Щ 
І і насолодою кожний, що ці- І 
З кавиться _боротьбою України = 

проти п жадних сусідів. 1 
І ДВА ТОМИ — ЦІНА $2.00. І 

І Замовлення шліть до: 

"Svoboda" 
P . O. Box 346 В 

s р 
Je r s ey City, N. J . І 

і І 
^ЦШШШОІПШШШПІШШІІШППШШІШСПІШШШІПЮШШШЬ? 

шшжштшішшшшшшіжщ 
Микола Костомарів. 

КУДЕЯР 
І С Т О Р И Ч Н А Х Р О Н І К А 

В ТРЬОХ ЧАСТИНАХ. 
Частина друга. 

. Кудеяр' зібрав своє манаття, 
вложив на коня і поїхав з о-
гіришками. Вони звернули з 
дороги, їхали манівцями і при-
були в долину, де показалися 
признаки житла. Були викопа-
н і землянки, а довкола них 
сліди ватри. Кудеяр побачив 
мужчин, що сиділи купками, 
Ііобачив жінок і дітей. 
!` — Б, та ви тут з бабами і 
дітворою! — завважав Ку-
деяр. 

— Не всі, декотрі, — сказа-
ли проводивші його опришки 
- - До нас прилучилися з о-

- пальни'х, сіл деякі мужики з 
жінками, в одних є̀ діти, а у 
других старі батьки і матері. 

^
Щож з'ними робити? Чей же 
'не повбивати їх? А їх і неба-

‚''і-їіто. У нас з двацять людей з 
Р_оди.нами, а інші сам^ бо дея-

ООООООООЇО 
(72) 

ќі навіть не знають, де їх жін-
ки і діти та що з ними ста-
лось. 

— Де десять бабів на пів-
сотню хлопів — там не га-
разд! — завважав Кудеяр. 

Жінки були одіті дуже 
бідно і брудно. Відразу мож-
на було бачити, що вони тут 
неначе робуча худоба. Лиця 
їх були вимарнілі. Коли Куде-
яр зсів з коня, до нього підій-
шла юрба опришків в чудних 
одягах. Одні були в сіраках і 
лаптях, другі в подертих чо-
ботах; шапки були підрані, а 
в декотрих замісць сіраків те-
ліпались на плечах старі ви-
терсі кожухи, вивернені вов-
ною наверх. Опришки, що, 
прибули з Кудеяром, показа-; 
.їй йому отам?на. Це був. чо-1 
ловіќ з пятьдеснтьлітнін, з не- і 

великою" сивою борідкою та 
великими розкудланими вуса-
ми; лице було в нього округ-
ле, а зеленуваті очі гляділи я-
кось хитро. Фізіономія нага-
дувала щось котяче. 

Кудеяр з'ачав йому говори-
ти в тім змислі, в якім пред-
п`авив цілу річ опришкам у 
лісі. Отаман слухав недовірчи-
во, але товариші, що стояли 
довкола нього, не дали йому 
заявити негодування. Обіцяна 
плата перехилила їх на сторо-
ну Кудеяра. 

— Збирай, отамане, грома-
ду, — сказали вони отаманові. 

Отаман боявся, що новий 
чоловік заманить усіх і вони 
виберуть його отаманом, тож 
відтягався скликати громаду. 

— Коли ти маєш багато 
грошей, — сказав він,, лукаво 
усміхаючись — то віддай їх 
мені, а я вже буду знати,- що 
сказати громаді. 

— При мені нема тут` гро-
шей, — відповів Кудеяр — і 
ти не забирайся мене обдер-
ти, але я маю гроші, і то так 
багато, що вистане на плату 
не тільки для вашої одної ва-
таги, але також для інших, що 
пійдуть за князем Володими-
ром Андрієвичем. А я тобі, о-
тамане, скажу ось що: ти бо-і 
їшсп, щоб я тебе Не скинув і; 

сам не став отаманом, але ти 
цього не бійся. — Ти лишиш-
ся отаманом і .крім тебе бу-
дуть у мене ще інші отамани. 
Я не прийшов до вас отаману-
вати, тільки наймати на служ-
бу до князя Волдимира Андрі-
євича за платню і за великі 
ласки, якими будете наділені, 
коли посадимо його на пре-
столі. . 

Зібрали громаду. Нежонаті 
легко послухали намови Куде-
яра. Але жонаті зачали розсу-
джувати, як вибиратися їм у 
дорогу з жінками і дітьми, ко-
ли у них усього тільки два-
нацять коней. 

— Ти нам даси гроші, — 
говорили Вони до Кудеяра — 
але чи ми їх будемо.їсти? За 
гроші тут не купиш ні страви, 
ні якого лаха. Не маємо хліба 
і живемо тут тим, що птаха а-
бо звіра убємо. Гинемо з го-
лоду і зимна! Села звідси да-
леко, а коли і зайдеш до села, 
то не завсіди удасться що 
вкрасти; кінні їздять за до-
биччю, а н̀ ам не дають, а ко-
ли дадуть, то хіба стільки, 
щоб ми не погинули з го-
лоду. 

— Всеодно, — сказав Куде-
яр — коли тут лишитеся, то 
пропадете, бо небавом виру-' 

шить на вас царське військо 
зо зброєю і пушками. А у вас 
яка це зброя! 

— Тільки стріли та дубини. 
— відповіли — шабель дуже 
мало, а пушок не буде й де-
сять на всіх. 

— От і бачите — сказав Ку-
деяр. — Життя. найбільше 
варта.чЛишатись вам тут нія-

I ково: А я постараюсь для вас 
коней. Чиї'тут боярські села? 
. — Зна двацять верств — се-
ла Воротинського. 

— А табуни є? 
— Великі. 
— Чоадуж не займете їх? 
— Там багато людей. Напа-

сти на табун і займити не бу-
ло би трудно, але як увести? 
Зараз збігнуться мужики і до-
гонять. 

— Ба і це ще, — сказали ін-
ші — коли заговорити про це 
на громаді, то одні згодяться, 
а другі противляться. 

— Дайте мені трьох, що 
знають добре дорогу, а я вам 
пригоню коней — сказав Ќу-
деяр. 

Вибрав Кудеяр трьох опри-
шків на конях і поїхав з ни-
ми, куди вказували, перебира-
ЮЧИСБ поміж гущавину, а по-
тім ло дорозі, ппи котрій бу-
ли оселі, одна від .другої на-

кілька верств. Приїхали до од-
ного села. Було в нім з два-
цять хат, але що пора робу-
ча, то й людей не було. Куде-
яр зажадав мотуззя, обіцяЮ-
чи заплатити. Старці прине-
сли моченого мотуззя, а Куде-
яр заплатив більше, як було 
Варта, й поїхав дальше. Пере-
їхавши сім верств, побачив на 
лугах великий табун коней. 
Табунчиків було десять, але 
не всі разом. Кудеяр з това-
ришами підїхав до двох та-
бунчиків, що стояли на кінці 
табуна, і сказав: 

— Нам треба сто коней; по-
вяжіть їх мутуззям по двоє 
разом, щоби було пятьдесять 
па'р. Ми заберемо їх з собою і 
погонимо. 
.. Табунчики стояли1, вибалу-
шивши баньки, неначе пригб-
ломшені. Кудеяр говорив з ни-
ми так спокійно, неначеб мав 
цілком право приказувати і 
немов коні були його вла-
сністю. 

-т- Рушайтеся скорше. Ро-
біть, що вам приказано! — ви-
крикував. 

— Ба, та як? — воркотіли 
табунчики. v 

— А "так, як я вам прика-
зую. Скорше! Чи може'хочете і 
посмакувати отсьогр? 'J 

Він показав їм нагайку. 
— А чи т и — питали табун-

чиќй — маєш приказ від боя-
Ірина? І хотіли йти з ним у 
і'двір до управителя. 

— Я ваш управитель, коли 
приказую — сказав Кудеяр. 

Наполохані табунчики ска-
{зали, що йдуть займати коней. 

Інші табунчики, побачивши 
і незнайомих людей, які бесіду-
Івали з їх товаришами, вважа-
ЛІІ потрібним ближче підійти. 

іТі, котрим Кудеяр перше ви-
дав приказ, зачали розповіда-
ти і- товаришам, але. Кудеяр, 
не зваждючи на ніщо, іїовто-
рив свій приказ і іншим та-
бунчикам. 

— Займіть сто коней. Повя-
жіть мотуззям. А ми їх пого-
нимо з .собою. 

— У нас є управитель... — 
зачали було табунчики. 

Кудеяр,перебив: 
— Я . старший як ваш боя-

рин, а не то управитель. Зараз 
робіть це, що я вам прика-
зую, а то я вас на шкамаття 
роздеру, сякі-такі діти і вашо-
го управителя разом з вами. 

('Дальше буде). 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО С О Ю З У ^ 



;сгов'одх, нстстжжгз-ть ТРЖТЇЇ 

ГОЛОСИЧИТАЧІВ 
НАШИМ МАТЕРЯМ. 

ІЎѓ сто вісімдесять Січови-
ків 'румуни видали мадярам, 
яких негайно розстріляно. А 
там У боротьбі з чехами впало 
„ятьдесять у самім Хусті. А по 
дорогах, як описує очевидець, 
валяються трупи десятками, а 
,есь там батько, мати хова-
ють сина під свист куль і гук 
гармат. 

Ось такі доходять до нас 
вістки. І знову свіжі могили. І 
знов: спіть, хлопці, спіть про 
долю-волю кращу сніть. І так 
v безконечність. 

Читаючи про всі ці звідом-
лення у пресі, здається, що ду-
ша заломиться, серце переста-
не битися з болю. А тут ре-
альне життя каже `дивитись 
холодно на всі факти, які во-
ии не булиб: сумні чи веселі. 
Сіра, реальна буденщина каже 
дивитися сміло не лиш на те, 
що ми досі пережили, але й на 
те, що те далі переживати-
мемо. 

Серед таких обставин при-
ходиться нам цього року зу-
стрічати День Матери. Не зна-
тн, чи є де в світі більш неща-
слнва мати, як саме мати-
українка. Також годі навіть 
подумати, чи яка інша люди-
на між нами пережила більш 
болюче, більш трагічно наші 
останні події в Карпатській 
Україні, як саме наша мати. 
Вона крім трагедії цілого на-
роду переживає і свою власну 
— по втраті своїх синів. їх, як 
і кожного з нас, болить невда-
ча цілого нашого народу, а зо-
крема, і можливо більше, бо 
лить її це, що вона втратила 
своїх синів, свою підпору і 
поміч у старості. 

Коли мадярський уряд наго-
роджував своїх вдів і мате-
рей, які втратили синів у бо-
ротьбі за на нашу землю, ми в 
противенстві бачили на іншім 
образќу, як наша нещасна ма-
ти з.поморщеним обличчям і 
тремтячими руками благала 
мадярського вояка про поми-
лування сина, якого завойов-
ник провадив на розстріл. Яка 
страшна і трагічна доля цеї 
нещасної української матери! 
Лютий вороі} закрався на ' її 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т я 
В АМЕРИЦІ 

ПАСЕИК, Н. ДЖ. 
Протестаційне віче. 

рідну землю, вкрив п могила-
ми, полив кровю її найкращих 
синів. Ось така незавидна до-
ля нашої матери: ховати си-
нів на вояків чужих держав, а 
коли ці сини посміють стати в 
обороні рідної землі, то лю-
.тнн ворог покриває цю зем-
лю їх трупами а тими, що о-
стались при житті, заповнює 
тюрми. 
. Коли в цьогорічний День 

Дня 23. квітня ці р. заходом 
Центрального Комітету Укра-
їнських Організацій в Пасей-
ку й околиці відбулося проте-
стаційне віче проти Мадяр-
щини, за її неправний наїзд на 
Карпатську Україну і, за зну-
щання над нашими братами. 
На вічу наша громада мораль-
но зединилась до дальшої 
праці. 

На віче прибуло звиш 500 
душ. Проводив вічем. В. Мат-
віяс, секретарювали Е. Коваль-
ський і Довжинський. 

Першим бесідником був о. 
д-р В. Федаш, парох місцевої 
укр. кат. церкви, котрий виго-
лосив промову англійською 
мовою, тавруючи мадярські 
звіртва, яких допускаються 
мадяри над безборонним на-
селенням Карпатської України 
Бесідник підкресляв, що про-
лита кров не піде надармо, та 
завзивав молодь добиватися 
слушних прав Україні. 

Другим бесідником був п. 
Е. Ляхович, який у своїй од-
ногодинній промові предста-
вив теперішнє положення у-
країнської нації і зясував спра-
ву Карпатської України: чи 
помилявся її провід у своїй 
заграничній політиці, чи може 
не мав іншого виходу,, тільки 
робити те, що робив? 

Третім бесідником був о. В. 
Дяків, парох місцевої укр. 
прав, громади, котрий у своїй 
палкій промові представив ті 
терпіння, які переносить укра-
їнський нарід від наших най-
новіших наїзників, мадярських 
дикунів. Бесідник с†верджу-
вав, що моральний гарт укра-
їнського народу такий вели-
кий, що, він ніколи не під-
дасться і мусить перемогти. 
Він теж закликав приявних 
до жертв. Збірка принесла 
$263.61. 

По збірці о. д-р Федаді про-
читав англійською мовою ре-
золюції,- яке приявні приняли 
одноголосно повстанням з 
місць. Резолюції вислано до 
великих держав і до Вашинґ-
тону, до департаменту стейту. 
Відспіванням ,ДЦе не вмерла 
Україна"- закінчено віче. В 
місцевих американських часо-
писах були прихильні згадки 
про те віче. ` 

Отсі організації з Пасейку, 
Петерсону і Кліфтону брали 
участь у цьому вічу: від. 34 і 
18 ОДВУ, УЧХ від. 6 і 31, укр. 
кат. церква, укр. прав, церква, 
У. Н. Дім, відділи У. Н. С. 97, 
182, 42, 64, від. Провидіння` 58, 
У. Р. С. 100, братство св. Ми-
колая, 2-га сотня Укр. Січові 
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Матери ввесь світ буде радіти, с - л ; ц і ) y г - К л ю б ) 

! п- Укр. Амер. Ќлюб, Окружна У-
права ОДВУ.^Стейтова Органі-
зація. Ці організації створили 
місцевий комітет, щоб він 
провадив далі подібну робо-
ту. Зібрану жертву, по відчи-
сленні малих розходів, рішено 
вислати через Обеднання на 
призначену ціль. 

В. Матвіяс. 

схили 
мо наші зажурені голови під 
невисказаним тягаром смутку 
і горя. Перед нашими очима 
промайне картина мадярсько-
го жовняра, який з самопевні-
стю витирав багнет з теплої 
те ќрови наших синів... І ми, 
українські матері, що живемо 
тут в Америці, присягнемо в 
своїй душі пімсту, яку з моло-
ком з материнської груди, пе-
редамо нашим нащадкам. Це 
одиноке, що ми, матері, під 
Цю пору зробити можемо. Я 
певна, що в цьогорічний День 
іМатерн всіх нас` думки разом 
з нашим сумом полинуть ген, 
ген у зелені Карпати до тИх 
струнких ялиць, які вовік шу-
мітн будуть пісню: Спіть, 
хлопці, спіть, про долю-волю 
сніть"... А Вам, Дорогі наші 
Матері в ріднім краю, зокре-
ма Вам, матері в Карпатській 
^країні, ми, українські матері 
з Америки, пересилаємо горя-
чі слова не лише співчуття, 
але слова потіхи, слова роз-
ради, слова надії на краще 
завтра. Будьте сильні і стійте 
твердо там, де поставила Вас 
Доля цілої нації. Вам не віль-
но заломитись або впасти ду-
хом, бо ви матері велитнів, 
матері героїв, які своєю від-
вагою, своєю сміливістю і лю-
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ЩО БУДЕ В 2000 РОЦІ? 

Фантазія XIX. і XX. стол. станеться дійсністю. — На світі 
існуватимуть лише красивіші. — Великанські завдання 

медицини. — Чи загине тип старої панни? 

Французький тижневик „Ві- ти та склясифікувати ріжно-

МАСОВ1 АРЕШТУВАННЯ ЗА 
„СПЕКУЛЯЦІЮ ХАРЧАМИ. 
В Москві оголошено кому-

нікат прокуратури того змієѓў, 
що в останньому часі ҐПУ а-
рештувало багато службовиків 
совєтських господарських ор-
ганізацій за „спекуляції" хар-
чами. Число арештованих у 
Москві і Ленінграді доходить 
до 200 осіб. їм закидають кра-
діж харчів з.державних мага-
зинів і продаж перекупням по 
високих цінах. Перший процес 
проти арештованих за „спеку-
ляцію" відбувся в Москві 16 
квітня. 

лє, подав доволі сензащйну 
нотатку: „ІЦо буде в 2000 ро-
ці?" Справді ще спорий шмат 
часу відділює нас від тієї по-
ри, коли кінчатиме своє ца-
рювання друга тисячка років, 
але всежтаки годі поминути 
мовчанкою передвидження а-
строльогів і ріжнородних во-
рожбитів. 

Отож у тому часі, наша зем-
ля знайдеться в орбіті планет, 
що є яскравими віщунами ріж-
них заколотів, анархії та ча-
стинного занепаду культурних 
надбань. 

У своїх дальших виводах а-
строльоги і ворожбити зѓаду-
ють, що 2000 рік принесе чи-
мало новостей у технічному 
світі. Головно зреалізуються 
всі фантазії, які зродилися в 
XIX. і XX. століттю. В першу 

родні почування, а навіть лю-
бов' Тоді отрясеться з ніжно-
го романтизму, щоб зробити 
місце простим, нескомплікова-
ним почуванням і безмежному 
щастю. 

Отож любов, чи пак супруж-
жя, полягатиме на відповід-
но.му виборі співтовариша 
життя, а перед шлюбом ніко-
го не помине фахова порад-
ня. Побиратися зможуть лише 
ті, яким життя принесе щастя! 
Ось, наприклад, романтик і по-, 
ет не зможуть одружитися з 
жінкою значних індивідуаль-
ностей. „Вілє" згадує ще про 
один закон, який саме змушу-
ватиме до супружого стану 
всіх мужчин, що переступлять 
приписаний вік. Очевидно від 
цього „регору" зможуть вир-
ватися особи, які задумують 
посвятитися священичому ста-

Отже в 2000 році загально-
людське щастя започаткує но-
ву добу. (Колиб так можна 
було підождати! — прим, скла-
дача). . _̂  

Ввесь жіночий світ приняв 
оті благодатні гороскопи з 
найбільшим ентузіязмом; лиш 
деякі добродійки кинули 
„скромне" питання: „Чи за-
гине раз на завжди жінка по-
кривджена природою?". І на 
це посипались вмить відповіді 
вчених. Справді, не стане тоді 
серед жіноцтва поганої жінки. 
Завдяки медичним поступам, 
ріжним спортам і косметичним 
заходам — занидіють і уступ-
лять усі недомагання жіночої 
вроди. Проте квотисячний рік 
започаткує теж добу ідеаль-
ної краси й гігієни. Нічого 
дивного, в цей час навіть за-
кони вимагатимуть відповід-
ної краси. Зовсім сміло можна 
догадуватися, що зчасом муж-
чини ціукатимуть поганих жі-
нок, які викликалиб у їхньому 
житті іновацію. Вони сталиб 
тоді благословенним твором 
серед міліонів. 

Може неодин поет мріятиме 
про покривджену п'риродою 
жінку', що викликалаб у нього 
нові, безмежні джерела твор-
чости. Отож неодне дівча схо-
че стати — хоч на хвилину — 
поганою, щоб ў`її честь па-
дали безсмертні оди. 

Ніяк не можна сьогодні ри-
тягати підозріння, що, напри-
клад, уже 2010 року, — жінки 
кидатимуть громи на свою 
красу, а неодна із них відха-
тиме тихцем ўкуточку: 

— Хочу бути врешті пога-
ною! 

А може деякі обмежуться 
лише до скромного бажання: 

— Боже, приверни мені об-
личчя`моєї бабуні, що жила у 
1939 році...' — („Новий Час"). 

Щоб Волошин без вагання 
Був готовим до підданая, 
Щоб не лив ќрови наш брат. 

Як верховинці почули, ,( 
На святий хрест присягнули.: 
„Не гуляти ѓўнам тут! 
Волю знаєм, як цінити-, 
Будем кровю боронити, 
Хай по трупах перейдуть". 

Зрив, неначе блискавиці, 
Чути стогнуть гаківниці, 
Час рішальний настає. -
Та бач, в чеха- пальні дула, 
Перешкода, всіх стрінула. 
Чех взброїтнсь не дає. ' 

; ЖЕРТВИ НА УКРАЇНСЬКУ 
УЧАСТЬ У СВІТОВІ 

ВИСТАВІ 
Дальші жертви на участь у-

Ікраїнської іміграції у Світовій 
Виставі в Ню Йорќу в 1939 ро-

;Ш зложили: 
Тов., Запорозька Січ, від. 283 

У. Н. С, Обурн, Н. П. $ В Січі злоба запалилась, , 
Аж словянська кров полилась. 'Ольга Клкічанович, Словен, Па. 
Така в чеха була.честь. 
Годі було слів благаних, 

5.00 

М. Костишнн. 

В І Д Г У К 
(Про долю Карпатської України 

1939 р.) . 

чергу міжпланетарні комуніка-
ції знайдуть своє особливе j ні, та не надаються; до засну-
примінення та здебільша ста- івання родинного гнізда, 
нуть уже... пережитком. У цьо- j Усі порадні для женихів по-
му часі не викличе ніякої сен-і провадять, у детаќлях, дослі-
зації факт, коли якийсь моло- )ди характерів і слідкуватимуть 
дець помандрує собі ракетою і за індивідуальними здібностя-
на Марса, щоб там пошукати (ми, що вказали би властивий 
відповідної жінки. Тоді лю-'напрямок праці, а одночасно 
бов.— як кажуть оті гороско- життєвого' вдовілля. Учені є 
пй' `—г не буде відогравати ні- тієї гадки, що тип старої пан-
якого значіння в житті людей; ни^ безслідно загине раз на 

Ілушевне почування приголом- завжди, 'загине теж кожне не-
бовю до рідно! земліі народу † ^ а т ь с и л ь н і ш і я в и щ а т і е ї д 0 . щ а сне сотворіння, що нікому 

би. не припадало до вподоби. Оте 
У 2000 р. значно затріюмфує ! своєрідне бюро підшукає за-

медицина. Завдяки новітній і інтересованій жінці відповід-
науці можна буде здефінюва- ного жениха. 

задивували цілий світ. 
Слава українським матерям! 
Слава їх героям! 

Марія Демидчук. 

Чи нам чола похилити, 
Руки сумно заложити 
На відгуки з рідних піль, 
Що у серцях пересадно, 
Чи нам станути безрадно, 
Щоб ятрився дужчий біль 

Про трагічну хуртовину, . 
Як крізь нашу Верховину 
Перебіг фатальний жах, 
Де зродилася ідея 
Сила духа Прометея, 
Де рабства колись був страх. 

Коли чехи панували, 
Нас в розвою розбивали, 
Аж мінхенськнй договір 
Тимчасово рішив долю 
Пригнобленим дати волю 
Всім деспотам вперекір. 

Бож.це люди— не собаки, 
Хай відід.хнуть небораки, 
Залунав так „репортаж"; 
І народ наш у цю хвилю 
До життя рванувсь в зусиллю, 
А віденський арбітраж 

Потвердив 'оці закони: 
Як визначував кордони, 
Спору часть краю обтяв, 
Віддав ѓўнам на поталу, 
Запечатав так ухвалу, 
Що нам волі власть признав. 

На цім клаптику землиці 
Відорвав нас від столиці 
Під зиму, в злиденний час, 
Як пустіють кругом поля; 
„Піемонт" звуть, звідти воля 
Виросте для ширших мас. 

Оживають. в, нас надії, 
Куєм гарти сталевії, 
Тризуб волі побіднв 
„Броднівщнна" упала, 
Україна залунала, 
Хуст столицю заступив. 

' Сонце вийшло, оглядає. 
Як прапор наш повіває, 
Воля! Воля гомонить! 
Ось вибори, сойм, закони, 
Січ обставила кордони, 
Мадяр л лютостн сичить. 

А з ним спільно чеська влада 
Нашій волі страх не рада, 
Реагує свою власть, 
Домить право, що признала, 
В федераті підписала, 
Пде підбоєм; чей ся вдасть 

Волю вщерть зліквідувати, 
Тай в кайдани закувати. 
От що чеха запекло. 
Щоб свобідно там не жили, 
Лиш чолом до Праги бнли, 
Як це двацять літ було. 

Тут з підбоку ще й Варшава 
Добнваєсь свого права; 7 

Не зброїтн менших кляс, 
Тільки в силу покорити, 
Пропаганду зупинити, 
Поки ще догідний час. 

Не розважив старий Гаха, 
Що повстане саламаха; 
Він наївно скріпив гарт, 
Вислав Прхалу, з ним і зміну 

` У Карпатську Україну, 
З вогнем грався, як на жарт. 

Не глянув в глибінь очима, 
Що вулькан от за плечима; 
Все лявіною залив, 
Що без бою, стуку, гужу, 
Німець простягає дужу руку, 
Під власть чеха покорив, 
Як здихаючу падлнну... 

А в Карпатську Україну 
Преться хнжий мадярон, 
А пан Прхала заряджає, 
В Січі зброю відбирає. 
Не питає, що кордон ? 

Гунська сила персбрила, 
В бої лави розложнла, 
Шле насильно „ультнмат", 

Роззброїли препоганих, 
Кинулися в люту месть. 

ІДуть як льви, не питають, 
Що гарматні дула грають, 
Це за волю! За край свій! 
За Карпатську Україну, 
За зелену Верховину ` 
Зводять з гўном лютий бій. 

Січ навалу відбиває, 
А Волошин закликає: 
„Всі до зброї! За своє 
Повне `право, святу волю!" 
Труп кладеться в сірім полю, 
Земля теплу кровцю пє. 

В граді куль не піддаються, 
В чужу ласку не здаються, 
До надісланих вимог, 
Хоч ворожа дужа сила 
Себе модно узброїла, 
Січ сягає перемог. 

Бе завзято, не питає, 
Що ось ворог наступає 
В страховищах диких мод, 
Що там петлі накладають, 
Мов собак кругом стріляють 
'Безборонний наш народ. 

Сіре поле задушилось, 
Закарпаття трупом вкрилось, 
У відгуках чути жах, 
Жах, що хріпить силу духа, 
Бо карпатська заверуха 
Показала борні шлях. 

Як на взброеш(х тиранів 
Кидалися партизани, 
Хоч ііерівнпй звели бій, 
Не "вагались трупом впасти, 
БуйМі голови покласти, 

і По лнцарськи за край` свій. 
Чи нам чола похилити. 
Сумно руки заложити 
На болючий цей вин`уќ 
Тай нишпорити помало, 
Що в надіях все пропало, 
Лиш остався нам канчук!?... 

Ні! В нас грудь жива хвилює, 
Хоч прибуток кат пльондру'є, 
Переслідує людей. 
І тюрмами і в побою, 
В нас не вирве сильну зброю, 
Зброю пімстн із грудей, 

Що вогнями розпалилась, 
Океанами розлилась, 
На ню прийде слушний час, 
Все докотиться до краю, 
Згине! Згине інет в одчаю, 
Як танки заведуть в нас. 

(збірка) _._, 15.00 
В. Омелян, Френкфорд, Па. ___ 2.00 
Тов. Дністер, від. 361 У. Н. С, 

від членів __" 63.50 
Іван Штогрнн, Нюарк. Н. Дж. 10Ю0 
Злучені Братства, Товариства, 

Сестрнцтва, Жіночий Ќлюб 
4-тої вордн й громадяни з 
Ионкерс, Н. й. 104.35 

Демко Хомин, Скрентон, Па. 5.00 
,о. й. Боднар, Ьатіаер, Па. 
, (збірка) 12.15 
Український Золотий Хрест, 

Ьрнджпорт, Конн. 15.00 
їй. Зазуляк, Вустер, Масс. _ . . 2.50 
j Катерина Чорній, Ню йорќ 1.00 
Українська Кат. Парохія св. 

Юра 'в Ню йорќу . 50.00 
{о. П. Понятишин, Ню Иорк 25.00 
(Українська Парохія св. Івана 

Хрестителя, Тов. ім. М. Гру-
шівського, від. 150 У. Н. С., 
Український Ам. І`ром. Ќлюб 
і громадяни з Пітсфілд, Масс. 41.75 

М. Мацюх, В. Пулман, Ілл. „_ 5.00 
Бр. св. Петра й Павла, від. 254 

У. Н. С, Ню Брнтен, КОІНІ. 10.00 
Тов. Дарахівщина, від. 275 У. 

Н. С, Джерзі Ситі, Н. Дж. 10.00 
Жертвн громадян з Трентон, 

Н. Дж. 18.00 
Жертви, зібрані на вічу в̀ Ню-

арку від Укр. Кат. Нарохії, 
Тов. ім. Б. Хмельницького, 
Бр. Пр. Тройці, Сестер Золо-
того Хреста, Тов. Занороже' 
і громадян, $179.00. З того 
Внставовнй Комітет одержав 153.80 

Дальші жертви просимо 
слати на адресу: 
Р. Ск Box 1014 Church Street 

Annex, 
New York, N. Y. 

Чеки й грошеві перекази 
треба виписувати на імя: 

Nicholas Muraszko, 

^ ДО" $ОҐО "ВОНИ' ДІГРАЮТЬСЯ? ` 
Полковник Юзеф Бек, польський міністер загра-

ничних справ, та граф Рачинхький, польський амбаса-
дор у Лондоні, найбільше впливові заграничні поль-
ські політики, відповідальні за її теперішній напрям. 

ДЛЯ МАСОВОГО П О Ш И Р Е Н Н Я 
Накладом Українського Національного Обеднання 

Канади вийшли: 
по українськи: 

М. ПОГОРЕЦЬКИИ: 

' „ДЕМОКРАТИЗМ" СТАЛІНА 
Брошура на 32 сторони з 7`карикатураим зди-

рає маску демократизму з большевицької 
диктатури в Москві та м прислужників по 
всему світу J 5 центів 

по англійськії: 

THE U K R A I N I A N C A U S E 
у Брошурка складається з 3 частин: 1) радіової 

ПРОМОВИ, котру проф. Ґ. В. Симпсон зо са-
скатунського університету виголосив дня 
3. січня 1939. року, а в котрій він підчерк-
нув, чому українська національна справа 
стала пекучим питанням сучасної Евроли; 
2) карти "етнографічної України, з подан-
ням займаншин; 3) Радіової промови Ва-
силя Свистуна, українського діяча в Кана-
ді, про домагання українців. Промова була 
виголошена заходами Канадійського Інсти-
туту для Міждержавних Справ дня 15. січ-
ня 1939. 16 сторін 5 центів 

При замовленні більшої скількости відповідна знижка. 
Шліть замовлення до: 

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

fr^"T"T^ifoijw?:mj^H^ 
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№ Щ СХОДУ В ЗЛУЧЕНИХ 

Кожна іміграція в Америці 
має свою історію, але найбіль-
ше замітну і неприємну має 
іміграція'з Азії, головно з Я-
понії і Китаю. Як члени жов-
тої раси, японські і китайські 
іміґранти стрічалися тут з ве-
ликнми труднощами і непри-
ємностямн. Біла раса гляділа 
на них з призирством і від-
пихала їх від громадського 
життя. Однак-'ці жовті імігран-
тн, так як всі інші, своєю не-
втомною`` працею багато прн-
чинились до розвою амери-
канської індустрії. Будували 
залізні ' до`роги; обробляли 
землю, корчували ліси, розви-
вали садівництв'о, а дехто на-
віть здобув собі імя в науці. -

Китайці почали приїздити 
до Америки I860 року в пошу-
куванні за золотом у Каліфор-
нії. Рднак білі `люди заборо-
нилй 'їм добувати золото. Ко-
ристаючи' з того, що в той час 
у Каліфорнії майж'е "не" було 
жінок, китайці почали' займа-
тись кух^арством і пранням. 
Пізніше почал'и закладати там 
свої власні ѓотелі І ресторани. 
Дальше уряд поселював кй-
тайських імігрантів на пустих 
землях і мочарах. Вони бра-
лися до роботи і за пару літ 
там виростали прекрасні сади 
і родючі городи. 

Вслід за китайцями приїзди-
лн до Каліфорнії іміґранти з 
Японії, котрі теж осідали на 
землі і робили те саме, що ки-
тайці. Історія розвитку ріль-
ництва й- садівництва в Калі-
форнії говорить ясно і недво-
значно, що жовтошкірі імі-
гранти з Азії відоѓрали в ній 
велику ролю. Наприклад, ки-
тарць jta імя Лу Джі Гонґ ви-

- плекав новий" рід`'",,грейпфру-
ту?,' рррїчків, по'мідорів І' по-
маранчі'' а японський імігрант 
Дж. Щім'а придбав для ужит-
ку багато острівчиків на'ріці 
Сан Дзаквііі. Хто бачив япон-
ські сади і городи в Каліфор-
нџ той- може певно сказати, 
що врни є бездоганні під ќож-
ним оглядом. 'Вони тягнуться 
здовж по'бережжя Тихого, о-
кеану і можуть бути за ііримір 

. Ч ѓ И . ‚'.'І'. , ' !", ' .'̀  . ' 
як в модерному розумінні тре-
ба управляти садівництво. 

М$ншу ролю відоѓрали ки-
тайдьќі й 'япднсью Ѓмігранти в 
провислі, бо через упереджен-
н^ до жовтої раси, вони до 
промислу не мали вступу. Але 
не треба забув'ати, що кцтай-
ські робітники масово працю-
вали'лпи будові першої заліз-
иод лоі?оги' Сентрал Пасифик. 
яка перетинає гори Сієрас. 
Робота була дуже тяжка й ки-
тайці терпіли такі великі не-
нигоди, яких білий - робітник 
не .-годен знести. 

З Каліфорнії жовтошкірі 

щаттшштшяшшшшшшт 

іміґранти розплилися по цілій і сн'овйо змінив модерну хірур-
Америці. Тому, що іміграція зігію в.Америці. ` 
Китаю і Японії заборонена, їх ^ й ` м д п о н е ц ь ц е 
живе туѓ дуже мало. Кажуть, 1 б а к т е р і о л ь о ґ П д е о Ногучі, ко-
що японців є 140,000, а китай- fi д о в г і л і т а п р а ц ю в а в в 
щв 75,000. Китайці переважно ! а у к о а і м і н с т и т у т і Раісефеле-І 
займаються пранням білля,!ра в Ню йорќу і винайшов! 
працюють в ресторанах і ста-j діяґнозу сифілісу, віспи' 
новлить поважну часть д о - . т р а х о м и . В і н в и ї х а в д 0 А ф . ; 
машньо. служби в Америці. L ^ ц а д о с л і д и т р о п і к а л ь н и х ! 

Соціяльно китайці тут від-і недуг, заразився і помер там; 
окремлені. Наприклад, у вели-Іяк мученик на науковім полі-! 
ких містах вони жиють в 6-{Крім наукових дослідників, 
кремиvсекціях, що називаютьѓ!Між китайськими й янонськиу( 
ся. ,;Чайна-тавн';. 'Завдяки не ім и іміґрантами знаходяться^! 
совісним спекулянта'м, ці!талановиті артисти, поети і 
„Чайна - тавн-н'`ще доиедав- і письменники, які до певної мі-і 
на були загальною атракцією jPH впливають на форму роз-
-іури^в. Вони'нарочно ўстро- j в и в а ю ч о ї с я ^10„вої. американ-, 
ювали там авантури, бійки, то-! с ь к 0 1 цивілізації, 
що, представляючи це як нор- j історію і спосіб життя схід-

І ОСМЕРТНІ В І С Т І 1 

‡ 
Уряд від. 177. У . И С в Про. І 

віденс, Р. Ай^ ПОВІДОМЛЯЄ, що 
ГРИГОРІЙ ДУТЌА 

упокоївся дня 6. квітня ISJ9.' 
! Походив зо села`Требуховеиь, ' 
пов. Копичииці, Зах. Україна. 
Вступив до У. Н. Союзу і від. 
(177, дня 12. лютого 19^3 р. 
Прожив 57 літ. 

Щ Полишив жену Марію І двох 
'сні`.ів: Івана і'Михайла. 

Вічна Йому намить! 
Франко Лучка, предс. 
Стефан Савка, секГр. 

Т5Р 

мальне життя китайських імі-
ґрантів. На ділі китайці спо-
кійні люди, невибагливі і пра-

ніх імігрантів в Америці не-
давно докладно обговорюва-
ли на радіо з Вашингтону. 

цьовиті. В китайських оселях ; ц я програма зветься „Всі аме-
нииі вже ніхто не шукає за а 
вантурами. Заходять туди лиш 
такі люди, які дійсно бажають 
пізнати, як в Америці жиюгь 
китайські іміґранти. Безсові-
ай спекулянти вже перевели-
ся, а місця проводирів в „Чай-
на тавнах" зчУли студенти 
університету. 

Багато китайських і япон-
іських імігрантів вибилися на 
(видні місця у вільних профе-
ісіях, штуці і науці. Японе'ць 
!на імя Якічі Такаміне приніс 
;ДО АмерИКИ НОВИЙ СПОСІб ВИ-
Іробу алькоголю, викинув 'з 

риканці — Всі іміґранти". Во-
на (Є під управою американ-
ського уряду. Хто хоче діста-
тн зміст тих програм, хай пи-
ше на таку адресу: Americans 
All., Immigrants All., Washing-
ton, D. C. і 

ФЛІС. ' 

УВАГА НЮ ИОРК , 
і О К О Л И Ц Я ! 

Нова українська радіопрограма 
„ГОЛОС УКРАЇНИ". 

Станін W.A.R.D. 1400 Kilocycles, 
ПОНЕДІЛОК, 6:30—7. ввечір, ПЯТ-
НИЦЯ, 8:15—7. ввечір. Програми: 

j новинки, музика, спів,- оголошення, 
Ірадіо-театр і ін. 101,-

Адреси: Radio Station W.A.R.D., 
_ . 427 Fulton St., Brooklyn, N. Y. Tel.: 
ВуПЇЛЛЯМ ТЄПЄр НЄ ТІЛЬКИ О- Triangle 5-330О. ' 

палЮЮТЬ. З ВУГІЛЛЯ ВИрОбЛЯ- j Redio Program "Voice of Ukraine", 
ЮТЬ краСКИ, ВИбуХОВІ м а т е р і я - l l f i ' E a a t 7tb St., New York, N. Y. 
ЛИ гпчплігіи п .тш.ии п г ш : ; T-aJ.s ORcbard 7-9873. 

ЛІКИ З ВУГІЛЛЯ. 

газоліну, штучну гуму, 1.;4Г 
навіть лікарства. От хоч би ТЇТ 

друкарства гліцерину і винай-}й сама аспІрина, що то вжи-;Степан Мусійчук. 
шов лік, що моментально ѓа-: вають її на чбіль голови, по-1 П D ІД D І Т 
мує тік ќрови. Той винахід о-1 ходить з вугілля. 'І і П О І І . 

- І `.^_ j ОПЕРОВОМУ АРТИСТОВІ, 
МИХАЙЛОВІ ГОЛИНСЬКОМУ 

як ЗОДЯГАЛИСЯ мші дати 
ТОМУ 2 0 0 ЛІТ 

історик із часів короля Ав-
густа Щ. (̀ І 736—1763) Ќітович 
у широкому описі зобразив 
}киѓѓя українських селян, ду-
ховенства та козаків, запо-
рожців і гайдамаків. 

У розділі п. з про !^у^иць-
кі обйчаї к'аже: 

„Наскільки тямлю, ^еляй^ 
ська ноша щодо крою.була 
та с'ама, що ц сьогодні. Одна-
че кожна провінція, а` майже 
кожне воевідстзо мало ppji^ 
МЄТНИЙ СОбІ Крій. V ;-

„Український мужик ноџсив' 
як і нині (себто за часів ко-
роля Августа III.), жупа'н або 
гуню (сіраќ) з простої білої 
вовни, в стані широкий, з РУ-
ќавами ш'ирокими, до ііоло-
вини литки довгий; під сіра-
ком або жупаном сорочка 
згрібна, в дорозі далекі'й кіз-
ляним лоєм запущена, щоб не 
замножилася нужа, у шта-
ни впущена. Штани полотняні, 
часто діѓѓєм, що скапував із 
воза, і солониною, що була 
на возі, замащені, великі, ши-
рокі наче турецькі шаравари, 
що між ногами звисали наче 
торба (матня), зимовою лоро-
ю сукрнні, грубі, такогож кро-
ю; на ногах ходаки шкіряні 
або личаки, попривя?увані 
шнурками до ноги, об^иненої 
в шмати; такимиж шнурками 
нога по штанах до половини 
литки пообвивана. По'яс на 

і жупані або на сорочці під жу-

ФАРМИ НА ПРОДАЖ. 
77-акрова куря^а фарма, 3^00 ку-

рей, корови, новий трактор і вся ін-
ша машинерія, ліс, риса, нові кур-
ННКІІ, дій на 12 кімнат.. Ціна $9,000. 
' Пишіть по лісту ріжннх фарм до: 

MICHAEL GELLNER, 
R1NGOES, N. J. 

МОЛОТОК З ОПРКА. 

Мягкин огірок. Та от кинь-
тс його в, плинне повітря, то 
так замерзне-.закаменіє, що 
зможете ним і цвяхи забива-
ти. Та колнб ви і палець свій 
вмочили у плинному повітрі, 
то відразу відморозилиб... Бо 
треба знати, що повітря стає 
плинним під великим натиском 
та обниженням температури 
до 220 ступнів нижче точки 
мерзнеиня на тепломірі Фарен-
гайта. 

БОРОТЬБА ВИВІРОК ІЗ 
ДВОХ ПОРОД. 

' У лісах північної Канади 
ствердили завзяту боротьбу 
між двома породами вивірок: 
сірою і червоною. Червона по-
ширилась тепер у т. зв. Новій 
Англії і сірі втікають масово 
до стейту Ню Йорќ. Сірі ви-
втікають імовірно ще далі, то-
му, що червоні нищать їх не-
милосерно. Проф. Ральф 

Пошукую СТАРШОРОчшюІиТ, 
до праці на фаржі. аіатіІЯ SK Ч 

сячно. W" МІ-
JOHN SZEMBERKO ! 0 4 5 

North Wlndh.m, с 

ЕИЗНЕСОШ НАГОД'й" 
ДОБРА НАГОДА. На продаж 

на 6 комнат І 70 акрів у^жайн,! 
землі, і ліс. Близько озеро д Г 
пання. Коло Троя, Н. R. Ціна ${ш 
По інформації голоснтись до- і ^ ` 

STEFAN HOLAN1K, 4 

408 Е. 70tb St., New York, N. у 

ГГч и - г ВНСТа8И ( W o r ld ' J 
Fair). Всі ўлиш, рудинюі, павільоні 
Не посилайте грошей, лиш 3 цГ 
на пересилку. Адресуйте: Ћ 

S U R M A , 
32? Е. 14th ST., NEW YORK, N. у 

ШВЩЯЩвЩШШЯШЩШ№ЯШ 

щ 
Н О В І ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

ДНЯ ВАШОГО 
ДРАМАТИЧНОГО КРУЖКА 
ЛЕСЬ КРУТНИ КОМУНІСТОМ, А. Даико, комедія на 2 дії. 

4 особи ., 30 ц.-
ДЕ ЧОРТ НІЧОГО НЕ ВДІЄ, ТАМ БАБУ ПОСІЄ, Р. Моге-

тнч, трагікомедія, на 3 д'ії, 9 осіб __. ._ 35ц. 
ШИНКАРОЧКА ЧАРІВНИЦЯ, О. СкалозуД комедія на 4 дії, 

6 осіб ' . - І . - , ' ZZ'l 50и. 
БО ММЛЮЖИА СОБІ із бабами із дівками ради дати, В. 

Човник, комедія на 4 дії, 7 осіб _ . _Л'..1 _'_!' 40 ц. 
ЗА СЕСТРОЮ, Б. Іванко, пєса на 5 дій з насів козаччини ііа 

основі повісті А. Чайковського, 9 осіб .' 40ц. 
НАУКА В ЛІС НЕ ЗАВЕДЕ, P. MoreTiw, сценічна картина 

на 3 дії, з життя 'молоді, 11 осіб- _ . . . . , 30ц. 
ЗА КРАЩЕ ЗАВТРА, М. Баланчук, песа на 3 дії, 11 осіб . . . 40 ц. 
РІДНА КРОВ, Е. Головін, картина в 4 діях, 12 осіб 35 ц. 
БАБСЬКІ ЗАБОБОНИ, комедія у 4 відсяонах, 7 осіб 30 ц. 
ГАПКА БУШОВНИЧКА, Т. Лиліш, комедія на 3 дії, 8 осіб 40 ц. 
TECTAMEHT, В. .̀ Мартииевич, трагікомедія на 3 дії. 12 осіб 35 ц. 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР, В. Ковальчук, історична 

драма в 4 діях, 20 осіб і гурт, з режисерськими поміт-
камн і з партитурою W - . J , „ . 50ц. 

КРУТИ, історична драма на 3 дії і ЖИВИЙ ПОМЯНИК, .. 
апотсоза Ічрутянського Чину, М. Мнрославнч 35 ц. 

В КРІПАЦЬКІЙ ТЬМІ, В Лопушанський, песа на - 2 дії 
з життя Тараса Шевченка 35 ц. 

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ, В. Лопуніанськнй, песа 1 

на 1 дію з' життя Тараса Шевченка - ' :—,__ ._ 30ц. 

Замовлення слати до: 
"SVOBODA," 

83 GRAND ST., (P. О. BOX 346), JERSEY CITY, N. J. 

. . . . . . _ ̂  

Привіт Тобі, невснпушнй Соловію 
Української співучої землі. 
Що розносиш наші думи Й наші мрії, 
Наші бажання, надії і жалі. 

Ти у Нога, свого Творця, став до-
(стойннй 

С‡а$н Ге'нія, Мнстця, ангельських 
(крил, 

Тож Твій голос так могутній, невю-
(монннй, 

Повний тпорчостн і чародійних сил. 
н і ' 
g j Уноснсяж на орлиних крил(Ц дужих 
‡І І Понад моря, понад горн й рівнини, 

S ; Скажи . світу, як TpeNrtjira у нас ту-
Іжнть 

паном, вовняний домашньої Джексон з Ню йорќу каже, 
роботи, найчастіше з 'черво- щ0 самці червоних позбавля-
ної вовни. Шапка на голеві ви-j ю т ь мужегських ознак своїх 
сока з чорним баранком вузь-1 противників, зовсім операцій-

но і бідні сірі, утративши че-
рез те силу, не можуть боро-
тися. Червоні нападають иа сі-
рі ззаду, стрибаючи з високих 
дерев. 

Та за волею, за сонцем Вітчннн. 

ІРозповідж про красу, і велич гір 
І Карпат, 

П р о гуцулЦ і їх'гордість Верховин, 
І Про ліси, степи, поля і сільські хати 
‚Та про рев могутніх рік наших` долин. 

І Співай, Орле, про -стрілецьку нашу 
, : (славу, 
1 Цро побідн, вінці й лаври вольних 

(днів, 
Про першіїў боротьбу нашу кріиаву 
I про злочини й тортури ворогів. 

Своїм голосом могутнім і піснями 
Наші дўнѓі, наші серця піднеси, 
Щоб усі ми стали бодрнмп борцями 
І змагали до днів щастя і краси. 

Оживи нас, настали нам серця наші, 
На зболілі душі ліку, пісень дай, 
Щоб ми знесли вгору чола, і завчасу 
НеслП долю Україні, шастя й рай. 

І Нехай пісня Твоя будеі для нас зброя. 
Най веде всіх нас на прю до перемог. 
Уноснсяж ген до неба, понад зорі, 
Хай почує `Твою пісню світ і Бог! 

Прочитано автором на концерті М. 
Голшгського в Клі`вленді, Огайо, 23. 
квітня 1939 р. 

ким з червоним верхом фран 
іцузького сукна. Борода в де-
іякнх голена, у деяких голов-
но пасічників запущена. Ті що 

!вибиралися в далеку дорогу 
І мали на запас по кілька пар 
ходаків із лика і їх звичайно 
ніс кожний, свої на плечах 
перевішені. Шкіряних ходаків 
на запас не брали, колиж ті гіо-

I дерлися, вбирали на їх місце 
j личаки, а коли де надибав у-
{країнець яку падлину, то ви-
ікроїй із неї кусень шкіри, лег-
Іко собі з неї зробив ходаки, 
'не потребував до того ніяко-
!го майстра ні шевської MfpH. 

„Як на мандрівці так і до-
ма ноша однакова, з тією ріж-
ницею, що до церкви на біль-
іні свята вживали чобіт і на-

Ідягали крашу одежу і чистішу; 
літом капелкіх (бриль) соло-

I мяний на головГ, а в руці 
тонкий кийок замісць палиці". 

ЛІК НА ШЛУНОК (Імпортований! 
Це славне ЕВЮПЕПСЬКгІ ‚ ,рГ!ї; 
СРЄДСТВО рекомендують ГОЛОВНО IHW 
шо терплять на катар шлунка й ^ ' 
шок, нестравність, снагу," т т L 
гази. Ціна Один Долар.' Замолини 
шлгть до: "г 

М п . GRETA LESKOVAR, 
807 Е. 73rd St., New York, N у 

Д-р С. Ч Е Р Н О В 
Ф Гострі Я хронічні недуги чоло-

віків і жінок — Шкіра fl кров. 
Ф Аналізе ќрови для подружого сві̂  

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

NEW YORK CITY. Room 14. " 
Grnmercy 7-7697 

Офісові години 10—8; недЬя U-2. 
Жінкатдоктор до обслуги. 

X 8с Флюроскоп. 

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

НІ РІЧИ. 
UKRAINIAN BAZAAR, 

170 Е. 4th ST., NEW YORK, N. У 

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР 

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

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

Уря`доиі години: рано иід 10 до 
12. Ввечір від 6 до 8, а а неділі 

рано від 10 до 12. 

СЛІДСТВО ПРОТИ УКРАЇг{-
ЦІВ У ШВАЙЦАРІЇ. 

Мадярська пресова _ агенція 
подала вістку, що швайцар-
ська поліція в- Берні почала 
слідство проти деяких україн-
ців, що мешкають у І Піќн'і-
Царії. 

КЕРМАНИЧ ЗАГРАНИЧНОІ 
ПОЛІТИКИ МОСКВИ 

По усунені Максима Літвіно-
ва зо становища російського 
комісари заграничних справ 
його місце заняв Вячеслав М. 
Молотов, предсідник ради ко-
місарів, котрого всі вважають 
за на'йбільше впливову особу 
по Стналіні. 

іЩ 
І - 1 

ТАРЗАН І ЗАБОРОНЕНЕ МІСТО. (101) 

МИРОН литвин 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

Без ріжнниі, як далеко аозз 
Нюарком. Вразі потреби тсде-
фонуйте до нас Обслуга щира 

І чесна. — ОЙБев: 
383 MORRIS AVENUE, 

tor. Springfield Атв. 
N E W A R K , N. J. 

РЬопя: Е$ іo i 3-5347 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новвй УіфЯІНСМСНЙ УндертейксР 

мряджув погребами so ціні тах 
аізькій, як $150. Обслуга 

капкрашв. 

J О Н N B U N K O 
Licensed Und#rteker it СтЬдІш(г 
437 E. 5tb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified fuaeriii u low is ft50. 

Telephone: Gnmercy 7-7661 

Ошалілий звір звернув свою 
голову до Тарзана. З його очей 
вибухала- якась несамовита 
лють. Його пащека була два 
рази більша від найбільшого 
крокодили. А Тарзан боротися 
з крокодилями умів. Тепер він 
попробував тої самої тактики 
і почав по хребті підсуватись 
ближче до його пащеки. Звір 
шукав його пащекою,, але не 
міг досягнути. 

Тарзан знав добре, що по-
твори цього гатунку мають 
рідку сітку нерв'ів, тому смер-
тельний удар треба все завда-
ти у властиве місце. Інакше не 
поможуть ніякі рани. Тому він 
підсунувся дуже близько його 
гортанки і обережно, нама-
цавши відповідне місце, зато-
пив туди свого ножа. Звір за-
тріпався кілька разів і сконав. 
Ще тільки `його ноги дріжали. 

Тарзан зараз же опустився 
вниз і повідомив своїх това-
рииіів, що треба далі втікати. 
Почалася знову подорож по-
лід воду: важка, . повільна. 
Тарзан тепер оглядався до-
вкруги себе. Він переконався, 
що. в тім озері є небезпечні 
звірі. А він думав' собі зпо-
чатку, що в ньому є великі 
риби, трохи подібна до вели-
ких карасі'в. 

Скоро наші втікачі запри-
мітили і̀ нших звірѓів. Це теж 
були дивовиж`ні потвори, які 
грізними поглядами дй-вились 
на них, але чомусь не напада-
ли. Та всетаки треба було бу-
ти осторожним. Та не знали 
наші втікаяі, що небезпечні-
шим від усіх потвор є що 
інше, є друга Погоня, що скла-
далася з 60 птомів. Проти них 
Тарзан зо своєю зручністю. ні-. 
ЧОГО НЄ ВДІ6.У 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

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

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

707 PROSPECT AVENUE, 
Ceor.E. TS5"Sr.)r BRONX, N. Y. 

Tel. Melro.- S-6S77 


