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БРИТІЙСЬКІ ВІЙСЬКА В СИРІЇ ЗАНЯЛИ 
ФРАНЦУСЬКА ЗА

ЛОГА Щ С Т У ПАВ З СЛАБИМ ОПОРОМ
ОЖИВЛЕНІ БОЇ В ПІВНІЧНІЙ АФРИЦІ ПІД ТОБ- 

РУКОМ І НА КОРДОНІ ЛІБІЇ Й ЄГИПТУ
М У СОЛІНІ К А Ж Е , Щ О  А М Е Р И К А  В Ж Е  Н А Х О Д И Т Ь 

СЯ У В ІЙ Н І З  Д Е Р Ж А В А М И  “ О С І”

Офензива бритійських і вільних француських 
військ у  Сирії поступає далі вперед. В ід  півдня від
діли, що перейшли з Палестини, дійшли у вівто
рок до передмість Дамаску, столиці Сирії '  і голов
ної пристані Бейрут. А---------------------

Вчорашні телеграми з 
Анкари повідомили, що Д а
маск і Бейрут заняті бритій- 
ськими і вільними французьки
ми військами.

Одночасно в і д д і л и  тих 
військ, які перейшли до Сирії 
від сходу, з сусідного Іраку, 
посуваються на захід здовж 
долини ріки Евфрату в напря
мі північного сирійського цен
тру, Алеппо.

Про опір французької уря
дової залоги в Сирії кажуть 
бритійські ЗВІДОМЛЄННЯ, ЩО ВОг 
на борониться тільки з “поло
виною серця". Численні фран- 
цуські відділи с к л а д а ю т ь  
зброю, щоб не воювати проти 
французів. Арабське населен
ня Сирії, вороже до францу- 
ськЬТ влади," приймає бритій- 
ську армію прихильно.

Пасивне становище німців
Становище Німеччини до 

подій в Сирії далі вповні па
сивне. Гітлер не. тільки не ви
силає на поміч французам вій
ська, але, навпаки, як пода
ють найновіші вістки, відкли
кав з Сирії відділи летунів та 
інженірські частини, щоб во
ни не стрінулись на цій тери
торії з бритійцями.

Тактику Гітлера пояснюють 
тим, що він хоче поширити 
переконання, буцім то він ні
коли не думав окупувати Си
рії та що бритійська офензи
ва є цілком невиправданою аг
ресією проти Франції.

Оживлення боїв на кордоні 
Лібії

Другий здогад щодо пасив
ної поведінки німців до подій 
У Сирії такий, щ о Гітлер хоче 
використати вміщання бритій- 
ськоі армії у війну в Сирії,
Щоб тимчасом заатакувати ве
ликими силами бритійців в
Єгипті. і

Кажуть, що за час боїв за 
Крету німцям вдалось п'ере- 
транспортувати до Лібії біль
шу кількість теяків і артилерії 
та що вони поробили приго- 
товання до нової офензиви в 
Єгипті. І справді від кількох 
днів почались оживлені бої, бі- 
ля Тобруку і на лібійсько-єги- 
нетськім пограниччі. Італій
сько-німецькі війська атакува
ли окружених у Тобруку бри- 
тійців, а німецькі .літаки бом
бардували бритійську військо
ву базу Матру в Єгипті.

Проти можливости німецької 
офензиви в Єгипті промовляє 
те, що тепер там найгорячіша 
частина року та що офензива 
в таку пору була б найтяжча.
Мусоліні, каже, що Америка 

вже в війні 
Мусоліні мав у вівторок про

мову на засіданні головної ф а
шистської ради з приводу пер
шої річниці вступлення. Італії ред 11-ома кореспондентами 
До війни. У цій промові іта- що об'їздять оборонну індус

Сполучені Держави вже нахо
дяться в стані війни з держ а
вами “осі", хоча ця війна ф ор
мально не виповіджена.

Мусоліні атакував президен
та Розевелта, представляючи 
його диктатором, і запевняв 
своїх слухачів, що поміч Аме
рики не вирятує Британії. Вій
на приведе до авторитарного 
режіму в Америці, гіршого 
сорта, ніж європейські тоталі
тарні режіми.

Розхвалюючи подвиги іта
лійської армії, Мусоліні бо
жився, щ о німецька поміч про
ти Греції не була потрібна. За 
його обрахунками, греки му
сіли здатись сами в квітні. Му- 
роліні не може дарувати гре
кам, щ о вони, пробували, капі
тулювати перед німцями, а не 
перед ним. Одначе цей “трик” 
їм не вдався.

Ціла Греція буде анектована 
' Італією

Мусоліні заявив далі в своїй 
промові, що Італія анрктує ці
лу Грецію включно з столицею 
Атени.

До Албанії, сказав Мусолі
ні, будуть прилучені частини 
сербської території, між інши
ми історичне Косове Поле. 
Чорногора буде проголошена 
“незалежним” князівством і 
під італійською контролею. Ве
лика частина Словенії буде 
включена в італійську держа
ву. Також “незалежна” Хор- 
ватщина належить в обсяг 
впливів Італії. Ціле побере>ц- 
жа Дальматії теж належати бу
де до Італії.

Цікаво, що Мусоліні в цілій 
промові не згадав ні разу 
Франції. Це вважають потвер
дженням поголоски, що під
час стрічі в Бренерськім про-

■тійський “д \че" сказав, що трію

ЧЕРЧИЛ ВІДПОВІДАЄ 
СВОЇМ КРИТИКАМ 

У ПАРЛАМЕНТІ
Бритійський премієр Черчил 

відповідав у вівторок у парла
м енті на численні запити своїх 
критиків, виправдуючи пере
довсім бритійську поразку на 
Креті.

Черчил заявив, що оборона 
Крети не була можлива без 
участи літаків, а для них бра
кувало догідних баз. На пи
тання, чому не було збудова
но більше летунських піль на 
Креті для вжитку армії, Черчил 
відповів, що не було подостат- 
ком артилерії, щоб їх борони
ти. Якщо нема змоги оборо
нити летунську пристань, то 
не розумно її будувати, бо во
на буде занята й ужита воро
гом.

Все ж таки оборона Крети 
і понесені при тому втрати не 
були даремні. За час боїв на 
Креті бритійська армія здави» 
ла повстання в Іраку, інакше 
німці були б піддержали це 
повстання, якби не були заня
ті Кретою. Ірак і Сирія були б 
сьогодні опановані німцями, 
якби не Крета.

Черчил заповів, що на про
тязі найближчих шістьох мі
сяців Британію чекають ще 
тяжчі бої і ще більше розча- 
ровань. Якщо вона їх видер
жить і за пів року ле буде 
виперта знад Нілю (Єгипет), 
то це буде нова славна сторін
ка в її історії.

Жертви боїв на Креті Чер
чил подав так: Німці втратили
12,000 вбитих у бою на суші, 
а 5,000 їх втопилось підчас пе
ревозу. Крім того німці втра
тили 180 боєвих і бомбових 
літаків та 150 транспортових. 
Втрати бритійців виносили у 
вбитих, ранених і полонених 
15,000. Вивезено з Крети 17,-
000 війська.

ЯПОНСЬКІ ПОГРОЗИ 
ГОЛАНДСЬКІЙ ІНДІЇ

ПРОТИСТРАЙКОВІ ЗА
КОНИ

смику Мусоліні був примуше
ний Гітлером зрезигнувати з 
усіх претенсій до француських 
територій.

Замітне в промові Мусоліні 
було теж висловлене невдово
лення з поведінки Туреччини 
й Еспанії. Турки, сказав він, 
помагали грекам підчас війн» 
в Албанії. Про Еспанію він 
сказав, що її будуча політика 
залежить від власного рішен
ня.

__________ __________ ( >
КАЖЕ, ЩО НЕБЕЗПЕКА ПІД

ВОДНИХ ЧОВНІВ БУДЕ 
УСУНЕНА

Чарлз Ф. Кеттерінг заявив у 
Дітройті, що він вірить, що 
загроза німецьких підводних 
човнів буде усунена в недов
гому часі.

Він є директором розслідів 
Дженерал Моторе Корпорей- 
шен і головою Ради Краєвих 
Винахідників та одним з най
більших винахідників Амери
ки. Свою заяву він зробив пе-

Числениі страйки в ofjopon- 
В Токіо відбулась нарада них індустріях викликали обу- 

військових, флотних і політич- І рення в сенаті й конгресі, яке 
них провідників, па якій по | старається використати реак- 
всій правдоподібности обго- ці^на меншість. Внесено про- 
ворківано міри, що їх  прийме, екти нових протистрайкових 
Японія після того, як управа j законів, які давали б прези- 

I Голандської Ішф відказалась! дентови право забирати під 
І сповнити японські економічні ! управу держави всі фабрики, 
1 домагання.'Я к відомо, Японія | де через страйк припинюється 
хотіла дістати шляхом дого- j праця для оборони. Також хо- 
вору повну контролю над ви-  ̂ч<.ть поширити права прези- 
возом важних сирівців а  н іє і 'д ента в справі асентирунку 
багатої голандськоі колонії. j страйкуючих у гірборовому ві- 

Японськй преса пише, що ■ ці, особливо ж тих, кого звіль- 
відповідь Голандії в справі то- | нено від війська саме через те, 

j го договору була цілком н е - ' що він працює в оборонній ін- 
j вдоволяюча і шб Японія при-1 дустрії.
мусить Голандську Індію увій-1 Д о закона, яким ухвалено 
ти в “новий лад", який Японія І дальших десять більйонів до- 
заводить в Азії. І ларів на оборону, додано по-

-------- ------ ---------------- і станову, що з тої суми не смі-
ДАРЛАН РАДИТЬ СПІВПРА- І ється платити грошей компа- 

ЦЮ З ГІТЛЕРОМ І ніям ні робітникам, які від-
Адмірал Дарлан, заступник мовляються приняти рішення 

премієра у французькім уряді \ Оборонної Ради П осередник

АРМІЯ ЗЛОМАЛА СТРАЙК У  ФАБРИЦІ 
ЛІТАКІВ В І Н Г Е Л В У Д

і головний пропагатор політи
ки співпраці з' Німеччиною, 
сказав у промові по радіо 
французам, що як Ф ранція.не 
дійде до повного порозуміння

тва у суперечках між робітни 
ками і підприємцями.

НОВІ ЛІТАКИ
З Німеччини повідомляють, 

. що там ведуться експеримен- 
з Німеччиною, вона пропаща. | ти 3 н овим и бом бовиками, які

Дарлан нарікав у промові на ■ можуть літати у “субстрато- 
те, що багато французів ві- • сфері”; себто в розрідженому 

. рить, у бритійські радіо-пові- j повітрі чотири, пять ї більше 
домлення. Він обіцяв, що як миль понад землею. В Алглії ж 
прийде ДО порозуміння З Ні- | знову виробляють вже нові 

|меччиною, тоді ф/ірнцуські по- боєві, літаки, ЯКІ М£)<куть..щвид- 
Ілонені вернуться до дому, нім- ко маневрувати у такій самій 
ці не будуть переводити таких і висоті. Американські фабрики

поч'али вже продукцію літаків.[масових реквізицій і конфіс-1
кат та що фармери, виселені J що . швидше повертаються і 
з своїх околиць, зможуть в ер -; летять, ніж якінебудь літаки

НОВИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ДРЕДНАВТ

В 1 Кемден, Н. Дж., спущено 
на воду новий американський 
дреднавт “Савт Д акота” в 35 
тисяч тон вмістимости. Є це 
третій модерний панцирник, 
викінчений в останніх місяцях. 
Він заосмотрений в панцирі і 
гармати кращі й сильніші ніж 
затоплений німецький панцир
ник “Бісмарк”. Негайно після 
спущення на воду “Савт Да- 
коти” в тих самих доках по
чато будову 10,000-тонового 
кружляка “Санта Фе".

нутись на свою землю.
-------------- <*>--------------

РАДИТЬ ЗАПАСТИСЬ ВУ
ГІЛЛЯМ

Уряд радить американським 
власникам домів вже тепер за 
пастись вугіллям, тому що в 
зимі готово його забракнути. 
Вимоги оборонної індустрії

Англії або Німеччини. Деякі з 
них мають скорість на сто 
миль на годину більшу, ніж 
найшвидші боєвики, які тепер 
вживаються.

ХІНЦІ ПЕВНІ ПЕРЕМОГИ
Командант хінських армій 

Чіян Кайшек заявив, що Хіна 
зуживають щ ораз то б ільш у! ч |лком певно переможе Япо- 
кількість вугля і добре буде, І.н'ю’ коли Америка й Англія 
коли запаси топлива на зи м у ! Д°ставлять їй потрібну зброю, 
будуть пороблені вже тепер, і Відомий хінський письменник 

Секретар внутрішніх справ ]Лін Ютанґ твердить, що поло- 
Г. Ікес перестерігає також ! **ння Японії розпучливе і що
власників автомобілів,, що за >вже деякі японці починають 
кілька місяців східні стейти говорити з насмішкою про не- 
цілком певно зазнають недо-1 вдалий чотиролітній “бліц- 
стачі газсуііни і що треба вже ! кріг” японської армії в Хіні, 
тепер почати її щадити. Він J Що хінців найбільше дивує, 
пропонує, щоб їздити поволі-1 це факт, що Сполучені Дер- 
ше автомобілями, не вживати |ж ави далі продають японцям 
їх стільки для поїздок для І газоліну й оливу, при помочі 
приємности, та подбати, щоб і якої японські літаки вбивають 
мотори не зуживали більше І масами хінських жінок і дітей 
газоліни, ніж треба. ! та нищать хінські міста.

ПОВОРОТ ГАЙЛІ СЕЛАССІ ДО ЕТІОПІЇ

Коли виявилось, що юнія л і
такових робітників у фабриці 
Норт Америкеи Авієйшен *Ком- 
пані в Інґелвуд, Кал., не 'хоче 
вернути до праці і ждати на 
вирішення її спору з компані
єю Оборонною Радою Посе
редництва, тоді президент Ро
зевелт наказав армії перебра- 
тй під свій заряд згадану ф аб
рику. В понеділок 2,500 ж ов
нірів усунули пікетників спід 
фабрики, обсадили варштати, 
замкнули дороги, що ведуть 
до неї, а командант, полковник 
Чарлз Бреншов, видав заклик 
до робітників, щоб вертали 
до праці.

Сталось це в порозумінні з 
управою К. І. О., до якого на
лежить згадана юнія і який 
передтим осудив самовільний 
страйк інґелвудського локалу. 
Зараз того самого дня 2,500 
робітників вернули до праці, 
а у вівторок ціла фабрика бу
ла в повному русі після того, 
як армія запевнила робітни
кам безпеку, як будуть іти на 
працю, вертати з неї і навіть

в їх домах. Місцеві провідни- 
; ки пробували ще стримати ро 
бітників від повороту на пра
цю в гой спосіб, шо постави
ли низку домагань, які мали б 
бути сповнені, заки страйкую 
ча меншість робітників верне 
до фабрики. Тимчасом на вічу 
в тій справі робітники ухвали
ли резолюцію, щоб вернути 
до праці, приймаючи за пев
не, що їх всіх приймуть назад 
на роботу, що переговори про 
підвишку будуть продовж ува
тись, та що підвишка буде їм 
признана від 1-го травня.

Страйк вибух після того, як 
переговори юнії з компані
єю про підвишку мінімальної 
платні з 50 на 75 центів на го
дину, та 10 центів іншим ро
бітникам, не довели до ніяко
го висліду і як справу пере
брала Оборонна Рада Посе
редництва. Нетерпеливі міс
цеві провідники викликали 
страйк підчас того, як рада 
розглядала їх справу. Фабрика 
дає працю 12,000 робітникам, 
та виробляє поверх 200 літа
ків у місяць.

НІМЦІ ЗАТОПИЛИ АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ НА 
АТЛАНТІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ?

Капітан бразильського  ко
рабля “Озоріо", я к и й  допли
ває до американських берегів, 
повідомив по радіо свій уряд 
і американську амбасаду в Ріо 
Де Жанейро, що вщ підібрав 
на морі 11 розбитків з аме
риканського корабля “Робін 
Мур”. Цей корабель плив з 
американським ладунком до 
південної Африки і мав 46 о- 
сіб на покладі, в тому числі 
вісім пасажирів, з чого три 
були жінки. “О зоріо" виряту
вав тільки 11 осіб; гри рятун
кові човни з 35 людьми доте
пер не найдені і є небезпека, 
що пропали.

Вирятувані моряки оповіда
ють, що їх напала ще 21-го 
травня на отвертому морі, 400

• миль від найближчої землі, ні- 
I мецька субмарина, яка зато 

пила “Робін Мура", хоч на 
І ньому не було ніякого воєнно- 
I го ладунку і хоч він мав ви- 
і мальовані великі американські 

прапори на обидвох боках та 
на покладі. Вночі окремий ре
флектор освічував ясно вели
кий американський прапор на 
мачті корабля.

Є це перший випадок затоп
лення американського корабля 
в цій війні. Президент Розе
велт видав пересторогу, щоб 
преса і радіо не робили поки 
що ніяких заключень з непов
них вісток і щоб зачекати аж 
вирятовані моряки прибудуть 
до пристані і злож ать під при
сягою зізнання про те, що ста
лось.

ЗАМИРЕНІ СТРАЙКИ

_ Юрба етюпських вояків і цивільного населення слухає промови цісаря Гайлі Селассі в 
часі його Тріюмфальиого візду до столиці Аддіс Абаба, після пятьох років вигнання. Вгопі 
зправа: Група бритіиських вояків біля придорожного напису під столицею Етіопії.

Південні мягковугільні опе- 
рейтори підписали умову з 
Юнайтед Майн Воркерс після 
того, як Оборонна Рада' Посе
редництва рішила, що робіт
ники в південних вуглевих 
шахтах повинні діставати таку 
саму платню, як і в північних.

Оборонна Рада Посередниц
тва виробила план замирення 
страйку робітників в алюміно- 
вих фабриках у Кливленд, О- 
гайо. Є повна надія, що робіт
ники одобрять цей план.

В Сан Дієго, Кал., виробле
но план замирення страйку ро
бітників у корабельних вар- 
штатах. Там страйкують ма
шиністи, члени, Американської 
Федерації Праці.

ЗАТРИМАЛИ $800 І $2,000 ЯК 
МЕЖУ ПОДАТКІВ

Конгресовий комітет, який 
виробляє проект нових подат
ків, рішив затримати дотепе
рішню межу особисто-доходо- 
вого податку щодо невеликих 
заробітків. Звільненими від 
податку будуть надалі неодру
жені особи, що заробляю ть 
по 800 або менше доларів в 
рік і одружені, яких заробіток 
не перевисшає $2,000 в рік.

ГОЛЛ ПЕРЕСТЕРІГАЄ 
ПОРТУГАЛІЮ

Португальський уряд вислав 
до американського правитель- 
ства ноту з запитом, чи Аме
рика має якісь ворожі наміри 
відносно Азорських островів і 
Островів Зеленого Рога, які 
належать до Португалії. Пре
зидент Розевелт у своїй про
мові згадав ті острови у  зв яз
ку з безпекою  Америки. У від
повіді на португальську н о т у  

секретар Кордел Голл заявив, 
що Америка не має ніяких за 
мірів відносно тих островів 
так довго, як вони є в руках 
Португалії і як довго нема не
безпеки, що вони попадуть в 
руки герж ав “осі", або будуть 
віддані їм для воєнного вжит
ку.

---------------- ф----------------

СУДЯТЬ “ БУКНІҐУ”
5’ Вашингтоні почалась р о з

права пр< ти совітської книж
кової аген іїї “Букніга", яка 
мала свою крамницю в Нкч 
йорку, а не зареєструвалаг,ь 
як агент чу х о ї держави, у г и й  

це є урядові совітська • ,К11"- 
і нова. Крамницю "Ц(,‘секр™
'замкнено вже рік t o v

•А. Збори u 
сіор. 4)
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Народна Воля
NARODNA WOLA — THE PEO PLE’S WILL

Орган Українського Робітничого Союза в Скрентон, Па. Виходить три 
рази на тиждень: у вівторок, четвер і суботу, за винятком державних 
американських і українських свят.
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3rd, 1917, au tho rized  J u ly  10th, 1918.
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За оголошення редакція не відповідає

ВІЙСЬКО У ФАБРИЦІ
Перший раз в історії Сполучених Д ерж ав вій

сько перебрало в мирний час п ід  управу  держави 
величезну фабрику. Сталось це в Інгелвуд, Калифор- 
пія, де місцева юнія авінційних робітників викликала 
страйк і спинила продукцію одної пятої частини 
боєвих літаків.

Лема сумніву, що цей факт викликав величезне 
вдоволення в Берліні і Москві. Такий рішучий крок 
уряду дає знаменитий матеріял для проти-американ-1 
ської пропаганди нацистів і комуністів. Певно в ж е 1 
в найближчих днях можна буде почути й побачити, j
до  якої міри большевики й гітлерівці перекрутять, Ісвої плани повного економіч

політичного викорис

ків, тому іцо вона в голосованні кілька місяців тому 
здобула собі, правда, невелику, але безсумнівно 
стверджену більшість. Але також  правда, щ о спосіб 
боротьби за ті домагання та час і обставини були 
підібрані так, що незвичайно важний чинник у та
ких справах, публична опінія, не тільки повернувся 
проти робітників, але просто примусив ур яд  приня
ти міри, які в майбутньому готові принести дуж е 
багато шкоди не тільки робітництву, але іі цілій 
Америці та її обороні перед наступом диктатур. В ій 
сько в інгелвудській фабриці, це дуж е невідрадний 
прояв, і робітництво, поступова частина громадян
ства та ур яд  повинні докласти всіх сил, щ об він біль
ше не певторився.

К У Д И  П Р Я М У Є  Ф Р А Н Ц І Я
Рік тому Гітлер використав 

нерішучість невтральних за 
хідно-європейських д е р ж а в ,  
звоював “бл іцкр іг’-ом Бель
гію, Голандію і розбив аліянт- 
ські війська у Франції. У до го 
ворі про перемиря з .червня 
1940 Франція капітулювала і 
приняла всі умови Гітлера. 
Три чверти її території, в то
му ціле західне побережжа з 
усіми портами над океаном, 
опинилось під німецькою вій
ськовою окупацією. Так зва
ний уряд в неокупованій час
тині, з осідком у Віші, став не 
владою француської респуб
лики, а радше заслоною, по
за якою Гітлер переводить

пофальш ую ть, прибільшать і роздую ть інґелвудські 
події.

Та саме тому треба добре приглянутись так і 
до самого факту “ окупації”  фабрики військом, як 
і до причин, чому це сталось. Насувається дуж е п о 
важне підозріння, що страйк робітників у тих будь 
що будь незвичайно важних варштатах був навмис
не маніпульований так, щ об помогти тій тоталітар
ній пропаганді та спровокувати уряд на цей крок.

В першу чергу треба памятати, щ о робітники, 
які вийшли на страйк, не голодували, не працювали 
понад сили і не находились під ніяким особливим 
натиском збоку компанії. По всім доступним даним, 
найгірше' платний робітник діставав за 40 годин 
тижневої праці 20 доларів. Велика кількість, коли 
не більшість, робітників заробляли багато більше, 
хоч все ще не стільки, що робітники в інших под іб
них заводах. •

Д альш е треба мати на увазі,  щ о про справу під
вишки велись переговори, щ одо яких були повні ви
гляди, що вони вповні, або в дуж е великій частині 
задоволять робітничі домагання. їх розглядала Рада 
Посередництва, яка вже кількома своїми рішеннями 
доказала, що вона робітників не кривдить. От, на
приклад, у  справі мягковугільних шахтярів вона ви
дала рішення в користь юнії і скасувала ріжницю 
між платнею південних і північних шахтярів. Не б у 
ло абсолютно ніяких даних .допускати, щ о ця Рада 
скривдить робітників в Інгелвуд, "тим більше, що са
ме за посередництвом уряду робітники в подібній 
фабриці Волті дістали іменно таку платню, як д о м а 
гались страйкарі. Тому то й головна управа К. І. О. 
була проти страйку, який викликали місцеві робіт
ничі лідери.

Третім важним чинником у цьому страйку був 
факт, іцо викликала його юнія, яка при голосованні, 
хто має заступати робітників фабрики, дістала тіль
ки дуж е незначну більшість голосів. Вже сама р о 
бітнича солідарність вимагала, щ об у такій важній 
справі, як страйк, представники 51 відсотків робіт
ників порозумілись були з представниками 49 в ід
сотків. Це тим більше, що від часу голосовання чис
ло робітників на фабриці зросло на третину і хто 
зна, чи юнія К. І. О. тепер має більше членів, як юнія 
А. Ф. П. на тій самій фабриці.

Накінець кожний розумний робітничий провід
ник повинен все маги на увазі настрій громадянства, 
яке з негодованням дивиться на страйки в оборон
них індустріях, а особливо при виробі найважнішої 
зброї —  літаків. Поступовій пресі тільки з трудом 
вдається оправдувати страйки, в яких надужиття 
компанії чи її зла воля є очевидні. Оправдати страйк, 
без якого можна було в теперішній час обійтись, 
майже неможливо.

Все це разом дало не тільки такий жалюгідний 
вислід, як військова адміністрація калифорнійської 
фабрики, але також викликало цілу низку конгресо
вих протистрайкових ухвал. Факт, що провідники 
страйку не використали численних нагод завернути 
робітників на працю, тільки підлив оливи до  вогню 
і американська реакція дістала знамениту нагоду 
для протиробітничого законодавства. Хто зна, чи 
за “ послідовними”  страйковими агітаторами в Кали- 
форнії не треба шукати шпиків страйколомських 
агенцій, а не комуністичних чи нацистичних пятоко- 
лумністів, як це д е р о  думає. Ціла справа викликає 
вражіння, що її наммисне' зааранжовано так, щ об д а 
ти нагоду реакції ‘погуляти” .

При цьому інтересне ще й те, що домагання р о
бітників були ці іком оправдані. Нема причини, чо- 
наі.,так ‘ сам> категорії робітників у калифорнійських 

Н?риках Волті мають по 75 центів за годину, в дер 
ні тілУх варштатах над Спокійним океаном по 87 і 
здібністІта- а в Норт Америкен Авієйшен Компані гіль- 
значить, Q центів. Також ніхто не оспорює, що юнія

ного II
тання свого недавнього фран
цуського противника.

За рік після своєї поразки 
Франція зробила велику д о 
рогу в напрямі включення в 
тоталітарну систему, яку під
готовляє для Европи Гітлер. У 
француськім урядовім таборі 
появились гарячі оборонці тіс
ної співпраці з Німеччиною на 
основі програми Гітлера. Пер
ший премієр у Віші, Лавал, 
показався настільки податли
вим супроти німецьких впли
вів, що його перебування при 
владі стало невиносимим І на
віть для Петена. Коли Лавал 
пішов, його місце заняв адмі
рал Дарлан, який по суті пі
шов далі іго тій самій дорозі 
уступок для Німеччини, якою 
йшов Лавал.

Минулого місяця адмірал 
Дарлан відвідав Гітлера в 
Берхтесґаден і проголосив піс
ля того, що Франція згодилась 
піти на повну співпрацю з Ні
меччиною. Ближчих пояснень 
про цю співпрацю не було по
дано. Населенню Франції ска
зано тільки, що воно повинно 
довіряти свому урядови і йти 
сліпо за ним.

Почали проявлятись позна
ки активної співпраці Франції 
з Німеччиною у військових 
справах. Підчас недавнього 
повстання в Іраку німецькі лі-

працю з силами, метою яких 
є агресія і поневолення.

Головна небезпека для Аме,- 
рики з францусько-німецької 
співпраці може бути в тому, 
що Німеччина могла б всадо
витись у француській приста
ні Дакар, в західній Африці. 
Дакар лежить всього 1,800 
миль від побережжа Бразилії. 
Ще б.жжчим стало б німецьке 
сусідство, якби німці заняли 
француський остров Мартинік, 
всього 1,300 миль від Панам
ського каналу. Тим чином, ви
користовуючи Францію, ні
мецька збройна сила може од
ного дня знайти грунт для се
бе на західній півкулі.

Якщо прийшло б до вій
ськового союза між Німеччи
ною і Францією, Гітлер дістав 
би годі для свого вжитку 
француську воєнну флоту. Ця 
флота, хоч уже сильно уш ко
джена бритійцями, становить 
все ще поважну силу. Два ве
ликі француські дредноти, — 
Дункерк і Страсбург, кож 
ний по 26 тисяч тон, стоять у 
француській пристані Тульон. 
Крім того у француських при
станях находяться 10 до 12 
кружляків, 50 до 60 проти- 
торпедовців, 55 до 70 субма
рин. Не відомо ще, скільки 
добудовано нових кораблів за 
останній рік.

Щ об випередити окупацію 
Сирії німцями, бритійська ар
мія на спілку з армією Вільної 
Франції увійшла в неділю на 
територію Сирії і почала її 
займати. Загальне припущення 
було, що Франція відповість 
на такий крок вигіовідженням 
війни Британії і закличе на 
поміч німців. Так поки що не 
сталося. Уряд з Віші дав при- 
каз своїй залозі в Сирії б оро
нитися, але війни Британії не 
виповів. Одночасно німецькі 
урядові чинники заняли до 
подій в Сирії таке становище, 
що ця справа обходить тільки 
Францію.

Деякі обсерватори припису
ють цю тактику Франції впли
вам генерала Вейгана. Вейган,

таки перелітали до повстанців К0Мандант француської
через територію француської 
Сирії і уживали тамошніх ле- 
тугіських баз. Це заставило 
бритійські літаки збомбарду- 
вати кількома наворотами ле
тунські бази в Сирії. Італійські 
воєнні кораблі найшли доступ 
до француських портів у пів
нічній Африці, внаслідок чого 
деякі порти були теж збом- 
бардовані бритійцями. Нареш
ті, після заняття Крети, німці 
почали вживати Сирію як  вій
ськову базу для підбою Близь
кого Сходу. У сирійській при
стані Лятакія зявились відді
ли німецької армії, доставлені 
туди кораблями з Греції. Че
рез Туреччину напливали теж 
німецькі вояки до Сирії в ци
вільному перебрані, як ніби то 
болгарські туристи або навіть 
як жидівські втікачі.

Щ об привести француський 
уряд до застанови перед оста
точним переходом у тоталі
тарний табор. президент Ро
зевелт недавно звернувся з 
прилюдним апелем до Віші. 
Минулого тижня А також дер
жавний секретар Голл у при
людній заяві звернувся з ос
торогою до Франції. Прига
дуючи давнішу тісну приязнь 
між Америкою і Францією, 
Голл висловив счудування, що

наприклад, їла право говорити від імені ВСІХ робітни-1 Франція могла б піти на спів-

коло-
ніяльної армії, був поклика
ний до Віші на наради, і гам 
він мав рішуче спротивитися 
політиці повної співпраці з 
Німеччиною, яку пропагує ад 
мірал Дарлан.

Відомий американський вій
ськовий коментатор, майор 
Джордж Філдінг Еліот, сумні
вається, чи справді існує по
важніша ріжниця в поглядах 
між генералом Вейганом і ад
міралом Дарланом. У статті, 
поміщеній в нюйорській “Ге- 
ралд Трибюн ", Елі от каже, що 
уряд І Іетена здержався з від- 
виповідженням війни Британії 
лише тому, що це могло мати 
надто небезпечні наслідки для 
Франції і Німеччини. Америка 
могла приспішити свій актив
ний виступ по стороні Брита
нії, могла заняти француський 
остров Мартинік і пристань 
Дакар в західній Африці. Крім 
того, у відповідь иа випові- 
дження війни Британії, Л он
дон і/Вашингтон могли визна
ти уряд Вільної Франції гене
рала Де Ґола, що було б ду
же ненаруку урядови Петена. 
Під виливом такого визнання 
уряд ГІетена міг би втратити 
послух у ріжних француських 
колоніях, що ще дотепер йо
го слухають.

Друга причина того, чому

НОВІ ОБІЦЯНКИ ГІТЛЕ
РА ДЛЯ ІТАЛІЇ

З нагоди найновішої стрічі 
Гітлера з Мусоліні з 2-го черв
ня в Бренерськім просмнку по
явились вістки, що підчас цеї 
стрічі німецький “фірер" пові
домив італійського “дуче”, що 
Італія мусить резигнувати з у- 
сіх своїх претенсій до фран
цуських територій в Европі й 
Африці. Тому що Мусоліні те
пер цілком в руках Гітлера, 
йому не лишилось нічого, як 
лиш приняти цей диктат Гіт
лера.

Гітлер станув проти італій
ських претенсій до францусь
ких територій не з любови до 
Франції, а тому, іцо за таку 
ціну він дістав недавно від 
француського п р е д ставника 
адмірала Дарлана, згоду на 
повну співпрацю Франції з Ні
меччиною в дальшій війні. 
Приіішло до згоди на тому, 
що Франція втратить лише 
провінції Елзас і Лорейн у ко
ристь Німеччини і зверне був
ші німецькі колонії в Африці, 
Камерун і Того, що находи
лись під її мандатом від пер
шої світової війни. За те Фран
ція згодилась віддати до роз- 
порядимости німецької війсь
кової індустрії свої фабрики у 
неокупованій території, а крім 
того дала Німеччині право у- 
живати всі військові бази, 
морські і повітряні, в афри
канських колоніях.

Тепер стала відома друга 
частина цього інтересного тор
гу. Щоб задоволити Мусоліні, 
який повів Італію до війни 
проти Франції під окликами 
“Хочемо Тунісу, Корсики і 
Ніцци!”, Гітлер обіцяв йому 
нову грушку на вербі, а саме 
Єгипет, Судан і поміч при 
відбиттю занятих бритійцями 
італійських колоній: Еритрея, 
Сомалі й Етіогіія.

Політичні обсерватори ка
жуть, що тим новим торгом 
Гітлер убив одним вистрілом 
двох зайців: Перше, гарантією 
цілости Франції купив собі її 
співпрацю в дальшій війні. 
Друге, забезпечився перед 
тим, щоб значіння Італії над 
Середземним морем не вирос
ло занадто.

Особливо признання Італії 
прав до Єгипту є дуже зрад
ливим дарунком, бо це збу
рить проти Італії цілий араб
ський світ. Єгипет є тепер не
залежною державою. Він мав 
би втратити свою ‘незалеж- 
ніс+ь і бути окупований Італі
єю. Це різко суперечить араб
ській національній програмі, 
яка не тільки вимагає дальш о
го вдержання незалежности 
Єгипту, але зєднання всіх а- 
рабських територій в одну 
арабську державу.

Тим то можливість італій
ської окупації Єгипту робить 
Італію відразу зненавидженим 
ворогом арабського світу і 
ослаблює її значіння над Се
редземним морем. Гітлерови 
власне на тім залежить, щоб 
пшениця його італійського 
спільника не вибуяла надто 
високо над Середземним мо
рем. З  тої самої причини він 
воліє підтримати Францію, 
щоб мати другу силу над Се
редземним морем для проти
ставлення Італії. ■

“ДЕНЬ ПРАПОРА" 14- 
ГО ЧЕРВНЯ

У своїй прокламації, закли
каючи до святкування Дня 
Прапора на 14-го червня, пре
зидент Розевелт згадав, що 
“тепер, коли принципи ЄДНОС
ТІ! та свободи зображені пра
пором загрожені, то якраз 
пора скріпити нашу віру в іде
али, котрі символізує прапор 
і нашу лояльність супроти на
ції, над якою той прапор по
вівав понад півтора століття".

В тій прокламації сказано, 
щоб в той день виставляти 
прапори на всіх державних бу
динках, а також щоб населен
ня ■ Сполучених Держав уро
чисто обходило той день у 
шкільних авдиторіях, на з і
браннях, по церквах, та щоб 
виставило прапори по приват
них домах та в інших відпо
відних місцях.

В додатку до того, організа
ція Товариство Прапора Спо
лучених Держав, яке працює 
для кращ ого розуміння амери
канських ідеалів та установ, 
приготовила серію радіових 
програм для виголошення зі 
стацій по цілім краю на про
тязі тижня, від 8-го до 14-го 
червня. Визначуючи цей Тиж
день Прапора, пороблено під
готовку для влаштування свят 
по школах та церквах громад
ськими, братськими і патріо
тичними групами.

Прапор Сполучених Держав 
з 48 зірками і 13 полосами, 
що буде повівати -з тисячів 
машт 14-го .червня, зовсім не 
подібний до першого прапо
ра, котрого вживали підчас 
Революційної Війни. Ані це

червня 1777 року. В тому за- 
коні читаємо таке: “Рішено, 
щоб прапор Сполучених Дер. 
жав мав тринацять полос, на 
переміну червоного і білого 
коліру; щоб іонію представля
ло тринацять зір, білого колі- 
ру на голубім полі, як нову 
констеляцію.”

Коли принято два нові стсіі- 
ти — Вермонт і Кентокі ТО

ДІ конгрес ухвалив такий за
кон: “Від 1-го травня 1795 
прапор Сполучених Держав 
має мати пятнацять полос, 
червоного і білого коліру На 
переміну, та пятнацять зір, 
білого коліру на голубім по
лі." Це був той прапор, вжи
ваний через двацятьпить ро
ків, іцо спонукав Ф. С. Кея на
писати американський гннн 
“Ди Стар Спенглед Веннер".

1818-го року більше стейтів 
принято до юнії і тоді зпова 
треба було прапор зміняти. 
Тим разом конгрес ухвалив за
кон, щоб на будуче зірку до
давати автоматично до кожно
го нового стейту, а саме в 
день четвертого липня після

не є той вчасний прапор, б у - !ТІ1кого приняття. Одночасно
цім то вироблений майстер 
ною рукою Бетсі Росс, про 
котрий, як і про історію про 
Джорджа Вашингтона та че
решневе дерево, вчили шкіль
них дітей ціле девятьпацяте 
століття.

Більшість істориків нйні по
годжуються, що правзором те
перішнього прапора це було 
знамя, вивішене на кватирі ге
нерала Джорджа Вашингтона 
в Кембридж, Масс., в день 2-го 
січня 1776-го року. Одні його 
називали Прапором Великої 
Юнії, а інші Прапором Кем
бриджу. На нім було трина- 
цять відмінних червоних і б і
лих полос з хрестами св. Юрія 
і св. Андрея на голубім полі 
в горішньому лівому розі. Це 
був незвичайний прапор; три
нацять полос символізували 
юнію колоністів та їх повстан
ня (іроти матірного краю, а 
голубе поле і хрести взято 
з бритійського прапора, що 
представляли звязок, котрий 
ще .частинно тоді признавано.

Прапор Великої Юнії вжи
вано підчас революції до часу, 
приняття зір і полос законом 
Континентального Конгресу 14

рішено, щоб з пятнацять по
лос залишити лиш 13, на знак 
тринацять оригінальних стей- 
тів, що заложили Юнію.

Форма полос остала все од
накова; зате позиції зір на 
прапорі кілька разів змінюва
но. З  початку, коли було лиш 
тринацять зір, тоді вони були 
розміщені колесом на голубім 
полі. Потім були уставлені по 
пять у пяти рядках. Одного 
разу їх було розмішено в той 
спосіб, що вони разом твори
ли одну велику звізду. Накі
нець їх знова розставлено у 
рядки.

Загальна Рада — ФЛІС

НА ВІДПУСТЦІ З  ИОЛОНУ
З Риму подають, що там 

прибув літаком князь Аостл, 
головний к о м а и дант італій
ської армії в Етіопії, якого 
бритійці пустили па тиждень 
з полону, щоб побачився з ро
диною. Він дав слово, що вер
неться назад.

Кажуть, іцо бритійці'перего
ворюють про виміну цього 
князя за одного з пятьох бри
тійських генералів, що попали 
в італійський полон в Лібії.

ПІДЧАС СТРАЙКУ В КАЛИФОРНІИСЬКІИ ФАБРИЦІ ЛІТАКІВ

уряд з Віші не робить війну в 
Сирії притокою для розриву 
з Британією і для спілки з Ні
меччиною, Еліот бачить V то 
му, що Німеччина не готова, 
щоб дати ради з усіми наслід
ками такого кроку, і потребує 
передишки. Війна в Сирії має 
лишитись побічним випадком 
між самою Францією і Брита
нією, щоб дати Німеччині під
готовитись до атаку в іншому 
місці і <в інший час. > /

Німеччина доти не буде по
бита, кінчить Еліог свої 
увагу, — поки демократичні 
сили позволять їй задержати 
ініціятиву і вибирати бій там 
і тоді, коли це їй вигідне.

Страйкарі і пікети перед велитенською фабрикою літаків 
в Інгелвуд, Калифорнія, іцо виконує велику частину замовлень 
для воєнного вжитку. В понеділок відділи війська, на прика.» 
з Вашингтону, обсадили фабрику, щоб забезпечити дальш) 
продукцію.
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дописи
ТРИЦЯТЬЛІТТЯ ВІДДІЛУ 

У. Р. Єо ю з а  
(Пасейк, Н. Дж.)

Дня 25-го червня 1941 при
падає 30-та річниця-зорганізо
ваний Товариства Запорож- 
ської Січи, відділу 100 Україн
ського Робітничого Союза в 
Гіасейк, Н. Дж. Був ц е  істо
ричний день для пасейської 
громади, бо в тім то дні в 1911 
році почалась праця для па- 
сенської української громади, 
корисна як для пасейчан, так і 
для української справи. Три- 
цять літ це шмат часу, а зда
ється немов трицять днів, і ко
ли дивитись на тих піонірів- 
основателів, то здається, що 
мало хто з них змінився як 
щодо вигляду, так і щодо 
енергії до праці. Правда, тоді 
ми всі були молоді і веселі, 
здавалось безжурні; тепер на
ші діти є майже в тім віку, ко
ли то ми брались за таке по
важне діло.

Через той час ми переходи
ли багато всілякого добра і 
зла, але здається того остан
нього було більше як того 
першого. Скільки ж то праці 
треба було виконати для са- 
могпо товариства, скільки роз
маїтого труду: хворі, недужі, 
К аліцтво , смерть членів, допо
мога членам, поміч Україні, 
визвольна акція, голод, пове
ні, жертви великої війни, жерт
ви окупантів, жертви паци
фікації, допомога ветеранам, 
Рідній Школі, рідній пресі, 
змагання і трагедія Карпат
ської України, нарешті нова 
війна, нова окупація, знову д і
лення українських земель по
між нових окупантів, а вкінці 
цілковите перервання зносин 
з українськими землями, але 
далі кріпка віра і надія та лю
бов до свого народу та до 
землі батьків. 1 вона не пере- 
стане, аж доки не здійсняться 
слова і в о л я  наших славних 
геніїв, як Шевченка, Драгома- 
нова, Павлика та Франка про 
визволення України.

Ми не відбули (це ніодних 
зборів, щоб не спімнули і не 
переносились думками туди,

де ще лишились наші рідні, 
котрим доводиться так гірко 
бідувати. Та прийде час від
плати і наші мрії здійсняться.

Наше товариство, як і весь 
Український Робітничий Союз, 
все опиралося і опирається на 
тому, що наша іміграція має 
організовано помагати визво
ленню України. Ті основи не 
могли ніяк повалити ні одини
ці, ні жадні збори, ані навіть 
великі конвенції. Це є головна 
основа нашого організаційно
го життя, вона подекуди важ
ніша навіть від самого обез
печення. І наше товариство 
все в минулому і під цю пору 
тим живе і на тій основі веде 
свою організаційну працю.

Рік 1941 є ювилейнйм роком 
нашого товариства. Тому в 
цьому році ми повинні пока
зати і надалі нашу свідомість 
та пошанувати нашу дотепе
рішню працю з.а трицять літ 
його існування. Покажемо це 
тим, коли кожний з нас здо
буде нові свіжі сили для на
шого товариства, як рівнож і 
для нашого дорогого батька, 
Українського Робітничого Со
юза. Наше товариство як і 
наш Союз потребують відсві
ження новими енергійними 
членами. Так покажім ми всі, 
що ми в дійсности гордимося 
нашим товариством і Союзом.

Товаришки і товариші! Ми 
мусимо скріпити наші ряди 
новими членами. На останній 
Конвенції У. Р. Союза в Рочес
тер сказано', .«що ■ організація 
може лише тоді добре існува
ти і розвиватись, як буде по
стійно скріплюватись новими 
силами. В нас тої сили є ще 
багато. Подивімся на число 
дорослих членів і на молоде
чий департамент, та запитай
мо себе: Де ж наша молодь? 
На таке число дорослих чле
нів нашої молоді дуже' мало в 
рядах Союза.

Товариство Запорожська Січ 
устроює з нагоди своїх роко
вин пікнік в неділю, дня 29-го 
червня, в садку Українського 
Народного Дому, при 237 
Гоуп Евню. Там буде добра

нагода гарно забавитись, а за 
бава буде багато приємніша, 
коли кожний член не тільки 
сам обовязково прийде, але 
також приведе зі собою одно
го нового молодого апліканта 
в члени товариства і СоюЗа. 
Тим сповните ваш товарись
кий обовязок супроти вашої 
організації, а Український Ро
бітничий Союз вас за ваш 
труд щедро винагородить. Тим 
способом також пошануєте 
трицятьлітню працю нашого 
товариства. Рівнож кличемЬ 
всі дооколичні відділи до спів- 
участи в нашім ювилейнім пік
ніку. Василь Микитин

ПОКЛІН ФРАНКОВИ 
(Кливлеид, Огайо)

Злучені Українські Органі
зації міста Кливленд, Огайо, 
віддали Франкови і цього ро
ку належний йому поклін о- 
сібним концертом, Я К И Й  В ІД г 

бувся 30-го травня ( “Меморіял 
Дей” ), в салях Українського 
Народного Дому. Властиве 
святкування попереджено зло- 
женням вінка на ламятнику 
Івана Франка в Українському 
Культурному Городі при спів» 
участи Екзеісутиви ЗУО, за 
прошених і принагідних гос
тей. Цей гарний приклад по
винен перейти в традиці-ю, бо 
він передаватиме не лише сам 
пошанівок великим геніям ук
раїнського духа, а плекатиме 
рівночасно пошанівок, респект 
і гордість до цього великого 
нашого здобутку, яким явля
ється Український Культурний 
Город.

Концертову програму /в ' ^алі 
(утворив1 голова ЗУО,, адвокат 
О. Е. Малицький, короткою 
бесідою, в якій пригадав зі
браним, чому і защо святкує
мо Франка.

Основну програму концерту 
відтворив ново-зорганізований 
мужеський хор, “Бандурист”, 
під орудою йосиф а Прокопа, 
котрий відспівав ряд патріо
тичних пісень до слів Івана 
Франка. Сольові партії від
творила панна Елейн Мураль і 
Я. Воляиський при акомпанія- 
менгі панни Марії Блесак. 
Франкові твори деклямували 
пані О. Степаник і К. Білон.

Головний реферат, про твор

чість і значіння літературної 
спадщини Івана Франка для 
нас, виголосив професор Н. 
Григориїв. йо го  бесіда була 
жива, цікава і переконлива 
змістом і відповідними пояс
неннями до кожної порушеної 
речі. Бесідник підкреслив ви
разно, що вся громадсько-по
літична праця і літературна 
творчість Франка опиралася 
на таких засадах, як собор
ність, самостійність і народо
правство українського народу.

Між принагідними гостями 
були і зложили сВої привіти: 
єпископ Богдан'-г— від Україн
ської Православної Церкви в 
Америці і від себе особисто, 
о. О. Пилипенко, католицький 
священик з Аргентини — від 
тамошніх українських пересе
ленців і Михайло Ганчин — 
від земляків Карпатської Ук
раїни.

Переведенаі збірка на залі, 
призначена на вдержання Ук
раїнського Культурного Горо
ду, принесла 65 доларів і де
що центів.

Культурний здобуток‘з цьо
го концерту великий, бо на 
ньому виступали українці об- 
єднано не лише на сцені, але 
й опісля, при’одному столі, де 
місцеві, запрошені і принагід
ні гості могли по братерсько
му поділитися своїми думка
ми. Гість з Лорейн

“ ПІК ІВАН” ТА ІНТЕРНАЦІО
НАЛ З ТРЕМБІТОЮ

Комуністичний щоденник з 
Ню йорку приніс 10-го червня 
“свіжу” новинку ,3 .Західної 
України і>ро те, я к .і(а Гуцул ь- 
щині |буцім то відбувались ви
бори — іце минулої зимй, Я- 
кийсь “робкрр”, що мабуть не 
видів Гуцульщини па очи, так 
описує голосовання в “Жабєв- 
ському районі”, себто в окру
зі гуцульського села Ж абє:

“В гірських селах Жабєв- 
ського району біля виборчих 
дільниць н^ стихають пісні під 
акомпаніямент трембіт. . . . ” 
Кожний гуцул, що прочитає ці 
рядки, то або зарегочеться на 
смерть, або остовпіє з дива 
над тим, що то “вічінєїт си” 
там під большевицькою вла
дою. До часу большевицької

окупації гуцули трембітали 
тільки скликуючи овець або 
на похоронах. Так кого ж 
кликали по тих “гірських се
лах” трембітами до голосован
ня: ^ ар ан ів ?  Чи може справ
ляли похорону гуцульській во
лі? А щ одо співу, це вже 
справді “стахановський” вина
хід. Ніколи ніхто під трембі
ту не співав, бо й звук трем
біти і мелодії, які на ній ви
грається, під спів не підходять. 
Але в большевиків все можли
ве •— на папері. Звідти й та 
ка новинка.

Далі в ній оііисується, як то 
якийсь “голова сільради села 
Зелене, Дмйтро Максимюк, з 
переносною урною зробив не
безпечне в зимових умовах 
сходження на пік Івана (дві ти
сячі метрів над рівнем моря), 
щоб дати змогу проголосува
ти першим радянським зимів
никам — працівникам високо- 
гірської карпатської обсерва
торії”.

Совітським читачам певно 
дивно буде, звідки в карпат
ських горах навчились вжива
ти американського слова “пік” 
(реак) на означення шпиля го
ри. Ледви чи хто з них д о 
гадається, що це старий чор
ногорський верх Піп Іван, о- 
дин з найлагідніших шпилів у 
Карпатах. На нього ще довго 
до війни можна було без тру
ду виїхати конем. ПідЧас вій
ни там проходили окопи і до 
них вибудувано дорогу для 
возів, а навіть для автомобі
лів. Видрапатись туди не є ні- 
якй 'і’ттуЦгаі1 і '; :)ситрнй,;, Дмитро 
Максимюк мабуть надув сЬвіт- 
ських комісарів- на лишню 
чвертку, кукурузи,,. чи сртню 
карбованців, оповідаючи їм 
про “небезпечне сходження”. 
Теж і “радянські зимівники” 
на Попі Івані не перші: досвід
на високогірська станція була 
там ще за австрійських часів, 
а обсерваторію побудували 
поляки в порозумінні з чеха
ми, чи навіть за їх допомогою. 
З  неї подавали дані про по го 
ду головним метеорологічним 
установам Польщі, Чехосло
ваччини, Румунії і мабуть Ма- 
дярщини.

УВАГА! РОЧЕСТЕР І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 

З а х о д о м  У країнського Н ар о д н о го  Д о м у
------ в і  д б у д е - с ь с » -------

В Е Л И Ч А В И Й  П І К Н І К
В НЕДІЛЮ , ДН Я 15-го ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ

В ПАРКУ W ILLOW  PO INT PA RK
На цей пікнік запрош ується українців й українок 

з Рочестер й околиці прибути як найчисленніше.
УВАГА! Всіх, хто має свій автомобіль і хто його 

не має, просимо зійтися коло Українського Народного 
Дому, звідки рівно в 1-ій годині пополудні від’їдемо на 
призначене місце. Комітет

Повищі новинки подані під 
заголовком “Настрої гуцулів з 
околиць Ж абя”. Не знаємо, 
які ті настрої були перед тою 
Новинкою, але коли хто з гу
цулів її прочитав, то певно 
настрій в нього поправився: 
таких “веселих” вісток про Гу- 
цульїцину вони вже давно не 
читали, хіба ще колись в поль
ськім “Курєрку”, який “хуцу- 
луф” уважав окремою нацією.

Гуцул

ЗБ О Р И  ВІДДІЛІВ
УКР. Р О Б . С О Ю ЗА

В І Д Д І Л  1 ,  О Л И Ф А Н Т , П А .  Піврічні
збори в неділю, 15 червня, зараз 

по Службі Божій, в школі, кімната 
число 1. Проситься всіх прийти на ні 
збори, бо е важні справи до полаго
дження. Також  делегат здасть свій 
звіт з Д есятої Конвенції У. P. С.

Уряд

НОВІ ПОДАТКОВІ ВИМОГИ
Уряд виробляє план, по я- 

кому всі стоваришення, чи во
ни пітії-иі пі ті .пплятіля ЧИ НІ ,одУ киричаїи з іши дич JJ0 паши і ни ВІЛЬНІ від податків чи н і,; орга„ ІЗаиії, що ми всі протягом ЗО
мали б предкладати департа

ВІДДІЛ 5, ЕМ БРИДЖ , ПА. Піврічні 
збори в неділю, 15 червня ,-в  4-ій 

попол. О бовязком всіх членів і член
кинь прийти, бо е важні справи. Б у 
де справоздання урядників і кон
трольної комісії за шість місяців, 
котрого повинні вислухати всі члени 
і членкині. Д елегат здасть звіт з 
Д есятої Конвенції У. Р. Союза. Кот
рі родичі маю ть дітей, що ще не е 
членами У. Р. Союза, нехай подба
ю ть про не, щоб їх вписати в ряди 
наш ої організації, де будуть мати на
году користати з того добра наш ої

ментови скарбу звіти про свої 
прибутки і розходи. Ті дані 
з одного боку мали б служи
ти для вироблення нового по
даткового плану, а з другого 
вони помогли б урядови орі
єнтуватись краще в діяльнос
ти ріжник. “не заробіткових” 
сговариШень, ;яКі В а д Н  (Про
ти^-Державну агітацію в Аме
риці. 1 ‘ •

НАЙШЛИ РОЗВИТИЙ БОМ-
в о в и к

Цивільні летуни найшли в 
південно - західній, відлюдній 
частині стейту Вайоминґ р о з
битий бомбовий літак, який 
пропав був без вісти в минулу 
неділю. В катастрофі згинуло 
шість старшин і жовнірів, що 
летіли тим бомбовиком з Солт 
Лейк Ситі до Ш икаго. Причи
на катастрофи невідома.

літ придбали. Д овгуючі нехай внрів- 
нають сво ї залеглости, щоб не пере
носити на слідуючий пів-рік. Збори 
відбудуться в 4-ій голині з причини, 
що багато членів і урядників працю 
ю ть в фабриці.

Я. Лисяк, предс.; Т. Ф ренькевич, 
касієр; І . 'Ґ о с ь ,  секр.

В І Д Д І Л И  1 7 - 1 1 6 , І С Т  Ш И К А Ґ О ,  І Н Д .
Піврічні збори в неділю, 15 червня, 

в 2-ій попол., там, де все. Проситься 
всіх членів прийти в означений час. 
Д елегатка здасть звіт з конвенції. :: 

А. Балата

ВІДДІЛ 27, Д Ж Е РЗИ  СИТІ, Н .  Д Ж .
Збори  в суботу, 14 червня, в 8-ій 

веч., при 181 Фліт Стріт. П роситься 
всіх прийти і вирівнати свої залег- 
лостн, щ об пів-рік був заключений 
без довгу. Секр.

ВІДДІЛ ЗО, БРИДЖ ПОРТ, к о н н .
Піврічні збори в неділю, 15 черв

ня, рівно в 1-ій попол.. в церковній 
галі, при 34 Біч Стріт. Всі члени, міс
цеві і позггмісцеві, маю ть прийти на 
ці збори, щоб почути зв іт  делегата 
з минулої конвенції. П роситься мо- 
лодіж  прибути, бо хочемо завязати 
відділ У. Р. Сою за з самих молодих 

І членів. О тж е всі як один на ці збори.
О. Наконечний, голова; Т. Тишко, 

касієр; П. Сливінський, секр.

Панас Мирний

ЛИХО ДАВНЄ Й СЬОГОЧАСНЕ
(13)

ч( Д  о к і н ч е н'н я ) 
Тоді саме німець гукнув по І вав.

селу:
— Хто хоче хліба до ново

го врожаю позичити або за 
одробіток узяти, йди Д О  Д В О 

РУ1.
Як та галіч, налинули одра: 

дяни у двір, др- комір, з міш
ками та лантухами. А там уже 
Марина стояла та ключами по
брязкувала.

— Бачите, добрі люде! Чула 
я, що ви мене кленете та про
клинаєте . . .  А за віщо? Що ж 
мені було робити, коли панич 
не схотів вам землі віддати? 
Чим, каже, вони будуть пла
тити, коли їм і самим їсти ні
чого? . . . Хіба не правда то? 
А ви кленете! . . .  Та сількись! 
Я злого не памятаю і от вам 
Ще в пригоді стала. Якби я не 
вговорила Карла Карловича 
“ам хлібом допомогти, з го
лоду б усі пропали! -  стріла 
вона одрадян з докором.

Та то лихі наші вороги 
отаке на нас наклепали! Щоб 
ми та вас? Щоб ми та вам?
■ . . Та хай Бог боронить! — 
кланяючись, белькотали оДра- 
дяни.

Марина, вдягнена в криту 
сукном кожушанку, занята 
товстим шерстяним платком, у 
Добрих юхтових чоботах, не 
Дослухалася, що їй казали лю
де; вона, як та дзига, крутила
ся, наказувала робочим, щоб, 
вигрібаючи з засіків борошно, 
не дуже мірки вивіршували й 
насипали в підставлені людь
ми мішки та лантухи. Вона лі
пила, скільки кому всипано, а 
німець тута ж сидів за неве-

чорніли, настобурчившись над 
запалими очима.

— То смерть іде! Смерть
пришила! гукали хлопята,

Вернулися одрадяни до до
му з повними мішками за пле
чима, раді та веселі. Жінки 
кинулись до мішків борошно 
обдивлятись.

— Чого ж це воно чорне? 
Пополам із землею? — пита
ли жінки.

Де там земля? То воно 
трохи з горілим, бач же й ди
мом припахає . . . Спасибі й 
за  це! — дякували чоловіки.

Вчинили те борошно, хліба 
наробили, спекли . . .  То не 
хліб білий з борошна, то кі
зяк чорний з попелу та гарі!
. . . А проте, смакуючи, їли та 
дякували Марині.

— За що ви їй дякуєте? — 
питали жінки. —  Воно ж тре
ба за це горіле колись добрим 
віддавати.

Коли то буде та віддача? 
А вона тепер запомогла! — 
відказували чоловіки.

А Марина того ж таки ве
чора, иаливаючи чай німцеви, 
казала:

— Вйч, якби 'не я, то ви б 
і не догадалися горіле в діло 
пустити! А тепер, як літа д і
ждемо, назад добрим вернемо.

-— Бо твой мужик — дурак! 
- - відказав німець, заїдаючи 
солодкий чай пухкою з мас
лом булкою.

Через тиждень після цього 
несподівано вернувся в Одра- 
ду дід Улас. Старий та неміч
ний, він ледве волочив ноги, 
обпираючись на довгу гирли
гу. Обличчя в нього було су
хе, як кістка, жовте, — аж 
чорне, борода рідка, як моло-

личким столиком та запису- ко — біла, одні густі брови

тікаючи врозтіч від діда Ула- 
са, як він ковиляв через село 
до своєї хати.

Не веселим привітом, не 
теплом та радістю стріла Ула- 
са його хата; вони дихнули на 
нього холодом пустки; заби
тими дверима та чорними дір
ками замісць шибок примушу
вала його повертати назад.

— От ти й знай! — промо
вив Улас, поглянувши на ха
ту. — Пустує . . ..Т а, здаєть
ся ж, вона? . . . Невже й її д о 
велося пережити!

Д ід Улас почвалав довіда
тися про Марину до зборні. 
Там він- дізнався, що Марина 
тепер угору пішла, панією 
стала. Люде йому розказали 
все про Марину: і як вона сво
їх обійшла, як дочки не по
жаліла, як тепер людей наді
ляє горілим хлібом.

На, дідусю, сам розкуш 
туй, що нам доводиться їсти! 
— казали йому одрадяни, ти
каючи Уласови шматок хліба, 
сухий та чорний, як кізяк.

Д ід Улас узяв шматок хлі
ба, мовчки подивився на ньо
го й сховав за пазуху.

Переночувавши в зборні, він 
на другий день подибав у двір 
провідати Марину.

Марина спершу не хотіла до 
нього вийти;ідумала — за ми
лостинею старець приплентав- 
чся.

—  Одріжте шматок хліба та 
винесіть йому! — порядкува
ла Марина.

Слуга вернулася з шматком 
назад і повідала господарці, 
що дід не за милостинею 
прийшов, а хоче бачитися з 
самою господинею.

Нехотячи вийшла до нього 
Марина.

—  Чого тобі треба, діду?
—  Не пізнаєш мене? — мі

ряючи очима, спитався Улас.
— Господь тебе знає, хто 

ти. Багато вас швендяє тепер!
— неласкаво відказала М ари
на.

— Може і багато . . . Чув я
—  голодом Господь карає . . . 
А, певно, в тебе був один тіль
ки дід Улас? Памятаєш його?

— То ти будеш д ід  Улас? 
Памятаю, — як же не памята- 
ти? Колись мені у великій, 
пригоді став . . . Чого ж тобі, 
діду, треба?

— Чого треба, питаєш? Те
бе бачити . . .  на тебе поди
витись. Бач, ти тепер не та 
стала, що була колись. Памя
таєш, як дід Улас переховував 
тебе від лиха?

— То давно було! — якось 
вирвалось у Марини.

— Давно, кажеш? А тепер?
— спитав дід Улас, "пильно 
дивлячись на Марину.

— Що ж тобі тепер треба 
від мене? Може їсти хочеш, то 
йди до хати — нагодую.

Д ід увесь затрусився, голо
ва й борода ходором заходи
ли, а очі зпід настобурчених 
брів, як вугілля, запалали.

— Марино, Марино! — за 
мовив він старечим охриплим 
голосом. — Не їсти я прий
шов у тебе прохати . . .  І без 
тебе нагодувало мене лихо 
так, що вже їсти не хочу . . . 
Я прийшов довідатися, чи 
правда все те, шо люде ка
ж уть?

Що ж вони про мене ка
жуть? -  граючи очима, спи
тала Марина.

Не добре, кажуть, М ари
но! . . .  Як тебе колись лихо 
спіткало, вони тебе приберег

ли й не дали лихови тебе по
сісти, а як їх прикрутило го
лодне лихо, то що ти з ними 
вчинила? Якого хліба даєш  їм 
у позику? Ось на, подивися! 
— І він витягнув зза  пазухи 
той шматок хліба, що сховав 
учора.

— Коли їм не згодно брати 
трохи присмаженого, то хто ж 
їх до того силує? — байдуже 
спитала Марина.

— Голод, Марино, голод! — 
глухо бубонить дід Улас.

— А мене хто чим годував, 
як я з голоду пухла? їм тепер 
вадить трохи присмажена паш 
ня, а того не бійсь, не хотдть 
знати, що якби не я, то й та
кої б не було. Годі про дурне, 
діду, базікати, даремно часу 
гаяти! — відказала, повертаю
чись, Марила.

—  Дурне, кажеш? — спи
тався дід. — А щоб же ти бу
ла давно здуріла, клята! — 
гупнувши в землю гирлигою, 
скрикнув дід.

Марина, мов її що шпигну
ло, випросталася й гордо по
зирнула на діда.

—  Чи в тебе, діду, усі д о 
ма? —  покрутивши в себе 
пальцем над лобом, призро 
спитала його. — Чого ти 
прийшов до мене? Лаятися? 
То йди собі заздалегідь, бо, 
тільки памятаючи давнє, я не 
велю тобі в три шиї д а т и ! . . .

Д ід Улас увесь затіпався, 
хйтів плюнути Марині в вічі 
та від немочі тільки на землю 
плюнув, кинув геть від себе 
шматок хліба, що показував 
Марині, і повернув з двору.

Він пішов знов до зборні та 
як ліг відпочити, то вже біль
ше й не підводився. Сторож 
розказував, що всю ніченьку 
він бубонів з собою. Все кли
кав Марину, то корив її, то

вговорював покаятися.

В І Д Д І Л  3 1 ; О Л И Ф А Н Т , П А .  Місячні
збори відбудуться в неділю, 15-го 

червня, зараз по Службі Божій. Д е 
легат здасть справоздання з Д есятої 
Головної Конвенції. По справоздан- 
ню відбудеться товариська гостина.

__  М а р и н о  М а р и н о 1 __  TV- О бовязком кожного члена бути при-
г  > и • У сутним. Ст. Ж еліиський, секр.

кав він, витріщившись у сво
лок очима, — кажеш, що па
мятаєш давнє лихо? . . . Прав
да, що й то лихо було тяжке 
лихо, що нас до землі гнуло, 
над нами знущалося, за лю 
дей нас не лічило. А проте це 
давнє лихо не ріжнило людей, 
не розводило їх у ріжні сто
рони, не примушувало забува
ти своїх, навчало держатися 
купи. А тепер яке лихо наста
ло? . . . Ох! Сьогочасне лихо 
—  то справжнє лихо! —  ме
таючись на всі боки, вигуку
вав дід  Улас.

На ранок він затих, а об 
обідній годині й на той світ 
переставився. Як обмивали т і
ло, то знайшли в діда на шиї 
гаманець, а в гаманці дві сот
ні грошей та якусь бомагу.

Паламар, читаючи по скла
дах ту бомагу, повідав одра
дянам, що дід Улас відписує 
Марині свій город і дві. сотні 
грошей, аби тільки вона при
берегла його на старість та 
поховала.

— А тепер же як бути? -— 
спитався хтось, як паламар 
скінчив читати бомагу.

Уперед виступив сам ста
роста.

— Ке сюди бом агу!-— ска
зав він паламареви, взяв у ру
ки, підійшов до печі, що т о 
пилася на той час, і кинув бо
магу в огонь. Вона зразу спа
лахнула й незабаром покрила
ся білим попелом.

—  Отак бути! —  сказав ста
роста. —- Д іда Уласа як слід 
поховаємо, що від його гро
шей зістанеться на церкву 
дамо, щоб поминали його 
праведну душу, а город — 
громаді піде. . . .

(Кінець)

В І Д Д І Л  3 6 , СКРЕНТОН, ПА. Місячні
збори відбудуться в неділю, 15-го 

червня, в 2-ій годині пополудні, в 
Українськім Горожанськім Клюбі. 
Проситься всіх членів прибути і ви
слухати звіту делегата з Д есятої Го
ловної Конвенції, а також вибрати 
нового касієра на місце Я. Чижа, 
який зрезигнував.

І. Візшій, секр.

В І Д Д І Л  38 , Н Ю  Й О Р К ,  Н .  И .  П ів
річні збори в неділю, 15 червня, 

в 2-ій попол., в Карпатія Гол, 217- 
219 Іст Ш еста вулиці. Проситься 
всіх прийти в означений час, бо є 
дуж е важні справи до полагодж ен
ня. Також  буде звіт делегата з Д е 
сятої Конвенції У. Р. Союза.

П. ГІрнбільськнй, секр.

В І Д Д І Л  4 4 , Н Ю  Б Р И Т Ь И Н ,  К О Н Н .
Піврічні збори ' в пятннцю, 13 черв

ня, в 7:30 веч., в церковній галі. П ро
ситься всіх прийти в означений час, 
бо маємо важ ні справи до полаго
дження. Н. Фесяк, секр.

В І Д Д І Л  4 5 , И О Н Ґ С Т А В Н ,  О Г А Й О .
Піврічні збори в неділю, 15 червня, 

в 12:15 в полуднє, в церковній галі, 
при 526 Вест Райн Евню. Буде спра- 
воздання уряду за перш их шість мі
сяців 1941. Також делегат здасть свій 
звіт з Д есятої Головної Конвенції. 
Отже всі як один на ці збори точно 
в означений час. Неявившийся член 
заплатить 50 центів кари.

І. Буранич, голова; С. Соломок, ка- 
cifep; Т. Фецич, секр.

В І Д Д І Л  4 9 , Т Р Е Н Т О Н ,  Н .  Д Ж .  Збори
в неділю, 15 червня, рівно в 1-ій 

попол., в Українськім Домі, при 162 
Юніон вул. Проситься всіх прийти і 
вирівнати свої вкладки. Д елегат буде 
здавати звіт з Д есятої Конвенції У. 
Р. Союза. Т. Купецький, секр.

В І Д Д І Л  5 0 , П И Т С Б У Р Ґ ,  П А .  Збори в 
неділю, 15 червня, в 2-ій попол.. 

там, де все. Проситься всіх членів і 
членкинь прийти на ці збори, бо має
мо важну справу до полаї оджеиня. 
Буде звіт делегата з Д есятої Конвен
ції У. Р. Союза. Напоминаеться дов- 
гуючих вирівнати свої залеглости.

І. Качорівський, секр.

В І Д Д І Л  5 1 , С И С ЕРоГ І Л Л .  Збори в 
суботу, 14 червня, в 7:30 вечером. 

при 29 Плейз і 50 Корт, Сисеро. П ро
ситься всіх прийти. Делегати, котрі 
були на конвенції У. P. С., буд>ть 
здавати справоздання. Всі маю ть ви
рівнати свої вкладки, щоб на другий 
місяць було менше роб(*ГИ для кон
трольної комісії при обрахунку на
шого майна. І. Хміляр, секр.

В ІД Д І Л  5 7 , Д Е С С У П ,  Н А .  З б о р и  u 
(П р о д о в ж е н н я  н а с т о р . 4 )
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M EAT — M USCLE B U IL D E R

By Helen Lubach
Meat is an im portant food in 

Am erican menus. The term  
m eat usually refers to beef, 
veal, lamb, m utton, and pork, 
bu t can be used to  include poul
t ry  and game.

Meat is a valuable constituent 
of the  diet because it contains 
easily digested and well-utilized 
proteins, also phosphorus and 
iron. The later varies w ith the 
am ount of fa t in the  m eat; in
ternal organs, such as liver, kid
neys, sweetbreads, etc., being 
lean tissue, have a  g rea t deal 
of iron and an appreciable 
am ount of copper. These same 
organs are also b e tte r vitam in 
sources than  are o ther muscle 
m eats which seem to  have lib
eral am ounts of vitam in “G” 
only.

I t  is the  protein p a r t of m eat 
th a t  is the tissue builder. The 
word “protein” comes from  the 
Greek meaning “to take first 
place,” indicating th a t  its  im
portance was recognized as 
early as 1828. Proteins are 
made up of amino acids or 
“Building^ Stones” which circu
late in the  blood. The body in 
tu rn  picks up such combinations 
of these “building stones” as 
are needed. There are some 
tw enty amino acids, all of which 
play an im portant role in build
ing muscle, repairing  tissue, 
providing energy and regulating 
body functions.

Though m eat is a valuable 
d ietary  constituent, m oderation 
in eating i t  is advisable, Ap
petite  is not a safe guide in the 
choice of food or am ounts of 
food. One danger in eating too 
m uch m eat is th a t  the  addition

al portion takes th e  place of 
some o ther essential foods. Too, 
those accustomed to  sedentary 
lives a re  ap t to have intestinal 
putrifaction, readily recognized 
by bad breath , headaches and 
constipation.

There are some who think 
th a t m uscular activ ity  neces
sita tes an increased protein in
take to replace the  “ loss” drawn 
from  th e  muscles during the 
activity . Scientific observation 
of football players, prize fight
ers, etc., shows th a t muscle is 
not to rn  away bu t enlarged by 
the  activity , indicating th a t  any 
tendency to deplete protein,
“loss,” is balanced by fu rth e r 
tissue development. This de
velopment m ay be the  resu lt of 
the  activity  or of th e  subse
quent g rea ter appetite  and in- th e  Hobbs bill as first reported

TH E H O BBS BILL

The Hobbs bill (H. R. 3) — 
the m ost im portant m easure 
dealing with aliens introduced 
in th e  p resent Congress— was 
amended and reported a second 
tim e by th e  House Judiciary 
Committee on June 2, a f te r  
lengthy public hearings. F irs t 
reported on M arch 19, th e  bill 
was recom m itted on April 18 
a f te r  th e  Rules Com mittee fa il
ed to  g ran t a  rule perm itting  it 
to go before the  House fo r early 
consideration. The amended bill 
will go before the  Rules Com
m ittee in th e  near fu tu re . 
Meanwhile, hearings are  expect
ed to  commence soon before the  
Senate Im m igration Committee 
on a  bill introduced by C hair
m an Russell of Georgia (S. 
1232) which is identical with

creased food intake— of all es
sential foodstuffs—and does not 
w arran t ex tra  helpings o f/m eat 
alone. I t  is known th a t sufficient 
fuel fo r any m uscular activ ity  
autom atically provides sufficient 
protein to m eet demands for 
ex tra  tissue building.

The standand protein require
m ent fo r the  norm al adult is 
10 to 15 percent of the  to ta l 
calories, bu t th is does not neces
sarily mean in the  form  of 
m eat. Fish, cheese, milk, eggs, 
nu ts and the  legumes are  also 
good sources of protein. Suffi
cient protein can be assured if 
the daily diet includes one serv
ing of m eat, one serving of an
other protein-rich food, a  pin t 
of milk, and some cereal foods.

From  the  “ All-American 
A thlete”

June, 1941.

by the  House Judiciary  Com 
m ittee.

Principal A m endm ents
In . all fundam entals the  

Hobbs bill rem ains the  sam e as 
when first reported. A pparen t
ly unim pressed by th e  views of 
a  score of w itnesses who ap 
peared to  urge defeat of the 
m easure, th e  Judiciary  Com
m ittee made only m inor 
changes, of which the  principals 
are :

(1) The sections affirming 
any detained alien’s r ig h t to 
question th e  validity  of h is  de
tention on petition fo r w rit of 
habeas corpus were elim inated;

(2) Aliens subject to  depor
tation  as advocators of the  
overthrow  of the  governm ent 
by force or violence were added 
to  th e  groups which m ay he 
held fo r an unlim ited tim e 
pending deportation;

(3) The discretionary powers 
'g ran ted  the  A ttorney General 
to  suspend deportation in cer
tain  cases were limited to aliens 
deportable on July 1, 1940, 
while th e  two year lim itation 
on his au tho rity  to  g ran t per
m anent sta tus , under certain  
conditions, to refugees adm itted 
tem porarily was elim inated.

No Concentration Camps
R epresentatives of th e  N a

tional Federation fo r C onstitu
tional Liberties, th e  Descen
d an ts of the  Am erican Revolu
tion, th e  American Committee 
fo r Protection of Foreign Born, 
the  Am erican Youth Congress, 
th e  C. I. 0 . and several o ther 
organizations appeared before 
the  Judiciary  Com mittee to  op
pose the  bill on th e  grounds 
th a t  it would distinguish un
fairly  between citizens and 
aliens guilty  of th e  sam e con
duct and would create  concen
tra tio n  camps in th e  United 
S tates.

These charges were denied by 
E arl G. H arrison, form er Direc
to r  of Alien R egistration , and 
Read Lewis, d irector of the  
Common Council, who pointed 
out th a t  the  law already trea ts  
aliens guilty  of certain  offenses 
in a  dual capacity. N ot only 
are  they  sub ject to  th e  same 
fine or im prisonm ent as any 
citizen, bu t as aliens, they  are 
also subject to deportation. The 
detention provided in th e  Hobbs 
bill is m erely a  su b stitu te  for 
deportation, until deportation 
becomes practical, and is ex
pressly lim ited to cases where 
the  public in te res t or sa fety  is 
found to require it. The alien 
m ay alw ays obtain his release 
e ith e r by' complying w ith the  
order of deportation, or by de
m onstrating  th a t  th e  public in
te re s t or safety  no longer re
quires his detention.

I t  was fu r th e r  pointed out 
th a t  barbed wire or stone walls 
do not m ake a concentration 
camp so m uch as th e  procedure 
by which a person is sent there. 
I f  he is detained by a rb itra ry  
process, then  it is a  concentra

tion camp. If he is detained 
a f te r  full compliance w ith our 
trad itions of fa ir  play and due 
process of law, then  it  is not. 
The Hobbs bill provides for de
tention  only on the  decision of 
an independent, quasi-judicial 
three-m an Board appointed by 
the  President and confirmed by 
th e  Senate, a f te r  notice and 
hearing, upon application by 
the  Im m igration and N atu rali
zation Service. F u rth e r, the 
validity of the  detention is sub- 
jept, on w rit of habeas corpus, 
to  review by th e  courts.

* CCAU
---------------- ®----------------

PH ILA D ELPH IA  TO HOLD 
FIFTH  U .C .Y . L. RALLY

The fifth Philadelphia region
al rally  of the  U krainian C ath
olic Y outh League will be held 
on June 14-15 w ith headquar
te rs  a t  the  U krainian Catholic 
Parish  Hall, 820 N orth  Frank
lin S treet, Philadelphia.

Proceedings will get under 
way th e  evening of June 14 
w ith a  welcome social fo r the 
delegates and guests who are 
expected to come to the  Quaker 
C ity from  w ithin a  150-mile 
radius.

The young U krainian Cath
olics will convene a t the  parish 
hall a t  two o’clock in the  a f te r
noon of June 15 fo r th e  rally 
session. The them e of the  rally 
will be, “Catholic Action and 
Citizenship.” Scheduled to ad
dress the  gathering  are U. S. 
A ttorney Gerald A. Gleeson; 
th e  first president of the ' Uk
rain ian  Catholic Youth League, 
Bohdan K a t  a  m a у ; Bohdan 
Olesh, a  studen t of divinity, 
who recently retu rned  from  Eu
rope; and John M. Kissel, the 
president of the  U. C. Y. L. Dis
cussions will follow all speeches.

ВІДДІЛ 104, КЛІВЛЕНД, ОГАЙО.
Збори в неділю. 15 червня, н 11:30 

перед полуднем, в У. Н. Домі. 11 ро
ситься всіх прийти. Делегати здадуть 
звіти з Д есятої Конвенції У. P. С. 
Повідомляється всіх, іцо пікнік на
шого відділу відбудеться 29 червня. 
Кожний член, котрий платить пять 
центів за пересилку вкладок, нехай 
платить регулярно кожного місяця, 
бо відділ не буде закладати за ніко
го. Др. Р. Модний, секр.

не її ції У. P. С. Також буде справою 
дання з зізду українських організм 
цій. Окрім того є інші справи. Отже 
приходіть псі п означений час на пі 
збори. Секр.

A SSEM BLY  265, CHURCHVILI р
N. Y. M eeting will be held Satur’ 

day , Ju n e  14th, 8:00 p. m., a t the 
hom e of M r. P aul Kuszlyk. All mem- 
bers  a re  requested  to  attend  and hear 
re p o r t  from  Convention of the U 
W. A ss’n. Secretary

ВІДДІЛ 123г КЕМДЕН, H. ДЖ . Збо Л ІТ Р О И Т  м и ш  «
рн а суботу, 14 червня, в 7-ій .веч., ВІДДІЛ 272, Д ІТРОиТ, МИШ. Збори 

■' ■' •• в неділю. 15 червня, В 11-ій перед
полуднем, в У. Р. Домі. Проситься : 
всіх прийти на час, бо є багато важ. 
них справ. Делегат здасть звіт з Де. 
сятої Конвенції У. Р. Союза. Ріпно* 
всі мають вирівнатп свої залеглосщ

при 614 Вен Гук вул. Проситься всіх 
прийти. Буде звіт делегата з конвен 
ції. О. Мельннчак, секр.

ВІДДІЛ 157, ТРЕНТОН, Н. ДЖ. 36t>- 
ри в неділю. 15 червня, в 2-ій по

пол., в новій галі, при Еділайн вул. 
Проситься всіх прийти в означений 
час і заплатити свої належнтостн. 
Рівнож вислухаєте звіт заступника 
делегата з Десятої Головної Конвен
ції У. Р. Союза.

М. Скалоцький, секр.

ВІДДІЛ 170, ІСТОН, ПА. Піврічні 
збори в суботу. 14 червня, в 8-ій 

веч. Проситься всіх прийіити на ці 
збори і заплатити свої вкладки. Кон- 
трольорн здадуть справоздання за 6 
місяців. Також делегат здасть звіт з 
Десятої Конвенції У. Р. Союза.

С. Возьний, секр.

ВІДДІЛ 181, ВУНСАКЕТ, Р. А й . Збо
ри в суботу, 14 червня, в 7:30 веч., 

в т. В. Копнткн. Проситься всіх при
бути в означений час. Делегат здасть 
звіт з Десятої Конвенції У. P. С.

П. Кічак

коли не хочуть бути суспендовані, 
О. М., рек. секр.

УВАГА! УВАГА!

ВІДДІЛ 183, КАРТЕРЕТ, Н. ДЖ. Пів
річні збори в неділю, 15 червня, в 

6-ій веч., в церковній галі. Проситься 
всіх прийти. Буде справоздання кон
трольної комісії. Також делегат бу
де здавати свій звіт з конвенції. О к
рім того є інші справи. Отже ста
райтесь прийти всі як один.

І. Лукашкевич, секр.

ВІДДІЛ 191, НЮАРК, Н. ДЖ. Збори 
в четвер, 19 червня, в 7:30 веч., в 

Українськім Робітничім Домі, при 59 
Бікон вул. Проситься всіх прийти і 
заплатити свої належнтостн до У. Р. 
Союза. Делегат здасть звіт з Голов
ної Конвенції. Уряд

T H E  S P O R T S  P A R A D E
—  By Michael Pawlyshyn

F am e som etim es h a th  c rea ted  som eth ing  of noth ing .
------ T hom as F u lle r’s “ F am e.”

O ft is the  tim e a little  publicity creates a figure of adm ira
tion, an idol of inspiration through the  years to come.

W ith th e  newspapers and radio within reach, we Am ericans 
of Ukrainian descent have not seized the  opportunities available. 
By creating public idols w ith in f 
our circles, we indirectly create 
figures of adm iration elsewhere.
Our own people will voluntarily 
speak of these figures proudly, 
fo r these idols will have reached 
new sprint and radio auditions.
These are the  yardsticks of 
fame, and we should utilize the 
mediums to  the best of our 
ability.

I t  was learned recently th a t 
one of th e  m any Ukrainiah 
business men in Philadelphia, 
who sponsor American an d /o r 
U krainian programs, is serious
ly thinking of adding or incor
porating a fifteen-minute period 
fo r a  sports review of U krain
ians in the  field of sport. F u r
therm ore, to cite his in te rest in 
carry ing out the  idea, he has 
contacted a U krainian of Phila
delphia, who has made quite a 
reputation  th e re  as an ath lete 
and newspaperman, to  be the 
sportscaster.

Although th is is not a novelty 
in American circles, i t  is, never
theless, novel w ithin ours. My
ron Surmach, through his Eng
lish announcer, Michael H er
man, injects a  sm attering  of 
sports into his fifteen-minute 
English-language period. How
ever, Messrs. Surmach and H er
m an do not convey sports news 
as often as their listeners would 
like. As fa r  as your reporter 
recalls it, Michael Herm an 
brought Bill Panzen to the  
“mike” for a personal interview  
regarding his position on the

“All-American A thlete.” P rior 
to th a t  Mr. H erm an presented 
a  very brief resum e of some 
of the  games played by U krain
ians on the  o ther side. Since 
then  very little  on sports has 
been m entioned over th e  a ir 
concerning our athletes.

I t  is my belief th a t  the  Phila
delphian sponsor will gain 
g reater popularity th an  he 
would ever anticipate, fo r sports 
is the  p resent and fu tu re  gen
erations of America. Likewise, 
the  radio program  would un
earth  num erous U krainians of 
dubious descent. The program  
would bring  the  num erous Uk
rainian a th le tes to the  listeners’ 
attention . I t  will aid in “ unify
ing” and understanding the

younger element. I t  will c rea te  | or four weeks. Then base your 
an intim acy of adm iration and I actions upon th e  response 
respect. I t  will bring  to the 
fro n t declarations of, “I’m .an 
Am erican of U krainian descent, 
too.” I t  will prom pt th e  na
tionally reknown sportscasters 
to identify our a th le tes proper
ly, bringing th e  word “U krain
ian” to the  a tten tion  of the  gen
eral Am erican public. I t  will 
re ta in  th e  word “ U krain ian” 
w ithin our own circles, prompt-

And it will be surprising , we 
hope, to note th e  response the  
sponsors will receive. They will, 
inevitably, receive th e  usual 
comments. However, w hat will 
su rprise  them  more th an  any
th in g  else will be th e  num erous 
a th le tes of U krainian descent 
uncovered. T h at will only be 
natu ra l, fo r m any of these un
heard-of a th le tes have relatives, 

ing those U krainians, who and it  will be they, more than  
m ight feel backward in re p e a t- , anyone else, who will wonder

ЗБ О РИ  ВІДДІЛІВ
УКР. РО Б. СОЮ ЗА

(Продовження з стор. 3) 
неділю. 15 червня, в 2-ій попол. 

Проситься всіх прийти і заплатити 
свої вкладки. Хто не заплатить, бу
де суспендований. Д елегат здасть 
звіт з конвенції.

М. Папуга, предс.

ing th e ir proper descent to the 
general public, to change th e ir 
m inds and say so, th e ra fte r , in 
all pride. The phases hereto
fore mentioned only cover a 
small num ber of the  advan
tages, the  opportunities a fif- 
teen-m inute sports program  on 
U krainians in the  field of sports 
can give.

W hether fifteen m inutes or 
five m inutes per program , the  
U krainian sponsors of radio 
program s should, a t  least, give 
i t  a  tria l. Fea tu re  it fo r th ree

why th e ir  cousins have not been 
m entioned on the  broadcast by 
w riting  so.

---------------- *----------------
M ichacl P aw lyshyn ’s  s p o r ts  com

m ent is only one o f  th e  m any fe a 

tu re s  to  be found every  m onth all 

y e a r  round in U K R A IN IA N  L IF E  

M agazine, a  m onthly  fo r A m ericans 

o f U k ra in ian  descent published  by 

the  U kra in ian  W orkingm en’s  A sso

c iation . Send in your subscrip tion  

now to  524 O live S tre e t, S cran ton , 

P a. ONLY O N E D O LLA R A Y EA R !

ВІДДІЛ 60, ДИКСОН СИТІ, ПА. П ів -.
річні збори в неділю, 15 червня, В І 

1 2 :3 0  в полуднє, в парохіяльній шко
лі, при Ривер Стріт, Олифант. При
сутність кожного члена конечна.

В. Хміль, голова; П. ГІавліш, касієр; 
С. Чеканський, секретар.

ВІДДІЛ 68, ГЕИЗЕЛТОН, ПА. Пів- 
річні збори в неділю, 15 червня, 

там, де все. Проситься всіх членів 
прийти. Делегат здасть звіт з Д еся
то ї Конвенції У. Р. Союза. Також 
всі мають внрівнати свої вкладки. 
Хто не заплатить, то за такою  чле
на не вишлемо розмету до Головної 
Канцелярії. В нас нема касп хворих, 
то нема грошей, щоб ’ закладати за 
довгуючих. Уряд

ВІДДІЛ 193, НОРТГЕМПТОН, ПА.
Спеціальні збори в неділю, 15-го 

червня, н (3-ій веч., в православній 
галі. Проситься всіх прийти на ці 
збори. Делегати здадуть звіти з Д е
сятої Конвенції У. Р. Союза. Після 
того буде мала забава. Уряд

ВІДДІЛ 202, ЛАКАВАННА, Н. й .
Збори в неділю, 15 червня, точно 

в 1-ій йодол., в церковній галі. Про
ситься всіх членів прийти і заплати
ти свої вкладки на зборах, бо по 
хатах за грішми не будемо ходити, 
а з розметом до останнього дня не 
будемо чекати. Тільки за тих членів 
вишлемо розмет, котрі заплатять. 
Щ об потім не було нарікання вразі 
суспендований. Всі мають дбати про 
це, щоб їх вкладки були заплачені 
регулярно. А. Ганець, секр.

ВІДДІЛ 204, ШИКАГО, ІЛЛ. Піврічні
збори в суботу, 14 червня, в семій 

годині вечером, в Парковій галі, де 
все. Проситься всіх прийти па час, 
бо є луж е важні справи. Також бу
де справоздання делегата з Десятої 
Конвенції У. Р. Союза.

Н. Свнстовнч, секр.

Плейнфілд, Ню Бронсвик, Ра- 
рітаи, Ьавндбрук, Перт Амбой,

Картерет, Н. Дж., і околицп!

В неділю, 15-го червня 1941, 
в 4-ій годині пополудні, Ама
торський Кружок "Краснов- 
ська-Ж уковський” відіграє в 
в Павільоні Миколи Федірка в 
Ню Маркет, Н. Дж., комедію

" В Е Ч І Р  С М І Х У "
Плейнфілдська українська громпла 

вдячна за гарне попертя підприєм
ства минулого разу й знову прості, 
до ласкавої участи цим разом.

По представлення буде ПІКНІК. 
Добірна орхестра. Просимо не забу
ти, що представлення цим разом ріп- 
но в 4-ій годині. Павільйон отворе- І 
ний вже в 3-ій годині, пополудні.

ВІДДІЛ 93, ШИКАҐО, ІЛЛ. Збори в 
неділю, 15 червня, в 1-ій попол., 

при 1944 Ірі вул. Буде справоздання 
делегатів з Д есятої Конвенції У. Р. 
Союза. Довгуючі члени нехай прий
дуть і внрівнають свої залеглосги.

К. Доманчук, секр.

ВІДДІЛ 95, БИНҐГЕМТОН, Н. й .
Збори в пятницю, 13 червня, в 8-ій 

веч. На зборах, делегат здасть звіт 
з Д есятої Конвенції У. P. С. Про
ситься всіх прийти.

, О. Смик, секр.

ВІДДІЛ 100, ПАСЕЙК, Н. ДЖ. Пів
річні збори в неділю, 15 червня, в 

2-ій попол., в У. Н. Домі, рри 237 
Гоп Евню. Проситься всіх прийти в 
означений час. Буде справоздання 
делегатів з конвенції і справоздання 
фінансове. Також буде роздавання 
тикетів на пікнік, котрий відбудеться 
29-го червня. Окрім того е інші важ* 
ні справи. Довгуючі повинні вирівна- 
ти свої залеглости на цих зборах, бо 
в противнім разі поступимо по ухва
лі зборів. Е. Сенчій, фін. секр.

ВІДДІЛ 205, ШИКАҐО, ІЛЛ. Збори в 
суботу, 14 червня, в 7:30 веч., у 

приміщенні т. Н. Гуміняка, 5132 С. 
Трой Стріт. Спеиіяльною справою 
цих зборів буде справоздання деле
гата з Десятої Конвенції У. P. С. 
Проситься всіх прийти в означений 
час та внрівнати CB(fi вкладки.

Уряд

ВІДДІЛ 212, НЮАРК, Н. ДЖ. Збори 
в середу, 18 червня, в 8-ій веч., в 

клюбі т-ва “У. Р. Громади” , 59 Бі
кон Стріт. Рівнож делегат здасть 
звіт з Конвенції У. P. С. Проситься 
всіх членів прийти на час.

М. Надрічний, секр.

ВІДДІЛ' 215, РОЧЕСТЕР, Н. И. Збо
ри в суботу, 14 червня, в 7:30 веч., 

при 831 Д ж озеф  Евню. Проситься 
всіх прийти на ці збори.

І'. Ковтун, К. Братусь, С. Дорофей.

ВІДДІЛ 219, ПАЛМЕРТОН, ПА. Збо
ри в суботу, 14 червня, в 7:30 веч., 

в галі, де все. Обовязком всіх членів 
і членкинь прийти на ці збори, бо 
маємо важні справи. Делегати зда
дуть свої звіти з Десятої Головної 
Конвенції У. Р. Союза. Уряд

ПЕРШИИ 
НАРОДНИЙ ПОГРЕБНИК 
на Филаделфію й околицю

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ
Cor. Franklin  & Brown Sts., 

Philadelphia, Pa.
Tel.: M arket 1320 

ОБСЛУГА В ДЕНЬ І В НОЧІ

К О С И
Маємо австрійські серпи і 

коси з найліпшої серебристоі 
сталі, коса донга 32 цалі, ва
жить поверх фунта, за одним 
поклепанням косить пару днів. 
Широка коса в ціні $2.50 з пе
ресилкою. І Іерстеш, до коси 
подвійний 50 ц. Бабка 75 її. 
Молоток 60 ц. Брусок 25 ц. 
Серп з зубами $1.00.

Замовлення враз з грішми поси
лайте на адресу:

UKRAINIAN BAZAAR 
170 Е. 4ТН ST., N E W  YORK, N. V.

A SSEM BLY  233, LACK AW AN N A, 
N . Y. M eeting will be held W ed

nesday, Ju n e  18th, 7:30 p. m., a t  168 
S tee law anna Avenue. All m em bers 
a re  requested  to  be p resen t fo r  th e re  , 
a re  im p o rtan t m a tte rs  to  be d is
cussed. I 

Pau line K nihinicki, s e c re ta ry  ,

ВІДДІЛ 260. ГРЕНД РЕПИДС, МИ1И.
Піврічні збори в пятницю, 13 черв

ня, в 7-ій веч. Проситься всіх прий
ти. Буде звіт делегата з Десяте* Кон-

R E D -  IT C H Y -  SCALY

m m  а
Effective Home Treatment 
Prom ptly Relieves Torture!
F irs t applications of wonderful sooth
ing medicated Zemo— a doctor’s formula 
— pro m p tly  relieve th e  in tense itch
ing soreness and s ta r t  at once to help 
heal the red, scaly akin. Amazingly suc
cessful for over 30 years! F irst trial of 
marvelous clean, stainless liquid Zemo 
convinces! All drug л
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