
*1. Z16. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 19-го ЖОВТНЯ 1950. 

Д-р Ярослав Пастернак. 

ВВРЯГИ В УКРАЇНІ 
У „Свободі" ч. 194 з 22-го 

серпня ц.< р. появилася була 
рецензія д :ра М. Андрусяка на 
„Науковий Збірник1 Українсь
кого Вільного Універснитету 
в Мюнхені (,V., 1948) і в ній 
кілька критичних завваг ша
новного історика до моєї архе
ологічної . статті п. з. „Літо
писний горрд Пліснеськ і про
блема варягів у Галичині", на 
які хочу тут відповісти. 

Вислідок моїх розкопів у 
1940 р. на городищі „Пліснись-
ко" (літописний город Пліс
неськ) біля-р. Підпрці, золо-
чівського повіту, було ствер
дження фа)сгу, що головна й 
найстарша його частина („ди
тинець") була заснована, по 
всякій правдоподібності, швед
ськими варягами, які прийшли 
через Шлезьк вздовж р. Одри 
при кінці 1}С;або в першій по
ловині X. ст. та привезлли зі 
собою, і з / своїх купецьких 
факторій "між прибалтійськи
ми слов'янами теж тамошніх 
словянських ремісників, в цьо
му й ганчарір. 

Д-р Андрусяк не погоджу
ється з тц'м ;І каже, що я „за
був, що були це часи припли
ву варягів,-до Києва шляхом 
„із варяг у' греки", тобто з 
Балтійського, моря понад Ве
ликий Новфрод до Дніпра, я-
ким діставалися до Києва, звід
ки їх князі"^ви,силали на підбій 
дооколичних, словянських пле
мен; Пліснеськ був у водній 
області Дніпра (через При-
пять-Стир)".'. 

У відповіді .мушу пригадати, 
що для хоч приблизно повної 
розвязки проблеми варягів в 
Україні, яка \ така стара, як і 
сама писана історія України, 
треба проробити ще цілу низ
ку важливих питань, тіено по-
вязаних з' ' історією політич
них, торговельних та культур
них відносин' в Україні в ран
ній княжій' добі, спираючись 
на останніх досягненнях до
тичних наук.' Самі знані вже 
здавна літописні відомості, 
нераз суб'єктивно представле
ні на тенденційно насвітлені, 
тут ніяк вже не вистачають. 

Одним із цих питань є спра
ва устійнення . шляхів варязь
ких торговельно і грабіжниць
ких виправ по широких про-
сторШЄ:*Евротгн'/^-'А'тлаЙтш6&'-
кого океануЧ Історичних відо
мостей про ці'іиляхи, до яких 
належить теж' загально знаНа 
літописна згадка про шлях „із 
варяг у греки?, і якої я ніяк не 
забув, бо її”^гнає кожний укра
їнець, що >нає середньовічну 
історію України, є дуже мало, 
і реконструувати ці шляхи 
приходитьс'я тепер картогра
фічним методом, на підставі 
розміщення" археологічних зна-
ходів варязького типу в терені. 

В той спосіб можна було 
ствердити, що перший варязь
кий шлях,'ih.d проходив схід
ною Европ'ою з півночі на пів
день, йшов з* перших варязь
ких кольоній у Старій Ладозі 
та Новгороді долі Волгою до 
надволжанських та надкамсь-
ких болгар,' а там в Каспійске 
озеро і вздовж ного західніх 
берегів в ' Арабію (Багдад). 
Цей балтжско - каспійскин 
шлях є доказаний великою 
кількістю археологічних зна-
ходів вздовж 'Волгц. В Ниж
ньому Новгороді він роздво
ювався і західня його_ віднога 
вела вздовж' р. Оки й u півден
них допливів до хозарів на 
Дону. 

Як літописні угри, що прий
шли тоді * в ' південно-східню 
Европу, перервали варягам ці 
догідні шляхи, вони перевели 
свої човни'' на води Дніпра, 
здобули прастарий Київ, що — 
за археоло>ічними даними — 

був ьажним торговельним цен
тром вже в перших століттях 
по Хр., і так створили водний 
шлях „із варяг у греки", дока
заний теж великою кількістю 
археологічних знаходів. Цей 
|іилях мав два вихідні пункти: 
один у Старій Ладозі, звідкіля 
варязькі човни діставалися че
рез Ільменське озеро й р. Ло-
ваттю в річище Дніпра, а дру
гий в Ризькому заливі Балтій
ського моря, звідкіля можна 
було горі Двиною та її півден
ними допливами дістатися на 
води Дніпра. Одна й друга від
нога є позначена великим чис
лом знаходів варязького типу 
та арабських, німецьких і ан-
глосаських монет з Х.-ХІ. ст. 
Нема одначе ще жадного ар
хеологічного доказу на те, що
би в тих часах, вздовж При-
пяті та Стиру, як хоче д-р Ан
друсяк, провадив якийсь вод
ний шлях з Києва до Пліс-
неська. 

Далі остерігає д-р Андрусяк, 
що „до німецьких і польських 
дослідників, що стараються 
виказати звязок Західної Ук
раїни з областю Висли в пра
історії, слід ставитися критич
но, бо це часи, з яких лаконіч
ні вістки маємо про цей про
стір в історичних джерелах, 
що одначе мовчать про шлях 
варягів Одрою та Вислою". 
До цього мушу завважити, що 
„область Висли" — це дуже 
широке поняття, яке містить в 
собі ціле доріччя Висли від її 
джерел до устя, а в моїй статті 
є мова тільки про горішню те
чію Висли по устя р. Сяну. Че
рез цю частину області Висли 
Західна Україна мала в праіс
торичних часах майже безпе-
реривний, археологічними зна-
ходами добре доказаний звя
зок через Шлезьк зі Заходом, 
звідкіля сухопутнім шляхом 
вздовж горішньої течії Висли 
(по устя Сяну) провадив, мож
на сказати — відвічний кому
нікаційно-торговельний шлях 
на схід. Нам нічого відпекува
тися того, що в нас були вже 
від найдавніших праісторич
них часів звязки й взаємовід
носини з заходом, чого прим, 
не мала Росія, і тому кожному 
українському археологові не
обхідно є досліджувати теж 
з'а”ЩнГ'дЖреЛа/ 'її тім' 'німець
кі Й польські. 

На якийсь шлях Вислою від 
варязької кольонії Трузо біля 
u устя горі рікою на південь 
нема досі жадного доказу. Але 
варязький шлях вздовж Одри 
таки існував, хоча й „мовчать 
про його" літописні джерела 
(вони про багато дечого мов
чать, що слід би було згада
ти, от хочби про будову мону
ментального катедрального со
бору в княжому Галичі). Цей 
шлях є доказаний великою 
кількістю археологічних зна
ходів майже вздвож цілого 
його бігу, від варязької кольо
нії РІомсбургу біля устя Од
ри аж по гряниці краківської 
землі. Там він роздвоювався й 
одна його в і д н о г а йшла 
вздовж р. Морави й Дунаю до 
Будапешту, а друга переходи
ла на Вислу, йшла нею до Су-
домира і далі горі Сяном в 
сторону галицьких княжих сто
лиць, де знаходи варязького 
типу маємо досі з Валяви біля 
Перемишля, Звенигороду й 
старого Галича. З котрого са
ме з цих городів варяги пЬиЙ-
шлн на місце будучого Пліс-
неська, сьогодні, на підставі 
архологічних знаходів, годі ще 
сказати, але більша кількість 
варязьких предметів у старо
му Галичі чим у 3 вени городі, 
каже здогадуватися, що вони 
дісталися туди з Галича, звід
кіля шлях провадив, в часах 

СИРАКЮЗ І ОКОЛИЦЯ! 
Товариство ч,Українська Січ", під Покровом Св. Ап. Петра 

Павла; відділ 39. У. Н. Союзу в Сиракюз, Н. И. 
""' : обходитиме : 

В НЕДІЛЮ, 22..ЖОВТНЯ 1950 
(Sunday, October 22, 1950) 

ЗЩІ0ТИЙ ЮВІЛЕЙ 
себто 50 років праці для добра свого Народу. 

Свата почнпт^ля в Церкві, де будуть відправлені по третій Службі 
Божій — Молебея і Парастас. 

В годині 2-ій пополудні відбудеться 

* СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ 
в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 1317 W. FAYETTE STREET 

Святочну, промову виголосить д-р Лука Мншуга, редактор 
„Свободи'*. ДЦе промовлятимуть місцеві й позамісцеві бесідники, а 
між нимн'п. Василь Гузар, головний радний У. Н. Союзу в ан
глійській мовї. 

Товариство „Українська Січ" сердечно запрошує, на цей Зо-
.лотий Ювілей всі місцеві українські організації й всіх наших гро
мадян, а зокрема дооколнчні Відділи У. Н. Союзу, а це з Рочестер, 
Обурн, Ютіка. Фултон, Севр, бо це с Свято нас усіх і нашої спільної 
праці для усім нам дорогої й великої ідеї. 

Ввечорі. година в. відбудеться ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ. 
Уряд Тон. Українська Січ, від. 39 УНСоюзу. 

[панування династії Романови
чів, попри Пліснесько до Во
лодимира Волинського. 

Далі завважує д-р Андрусяк, 
що західно-словянська ганчар-
ська посуда могла дістатися на 
Пліснесько шляхом торгівлі, а 
знайдені там в могилах „здо
гадні" варяги могли бути дру
жинниками київських князів. 
Тут він хай прийме до відома 
в археологічній науці цілої 
Европи на підставі безчислен-
них дослідів загально призна
ний факт, що простим кухон
ним і столовим глиняним пос\-
до.м ніхто в давнину не торгу
вав, бо це ніяк не оплачувало
ся. Він був все місцевого ви
робу. Предметом експорту бу
ли тільки дорогоцінні кераміч
ні вироби, як ось грецькі ма
льовані вази чи римська тер-
ракрта „терра сіґіллята". Тим-
то й грубої роботи кераміка, 
викопана мною у великій кіль
кості зі спідньої частини куль
турної верстви на Пліснеську, 
була безсумнівно вироблена 
на місці, на городищі. Прик
метна її орнаментика, не знай
дена ще ніде досі на україн
ських землях, вказує — теж 
безсумнівно — на надбалтій-
ських західно - словянських 
ганчарів, мабуть з племені 
Вільці, які ліпили цю кераміку 
в руках, ще без ганчарського 
кола, на місці на Пліснеську. 
Самих ганчарів знад Балтійсь
кого моря вже хіба ніхто на 
Пліснесько не спроваджував, 
так, що їх могли привести зі 
собою туди одні тільки варя
ги, в руках яких була торгівля 
між надбалтійськими словяна-
ми, зокрема в доріччі Одри. 
Тимто ці варяги й не могли 
бути дружинниками київських 
князів, висланими на підбій до 
Галичини. Вони не були теж 
„здогадними", але справжніми 
варягами. На це вказує, як бу
ло в моїй статті виразно відмі
чено, варязький похоронний 
обряд (чоловік з жінкою, золо
ті бляшки в роті), зовсім чу
жий в Україні, та в злуці з цим 
і варязька зброя. 

Відповідаючи вкінці на твер
дження д-ра Андрусяка, що аж 
„не мусів приїхати до Галичи
ни варязький основини пліс-
неського городища, коли інші 
городища на Україні того часу 
основували тубільці", мушу 
пригадати, що всіх городищ в 
Україні є тисячі, а фаховими 
розкопами досліджених є тіль 
ки десятки^ тому говорити сьо 
годні, що ІНШІ" (поза Пліснесь-
ком) городища в Україні осно 
вували (в X. ст. — Я. П.) ту
більці, є щонайменше перед
часно. Ми можемо тільки, з 
великою п р а в д о подібністю 
здогадуватися, що подавляю
ча більшість наших ранне-істо-
ричних городищ була основа
на нашими предками, але саме 
Пліснесько є доказом того, що 
між тим були й виїмки, до яких 
воно належить. Кераміка над-
балтійсько-словянського типу 
була у спідній, найстаршій 
частині культурної верстви на 
дослідженій мною найстаршій 
частині Пліснеська. Під спо
дом, під верствою з цією кера
мікою, жадних інших, стар
ших знаходів не було, зна
чить: коли варяги прийшли на 
нинішнє Пліснесько, його міс
це було ще зовсім не заселене 
і тому мусимо вважати їх, по 
всякій правдоподібності, ос-
новниками й першими жителя
ми Пліснеська. 

Зовсім інакше було прим, в 
колишній прибалтійській зем
лі фінів, що її здобули варяги 
збройною силою, мабуть, в 
першій половині IX. ст. Архео
логічними розкопами на місці 
їхньої першої кольонії над о-
зером Ладогою було виявле
но, що спідні верстви городи
ща „Старая Ладога" містять 
в собі залишки чисто фінсько
го типу, а верхні, з IX.-XI. ст., 
мають знов чисто варязькі па
м'ятки. Виходить, що місцеве 
фінське населення було варя
гами просто винищене чи про
гнане й готове городите ді
сталося в руки варягів, які дер
жалн його, після цього, понад 
два століття. 

Очевидно, і ми теж воліли 
би, щоби найстарше на сьо
годні в Західній Україні, імпо
зантне своїми розмірами пліс-
неське городище було засно 
ване своїми, українськими бо 
ярами, які після варягів були 
його власниками, але — прав 
да понад все! А в тім ми не о-
станні, т о досліджували горо
дище Пліснесько. До майбут
ності належать дальші систе
матичні розкопи на йому, які 
— як належить надіятися -
зближать розвязку проблеми 
ного заснування якнайбільше 
до правди. 

Закиди шановного критика-
історика вийшли з незнання 
археологічних матеріялів та 
методів праці (головно стра
тиграфії), що їх кожна наука 
— тут археологія й історія — 

Івиробила окремо для себе. 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з советської преси) 

ГУБЕРНАТОР ТАМЕС Е. ДЮї заявляє кореспондентам нюйорсь-
кої преси, що вся демократична передвиборча кампанія с одним 
великим „смір”-ом. Губернатор відповідав на запити у зв'язку з 
опублікованням листа Джова Генлі, республіканського кандидата 
на сенатора, з торгом за довга і „дясаб". 

До українсько-жидівських 
відносин 

(Докінченая зі сторони 2-ої) 

1919 року влада доброволь-
ческої армії Денікіла, що йшла 
з гаслами „Єдиної Неділимої 
Росії" громила у к р а ї нські 
культурно-освітні установи в 
тому числі і Українську Ака
демію Наук, а також націо
нальні кооперативні організа
ції, розвалила в Києві постав
лений пам'ятник Тарасові Шев
ченкові, а також заборонила 
вживання української мови. 
Добровольці Денікіна з гас
лом „Бей жидов спасай Рос-
сію" громили теж жидів і глу
зували з них, що в доброволь-
ческу армію „ієрусалимських 
дворян", як вони називали жи
дів, не приймають. Це все від
бувалося на Україні. 

На початку 1920(1року„ в по
годженні з -большевиками ко
муністами, щоби діскредітува-
ти українську армію, отаман 
Волох зробив провокаційний 
погром жидів, ограбував їх і 
перейшов на бік советської 
влади, передавши їй все награ
боване в жидів майно і за це 
не тільки не був покараний, а 
навпаки радянська влада його 
прийняла "і- ще надала Волохо
ві високу посаду. 

[ в ті часи, коли лунали гас
ла д о б р о в о льчеської армії 
„бей жидов спасай Росію", 

радянська влада провокува
ла жидівські погроми, один з 
головних діячів сіоністського 
руху серед жидів, п. Жаботнн-
ський, на початку 1920 року, 
складає з урядим Української 
Народної Республіки договір 
про обопільну підтримку укра
їнського і жидівського наро
дів в їх боротьбі за національ
не визволення і утворення сво
їх вільних і незалежних дер
жав. 

Видатний жидівський діяч, 
Арнолд Марго.іін був 1920 р. 
послом України в Англії, а 
Маргуліса суджено 1930 року 
за участь в Союзі Визволен
ня України (СНУ). На запи
тання Маргулісу, радянського 
прокурора Ахматова, як цс так, 
що він стоїть на боці тих, що 
робили жидівські погроми, 
Маргуліс відповів: Я знаю і ру
чуся, що український нарід не 
робив жидівських погромів. 

1924 року отаман Юрій Тю
тюнник, що провокаційно був 
заманений ПІУ в СССР, робив 
доповідь про польсько-укра
їнські взаємовідносини. Після 
доповіді Тютюнникові почали 
задавати різні запитання і між 

КОЛГОСПНА ВИСТАВКА 
В Черкасах дня 3. 9. відкри

лася раионова виставка „до
сягнень колгоспного села". Як 
один з експонатів виставки, 
показано кілька мішків зерна, 
що його заробила колгоспни
ця Гапоненко як аванс за тру
додні. 

В МОГИЛЕВІ-ПОДІЛЬСЬ-
КОМУ 

В Могнлеві-П о д і льському 
відбулася третя обласна снар-
такіяда Вінинчиин, а перша а 
УССР обласна с п артакіяда 
створеного недавно спортово-
го товариства „Колгоспник". 
На спартакіяді було 1,5 тисяч 
сільських спортменів, а також 
представники Молдавії і Ли
тви. 

• СПОРТОВЕ ТОВАРИСТВО „КОЛГОСПНИК" 
За вказівками ЦК ВКП(б) і 

ради міністрів СССР в київсь
кому центрі советської адмі
ністрації ухвалено створити в 
Україні сільське добровільне 
сиортове товариство „Кол
госпник". Завдання цього то
вариства, - - пише советська 
преса. - - є масове залучення 
до фізкультури сільського на

селення і підвищення спорто-
вої діяльности сільських фіз
культурників, виховання на 
селі і всебічний розвиток бу
дівників комуністичного сус
пільства, готових до праці і 
захисту СССР, безмежно від
даних соціалістичній батьків
щині за справу Леніна-Сталі-
на... Такий советський спорт. 

ПЕРШІСТЬ З ФУТБОЛУ 
В 4-ох смугах УССР 4 місяці 

тривали футбольні змагання 
першість УССР з участю 

В першій зоні пе
реможцем вийшла команда 
Київського будинку офіцера, 

за 
40 команд, 

можцем 
вського 

в другій — дніпродзєржинсь-
кнй „Металург", в третій — 
в о рошиловградські „Трудові 
резерви", в четвертій —” 
городський „Спартак". У 
єві відбудуться змагання за 
першість УССР. 

(У. Думка) 

уж-
Ки-

СТАВАИТЕ ЧЛЕНАМИ УКРА-
ГНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О 
С О Ю З У , А ТИМСАМИМ І 
СПІВВЛАСНИКАМИ і 1 -ЦЯТИ 

МІЛЬИОНОВОГО МАЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

Але й така критика є корисна. 
Вона спонукує д<> більш все
бічного розглянення справи, 
до посилення праці в деяких 
напрямках та до більшої са
мокритики. На цьому полягає 
весь прогрес в науці і тому 
критикам все належиться по
дяка за рецензії, якщо вони й 
не фахові, але безпристрасні 
й безтенденційні та зроблені в 
доброму намірі якнеоудь при
чинитися до розвязки науко
вої проблеми. , 

Я радий продовжатн диску
сію в тій справі з іншими укра
їнськими істориками й архео
логами, зацікавленими пробле
мою варягів в Україні, але для 
цього треба б знайти інше, 
більш відповідне місце чим 
сторінки щоденної преси. 

іншим йому докоряли, ЩО він 
робив жидівські погроми. На 
вимогу Тютюнника, аби йом\ 
зазначили, де і коли він робив 
жидівські погроми, ті, що до
коряли йому за погроми, каза
ли, що в Єлнсаветграді і Зна
менні. 

Тютюнник відповів, що в ті 
часи він був за 200 кілометрів 
від цих місць. Ці погроми, оче
видно, робив Агітпроп Радян
ської Влади. (Агітпроп — Це 
відділ Агітації і пропаганди). 

На вказівки, що червона ар
мія не робила жидівських по
громів, Тютюнник відповів, 
що в Бердичеві і Фастові. 

Радянська влада жорстоко 
переслідувала сіоністичний рух 
серед жидів, масово їх за це 
арештувала і.аасилаааи,ло кон
центраційних таборів, Сибіру, 
Уралу і північного краю; так 
само жиди масово арештову
вались, розстрілювались і ' за
силались до концентразійннх 
таборів, Сибіру, Уралу і пів
нічного краю за обвинувачен
ням в троцкізмі. 

Багато жидів брало участь в 
українському н а ц іоиальному 
рухові, крім Марголіна і Мар
гуліса слід відзначити артис
тів Сабініна, Семдора і інших, 
багато жидів за цс розстріля
но, як Полоцького в Харкові, 
Грїнберга в Одесі й інших, а 
також заслано до концентра
ційних таборів Сибіру, Уралу 
та північного краю. 

Головного отамана Симона 
Петлюру 1926 року вбив у Па
рижі жид ІІІварцбард, але за 
директивами Політбюро ВКІІ 
(б) і ПІУ СССР. Жили ПУЛИ и 
Чека, ПІУ, НКВД і МВД, а та
кож других каральних органах 
СССР, і як такі брали участі. 
в нищенні українського, біло
руського, російського і інших 
народів СССР, але не можна 
обвинувачувати в цьому весь 
жидівський народ. Як україн
ський народ, так і жидівський, 
не повинні відповідати за дії. 
ЩО їх чинять окремі одиниці 
цих народів. Тільки ті виродки 
несуть відповідальність за свої 
дії. 

Український нарід не робив 
жидівських погромів. Він, як і 
жидівський, нарід, був поне
волений, боровся за свою во
лю і незалежність своєї держа
ви, а тому співчував і допома
гав чим міг кожному народові 
В тому числі і ЖИДІВСЬКОМУ, 
які змагали до своєї волі і не
залежності!. 

Спільне життя, смільна доля 
і боротьба жидівського й ук
раїнського народні, за часів 
царської влади, повинні об'єд
нати ті народи, так, щоб один 
одного підтримував. Між тими 
народами не повинна бути во-

а мусить бути тіль-
спільне змагання ДО 

рожнеча, 
ки згода, 
волі. 

Микита Кекало. 
В к о ж н і й українській хаті 
повинен знаходитися часопис 

„ С в о б о д а". 

ВАЖНЕ ДЛЯ СПІВАКІВ 
П О В І Д О М Л Е Н Н Я : 

ОРГАНІЗУЄТЬСЯ М І Ш А Н И Й Х О Р Д Л Я 
КОНЦЕРТОВИХ ВИСТУПІВ. 

Запрошую співачок і співаків голоситись на проби 
співу, які відбуваються 

В ЗАЛІ ЦЕРКОВНІЙ, 675 ІСТ, 188 СТРІТ 
В БРОНКС, Н. И. 

кожиьої пятниці 7:80P.M. 
проф. Іван Трухлий 

SINCE 1 9 4 0 . . . 

16% More People in New Jersey 
107% MORE TELEPHONES 

ally iraportanc right now. 
We're not only able to 
give you more and better 

.service, buttheadiitiopal.,, 
facilities are needed more 
than ever as the oatioo 
turns to the telephone to 
speed the job of defense. 

Although wo'vo spent as much 
for telephone construction dur
ing the post Ave years as 
In the preceding seventeen, 
the need for large expendi
tures will continue for a num
ber of years. Our plans for 
1950-'51 alone contemplate 
$85,000,000 for gross addi
tions to telephone plant. Com
pletion of these plans depends 
on two things: earnings suffi
cient to attract Investors, and 
the needs of the national 
security program. 

Your telephone 
is a lot more 

useful today than it was 
just 10 years agol Then 

? there were 733,970 tele
phones in New Jersey— 
now there are more than 
1,500,000. To put it an
other, more personal way, 
in New Jersey you can 
CJII or be cilied by more 
than twice as many tele
phone users as in 1940. 

• Most of this increased 
usefulness has come with
in the past five years. 
Since September 1945 it 
has required $232,000,000 
in gross additions to tele
phone plant to expand 
New Jersey's telephone 
system. 

• All of this expansion 
and improvement is vit-

NEW JERSEY BELL 
TELEPHONE COMPANY 

VS" 
УВАГА! ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА., І ОКОЛИЦЯ! 
ЗАХОДОМ TOB. їм.,ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 20 ВІДДІЛУ СУД 

— : нідбудстьсн : 

В СУБОТУ, ДНЯ 21-ГО ЖОВТНЯ 1950 
Е У ЗАБАВА ^ 

В .ЧАЛІ Oft ВОЛОДИМИРА, 193840 Germantown Ave., PHILA., PA. 
Буде смачний fiyiJxT І налиткн. — Вступ $1.00 з податком. 

До танці" іі|іпі рипатиме орхгстра В. Блапацького. Комітет. 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ Ш 
ДО ВІДОМА ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ: 

І, 2, 9, 28, 81, 78, 85, 90, 98, 164, 186, 201, 228, 231, 212, 
265, 305, 314, 333, 357, 365, 382, 426,429 

збори згаданих відділів відбудуться 
В SHAMOKIN, РА. 

В НЕДІЛЮ, 29. ЖОВТНЯ 1950 Р. 
(SUNDAY, OCTOBER 29, 1950) 

точно в 2. год. пополудні. 
в UKRAINIAN GRtEK CATHOLIC CHURCH HALL 

Corner Shamokin and Clay Streets, Shamokin, Pa. 
Ці збори скликується згідно з ухвалою останніх 

©Кружних зборів, а тому кожний згаданий тут відділ по
винен мати на цих зборах своїх представників. Теж де
легати минулої конвенції повинні прибути на ці збори. 

Д. Капітула, окр. предс. 
k І. Чеиа, мол., икр. секр. О. Костюк, окр. кас. 

„J 
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