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ТУРЕЧЧИНА ВИПОВІСТЬ ВІЙНУ ГІТЛ Е- Н О В И Й  ДОГОВІР МІЖ 

РОВИ, ЯК ТІЛЬКИ ЙОГО АРМІЯ П ЕРЕ- яиною 
СТУПИТЬ БОЛГАРСЬКИЙ КОРДОН

Б ОЛГАРСЬКИЙ П Р ЕМ ІЄ Р  ЗАЯВЛЯЄ, ЩО БОЛГА
РІЯ Б У Д Е  Б О РОНИТИ СВОЄЇ Н ЕЗ А Л ЕЖ Н О С ТИ  

І НЕВТРАЛЬНОСТИ
ГРЕЦЬКА АРМІЯ ЗДО БУЛА ТЕПЕЛІНІ, ГОЛОВНУ  

БАЗУ ІТАЛІЙЦІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЛБАНІЇ

П о гол оск и  п ро  те, щ о  Гітлер стягає  щ е б ільш е 
в ійська д о  Румунії та  р о зм іщ у є  й о го  на б о л гар сь к о  
му кордоні,  н а д х о д я т ь  дал і з р іж них сторін. Не вга 
нають теж  чутки, щ о ' перех ід  н імців д о  Б ол гар і ї  
є питанням н а й б л и ж ч и х 1?' 
днів, м ож е  навіть  годин.
Але одночасно слідниіі щораз 
виразніший опір заінтересова
них держав проти німецької 
інвазії на Балкані.
Болгарський премієр запові

дає опір
Болгарський премієр, Філов, 

мав у неділю промову в Рущу- 
ку, на румунськім кордоні, і 
заявив, що Болгарія буде бо 
ронити своєї свободи зброєю 
та що вона бажає продовжа- 
ти далі політику мира і нев- 
тральности. Болгари, сказав 
Філов, мусять бути готові до 
боротьби, інакше попадуть у 
неволю. Далі Філов сказав, 
що Болгарія відкидає однако
во больщевизм, фашизм і на
цизм, як ідеології непридатні 
для неї.

Туреччина грозить випові- 
джепням війни

Кореспонденція Ю н а й т е д  
Пресс подає на основі розмо
ви з високим турецьким пред
ставником, що Туреччина ви
повість Німеччині війну в тій 
хвилі, коли німецьке військо 
увійде на територію Болгарії. 
Той сам турецький представ
ник заявив, що турецький у- 
ряд стоїть у порозумінні з бол
гарським урядом та що Бол
гарія опирається Жаданням 
Гітлера.

З  Анкари передають, що 
вчора там почались конферен
ції між представниками гене
ральних штабів, турецького і 
бритійського, у справі нала
дження військової акції на ви
падок, якби війна перенеслась 
па Балкан.

План балканської спілки
Інша, непровірена ще вістка 

з Швейцарії каже, що турець
кий уряд веде переговори з 
Болгарією і Югославією у 
справі створення балкансько- 
го союза, до якого притягне
на буде також Греція. Завдан
ням цього союза має бути 
с п і л ь н и й  опір балканських 
держав проти чужої агресії.

В останніх часах буцім то 
йдуть дуже живі переговори в 
справі такого порозуміння. 
Взаємні територіяльні супереч
ки мають бути вирівнані. Пла
нується одинЧЖ іьний митний 
союз та спільний заряд заліз-

вістки про те, що совітськии 
уряд дав вільну руку Гітлеро- 
ви заняти Болгарію ще підчас 
побуту Молотова в Берліні. В 
заміну за те Росія має дістати 
право заняти румунську Мол
давію і, як дехто каже, теж 
частину Фінландії. Минулого 
тижня в Берліні і Москві був 
проголошений найновіший до
говір між Росією і Німеччи
ною, на основі якого Росія зо- 
бовязуеться годувати Німеч
чину доставами збіжжа. Оче
видно, всякі порозуміння що- ■ 
до агресії чужих територій на: 
лежать до ділянки таємних до
говорів.

- Греки-заняли Тепеліні —
В минулу пятницю греки за- 

няли Клізуру, а в неділю Те
пеліні. Разом з тим у їхні ру
ки попали два головні пункти 
опору італійців у центральній 
Албанії.

Опираючись на Клізуру і Те
пеліні, італійці більше як мі
сяць здержували поступ грець
кої армії і заступили їй успіш
но дорогу до пристані Валона. 
Тепер військові знавці запові
дають недалекий упадок Ва
лони.

Наслідком цієї поразки Му- 
соліні звільнив генерала Сод- 
ду і передав команду італій
ських військ в Албанії началь- 
никови штабу, генералови Уґо 
Кавалеро.

Облога Тобруку
Бритійські війська затіснили 

залізний перстінь довкола л і
війської твердині, Тобрук. Од
ночасно бритійські в і д д і л и  
прочитую ть дальші простори 
Лібії від італійського війська, 
далеко на захід від Тобруку.

СЛІДСТВО ДАЄСА
Члени комітету Даєса пере

слухували в останньому часі 
низку старшин і рядовиків на
ціональної гвардії, які або на
лежали до організацій з мо- 
нархістичними або тоталітар
ними програмами, або були у 
звязку з Німецько-Американ
ським Бундом. Між переслу
ханими у стейтах Ілинойс і 
Пенсилвенії мали бути також 
деякі українці.

ГОПКИНС У КОРОЛЯ
Англійський король прий- 

ницями й іншими транспорто-j чяв на авдієнції Гаррі Гопкин-
са, спеціяльного висланника 
президента Розевелта. і мав з

Між СІСР та Німеччиною 
підписана 10-го січня нову у- 
мову, якію продовжено чин
ність попереднього договору 
про друібу , який скінчився в 
кінці 1910 року. Установлено 
остаточф  кордон на північ від 
П ольщ іІж  до ріки Ігорки, тоб
то на т#х просторах, які при- 

о СССР після попе- 
договору про кор- 

алагоджені всі спГрні 
й непорозуміння, що 

виникали внаслідок неясности 
деяких попередніх 'пунктів д о 
говору, зокрема в справі пе
реселення німців з Прибалти
ки, нольщі й Бесарабії. Уста
новлено додаткові норми в 
справі економічних відносин. 
СССР має дати протягом ро- 
ку?Німеччині два і пів міль
йона тон збіжжа та півтора 
мільйона тон нафти, а Німеч
чина має дати СССР всякі ма
шини.

kМосковська б о л ь шевицька 
Іравда” оповістила про до
говір під заголовком “Нова 
перемога совітської диплома

т ії”, а в самій статті між ін
шим пише: “Не зважаючи на 
всі хитрування наших ворогів, 
щ об забити клин гЛ ж  СССР і 
Німенішну [натяк на Сполуче
ні Держави й Англію], СССР 
твердо веде свою політику ми
ру й дружби з Німеччиною по
дібно як і зі всіми іншими кра
їнами, які готові на таку саму 
політику відносно СССР.”

“Известия” додають до по
відомлення про договір заяву, 
що СССР в наступному році 
має підписати подібні догово
ри ще й з іншими країнами, як 
воюючими, так і невоюючими. 
Поясняють це тим, щ о “ССС- 
Р, як невтральна країна, веде 
й буде вести самостійну полі
тику, незалежно від того, чи 
подобається . вона політичних 
діячам східної чи західної пів^ 
кулі”. Наводять також цитат 
з минулорічної промови Ста
ліна, де він сказав, що СССР 
стоїть “за мир і поліпшення 
совітської торговлі з іншими 
країнами”, “за тісні й дружні 
відносини зі всіми сусідніми 
країнами, які мають спільні 
кордони з СССР, аж доки во
ни сами не зазіхнуть отверто 
чи приховано на кордони СС
СР".

Совітське повідомлення опо
віщає, що договір розвязав у- 
сі економічні питання, які тор
каються СССР та Німеччини. 
Протягом 75 днів має бути за 
кінчено виселення німців із 
Прибалтики.

З  Берліну повідомляють, що 
Німеччина зобовязалась не ма
ти жадних прямих торгових 
відносин з країнами Прибалти
ки, які відійшли до СССР, ви
возити в СССР машини, а діс
тавати звідти зерно, нафту, 
лен, бавовну, марганець та ін
шу сировину.

вими засобами.

Заява совітського уряду
Совітська агенція Тасс у 

Москві опублікувала урядову 
заяву, що совітська Росія не 
дала згоди на окупацію Бол
гарії німцями. Якщо німецька 
армія зявиться в Болгарії, так 
запевняє Тасс, то це станеться 
без відома і без згоди Росії. 
Німецький уряд буцім то не 
звертався до совітського уря- 
ДУ за такою згодою.

Як відомо, існують вперті

ним півгодинну розмову. Піс
ля того короля відвідав пре
мієр Черчил.

ВТІКЛИ ДО АНГЛІЙСЬКОЇ 
АРМІЇ

Два француські летуни за 
хопили в Альжирі літак, яким 
прилетіла до  міста Орану іта
лійська мирова місія, і втекли 
наї ньому до англійської армії, І тра, від Львова до Одеси. Со 
я і. а бореться ірроти італійців вітські залоги з Станиславів 
в Лібії щини майже цілком забрано.

і і  ' І

ПЕРЕСУВАННЯ СОВІТСЬКО
ГО ВІЙСЬКА

З швейцарського Берну по
відомляють. що туди надхо
дять чутки про великі пере
сування совітського війська 
вздовж румунського кордону. 
Одесу немов би то оповіщено 
на військовому стані. Великі 
відділи совітського війська пе 
ресуваються з північного Дніс

Н А П Р У Ж Е Н Н Я  НА БАЛ
КАНІ

З Будапешту повідомляють, 
що там є чутки про перего
вори між СССР, Болгарією й 
Туреччиною про спільне поро
зуміння на випадок вступу ні
мецьких військ на Балкані. Че
кають також можливої грома
дянської війни в Румунії.

На совітському кордоні бу
цім то стоять вже на поготові 
совітська й німецька армія. 
Кількість обох все збільш уєть
ся. Деякі диплрмати буцім то 
заявляють про можливість со
вітського наступу на Румунію 
в ближчих днях. На басараб- 
ському кордоні не вщухають 
сутички між совітськими та ру
мунськими вояками.

З  Віші повідомляють, що со
вітська чорноморська флота 
підплила до болгарського пор
ту Варна, а німецькі відділи 
вступили вже в Болгарію. Со
вітський панцирник став у гир
лах Дунаю ,поблизу румун
ського порту Сулина.

В той же час деякі корес
понденти звертають увагу, що 
всі відомости з Будапешту й 
Букарешту проходять німець
ку цензуру, що галас про кон
центрацію совітських та ні
мецьких військ на совітсько- 
румунському кордоні -й мож
ливі сутйчки мі^к німцями й 
русскимй не здаються правдо
подібними, бо між СССР і Ні
меччиною в час побуту М оло
това в Берліні виразно уста
новлено їх політику на Балка
ні, розділено сфери впливу. Не 
потрібує Німеччина концентру
вати своє військо в Румунії й 
для нападу на Югославію, бо 
з Австрії й Мадяріцини це зро
бити лекше. Отже чутками 
про концентрацію німецького 
війська в Румунії мається на 
меті відтягти лише увагу Ан
глії в другий -бік від того, на 
який Німеччина не зам іряєть
ся вдарити.

В Лондоні ходять чутки, що 
турецький уряд вже шість тиж
нів тому попередив Болгарію, 
що у випадку пропуску ні
мецького війська Туреччина 
стане по стороні Англії., Бал- 
канські дипломати сумнівають
ся однак, що Туреччина при
стане до війни, коли німці пі
дуть західною Болгарією. СС
СР за всяку ціну хоче уникну
ти війни з Німеччиною. Ка
жуть, буцім то СССР пропо
нував Болгарії договір про 
взаємну поміч у випадку чу-

Б ІЙ К А  П ІК Е Т У Ю Ч И Х  
З ПОЛІЦІЄЮ

Поліція обкидала слізними 
бомбами юнійних робітників в 
Сагінав. Мишиген. які вийшли 
на страйк у фабриці компанії 
Ітон. Разом з ними страйку
ють робітники у  фабриках ці
єї компанії в Батл Крік. Ді- 
тройт. Маршал і Клівленд. 
Страйк вибух після того, як 
компанія зломала свою умову 
з юнією і відмовилась приня- 
ти на працю робітників, які 
брали участь в попереднім 
страйку. Бійка почалась після 
того, як пікетуючі стежі не 
пустили до фабрики яких 300 
робітників, що не послухали 
страйкового зазиву. Від газо
вих бомб захворіло пятьох 
полисменів. на яких робітники 
кидали газові бомби, вимірені 

! проти них. Праця у фабриці 
припинена.

ФАШИСТИ ХВАЛЯТЬ КОМУ
НІСТІВ ЗА ПОСЛУГУ

Відомий фашистівський жур
наліст, Вірджініо Гайда, що 
висловлює завше погляди Му- 
соліні. опублікував статтю, в 

І якій хвалить СССР за добро- 
I зичливе відношення до Італії 
в останніх часах і запевняє, 
що “Італія ніколи цієї послуги 
не забуде".

КОРАБЕЛЬ НА МІЛИНІ
Великий і швидкий паса- 

|жирський пароплав “Менгет- 
'тен” вїхав на мілину на північ 
твід Вест Пам Біч у Флориді. 
І йом у не грозить ніяка небез
пека і тільки трела. щоб інші 
кораблі помогли йому “виліз
ти з болота". На поміч попли- 
ли швидкі й сильні паропла
ви прибережної сторожі.

жого нападу, але Болгарія не
мов би від того відмовилась.

“Известия" пишуть, що СС
СР затримає повну невтраль- 
ність відносно війни на Бал
кані. До того додає, що го
тов підписати договір про мир 
і дружбу з всякою країною в 
світі. Совітська преса задово
лена умовою з німцями й ті
шиться з того, що ворогам С- 
ССР не пощастило вбити клин 
між Німеччиною й СССР.

Рівночасно агенція Тасс по
відомляє, іцо Німеччина не пи
тала і СССР не давав своєї 
згоди на німецьку окупацію 
Болгарії. Таке саме москов
ське повідомлення було вида
но передтим, як німці зайняли 
Румунію.

БРИТІЙСЬКА ДОБИЧА В АФРИЦІ

Ряди італійських гармат, добутих бритійською армією 
підчас офензиви в Африці. Окрім велитенської кількости вій
ськового матеріялу і харчів італійці втратили дотепер в боях 
в Єгипті і в Лібії понад 80 тисяч війська у вбитих, ранених і

ВИЛКІ ПІДТРИМУЄ, ГВІЛЕР АТАК УЄ  
ЗАК0Н0ПР0ЄКТ ПРО ПОМІЧ АНГЛІЇ
Головним питанням амери

канської політики став тепер 
проект закона про “оборону 
Америки через допомогу дер
жавам. які змагаються з дик
таторами. Цей законопроект 
має порядкове число 1776. 
гаке саме як дата американ
ської революції проти Англії.

Прихильники закона кажуть, 
що він необхідний для належ
ної оборони Сполучених Д ер
жав і для відповідної погрози 
Німеччині. Японії і Італії, а 
геж по части Росії. Тільки ко
ти цей закон увійде в життя, 
згадані держави зрозуміють, 
що Америка не дасть себе за 
страшити і не дозволить на їх 
заборчі плани.

Велику несподіванку викли
кала підтримка законопроек
ту бувшим республиканським 
кандидатом. В. Вилкі. який за 
явив. що президентови треба 
дати надзвичайні повновласти, 
щоб він міг виконати як слід 
завдання оборони Америки. 
Зилкі тільки радив, щоб ті 
ювновласти були обмежені 

щодо часу і щоб конгрес озна
чив, коли вони вигаснуть.

Вендел Вилкі заявив також, 
що він в найближчих тижнях 
юїде до Англії, щоб там на 
місці приглянутись обстави
нам і переконатись, якої по
мочі Англія потребує. З Англії 
повідомляють, що Вилкі буде 
дана повна свобода рухів і він 
зможе їздити та оглядати все. 
що забажає.

Кандидат республиканців в

193R-OMV році, А. Лендон. не 
погоджується з Вилкі. Він за 
явив. що коли б погляди Вил
кі були відомі перед респуб- 
ликанською конвенцією мину
лого року, то він певно не д іс
тав би був номінації. Таксамо 
Розевелт не був би вибраний 
президентом, коли б перед 
виборами було відомо, як д а 
леко він готов іти у своїй д о 
помозі Англії.

Демократичний ізолаціоніст.
І сенатор Гвілер. твердить, що 
всесторонна американська по
міч Англії означає отверту вій
ну з державами осі. Він вка
зує. що пропозиція законо
проекту направляти англійські 
кораблі в американських до
ках є отвертим нарушенням 
невтральности. Інші противни
ки закона. які організують о- 
позицію в конгресі і сенаті, 
виступають рішуче проти ши
роких прав, які па його під
ставі одержав би президент. 
Цс була б. кажуть, отверта 
диктатура, яка дозволила би 
президентови втягнути Амери
ку у війну, не питаючи нікого.

Під натиском опозиції в за 
коні певно будуть пороблені 
зміни.

Президент Розевелт каже, 
що він цілком пе хоче такої 
широкої влади, як та. що йо
му її надає законопроект; об
ставини. одначе, вимагають, 
щоб намічена в законопроекті 
робота була виконана і хтось 
мусить її перевести і бути за 
неї відповідальний.

полонених.

ПОМІЧ У Т ІК А Ч А М  
З Ф Р АН Ц ІЇ

Після розгрому Франції в 
Сполучених Державах створи
лося три приватні громадські 
комітети для помочі втікачам 
з Франції, особливо безробіт
ним кваліфікованим інтелігент
ним працівникам, а саме: “Пре
зиденте F. д  в а й з орі Коміті”, 
“Дубінскі Коміті оф А. Ф. Л .” 
та комітет рабіна Вайза. Із 800 
прохань, підтриманих першим 
комітетом,’дістали візи 270 о- 
сіб; з 400 прохань, підтрима
них комітетом Дубінского, всі 
дістали візи; на доручення ко
мітету рабина Вайза дістало 
візи 576 осіб. Виставлення ві
зи цілком залежить від волі 
консули, який не мусить слу
хати допоручень департаменту 
закордонних справ, послів чи 
сенаторів, а тим більше допо- 
могових комітетів. Головними 
аргументами для консулів є 
політична благонадійність та 
матерїяльна заможність люди
ни, для якої просять візи. В 
звязку зі спорами, які в ос
танні часи виникли на грунті 
уділення віз втікачам, держ ав- 
ний департамент скоордину
вав всю справу уділення віз у 
комісії, зложеній з представ
ників секретаріяту справедли- 
вости, війни і флоти. Головою 
комітету призначено начальни
ка візового відділу департа
менту закордонних справ, А. 
Ворена.

В той час, як президент
ський комітет давав допору- 
чення досить широко, А. Во- 
рен вимагає пильного догляду 
за тим, кому видається візи, 
особливо 'з  погляду політич
ного, щоб не попадали кому
ністи й інші диктаторці. В на
слідок того президентський

ПР О ГН А Л И  К О М У Н ІС 
Т И Ч Н О Г О  Р Е Д А К 

Т О Р А
Комуністична партія Амери

ки виключила зі своїх рядів 
бувшого редактора партійно
го органу “Дейлі Воркер". 
Кларенса Гатавея. йом у заки
дають, що не сповняв як слід 
своїх обовязків. не слухав 
партії і не оправдався з по
роблених йому закидів. Гата- 
вей виступив проти "партій
ної лінії” після того, як кому
ністи дістали наказ з Москви 
хвалити спілку Гітлера і Ста
ліна.

БУДІВЕЛЬНА РАДА
Президент Розевелт імену

вав окрему раду, яка завідува
тиме будовою помешкань для 
війська і для робітників у но
вих індустріяльних осередках. 
Рада матиме широкі повно
власти щодо заключування 
контрактів і замовлень матері- 
ялів. їй будуть також підляга
ти фабрики, які виробляють 
готові складані доми.

ПОЖАР В НЮ ЙОРКУ
В нюйорській дільниці Квінс 

пожар охопив чотири кварта
ли домів, переважно деревля- 
них літніх помешкань. Заки 
прибула пожарна сторожа, по
верх сотні домів стояло у вог
ні. Пожар почався від стації 
залізниці, що веде до Лонґ 
Айленд. і в короткому часі по
ширився на всю околицю за 
вдяки сильному вітрови.

комітет припинив свою чин
ність. Залишилися лише комі
тети Дубінского й Вайза. Ко
мітети видають декому не ли
ше допоручення на візу, а н 
висилають проїздні шнфкарти.
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ДІЙСНІ “ ПІДПАЛЯЧІ ВІЙНИ"
Совітська  преса зчаста  пятнує дем ократи чн і дер- 

I - x ' muli і IV v n u n u  “ п і ттп ііл о и я м м  н і й н и ”  К о м у н і с т и ч н іж;пш і їх уряди  "п ід пал ячам и  війни". Комуністичні 
агенти в Америці бач ать  тих  п ідпалячів  у кож ному, 
хто  є їй д о п о м о г у  Англії, та з а  такий  удар  по д и к 
таторах ,  який  дов ів  би до  їх упадку. Комуністи, в 
св о й о м у  сов ітськом у  “ф ате р л а н д і” й п о за  ним, од- 
позгідн о  твердять ,  щ о  н ай к р ащ у  м и ро ву  політику  
веде тільки один С овітський Сою з, під п р о во д о м  
“ м у д р о го ” і “ геи іял ьн о го ” т о в а р и ш а  Сталіна.

Як усе, щ о  друкується  на сторінках  ком у н істи ч
них газет ,  або  щ о ви х о д и ть  з уст комуністичних а г і
татор ів ,  політиків  і рад іо -п ром овц ів ,  так  і т в е р д ж е н 
ня про “м и ро ву  п ол іти к у” СССР, це нічим не з а к о 
лочена, на сто відсотків  брехлива  й облудна  боль- 
п іевицька п ропаган да .  Коли хто хоче найти  с п р а в 
жніх п ідпалячів  війни, то й  мусить за  ними ш укати  
іменно не деінде, а в Москві.  П ро це св ідчать  ясно 
ось  які ф а к т и :

На п ро тяз і  к ількох років  не дем ократи чн і д е р 
ж ави  і не капіталісти, а іменно комуністи вели без- 
пардонну, п р о во к ац ій н о  голосну  ироги-г ітлер івську  
аг ітац ію . В час, коли висланники Сталіна п е р е г о в о 
рю вали  з Г ітлером, комуністичні агенти  від П раги по 
Ч етверту  вулицю  в Ню й о р к у .в и г у к у в а л и  проти  н а 
цистів, в іш али соломяні п о доби  Г ітлера на п а п е р о 
вих ш и бен и цях ,  кликали  всіх і вся д о  н ро т и -ф а ш и ст -  
с ь к о го  ф р о н т у  і називали  ф а ш и с то м  кож н о го ,  хто 
розум ій  їх обманну комедію.
.. , - ^ о л ь ш е в и ц ь к и й  гала,С;,був в о д о ю  на млин Г ітле
ра. Він з б р о їв  Німеччину по зуби  і голосив , щ о  г о 
ту є т ь с я  д о  війни п р оти  м осковських  комуністів . В о 
ші, к азав  Гітлер, піднімають такий  страш н ий  галас 
п р оти  нього, щ о  він був би зр ад ни ко м  свого  народу, 
коли  б не готови вся  д о  в ідбиття  м о с к о в сь ко го  н а 
паду. Б а г а то  лю дей у Франції , Англії, Америці і 
с к р ізь  но світу вірили тим запевненням. Сталін далі 
п е р его в о р ю в а в  з “ф ір е р о м ” , агенти далі галасували  
і Гітлер дал і безпечно  зброївся.

Коли ж Гітлер п р и й ш о в  д о  переконання, щ о  він 
вже д о с и т ь  сильний і щ о м ож е зачинати  війну проти 
д е м окр ат ій ,  тоді він і Сталін р іш или покласти  кінець 
комедії.  Рос ія  і Н імеччина заклю чили  отвертий  д о г о 
вір п ро  ненапад, від  П раги по Ч етверту  вули ц ю  в ти х 
ла п роти-г ітлер івська  “буд о ва  є д и н о го  ф р о н т у ” і Рі- 
бен троп  з М о л о то вим  почали  д ілити сь  св ітом: Г іт
л ер о ви  —  П ольщ а, Сталінови  —  Зах ідн а  Україна й 
З ах ід н а  Б ілорусь ;  Г ітлерови  —  Данія ,  Н орвегія ,  Го- 
ландін і Бельгія, Сталінови  —  Естонія, Л итва  і Л а т 
вія; Г ітлерівськом у васалеви, м адярам  —  п олови на  
С ем и гор од у ,  Сталінови  —  Б асараб ія  і північна Б у к о 
вина. ГІятилітня комедія  в и п л а т и л а с ь

Т им часом  нацистична коса т р ап и л а  на камінь, а 
власти во  на кілька каменюк: “бліцкрії ” на Англію не 
вдався;  Греція й є ги п етська  вип рава  стали  таки д о б 
рою  к о л ь ко ю  в боці італ ійського  сп ільника; ізза  о к е 
ану нависла грізна  хмара у виді ам ери кансько ї п о 
мочі для  ворогів  д е р ж а в  осі. П о яв и л ась  небезпека , 
щ о  в Квропі г о т о в  н езабаром  зап анувати  мир. Ні 
Гітлер пі Мусоліні не маю ть до с и т ь  харчів  і сирівців, 
а о с о б л и в о  нафти, щ о б  д о в г о  вою вати. А й гак в ій 
т і  за т я гл а с ь  вже на пів року  довш е,  ніж д и к тато ри  
п р и готови л и сь ,  і не зв аж аю чи  на бундючні заяви  Ґе- 
бельса  і Гайди, п еред  нацистам и  й ф а ш и стам и  с та 
нуло м арево  п оразки ,  а щ о  за  тим іде —  мира.

Та від  ч о го  московський  п ідпаляч і п р о д о в ж у 
вач війни, й о с и ф  Сталін?. Він за р а з  ціслав д о  Б е р 
ліну М о лотова ,  щ о б  п ідтримати  на дусі п ер е л як а 
ного  Гітлера. Після т о г о  Гітлер в ідваж ніш е в п ак у 
вався з своїм військом у Румунію, так  щ о теп ер  з а 
гро ж у є  Б олгар і ї  і безпечно  готується  видусити  з 
т і  і з Ю гослав ії  всі мож ливі п рипаси  харчів і си р ів 
ців. Р а зо м  з тим талій д о г о в о р и в ся  'з Г ітлером про 
достану  пшениці, нафти, бавовни  й інш ого  в оєн ного  
матеріалу. На світове здивування й обурення, чому 
комуністи п ом агаю ть  нацистам д о  п ерем оги , М осква 
відповіла, щ о іншим н ародам  до  т о г о  засі,  з ким С та
лін торгує.

Ось так на п р о тяз і  років  б о л ь ш е в и ц ь к а  рука 
скрито  провокує , п ідю дж ує і п ом агає  за п ал ю в ати  в 
світі п о ж а р и  війни. Не в обо ро н і вольности , не для 
то го ,  щ о б  р о зд ави ти  гадю ку ф а ш и зм у  й нацизму, 
а н авп аки : на д о п о м о г у  всякій диктатурі,  п о н е в о 
ленню  і утискови . Не будь  д о г о в р у  про н енап ад  з 
серпня 1939 року, Гітлер не почав  би був війни. Не 
бу д ь  м о ск ов сь ко ї  помочі з кінця 1940 і початку  1941 
року, Гітлер був би прим уш ений ш укати  мира! 1 ц іл
ком певно, щ о  коли він тільки ще н айдеться  в тара- 
патах, з М оскви простягнеться  д о  н ь о го  помічна р у 
ка “ген іяльн ого  Сталіна . Все це з ти хою  надією,

щ о  коли  він і не врятує  св о го  партнера, ті бо д а й  
п о м о ж е  йому, хоч би вж е т ільки  в передсм ертних  
с у до ро гах ,  зн и щ и ти  ще тро хи  роб ітни чих  п о м е ш 
кань. з а т о п и т и  щ е кілька кораблів ,  з а п а л и т и  щ е кіль- 
к адеся ть  чи к ількасот  шкіл, ш п итал ів  і ф а б р и к  в не
нависних д е м о к р а т и ч н и х  країнах.

УКРАЇНЕЦЬ -  “ УЧИТЕЛЬ РУССКОЇ АРМІЇ”
З нагоди Зб-ліття з дня 

смерти колишнього київсько
го генерал-губернатора, гене
рала Михайла Драгомнрова 
російські часописи ріжних на
прямків. починаючи від боль- 
шевицьких. надрукували при
хильні згадки про нього, як 
про “учителя русскої армії". 
Цей почесний титул надано 
М. Драгомирову фаховою вій
ськовою російською літерату
рою в численних статтях з на
годи його смерти в році 1906.

М. І. Драгомиров походив з 
старого українською козаць
кого роду, і тим походженням 
пераз прилюдно пишався. І по 
вигляду і по вдачі був типо
вим "Тарасом Бульбою”. Зов
нішній вигляд його увіковіч- 
нив відомий український ма
ляр І. Ріпнн на образі “Запо
рожці пишуть лист до султа
на" у величавій постаті стар
шого поважного запорожця в 
сивій шапці й кереї. що стоїть 
праворуч столу й гомерично 
сміється.

Народився Михайло Д раго
миров 1830 року. Скінчив вій
ськову академію генерального 
штабу з золотою медалею. 
Тоді йому було 26 літ. Потім 
був професором тієї ж акаде
мії. Маючи 39 літ, він був при
значений начальником штабу 
київської округи (Київщина. 
ГІ о л т а вщина. Чернигівщина. 
Волинь і Поділля), в час рус- 
ско-турецької війни 1877 року 
командував дивізією і всла
вився переходом через Дунай; 
був ранений і р  1878 роком 
призначений начальником ака
демії генерального штабу. У 
1889-ім році він був переведе
ний на коменданта київської 
військової округи, а з 1897-им 
рокрм став київським генерал- 
губернатором. У 1903-ім році, 
внаслідок несчислимих доносів 
“русских патріотів” , які обви
нувачували його в “симпатіях 
до сепаратистів", призначений 
був “на відпочинок” в дер
жавшу раду.

М. Драгомиров написав ба
гато фахових військових під
ручників і статтей в ріжних 
військових журналах. Як най
визначніший військовий та на
уковий авторитет свого часу 
прирмав участь у виробленні 
військових статутів, інструк
цій. засад про організацію 
війська. Велика кількість учнів 
військової академії, де він був 
спершу професором а потім 
начальником, надзвичайно йо
го любила за його широкий 
ум, фахове знання, великий 
досвід та надзвичайно людяну 
вдачу й вихованість. Цей гені
альний "майстер війни" був 
надзвичайно привітливою й 
доброю людиною.

Навряд чи в історії росій
ського війська після Суворова 
була друга постать, оповита 
такими легендами й. анекдота
ми, як М. Драгомиров. його  
учні, що по скінченні академії 
розходилися по всій Росії на 
визначніші посади, розносили 
славу про “оригінальнаго хах- 
ла" скрізь.

М. Драгомиров, як постаттю, 
так і світоглядом репрезенту
вав старий козацький войов
ничий дух. Головніші його 
твердження такі: “Для пере
моги перше їі головне щи
ро бажати битися." “Справж
ній вояк родиться до бою. як 
птах до літання. І то не прос
то до бою, а до.наступу, пере
можного розгрому ворога ці
ною всіх зусиль." “Військове 
виховання навчає людину ли
ше тому, як перемогти воро
га з найменшими втратами." 
“Без наступу не може бути пе
ремоги." “Одначе лише та ар
мія при наступі перемагає, в 
якій кожен вояк і кожен ко-

маидант свідомо йдуть на са
мопожертву." "Треба вміти 
вбивати, будучи готовим зги
нути." “Передтим. як наступа
ти. не Можна вимагати у воро
га розписки, що він здасться 
і не буде калічити нашого на
роду." “Вояк, що любить се
бе більше, ніж свій відділ, не 
гідний того відділу; вояк, я- 
КИЙ любить СВІЙ ВІДДІЛ біль
ше, ніж свій батальйон, не гід
ний того батальйону” і т. д. 
“Всякому хочеться жити. Та 
чи не краще, щоб згинув один 
член, ніж усе тіло?" “Вовк 
перш за все мусить бути зд іб
ний до самопожертви." “Взір
цевий вояк той. що найшвид
ше і найточніше виконує на
каз на основі своєї відданосте 
й критичної праці розуму. У 
війні головна річ дух ар
мії.” “Підчас бою впертість 
нераз заміняє геніяльність.” “В 
армії головна сила не в зброї, 
а в людях." “Людина, знов лю
дина, скрізь людина це пер
ше знаряддя бою. Тому цю 
людину треба виховувати як 

; людину, а не як 'сіру худо- 
1 бу’.’’ “Вояка треба розвішати 
І іі освічувати, та не забивати 
І його гідности. Ні в якім разі 
! не вживати принижуючих ф і
зичних кар на тіло, бо вони 
вбивають людську, а з тим і 
вояцьку гордість.

Як вояк старої- школи, за- 
'дивлепий в козацьке минуле. 
. М. Драгомиров віддавав пере- 
j вагу ручному бою. а не огне- 
, вому. Прихильників модерної 
'думки про збільшення техніч- 
j них засобів насмішкувато на
зивав “огие-поклонниками".

І В гр о м ад ськ о -п о л іти ч н и х  
і справах1 Драгомиров мав лібе
ральні погляди. В українських 

j був стихійним українцем; лю- 
I бив козацьке минуле; розмов
ляв інколи й по українськи. 

'Дружина ж його нераз роби
ла несподіванки московській 
бюрократії в Київі, коли під
час новорічних офіційних при- 
пять появлялась поруч з гене
рал-губернатором в національ
ному українському вбранні. 
Таксамо інколи появлялася й 
иа балях при царському дво
рі, де М. Драгомирова шану
вали.

До українського руху М. 
Драгомиров ставився поблаж
ливо. Докоряв за “австрійські 
впливи", був безперечно ро
сійським патріотом, але не від
рікався українського похо
дження, знав історію України 
К захищ ав українських діячів 
від свавільства жандармерії. 
Був великим приятелем укра
їнського історика і провідни
ка старої київської Української 
Громади, Володимира Антоно
вича. Театр же український 
так любив, що 'переконав і ца
ря Олександра Третього поди
витись на вистави трупи Кро- 
иивницького. Цю подію тала
новито описав у своїх спога
дах Микола Садовський.

Московські реакціонери та 
І “малоросійські нонихачі” не 
любили М. Драгомирова й сот
нями писали на нього доноси 
до царя. Декотрі обвинувачу
вали його навіть в тому, що 
він “співчуває сепаратистам і 
підготовляє відділення Укра
їни”. Врешті добилися того, 
що року 1903 М. Драгомнрова 
"здано в архів": призначено в 
Державну Раду.

Останньою притокою, яку 
використала реакція, був та 
кий випадок. Року 1902 по 
всій Росії, а в тім числі й по 
Україні, перекотилися хвилі 
студентських заворушень. М. 
Драгомиров не любив, коли 
міністерство внутрішніх справ 
втручалося в його справи. До 
студентських безпорядків ста-

П 0 В 0 Р 0 Т Н А  Г А Р Я Ч К А
Лист з БрїЗіїл*'

Після того, як большевики 
“добровільно" прилучили до 
свого царства балтійські рес- 
публики, почалась тут пропа
ганда за поворотом еміграції 
з Естонії. Латвії й Литви. З 
початку тихо, несміливо, а д а 
лі щ ораз настирливіше. Зви
чайно. пошепки, по способу 
“пацтофлевої пошти', тому 
що Бразилія не призіала Со- 
вітів і нема тут офіціального 
представництва. Теперчся бал
тійська еміграція аж гіде про 
“червоні шифи”. Ось. цовляв, 
приїдуть і заберуть всіх баж а
ючих до червоного рцш Уряд 
запрошує, закликає.

Повторюється без усякої 
зміни та сама байка про "ш и
фи”, яка стільки років бала
мутила нашу еміграцію і пів
нічній Америці. Правда, тут 
вона баламутить тільки ірай 
но несвідомі москвофільству 
ющі елементи, які ще не роз
пізналися на цих штучках 
Але коли взяти під увагу, що 
головна маса прибалтійської 
еміграції складається саме з 
таких елементір. то матимеш 
закраш аю чу картину масово
го дурисвітства.

Ця поворотна гарячка захо
пила теж частину російських 
білогвардейців. Після останніх 
зворотів і виворотів 
сонечка” вони мабуть зрозумі 
ли, що вимріяний ними режім 
кулака й палки не багато ріж- 
нит^ся від того, що завів Гіт- 
леровий спільник, Сталін, і 
відбули зворушуючу єдність 
ідеологій.

Бо й справді. Коли боль- 
ще^ики загрожували перевес
ти соціяльну революцію, біло- 
гвзрдейці билися за реакцій
ну “єдину Росію”. Тепер, ко
ли від комунізму ' лишився 
тільки спомин.,а головні твор
ці його помандрували в кра- 
іццй світ з плямою зрадників, 
московські фашисти знову сто
ять за ту саму “Росію”, за су
часну “русскую” власть.

Щодо нашої еміграції, то 
вона досягнула такого рівня 
СВІДОМОСТІ!, що большевицькі 
теревені не мають успіху. Та 
зрештою й не чути, щоб С та
л ін і  закликали її до поворо
ту. Мають досить клопоту з 
тими, що в краю. Однак знай- 

| шл^ся ще одиниці, які підда
лись спокусливій пропаганді 
іі покладають великі надії на 
мітцчці ‘Червоні шифи”.

Це головним чином несвідо
мі волинці, які виїхали з краю 
за Польщі. Червоного раю, 
звичайно, не бачили, але під 
впливом большевицької дема
гогії вони па еміграції “про
зріли” й підтюпцем шканди
бають за московським возом. 
Непохитно вірять в совітські 
благодати, а свідому громаду 
вважають буржуазною, контр
революційною і навіть імпері-

ялістичною. Новітній больше- 
виц-ький винахід: українські 
пролетарі на еміграції — імпе
ріаліста.

Очевидно, що цей фанатизм 
вивітриться лише “там” , за 
китайським муром пильно бе
режених границь, де під дес
потичним терором сталінських 
опришків “все мовчить” і де 
сумують великі цвиптарища 
революції. Але чи багато це 
їм поможе?! Монітор

АНГЛІЯ ЗА Ф Е Д Е Р А Л Ь 
Н У  Е В Р О П У

Норвезький міністер Кот за 
явив у Лондоні, ідо Норвегія 
хоче співпрацювати з Англією 
не лише в час війни, а й по 
війні, бо, мовляв, вона пере
коналася. що сам Скандинав 
ськіїіі Союз не всилі захисти 
ти себе від загрози двох ім 
періялістичних велетнів, як Ні
меччина й Росія, а такий ви
твір, як Ліга Націй, не має 
для здійснення своїх рішень 
фізичної сили і також не 
гарантією миру іі безпечності!.

У відповідь на те лон
донський “Тайме” надрукував 
статтю, яку вважають вира
зом поглядів сучасних провід
них кол Англії. В тій статті 
між іншим сказано, що Англія 
бажає не лише налагодити 

ясного1пРиятельськ‘ відносини між

ПРИ В ІТИ  У .  Р. союзо- 
ВИ З БРАЗИЛІЇ

Д о Виконавчого Комітету У. 
Р. Союза:

Шановна Громадо! 
Будівельний Комітет Україн

ського Народного Дому ім. Т. 
Шевченка в місті С. Пауло, 
Бразилія, має шану/засвідчити 
перед Вами свою глибоку по
шану, подив і щире захоплен
ня тією великою, впертою і 
мудрою працею провідників У. 
P. С. і його рядового членства, 
яке, буквально з нічого, зумі
ло створити на протязі ЗО літ 
одну з паймогутнішнх україн
ських робітниче - демократич
них організацій світу!

Взір цього великого діла бу
де завсіди для нас ясним до
роговказом, що навчатиме, як 
саме повинно робитися гро
мадське діло.

Щиро бажаємо для У. P. С. 
нових і ще більших успіхів і 
досягнень! і

Хай живе У. Р. Союз!
Хай живе американська іі 

усесвітня демократія!
A. Коршнівський, голова;
B. Чубка, секретар;
Іван Семенець, скарбник.

вився поблажливо: “На те, 
мовляв, і студент, щоб бунту
вав, ворохобився, а скінчить 
школу, ожениться, стане д о б 
рим громадянином. Нехай пе
рекипить.” Тому, коли заво
рушення почалися в Київі, не 
звертав на них великої уваги. 
Жандармерія ж, -що підлягала 
міністерству внутрішніх справ, 
жадала рішучих кроків. Вреш
ті цар під впливом міністра 
внутрішніх справ дав наказ М. 
Драгомирову вислати збройну 
силу на поміч поліції для при
боркання з а в о р у ш ення. М. 
Драгомиров, викопуючи наказ, 
демонстративно звелів виста
вити проти університету най-

.Іусіми державами Европи, а й 
тісніше звязати їх у спілку 
держав, які б охоче співпра
цювали з нею. Досвід остан
ніх літ довів, що всі догово
ри про ненапад і взаїмну по
міч залишаються лише папе
ровими. коли нема спільної 
підготовки в справі озброєн
ня й військової організації 
сил, нема спільної стратегії та 
солідарносте здружених країн 
у кожній міжнародній ситу
ації. (

Тому Велика Британія - - 
каже лондонський “Тайме” — 
після віі)нн має подбати про 
установлення такого нового 
світового ладу, в якому би 
кожна держава, маючи свобо
ду й суверенну незалежність, 
була звязана з іншими, але 
так, щоб жадна не підлягала 
інщ рі. Головним завданням 
СЬОГОДНІШНЬОГО д нгі Є витво
рите таку систему, яка відпо
відала би згаданим засадам. 
Вже сьогодня Велика Брита
нія може починати творити 
таку систему в порозумінні з 
тими державами й народами, 
з якими разом бореться проти 
диктаторської агресії. Мусить 
вже тепер покласти основу но
вого світового господарсько
го ладу, який забезпечив би 
інтереси всіх держав і народів 
та спричинив розцвіт промис
лу й хліборобства.

Як відомо, Черчил. ще коли 
не був при владі, перед напа
дом Німеччини на Францію, 
пропонував федерацію Англії 
й Франції, створення спільно
го парламенту, спільної влади 
іі спільного військового шта
бу.

В цей час в Англії перебу
ває пять ріжних союзних дер
жавших влад і шість союзних 
армій. Тому ідея підготовки 
федерації їх стає лекшою для

Д о Виконавчого Комітету У. 
Р. Союза:

Редакція Зорі в С. Павло, 
Бразилія, разом з Вами раду
ється з Вашого великого свя
та: 30-ліття вікопомної діяль
носте У. Р. Союза. Хай на
ступні роки праці тієї Вашої 
досконалої і могутньої устано
ви будуть ще більш родючі, 
всякими корисними для Вас і 
для всього нашого .народу д і
лами.

Хай живе У. Р. Союз! Хай 
живе демократія!

Редакція “Зорі”

здійснення. І

НЕ ЦИДАДУТЬ КАБАЛЕРО 
И ВАЛАДАРЕСА

В державному департаменті 
у Вашингтоні одержано відо
мосте. що уряд ГІетена не ду- 
мцє , видавати бувших преміє- 
рів есгіанської республики, Ка- 
балеро та Валадареса, тепе
рішньому еснанському урядо
вії. Одначе не виключене, що

б іл ь ш у  к іл ьк ість  в ій с ь к а , о с о б -  ш м ц | н а т и ск а т и м у т ь  на в и д а -

л и в о  "гармат, і в и сл а в  ц а р е в і і “ У> То1?  ° 5 ^ ч ен | 0С(?би з б Ч
ІРаіртьсЯ  в и їх а т и  до Мексико.

гармат,
приблизно таку телеграму 
“Армія на позиціях, гармати 
на поготові, але ворога не вид
но.” Весь Київ тішився тією 
телеграмою, а особливо сту
дентство. Реакція ж викорис
тала її, як образу царя, й д о 
билася усунення М. Драгоми
рова.

Я, Кс.

НЕСПОКОЇ З ПОЛЬЩІ
Поляки, що втікли з Подь 

т і  до Англії, повідомляють, 
іцд в Польщі наростають не
спокої. Репресії німців, включ
но з розстрілами, не досяга
ють своєї мети. Навпаки: за
гострюють ненависть до оку- 
ПЗДТІВ. І *

ДО УКРАЇНСЬКОГО РОБІТ
НИЧОГО СОЮЗА

Витаю славний Український 
Робітничий Союз з 30-літтям 
ного корисної для українсько
го народу діяльносте.  ̂

Очі українського робітниц
тва. як і всього демократич
ного громадянства, звернені 
на цю робітничу фортецю, яка 
гідно боронить дорогі нам у- 
сім ідеали України без хлопа 
і без пана.

Зорганізоване українське ро
бітництво і трудова інтеліген
ція покладають великі надії на 
У. Р. Союз, як організацію, 
що веде перед в справі допо
моги визвольним змаганням 
українського народу.і 

Хйй живе Український Ро
бітничий Союз, слава іі гор
дощі нашого народу!

М. Дніпровий 
Сан Павло, Бразилія.

НАГОРОДА ПИСЬМЕННИ- 
КОВИ

P. Е. Шервуд, 44 роки, автор 
Ьраматичцого твору “Ейб Лип- 
Іколн в Ілииой” . нагороджений 
Іолотою медалею Національ
нім Інститутом Мистецтва іі 
іітератури за найліпший дра

матичний твір. Нагорода буде 
нРУчена йому 18-го січня в Ню 
[іорку .
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Ж І Н О Ч И И  голос
СТОРІНКА ПРИСВЯЧЕНА СПРАВАМ ОСВІТИ й  ОРГАНІЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ В АМЕРИЦІ

ВИПУСК 4. ВИХОДИТЬ РАЗ У МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ 1941

ЖІНОЧІ ЗАВДАННЯ НА 1941 РІК
З Новим Роком усі ми, без 

винятку, бажаємо чогось до б 
рого, чекаємо змін на ліпше, 
як на українських землях так 
і по всьому світу. Щоб бомби 
й кулі замовкли та дали б 
відпочити виснаженій Европі; 
щоб ранені почали загоювати 
свої рани, а здорові могли б 
почати відбудовувати життя.

Багато з нас надіється на 
успіхи в особистому житті: на 
поліпшення родинних відно
син. на добру роботу, тощо; 
не дурно ж витають люде о- 
дин другого: “3 Новим Ро
ком, з новим щастям".

Така вже людська вдача, 
що пишається мріями, розкві
тає від колисання любих на
дій. Але рідко в житті людини 
трапляється щось близьке до 
щастя, чи досягнення. Певно і 
й цей Новий Рік принесе ко 
мусь з нас радість. Але зда
ється. що як би серце не з а 
грівалося інколи проблисками 
світла — не витримати б нам 
сучасної жорстокости. І це ка
жемо ми тут. у затишній Аме
риці. далеко від гнету дикта
торських урядів і лихоліть 
війни, де нам в порівнанні з 
старим краєм жиється, як у 
раю. Тут ми терпимо від опи
су горя наших сестер і братів 
в Европі. 1 власне це наше 
лекше і вигідніше життя на
кладає великий обовязок на 
українсько - американське ж і
ноцтво перед своїм сумлінням, 
перед рідною і перед прибра
ною батьківщиною. Якщо ми 
тут. у вільній Америці, будемо 
спочивати, а не змагати до 
творчої праці, то й ми буде
мо по части винні, як доля 
Сполучених Держав буде гір
шати.

Перед Україною будемо грі
шити, якщо через свою бай
дужість не зможемо підгото
вити і наладити своєчасно д о 
помогу так. щоб. як тільки об
ставини дозволять, ми могли. J

ви життя зможуть задоволь
нити потреби жінок, як і ці
лого населення.

Користуймося ж, громадян
ки, нашими правами! Як аме
риканки, голосуймо за  тих 
представників, які нам зда
ються найліпшими. Як україн
ки організуймося у громади, 
спілки і т. і. Підтримуймо Ж і
ночу Громаду, не даймо їй за 
непасти, то поведемо далі пра
цю, яку провадили поступові 
жінки в краю доти, поки була 
можливість.

Звичайно, мало буде корис- 
ти. якщ о ми тільки віддамо 
свої голоси за когось, або за
платимо членські вкладки. Му-' 
симо взятися до більшої гро
мадської праці. Перед кожною 
з нас стоїть безліч завдань і 
тільки ті. котрим все байду
же, можуть пасивно жити, за 
доволені сами собою.

Кожна жінка може щось ко
рисне зробити, якщо чесно 
скаже собі: хай цей день не 
перейде зайво, хай, як скін
читься, цей рік, я зможу ска
зати — те й тс зроблено, те 
й те осягнено.

*
Як підійти до обовязків 

громадянки?
Незнання мови не є виправ

данням бездіяльності!, бо тут 
же є досить просвітних уста
нов, які радо н задармо вчать 

(Продовження на стор. 4)

Ж ІНКИ НА Д ЕР Ж А В Н ІЙ  
СЛУЖБІ

J-/a протязі” оранніх місяців 
і правдоподібно ще у най
ближчому часі/уряд Сполуче
них Держав- фийняв і певно 
ще прийме багато жінок на 
державну Службу. Поширена 
оборонна про/рама та інші д і
лянки державної служби ви
магають нових сил. Між ними 
є багато мііць, що можуть 
зайняти жінки.

На першову місці находить
ся санітарнаіслужба. Нові дер
жавні та військові шпиталі, 
потрібні для побільшеної ар
мії, потребують тисячів нових 
доглядачок ( “норс” ), праців
ниць у хемічних і бактеріоло
гічних лабораторіях, робіт
ниць у кухнях, при прднні бі
лизни та при інших шпиталь
них роботах.

Дальше всілякі нові і старі 
установи потребують тисячів 
стенографісток, канцелярійних 
робітниць, секретарок та ін
шого роду урядовців на вся
ких, нижчих і вищих, станови
щах. В секретаріяті справед
ливосте. праці, торговлі і вну
трішніх справ потворено ба
гато нових відділів у звязку з 
регістрацією чужинців, вишко
лом фахових робітників, по
ширенням служби здоровля та 
великих державних закупів 
для армії і флоти*

Окр’м того повстало багато 
спеція.;ьних зайнять у ділян
ках, що вимагають знання де
яких спеціальних фахів, як 
фотографії, купецтва, рисо- 
вання. навчання і т. п. Про 
всі ті можливості! державної 
служби повідомляють загал 
оголошення в поштових уря
дах та спеціяльні публікації. 
Часто щоденна преса прино
сить вістки про те, що відкри
лась одна чи друга ділянка 
державної служби, на яку мо
жуть стати також жінки.

Серед української іміграції 
року зростає кіль-

часу, помогти прн j рава вирішила звернутись до j кість дівчат, що покінчили се
редні й вищі школи, часто у 
всіляких спеціяльних ділянках. 
Разом з тим на кожному кро
ці можна стрінути нарікання, 
як тяжко молодим людям най
ти тепер працю, І тільки ду
же рідко наспіває вістка, що 
якась дівчина українського ро
ду пробувала дістати держав
ну працю, а ще рідше, що 
справді дістала.

Тимчасом з тих нечисленних 
“щасливих” випадків видно, 
іцо труднощі в одержанні дер
жавної служби не такі то ве
ликі. Лиш десь-не-десь по
трібний до деякої міри полі
тичний так званий “пул”, себ
то добре слово якогось впли
вового конгресмена чи вищ о
го урядовця. В більшости при
ймають на службу на підставі 
не дуже трудних іспитів.

Тому нема причини, чому б 
американські українки з ви
щою освітою не мали стара
тись дістати такі становища, 
які для них доступні. Виста
чить слідкувати за оголошени
ми зайняттями, зголошуватись 
до іспитів і чекати черги. 
Певно, що неодна безробітна 
студентка, що скінчила ка- 
ледж, найде в той спосіб пра
цю, а на тій праці зможе най
ти змогу сказати добре слово

К А Т Е Р И Н А  В Е Л И  Е Р
II

Між москвофільством та укра
їнством

Як я вже згадувала, пані 
Веллер поїхала на Закарпаття 
за порадою росіянки, К. Бреш- 
ко-Брешковської, яка на гро
ші. що діставала з Америки, 
вже давала поміч москвофіль
ській молоді. Брешковська, 
хоч родом з України, але ви
хована як росіянка, рахувала 
закарпатське населенням “рус- 
ским”. Зрозуміло, що й пані 
Веллер, їдучи на Закарпаття,- 
думала, що там живе “рус- 
ский” нарід. Ту думку підтри
мували в ній і місцеві москво
філи. з якими її звязала Бреш 
ковська. Вони все намагались 
очорнити українців в очах па
ні Веллер та скерувати її без
корисну поміч у бік вихован
ня москвофільської молоді.

Але. перебуваючи серед се
лянського люду, пані Веллер 
пізнавала, що справа виглядає 
не так. Вона сама, ще у Фран
ції, студіювала російську мо
ву. Росіяне її розуміли, а ось 
нарід па Закарпатті не розу
мів. або дуже мало. Так само 
діти притулку не розуміли ви-

I поновити контракт на слідую
чий шкільний рік та вжили ті 
хати під крамниці. Школа 
фактично залишилась без при
міщення.

Тимчасом пані Веллер купи
ла клапоть землі в центрі се
ла та по довгих нарадах та 
обрахунках з директором ш ко
ли вирішила приступити до 
будовання школи. Заки поча
ти будову хотіла ще поради
тись зі своїми приятелями з 
москвофільського табору. Спо
дівалась, що вони, маючи ви
сокі становища, дістануть від 
уряду бодай частину засобів 
на будування школи. З  тою 
метою поїхала до Ужгороду 
говорити з сенатором Цурка- 
новичем та директором банку 
Гатйляком в Мукачеві. Повер
нулась до дому без нічого.

Вони почали намовляти її, 
аби школи не будувала, бо 
школа попаде в руки україн
ців. З  обуренням казала мені: 
“Я не розумію тих людей. Се
ло не має школи, а вони не 
тільки самі не мають бажання 
чим небудь допомогти тій 
справі, а ще й мене хотіли б

'
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ОБМІН КНИЖКАМИ
На засіданні управи Ж іно

чої Громади з 30-го листопада 
між іншими справами обгово
рено справу обміну книжками 
між жіночими товариствами:
Часто можна почути від жінок 
нарікання, що нема українсь
ких книжок до читання, а ті. 
що є в невеликих товариських 
бібліотеках, всі вже перечита
ні по кілька разів.

Обговоривши ту справу, уп- І кожного
не гаючи
відбудові краю. Події назріва-1 жіночих товариств з закликом 
ють тепер швидше, ніж коли, взятись до тої важної справи 
Можливо, що таксамо. як вій-1 та старатись залагодити ЇЇ за
ськово-політичне шахрайство 
примусило Галичину й Волинь 
під Совіти, та віддало Закар
паття Угорщині — зміна в 
щастю сучасних окупантів ук
раїнських земель визволить 
Україну від тяжкого понево
лення. Це звільнення може 
зірийти таксайо несподівано, 
як й закріпачення.

***
Що ми маємо робити?
Перш за все треба усвідо

мити собі, що ми можемо роз
виватися і творити завдяки 
гому, що живемо у вільній 
країні, де 20 років тому ви- 
інано право голосу жінкам. 
На Україні закон про жіноче 
зівноправство був принятий 
іа два роки раніш, ніж в Аме- 
>иці. а саме у 1918-ому році, 
іідчас нашої державности. А- 
іе за самостійністю посліду- 

ла руїна.
Большевики. котрі управля- 

оть Україною, теж визнають 
формально й на ділі ^повне 
івноправство жінок. Чому ж 

жінка, що живе під совітською 
ладою. не може користува- 
ися з свого права? Звичайно 
ому. що в Совітськім Союзі 
іхто не має жадних прав — 
і жінки, ні мужчини. Больше- 
ицька рівність виявляється у 

■ому. що уряд однаково ко
мандує і знущається над всі- 
§ н , однаково заповнює вязни- 

і своіми підданими, не роб- 
ючи ріжниці між полами. 
Отже ясно, що не тільки 
ормальні права на папері, 
’іе справді демократичні умо-

допомогою  Жіночої Громади.
Окремі товариства не можуть 
з ріжних причин мати свої 
більші бібліотеки, але майже 
кожне товариство має якусь 
кількість книжок. Одно това
риство — одні книжки, друге 
—  інші. Разом це певно дасть 
поважну кількість кнцжок.

Ото ж звертаємось до ж і
ночих товариств з проханням, 
аби прислали до управи Ж іно
чої, Громади список книжок, 
що їх товариства мають. Са
мих книжок до управи не тре
ба посилати, лише списки.
Управа, маючи ті списки, зм о
же налагодити обмін книжка
ми. Для прикладу скажім, ню- 
арське товариство має твори 
І. Франка, а бостонське О. Ко- 
билянської. Зі списків управа 
це знає, тому радить нюар- 
ському товариству післати од
ну чи більше книжок до Бос
тону і, навпаки, бостонське то 
вариство може вислати до Ню- 
арку.

Звичайно, що оплату пере
силки мають покривати самі 
товариства..

Якщо ця справа знайде під
тримку серед нашого жіноц
тва. то управа Жіночої Грома- про якусь другу американську 
ди згодом/ зможе купити деякі j українку, про тутешню україн
книжки дчі користування від
ділів. Or о * звертаємось до
жіночих ^товариств з  прохан
ням првГццг,, списки книжок, 
як рівнЛ*забрати голос у тій 
с п р а в і,/ф То в листах до уп
рави, чРвщ нашій сторінці.

сек р  J
' Д .  РІЗНИ]

ф іш  Жіноч;т ф ї І іромади

ську іміграцію, та про україн
ський нарід взагалі.

А головне те, що займе рів
не місце разом з іншими аме
риканками у праці для держ а
ви, у якій сотні тисяч україн
ців і їх дітей найшли змогу 
кращ ого життя, ніж де інде у 
світі. В. Ж.

Д ерж авна народня школа в селі Нересниці, тячівськоі' округи, на Закарпатті. 
Збудувала ї ї  К. Веллер на власні засоби

ховательки росіянки, яку паш 
Веллер запросила й яка за пів 
року залишила ту працю. Д ру
га така вихователька (по ре
комендації Брешковської) бу
ла три місяці. Після того па
ні Веллер взяла за вихователь
ку до притулку українку, емі
грантку з Київа. Була нею вдо
волена і нераз користувалась 
її допомогою' в розмовах з 
місцевими людьми. Бачила, 
що українка з Київа та міс
цеві люде говорять одною мо
вою. Бачила і чула, як виз
начні представники москво
фільства говорять до людей 
українською мовою, а не ро
сійською. яку пропагують та 
якою говорять з нею.

Не обізнана з місцевою ко
лотнечею американка, демо
кратка в найкращому розумін
ні того слова, не розуміла по
літичної боротьби за мову. 
Тому старалась не вмішува
тись у місцеву політику та 
провадила свою працю так, 
як сама її розуміла. Зайняла 
таке становище: людей треба 
вчити, бо тільки освіта підне
се культурний та господар
ський рівень населення. А вчи
ти треба мовою, що є най-, 
більш зрозумілою для людей, 
тобто їх  рідною мовою. 

ч Нова школа
В селі Нересницях, де за 

мешкала пані Веллер, Народня 
Школа не мала свого будин
ку. Наука відбувалась у старій 
парохіяльній школі (одна кім
ната) та в двох найнятих жи
дівських хатах. Надзвичайна 
тіснота, тяжкі гигіенічні умо
ви. розкиданість перешкоджа
ли розвиткови шкільної пра
ці. Терпіла від того і вся куль- 
турно-освітня праця в селі, 
яка там завше зосереджуєть
ся біля школи. Не було по
мешкання ддя вистав, лекцій, 
концертів, хоч село мало до б 
рий хор, заходами директора 
школи. А. Б. Буркацького (ук
раїнець з Полтавщини).

Зрештою на весні 1933-го 
року власники двох хат, най
нятих під школу, відмовились

втягнути в свої політичні ін
триги. Школа — це головне, 
що село потребує, і тут не мо
же бути питання, чи треба бу
дувати чи ні.”

Ото ж тих “добродіїв” , що 
так дбали за народні пекучі 
справи, пані Веллер не послу
хала, дала засоби на будуван
ня школи та сама слідкувала 
за бігом праці. Директор ш ко
ли потрафив організувати се
лян до праці коло будови. Се
ло дало безкоштовно працю 
та коней на доставу ріжного 
матеріялу. За літо школу по
будовано. Пані Веллер переда
ла будинок і землю у власність 
села.

На початку місяця листопа
да відбулось врочисте від
криття школи, яке фактично 
перетворилося в пошанований 
пані Веллер. Перше і останнє. 
Сільський уряд, селяне, шкіль
ні діти, довгим походом прий
шли по свою “панійку” відвес
ти її до  школи на свято від
криття. Ця увага селян приєм
но її діткнула. День був гар
ний, соняшний. Настрій у всіх 
справді врочистий. Зїхалось 
багато вчителів з сусідних сіл, 
приїхав шкільний інспектор 
округи, наспіло багато теле- 
грам-привітань, одна з них з 
Ужгороду з шкільного уряду. 
Не було тільки нікого з мос
квофільського табору, хоч во
на розіслала особисті запро
шення.

Найбільша заля в новій 
школі не могла вмістити всіх 
присутних, тому офіціяльна 
частина свята відбувалась пе
ред школою. На ґанку сиділа 
пані Веллер та її давний при
ятель, Гансен, англійський про
тестантський проповідник в 
Мадярщині, який спеціяльно 
приїхав з Будапешту на від
криття школи, Перед ганком: 
гості, школярі зі своїми вчи
телями, далі місцеві селяне. 
На горішньому ганку — хор. 
Маяли прапори: державний та 
жовто-блакитний, закарпатсь
кий. В кожній промові — по- 

(Продовження на стор. 4J

1935.

НЕ М ОЖ НА Б А Й Д У Ж Е  ДИВИТИС1
Чи знаєте ви, живучі у достатках,
Як діти від холоду й голоду мруть 
У Богом і людьми забутих Карпатах,
А родичі долю  з розпуки кленуть?

Чи бачили ви ті обличчя худенькі,
Без усмішки щастя, сумні без кінця? 
їх очі запалі, уста все бліденькі 
Та струпом покриті нужденні тільця?

Чи ж можна на те все байдуже дивитись? 
Вони ж наші діти, вони мусять жить —*
Надії народу, країни майбутність,
Та як вас розбурхати, чим зворуш ить?

Якби я хоч слово вогненнеє мала,
Д орогу до ваш ого серця знайшла б,
Жалем до нещасних його б запалала, 
Бажаннями жертви у мент зайняла б.

Забули б тоді ви мізерні турботи,
Дрібнички звичайного, сірого дня,
З  завзяттям віддали б всі сили роботі,
Щ об дітям-надіям спасати життя.

Е. СЛАВКОВА

т р а г і ч н и й  В И ПАД ОК  З Ж І Н О Ч О Г О  Р У Х У
(Цорт Д ітройт, Миш.)

У страшній автомобілевій 
катастрофі, що мала місце в 
Д ітройті 30-го грудня, згинула 
членкиня Ж іночого Товарис
тва “Просвіта” , зоря Україн
ської Робітничої Театральної 
Трупи в Норт Дітройт, Мару
ся Ярна, дружина Олекси Яв
ного, одинока донечка і під
пора родичів, Петра і Катери
ни Купіцьких.

Чутка про смерть її розій
шлась в одній мінуті по цілім 
місті і поза Дітройтом. Віст
ка ця вдарила по нас як грім. 
Ближчі і дальші знайомі то 
вариші плакали як діти, а 
що ж доперва немічний муж, 
який лежить у шпиталі, та рід
на мати, батько! Вони втрати
ли одиноку свою підпору на 
старі літа.

Як організація ми втратили 
дуже багато, бо покійна Ма
руся ще з маленької дитини 
росла між нами, учащала до 
Української Робітничої Діто- 
чої Школи. Вже тоді можна 
було запримітити в неї вели
кий талант і любов до сцени. 
З  різквітом її життя виробля
лась більша здібність на теат
ральній ниві. Нераз своїм ви
ступом на сцені бавила гляда
чів, зворушувала до сліз, бо 
десятки пєс, драм переграно 
на ецбні Українського Роб іт
ничого Дому, в яких покійна 
Маруся була центром уваги 
усеї публики.

Який жаль — прямо серце 
горить у грудях на спомин, 
що ми вже ніколи, ніколи не 
побачимось, бо попроїдали 
свою дорогу товариш ку на ві
ки 4-го січня. Відпровадили 
свою довголітню працівницю 
сцени на вічний спочинок в 
супроводі кількасот знайомих, 
ближчих і дальших товари
шів. Над домовиною покійної 
■пращав її тов. Довгань від усіх 
дітройтських поступових орга
нізацій.

На просьбу матері покійної, 
яка є членкинею Союза Украї
нок, членкині відділу віддали 
глибоке співчуття по втраті її 
укоханої донечки. Отець Ти- 
хацський відправив панахиду. 
Тіло молодої покійниці несли 
хлопці з Товариства “Боян”. 
Муж покійної, Олекса Явний, 
зімлілим серцем пращав свою 
милу дружину, батько і мати, 
щ о з жалю умлівала, попро
щались з своїм дорогим скар
бом, донечкою Марусею, на 
віки, І тихо, тихесенько спус
кали бояри тіло покійної Ма
русі Явної, яка прожила лише 
32 роки, в її вічну затишну 
домівку.

Спи, люба наша товаришко, 
хай земля буде тобі легкою.

По втраті дорогого члена 
Вашої родини шлемо глибоке 
співчуття для мужа І родичів 
покійної.

Членкині Ж іночого Товарис
тва “ Просвіта” , Театральної 
Трупи, Українського Робіт
ничого Дому і Товариства 
“ Боян”.

З  ВЕСІЛЛЯ НА ПРЕСОВИЙ 
ФОНД ЖІНОЧОГО ГОЛОСУ 

(Бостон, Масс.)
В неділю, 10-го листопада, 

відбулось вінчання молодого 
українця, Володимира Балиць- 
кого, з панною Павлею Воло
шин.

Родичі молодого, Антін і 
Пазька Балицькі, щироко ві
домі громадян? в Маттапан, 
Масс. і околиці, ніколи не від
мовлять і все піддержують ук
раїнські справи. Родичі моло
дої, Михайло і Текля Воло
шин, добре знані теж в укра
їнській громаді в Бо,стоні. 
Батько молодої належить до 
Товариства Бостоцські Укра
їнці і до У. Р. Союза.

Вінчання молодої пари від
булось в українській церкві 
при АрлинГтон вулиці в Бос
тоні. ' Весільна забава відбу
лась на галі при великому чис
лі гостей, де гарно всі разом 
забавлялись. Досить їжі, пит
тя, добірна музика, та чому ж 
при так добрій народі, де є 
поважне число наших людей, 
не перевести збірку на пресо
вий фонд Ж іночого Голосу, 
котрого нам, українським жін
кам, конечно потрібно.

Я просила родичів молодої 
пари, котрі радо на це позво
лили. Збіркою  зайнялись А. 
Бачин і П. Пивовар. Зложили 
по $1.00: молоді В. і П. Ба
лицькі, М. Т. Волошин, П. 
Грудзінський. По 50 центів: А. 
і П. Балицькі, Г. Найда, А. 
Яворівський, М. Волєщук, А. 
Івашків, П. Пелех, Ф. Бачин, 
М. Мельник, М. Пивовар, Н. 
Камфонік. По 35 центів: Л. 
Ґаланджій і И. Онуляк. По 25 
центів: М. Мазур, А. Марцини- 
шин, С. Кучер, С. Маііброда, 
О, Галатин, А. Степенько, М. 
Ничай, М. Кравець, С. Гудима, 
Ф. Костецький, А. Старушок, 
Я. Кутна, Р. Копитко, М. Сте- 
пасюк, Я. Старушок. По 20 
центів: М. Пужак, С. Шадай. 
В. Вонс, 15 центів. По 10 цен
тів: С. Козак, О. Січкоріз, Ю. 
Крисько і Вільчевський. Р а
зом $13.40.

Ці гроші вислано до касієр- 
ки Ж іночої Громади Ню й о р 
ку. Ч. посвідки AL-4232849. 
Родичам, що справили таке 
гарне весілля і позволили пе
ревести збірку на новище зга 
даний фонд, і тим ж ертводав
цям, котрі зрозуміли потребу 
жіночої газети та зложили 
свій т я ж к о  запрацьований 
гріш, складаємо щиру, сердеч
ну подяку, а молодій парі жи- 
чимо доброго здоровля і в 
щастю прожити їх довге та 
веселе життя.

Одна з гостей

НА ЖІНОЧИЙ ГОЛОС
1

Матапан, Масс.
Дня 17-го листопада Юлія і 

Лев Галанджій, дочка і зять 
Марії і Павла Пелехів, справи
ли своїм родичам 35-ті роко
вини їх подружжя. Це була 

(Продовження на стор. 4)
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Свято відкриття народньої школи в Нересницях з  13-го листопада 1932. 
На ґанку стоїть фундаторка школи, К. Веллер, і англієць Гансен. Промов
ляє директор школи Буркацький. На балконі хор.

К А Т Е Р И Н А  ВЕЛЛЕР
(Локіичення з стор. 3) 

шановання пані Веллер, при
знання її заслуг. Маленька 
школярка говорить від шко
лярів. обіцює любити школу, 
добре вчитись та все жит
тя памятати “добру панійку” ,- 
Староста села поважно спові
щає, що за велику працю па
пі Веллер село вибрало її по
чесною громадянкою Нерес- 
ниць та доручуе їй грамоту 
про те. Ця грамота, виконана 
добрим малярем, як рівнож 
великий портрет пані Веллер 
з того дня прикрашували 
найбільшу класу в школі. Між 
промовами співає хор, лунає 
над селом українська пісня, 
бадьоро розноситься “Многая 
літа” , що співає не тільки хор, 
а всі присутні.

Після офіціяльної частини 
кожний школяр (а було їх 
около 250) дістав зошит, олі
вець, перо та великий білий 
колач. Це для них був неаби
який подарунок. Гостей за 
прошено на обід. Вечером 
відбувся перший концерт в 
новій' школі. Програма скла
далася з дитячої опери Мико- 

^  ли Лисенка “Коза-Дереза" та 
хорових точок. Акомпаніював 
для “Кози-Дерези” містер Ган
сен. Приїхав на два дні раніше 
для проб, йом у так сподоба
лись деякі мелодії з тої опери 
та хоробих співів, що він пе
реписав їх та забрав зі собою.

Пізніше “Козу-Дерезу” ста
вили кілька разів за вільним 
вступом, аби дати можливість 
і найбіднішим колам місцево
го населення побачити її.

Так було відсвятковано ве
лику подію в ^китті села: від
криття нової школи, побудо
ваної пані Веллер.

, Е. Залевська

Ж ІНОЧІ З АВ Д АН Н Я  НА 
1941 РІК

(Докінченім з стор. 3) 

чужинців англійської мови. 
Але якщо' за тяжкою працею, 
або старшим жінкам нема змо
ги придбати нову мову — хі
ба нема безмежного поля пра
ці українською мовою та пе
реважно серед українців?

Краса життя й людей в їх 
ріжноманітности і тому одна 
жінка може найкраще себе 
проявити як мати або госпо
диня, друга як співачка, третя 
виявить здібности до науки 
чи політики, і т. д. На щастя, 
ми всі можемо приложити 
свої сили — поступ вимагає 
всіляких вдач, всіляких талан
тів.

Хіба молода мати не має 
чого вчитися? Хіба є госпо
диня на світі, яка не могла б 
причепурити своєї хати? Чис
та, зі смаком вбрана (абсо
лютно незалежно від того, чи 
модерна чи ні) хата, якщо 
вдасться, з кількома нагаду
ваннями про Україну, —• це 
притулок, котрий кожна гос
подиня повинна створити сво
їй родині.

Кожна жінка вміє куховари-

вали до решти уста українській 
жінці в краю і внаслідок того 
перестав виходити часопис ук
раїнської жінки Жіночий Го
лос у Львові, від тоді велика 
потреба вимагає, щоб приско
рити появу такого часопису в 
Америці. Я з нагоди коляди

З Ж ІНОЧ ОГО Р У Х У
(Докінчений з стор. 3) 

велика і приємна несподіван
ка для ювилятів.

На цій забаві було дуже ба
гато людей з Масачузетс, так 
як і з Род Айленд. Товариш
ка і товариш Пелехи це ак
тивні члени українських орга
нізацій. Товаришка Пелех є 
предсідателькою У к р аїнської 
Жіночої Громади в Матапан і 
щиро працює, щоб організа
ція розвивалась як найкраще. 
Тов. Пелех є предсідателем 
Українсько - Американського 
Горожанського Клюбу, а рів
нож контрольором Українсь
кого Просвітного Дому в Ма
тапан.

По численних привітах і 
прочитанні телеграм роздава
но коровай, при котрім гості 
зложили дарунки, за що юви- 
ляти дуже вдячні. При цій на
годі гості зложили 25 доларів 
на часопис Жіночий Голос. 
Всім гостям, а зосібна тим, 
що помогли Галанджіям від
бути цю забаву, і тим, що 
склали жертву на жіночий 
пресовий фонд, від імені М. і 

ІП. Пелехів складаю щиру по
дяку. К. Берестецька

; висилаю $2.00 на фонд Жіпо- 
Ічого Голосу в Америці і кли- 
Iчу всі поступові жінки: Спі- 
!шім з жертвами і вже від те
пер підготовляймо передплат

ників . Як всі враз прикладемо 
своїх рук, то незабаром буде
мо читати свій часопис Ж іно
чий Голос. А тимчасом хай 
живе і розвивається жіноча 
сторінка при Народній Волі.

Марія Федорович

(Кромптон, Р. Ай.)
Дуже радію, що українське 

іллю ступове жіноцтво в Амери- 
КОЧ задумує видавати Жіночий 
паТолос в Америці. Від часу, як 
к а  ольшевицькі визволителі ску

Рочестер, Н. й .
Жіноче Товариство ім. Лесі 

Українки в Рочестері радісно 
витає появу Жіночого Голо
су. Будемо старатись в міру 
сил підтримувати свою пресу.

13-го грудня, на Андрія, на
ше товариство зробило вече- 
рок-забаву. Кілька жінок зай
нялись приготованням того 
вечора. Столи накриті білими 
обрусами, на столах українсь
ка вечера з пирогами та пам- 
пухами. Не бракувало і аме
риканського “айс-крім”-у. Всі 
жінки зійшлися на ту святоч
ну вечеру. Всі були вдоволені, 
веселі. При тому неодна зга
дала за старий край, за моло
ді літа, за те як ворожила під 
Андрія. Одна з наших товари
шок навіть перебралась за 
Андрія та жартами і приповід
ками забавляла присутних.

При тій нагоді жінки не за 
були за пресовий фонд Жіно
чого Голосу і зложили три 
долари.

На останніх зборах товарис
тва було ухвалено вислати до 
Жіночої Громади пять дола
рів річного членського внеску. 
Разом вислано вісім доларів. 
Від нашого товариства баж ає
мо найкращого успіху в пра
ці Жіночій Громаді та жіночій 
сторінці. А. Бойко

ти, але чи навчилися ми деш е
во й, головне, здорово году
вати своїх? Чому, наприклад, 
господині-фармерці не похва
литися гарним городом і квіт
ником? Ми все розказуємо, 
що Україна пишається сада
ми, а тут, незалежно від того, 
чи на селі чи в місті, чи ста
раємося ми прикрасити свій 
кусник землі? Спробуймо так 
вести своє життя і господар
ство, щоб і сусіди радували
ся з нашої присутности, щоб 
і їм було цікавіше жити.

Є потреба в знанні, як то 
дати першу поміч, коли тра
питься нещастя, або хтось за 
хворіє. Тепер по цілій Амери
ці викладають курси “Першої 
помочі” при філіях Червоного 
Хреста. Варто декому з нас 
скористати з цеї можливости.

Чимало жінок працює в ін
дустрії і є навіть членами ро
бітничих юній. Цим жінкам 
треба поширити своє знання 
історії робітничого руху, по
знайомитись з правами, що 
їм дає приналежність до юнії.

Звичайно, щодо активного 
життя, необхідно мати здо- 
ровля. Отже підлікуймо зуби, 
провірмо в кліниці стан свого 
організму, позбудьмось недо
магань, якщо їх маємо, і за 
чинаймо Новий Рік здорові т і
лом і духом.

*
Навіть для виповнення кіль

кох з цих перелічених за 
вдань треба буде розпитати 
інших чи слідкувати за жур
налами. Ще більшого напру
ження вимагатиме духовна 
праця над собою й своїм ото
ченням.

Памятаймо, Що організація 
це перша вимога громадсько
го й політичного успіху. Ті, 
що складають організацію, 
мають бути освічені й відпо
відальні, інакше все піде ніна- 
що. Памятаймо, що в Америці 
є можливість вчитися, пізна
вати те, що нас цікавить, бу
дувати нове життя. Школи і 
публичні бібліотеки існують і 
кають нашого відвідування. 
Якщо де хтось не певний, 
де роздобути відомости про 
щось, яку книжку позичити в 
бібліотеці —  порадьтеся з 
бібліотекаркою вашого райо
ну. Якщо мова стоїть на пере
шкоді — попросіть дітей або 
сусідів помогти. Нарешті, як
що Жіноча Громада розрос
теться на більші розміри, як
що буде постійний просвітний 
центр української жінки, буде 
можливість обговорювати всі
лякі питання на зборах, пош
тою та на сторінках “Ж іночо
го Голосу”.

Ото ж нашим головним за 
вданням є поступ, особливо 
духовий поступ. На Новий 
Рік наберімся сили й завзяття 
зі слів Христі Алчевської:
“Хай буде світ постійно повен 

віри,
Що тільки те лишиться по 

віках,
Що дух творив, працюючи 

над міру,
А не той вік, що в людях сіяв 

жах.”
Л. Марголіна

-------------------- /і,--------------------■

ЗБО РИ  ВІДДІЛІВ
УКР. РОБ. СОЮ ЗА

ВІДДІЛ 1, ОЛИФАНТ, ПА. На річ- 
них зборах 15-го грудня потвер

джено старий уряд на рік 1941 як 
слідує: Йосиф Чеплик, голова; Демко 
Хомии, заступник голови; Павло 
Пінянськнй, фінансовий секретар; 
Петро Криницький, рекордовий сек
ретар і касіер; Демко Хомии, кон- 
трольор. Повідомляється членів, що 
збори відбуватимуться в трету не
ділю в місяця, в шкільній кімнаті 
число 1. Слідуючі збори відбудуться 
в неділю, 19-го січня, в годині 12:30 
в полуднє. П. ГІінянський, секр.

ВІДДІЛ 19, КОВТСВИЛ, ПА. Річні 
збори відбулися 22 грудня. Вибра

но уряд на рік 1941-ий як слідує: 
Филип Богатель, голова; Іван Кошу- 
та, заступник голови; Петро Шере- 
мета, фінансовий секретар; Прокіп 
Радзивилюк, заступник секретаря; 
Трофим Слюсаренко, касіер; Іван 
Петрович, заступник касіера; Прокіп 
Радзивилюк, Данило Шиманський і 
Іван Петрович, контрольна комісія; 
Михайло Сушинський і Василь Крав
чук, дозирателі хворих. Слідуючі 
збори відбудуться в неділю, 19-го 
січня, в другій годині пополудні. 
Проситься всіх членів, і членкинь 
прийти і заплатити свої місячні 
вкладки. Також проситься решту

членів розібрати си /\  календарі.
Ф. Богатель, голова; Т. Слюсарен

ко, касієр; П. Ш еремета, фін. секр.

ВІДДІЛ 20, ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. Збо
ри в суботу, 18 січня, в 4-ій по- 

пол.. в т. Лупація, при 621 С. Аме- 
рнкеи вул. Проситься всіх прийти, бо 
маємо досить важних справ. На річ
них зборах вибрано той самий уряд, 
що був попередно. Хто ще не пере
писався на нову систему, нехай це 
зробить тепер, бо пізніше може бу
ти нарікання. С. Хромяк, секр.

ВІДДІЛ 43, БОФАЛО, Н. И. Річні 
збори відбудуться в пятницю, 17-го 

січня, в годині 7:30 вечером. Буде 
звіт контрольної комісії за цілий рік. 
Обовязком членів і членкинь прийти 
на ці збори. Вибрано слідуючих у- 
рядннків на рік 1941: Михайло Шуль, 
голова; Харнктон Яремка, заступник 
голови; Григорій Видиш, фінансовий 
секретар; Андрій Мовчанюк, заступ
ник фінансового секретаря; Василь 
Дзнгун, скарбник; Василь Ярочкий, 
заступник скарбника; Петро ГІасєка, 
рекордовий секретар; Стефан Вовко- 
вич, заступник рекордового секрета
ря; Семен Надяк, Михайло Мигаль і 
Стефан Лучка, контрольна комісія; 
Антін Корпан, Стефан Лучка, Анна 
Лібер і Анна Лучка, дозирателі хво
рих; Федь Осадчук і Дмитро Федь- 
ків, післанці; Теодор Бойко, дверннк.

П. Пасєка, секр.

ВІДДІЛ 50, ПИТСБУРҐ, ПА. Збори 
в неділю, 19 січня, в годині 2-ій 

пополудні, в Українськім Клюбі, на 
Бінґгам і 11-та вулиця. Проситься 
всіх членів і членкинь прийти на ці 
збори, бо маємо дуже важні справи 
до полагодження. Також кожний 
член має точно платити свої вклад
ки на зборах, а не пізніше. На річ
них зборах 15 грудня вибрано уряд 
на рік 1941 як слідує: Іван Ян, пред- 
сідатель; Ннкола Мащак, заступник 
предсідателя; Іван Качорівський, сек
ретар; Ннкола Ничай, заступник сек
ретаря; Евген Банах, касієр; Василь 
Турок, заступник касієра; Іван Бар- 
днн і Никола Ничай, контроля. З б о 
ри надалі будуть відбуватись в тій 
самій галі в трету неділю по першім 
кожного місяця.

І. Качорівський, секр.

ВІДДІЛ 64, БОФАЛО, Н. й . Повідом
ляється всіх членів і членкинь, ЩО 

річні збори відбудуться в неділю, 19 
січня, в годині шестій вечером. Річні 
збори мають велике значіння, бо на 
них рішається доля нашого відділу. 
Тому від кожного члена і членкині 
вимагається конечно бути присутним 
і рішати своїм голосом про дальшу 
будучиість відділу. Всіляких справ у 
відділі призбиралось дуже багато, 
котрі зможуть полагодити тільки всі 
присутні члени і членкині. А найваж- 
иіиіе це те, що конвенція наближа
ється і треба нам спільними силами 
підготовитись до неї, а також зміц
нити наш відділ. Взагалі на річних 
зборах Ви почуєте звіт урядників, а 
також виберете собі новий уряд на 
рік 1941. В першу чергу довжники 
мусять вирівнатн свої залеглостн, бо 
в противнім разі будуть суспендова
ні. Під всяким оглядом раз на рік всі 
повинні прийти. Котрий член чи 
членкиня не прийде, заслугує на ка
ру, а також тратить голос і всі при
вілеї у відділі на цілий рік.

С. Децик, голова; І. Пастернак, ф і
нансовий секретар; М. Фарійон, ка
сієр; М. Сорока, рекордовий секре
тар.

ВІДДІЛ 72, ДІТРОИТ, МИШ. Річні і 
місячні збори відбудуться в неді

лю, 19-го січня, у годині 1:30 попо
лудні, в Українськім Горожанськім 
Клюбі, при Мишиген вул. Всі мають 
прийти точно в означений час, бо від 
четвертої години галя буде зайнята. 
Буде справоздання старого уряду і 
контрольної комісії. Також буде ви
бір нового уряду на рік 1941. Ці збо
ри мали відбутись у  субрту, але з 
причини, що галя зайнята, то відло- 
жено на неділю. Всі як один на ці 
збори рівно в годині 1:30 пополудні.

Секр.
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і МУСКУЛЯРНІ БОЛІ УСУ- 
I ВАЄТЬСЯ СКОРО

He терпіть мускулярнпх болів без- 
потрібно. Тисячі*лю дей ВДОВОЛЯ- 
лися чудовим звільненням від 
ревматичних болів, від болів у 
мускулах бедрів, від звихнень і 
болю  м’язіз, тільки через нати
рання •Пейн'-Експеллером. Ц ей сен- 
заційний Лік приносить славетну 
полекшу скоро. Понад 17 мільйо
нів пляш ок вж е їіродано. Отже, 
не чекайте. Купуйте Пейн-Екс- 
пеллер. Питайте за  Пейн-Експел- 
лером з  якорем на опакуванні.

ВІДДІЛ 104, КЛІВЛЕНД, О. Збори в 
неділю, 19 січня, в 1:30 попол. 

Проситься всіх членів прийти, бо є 
важна справа. Хт^ ще не дістав ка
лендаря, нехай візьме собі на цих 
зборах. Др. Р. Модний, рек. секр.

ВІДДІЛ 169, ГЕМОНД, ІНД, Пові
домляється всіх членів, що річні 

збори відбудуться в неділю, 19-го 
січня, при 1006 Меріл Стріт. На цих 
зборах буде справоздання урядників 
і вибір нового уряду. Секретар

ВІДДІЛ 173, ШИКАҐО, ІЛЛ. Збори 
в суботу, 18 січня, в 7-ій веч., в 

Парковій галі, де все. На рік 1941 
зістав вибраний старий уряд. Адреса 
секретаря: G eorge T a ta ry n , 1900 W. 
48th S tree t, Chicago, Illinois.

Уряд

ВІДДІЛ 213, ПЛИМАВТ, ПА. Річні 
збори відбудуться в неділю, 19-го 

січня, в годині пятій пополудні, в 
галі, де все. Обовязком кожного чле
на прийти на ці збори, вислухати 
звіт уряду і контрольної комісії за 
рік 1940 та взяти участь у виборах 
уряду на рік 1941.

Н. Ґлоґовський, секр.

ВІДДІЛ 224, БОСТОН, МАСС. Річні 
збори відбудуться в четвер, 16-го 

січня, в годині 7:30 вечером, в Ели- 
забет ГІібоди Гауз. Проситься всіх 
членів прийти на ці збори і взяти 
участь у виборах нового уряду на 
рік 1941. Уряд

ВІДДІЛ 225, КЛІВЛЕНД, О. Збори 
в неділю, 19 січня, в 1:30 попол., 

в У. Р. Домі, при 1051 Обори Евню. 
Проситься всіх прийти і вирівнатн 
свої вкладки за рік 1940. Уряд на 
рік 1941-ий є слідуючий; Григорій 
Зарубінський, голова; Дмитро М од
ний, фінансовий секретар; Степан 
Ленько, касієр; Мнрон Турик, рекор
довий секретар; Андрій Веґера, Ва
силь Ковальський і Степан Тацейко, 
контрольна комісія.

М. Турик, рек. секр.

ВІДДІЛ 227, МЕКІЗ РАКС, ПА. Річні 
збори відбудуться в неділю, 19-го 

січня, в годині першій пополудні, в 
Українськім -  Народнім Домі. Буде 
справоздання і вибір нового уряду ■ 
на рік 1941. Також є інші дуже важ 
ні справи до полагодження. Просить
ся всіх членів прийти на ці збори.

Дмитро Старощак, предсідатель; 
Анна Гойсан, секретарка.

ПОЧУВАЄТЕСЬ ЗЛЕ — НЕ 
МАЄТЕ ЗАПАЛУ ДО ЖИТТЯ?

Болить вас голова —  маєте гази 
в шлунку?

•  Скільки разів маєте запір кишок 
і терпите болі через гази, злий від
дих, нудоту віл нестравності!, вжийте 
F E E N -A -M IN T . Це розвільняюча 
жвачка, котра має добрий смак, по
радить вам на запір легко, а певнр. 
Заживайте перед спанням — а рано 
почувайте полекшу й ви знову бу
дете почуватися добре. Мільйони 
людей — молодих і старих, покла
дається на цей недорогий F E E N -A - 
M INT. Він поможе й вашій родині. 
Купіть F E E N -A -M IN T  нині!

HappyNewYear
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СЕРДЕЧНІ ПОБАЖАННЯ НАШИМ УКРАЇН
СЬКИМ ВКЛАДЧИКАМ 3  НОВИМ РОКОМ

SOUTH SIDE BANK AND TRUST 
COMPANY

524-530 CEDAR AVENUE, SCRANTON, PA.
Члені Федеральної Корпорації Обезпечеиня Депозитів

ASSEM BLY  227, M cK EES ROCKS,
P A . Y early  m eeting  w ill be held 

Sunday, J a n u a ry  19, a t  1:00 p. m., 
in  th e  U kra in ian  N ational Home. 
A u d ito rs’ rep o rt w ill be g iven and  
election o f  officers fo r  1941 w ill tak e  
place. A ll m em bers a re  u rged  to  a t 
tend.

M etro S taroschak , p res id en t; A nna 
H oysan, secre tary .

ВІДДІЛ 236, ВУНСАКЕТ, P. АИ. Збо
ри в неділю, 19 січня, в 2-ій по

пол., в “Ай-Ті-Ю” галі. Буде пере
бирання нового уряду, котрий є слі
дуючий: Теодор Кучер, предсідатель; 
Анна Михайлюк, секретарка; Іван 
Мартишок, касієр; Роман М аксимо
вич, дозиратель хворих; Николай 
Михайлюк і Катерина Сагайдак, кон
трольна комісія Н. Михайлюк

ВІДДІЛ 244, РОЧЕСТЕР, Н. И. Зб о 
ри в пятницю, 17 січня, в 8-ій веч. 

Проситься всіх прийти, бо контроль
на комісія здасть звіт за других 6 
місяців минулого року. Вибрано слі
дуючий уряд на рік 1941: С. Тимчи- 
шин, голова; М. Корчинський, за 
ступник голови; Василь Бойко, ка
сієр; Яцкко Поливка, заступник касі- 
лра; Стефан Сидор, секретар; Олекса 
Луців, заступник' секретаря. Адреса 
нового секретаря: S t. Sydor, 113 
D ayton S tree t, R ochester, N. Y.

Теодор Олексин

ВСЬОГО НАЙЛІПШ ОГО УКРАЇНСЬКИМ ПРИ
ЯТЕЛЯМ з  н о в и м  РОКОМ

THIRD NATIONAL BANK 
AND TRUST COMPANY

SCRANTON, PA.
Член Федеральної Корпорації Обезпечеиня Депозитів

ВІДДІЛ 272, ДІТРОИТ, МИШ. Річні 
збори відбудуться в неділю, 19-го 

січня, в 11-ій годині перед полуднем, 
в Українськім Робітничім Домі. Всі 
члени мають обовязково бути на цих 
зборах. Неприсутний підлягатиме гро
шевій карі. На цих зборах, окрім ви
бору нового уряду, буде читаний і 
принятий- статут з поправками, ви
рішення льокалю нашого відділу та 
приєднання нових членів, щоб наш 
відділ міг мати двох делегатів на і 
слідуючій конвенції. Рівнож кілька 
інших справ чекає на вирішення при 
більшому числі членів.

О. Мурмилюк, секр.

? н я  з  РІЗДВО М  І н о в и м  
: ім  у к р а ї н ц я м

F I R S T  N A T I O N A L  B A N K
S q i A

Член Федеральної
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