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ГІТЛЕР СТЯГАЄ ВІЙСЬКА НА СОВІТ
СЬКІМ КОРДОНІ, ЩОБ ВИМУСИТИ 

ВІД СТАЛІНА БІЛЬШІ ДОСТАВИ 
ПШЕНИЦІ І НАФТИ

ФРАНЦУЗИ ПЕРЕГОВОРЮЮТЬ ПРО ЗДАЧУ ДА- 
МАСКУ, СТОЛИЦІ СИРІЇ, ЩОБ ОХОРОНИТИ 

МІСТО ПЕРЕД БОМБАРДОВАННЯМ
АССАБ, ОСТАННІЙ ПОРТ В ІТАЛІЙСЬКІЙ ЕРИТРЕЇ, 

ЗАНЯТИЙ БРИТІЙЦЯМИ

КАЖЕ ЗНИЗИТИ ЦІНИ 
НА АВТОМОБІЛІ

З Лондону надійшли вістки, що Гітлер стягає 
здовж совітського кордону великі військові сили, з 
артилерією, тенками і літаками. Бритійські повідом
лення запевняють, що це вже не поголоски, а певні 
вістки з достовірних д ж е - ‘ 
рел.

Сто німецьких ДИВІЗІЙ,ч тоб
то приблизно півтора мільйо
на вояків, стоїть, як кажуть, 
на просторі від Чорного до 
Балтійського .моря. Крім нім
ців, у Румунії, на басарабськім 
кордоні, стягнені великі сили 
румунської армії.

Нова “війна нервів" проти 
Росії

Замітне те, ідо разом з ци
ми військовими приготовання- 
ми самі німці розголошують, 
що в половині цього місяця 
німецька армія зачне з Польщі 
і Румунії. генеральний наступ 
на Росію.

Відкрите розголошування са
мими німцями вісток.про ве
ликі збройні сйли на совіт
ськім кордоні показують ясно,
ЩО тут ходить тільки про чер
гову “війну нервів", яка має 
залякати Сталіна і примусити 
ного до всіх уступок, які те
пер потрібні Гітлерови. Якщо 
Гітлер поважно думав би про 
похід ііроти Росії, його аген
ти не зраджували б наперед 
вісток про приготовання.

Україну має прогодувати Ні
меччину

Повідомлення з Л о н д о н у  
впевняють, що цим разом Гіт
лер рішений дістати від Росії 
стільки збіжжа, скільки Німеч
чина потребує, хоч би місце
вому населенню не лишилось 
нічого. Крім того Гітлер хоче 
вимогти усунення з німецько
го кордону совітської армії в 
таке віддалення, в якому вона 
не була б більше загрозою 
Для безїіеченства Німеччини.

У лондонських колах ка
жуть, що Сталін піде на руку 
жаданням Гітлера до найдаль
ших меж. Щодо достав збіж 
жа, то Росія зможе заспокоїти 
потреби Н і м е ч ч и н и ,  якщо 
зменшить споживання власно
го населення на 10 до 15 про
цент. Заспокоєння німецьких 
вимог щодо нафти постави
ло б під загрозу хліборобську 
продукцію в Росії, тому що 
хліборобська господарка в ве
ликій частині змеханізована і 
вимагає відповідної достави 
газоліни.

Німецькі війська в Фінландії
З Стокголму повідомляють, 

то  до Фінландії прийшло 10,- 
000 німецького війська, яке 
там розтаборюється на дов- 
ший побут.

Ці війська були висаджені в 
фінських пристанях на основі 
Договору, який дає право на 
перехід німецької армії через 
Фінландію до Норвегії. Одна
че замісць переходити до Нор
вегії, війська залишились в 
Центральній Фінландії.

Майський заперечує нові до
говори

Совітський амбасадор у Лон
доні, Майський, заявив у роз
мові з міністром Іденом, що 
совітський уряд не веде в те 
перішній хвилі жадних пере
говорів з Берліном і не ду
має підписувати нових дого
ворів.

Недавно в Лондоні були чут
ки, що в заміну за уступки Гіт
лер пропонував Росії поділ 
Персії й Іраку та розмежован 
ня Близького Сходу на смуги 
впливу Німеччини і Росії.

Бритійський амбасадор 
Криппс у Лондоні

Бритійський а м б а с адор у 
Москві, Криппс, прибув оноді 
до Лондону, щ об-здати усний 
звіт свому урядови про стано
вище Росії.

У совітських колах у Лондо
ні кажуть, що їм відомо про 
німецькі військові рухи иа со
вітськім кордоні. Одначе ці 
кола не вірять, щоб Гітлер за- 
атакував Росію або хотів ви
мусити від неї нові надзвичай
ні концесії.

Переговори про здачу Дамаску
Подана в середу деякими 

шойорськими газетами і радіо- 
стаціями вістка про заняття 
бритійцями Дамаску, столиці 
Сирії, була передвчасна. Вчора 
півофіціяльні турецькі джере
ла теж 'Повідомляли, що Д а
маск вже занятий.

Дійсний стан справи був ще 
вчора, здається, такий, що 
бритійська офензива задержа
лась перед самим Дамаском 
та іцо з француською коман
дою ведуться переговори про 
здачу міста без бою.

Дамаск є сильно укріпленою 
позицією в руках францусько- 
го уряду. Разом з тим Дамаск 
є одною з найстарших люд
ських осель у світі з дорого
цінними памятк'ами старовин
ної людської культури, які 
могли б бути знищені підчас 
бомбардовання.

Найбільший поступ зробила 
дотепер офензива бритійців і 
вільних французів у північній 
Сирії, де їхні армії дійшли 

.здовж д<?лини ріки Евфрату на 
яких сто миль у глибину краю 
і заняли важну стратегічну по
зицію Дейр-ез-Зор, що опано
вує північну Сирію.

Заходи уряду Віші
Уряд генерала Петена у Ві

ші робить тимчасо.м усі захо
ди, щоб ще припинити війну 
в Сирії та заставити бритійців 
відкликати свою армію з її те 
риторії. З Віші йдуть майже 
кожного дня протестаційні но
ти до Лондону і жадання при
пинити офензиву.

Федеральний адміністратор 
цін, Ліон Гепдерсон, звернув
ся до великих автомобілевих 
компаній з домаганням, щоб 
вони скасували уведену недав
но підвишку цін на автомобі
лі. Гендерсон зазначуе, щ о1 
підвишка сталась без порозу
міння з урядом і що її уведе
но без ніякого оправдання, 
тому що заробітки компаній 
тепер дуже великі через -попит 
на нові самоходи. Окрім того 
така підвишка може бути по
чатком інфлації. Домагання 
вислано до компаній Форда, 
Крайзлера, Непі, Гудсон і Сту-

НОВІ ЧЛЕНИ НАЙВИ
ЩОГО СУДУ

Президент Розевелт іменував 
головою Найвищого Суду чле
на того ж Суду, Гарлаиа Фіске 
Стоуна, який засідає в Найви
щому Суді ще від, 1925 року. 
Стбун республиканець, знаме
нитий юрист і умірковано по
ступова людина. Він у бага
тьох випадках підтримував за 
кони “нового -почину" ще то
ді, коли проти них була біль
шість членів суду, йом у те
пер 68 років.

На звичайних членів Найви
щого Суду президент іменував 
генерального прокуратора .Ро- 
берта Джексона, і сенатора- з

дебенкер, які підвищили ціни. Савт К а р о л а й н и ,  Джеймса
Не вислано його до Дженерал . Бирнса. Сенат, згідно з тра 
Моторе, тому що ця компанія jдицією, з а т в е р д и в  негайно 
не підвищила цін на.свої ав- ! Бирнса, як свойого члена, а 
томобілі. номінацію Стоуна і Джексона

--------------*--------------- передав правничіи комісії.
СИМПАТИЗУЮТЬ З РУХОМ і Наслідником Джексона на 

ВІЛЬНОЇ ФРАНЦІЇ і становищі генерального про- 
Американські кореспонденти І куратора буде мабуть голов- 

подають з Сирії, що взяті в j ний адвокат Сполучених Дер- 
полон француські вояки й і жав (солиситорі дженерал), 
старшини висловлюють за- Френсис Биддел, відомий зі 
гально своі симпатії до уряду .своїх поступових поглядів, у 
Вільної Франції та його б о - ) яких він дуже подібний до 
ротьби тіроти І ітлера. | уступаючого Джексона.

На питання, чому4 в такім І-
разі вони ставили збройний 
опір бритійській офензиві -в 
Сирії, деякі полонені францу
ські старшини відповіли так: 
“Ми мусіли виконати свій о- 
бовязок і очистити свою 
честь, заки перейшли до Вас.”

Німецькі війська не беруть 
участи в боях в Сирії. Навпа
ки, кажуть, що Гітлер відкли
кав німецьких летунів та інші 
частини своєї армії, що свого 
часу дістались до Сирії. На 
цій 'основі уряд у Віші каже, 
що Британія переконалась про 
те, що в Сирії нема німецько
го війська, і повишта тепер 
відкликати своє військо.

Пристань Ассаб занята бри
тійцями

Бритійці заняли останню іта
лійську пристань в Еритреї,- 
Ассаб, і тим довершили повну 
окупацію цеї італійської коло
нії.

Заняття Ассабу було пере
ведене від Червоного моря, 
через несподіване висадження 
бритійських відділів у згада
ній пристані. Взято в полон 
більші відділи італійців і двох 
генералів.

КАЖУТЬ, ЩО АМЕРИКАНЦІ 
НЕ ЗРОЗУМІЛИ МУСОЛІНІ
Як подають з Риму, в уря

дових фашистських колах за 
певняють, що американські 
повідомлення дали невірне 
толковання звернених до Аме
рики днів з останньої промо
ви італійського “дуче".

Мовляв, Мусоліні не казав, 
що Америка находиться ф ак
тично в стані війни з дер
жавами “осі”. Він сказав тіль
ки, що Америка допускається 
вчинків, які є дуже “близькі” 
до воєнних актів.

ЗМІНА АСЕНТИРУНКОВОГО 
(  ВІКУ

Конгрес дав президентови 
право звільняти від асенти- 
рунку конскрибованих осіб, 

j які скінчать 28 літ 1-го липня 
цього року, або мають більше 
як 28 літ. До військової служ
би реєстровано, як відомо, 
мужчин до 35-го року життя.

ОСУДЖУЮТЬ ВЖИТТЯ 
ВІЙСЬКА У СТРАЙКУ
Голова Конгресу і н д у с т р і 

а л ь н и х  Організацій, Филип 
Моррей, осудив уряд за те, 
що він вжив війська для зло- 
мання’страйку у фабриці літа
ків в Інгелвуд, Калифорнія. 
Він "особливо осудив пропози
цію, щоб касувати звільнення 
від військової служби тих 
робітників, які' вийдуть на 
страйк, а яких звільнено саме 
тому, що вони працюють в 
якійсь оборонній індустрії. 
Тим способом уряд може те
роризувати робітників, які бо 
ронять своїх головних прав.

Моррей також гостро скри- 
тикував ріжні законопроекти, 
якими конгресова й сенатська 
реакційна група хоче обмежи
ти право робітників на страйк 
та завести примусову арбітра- 
цію. Він закликав юнії К. І. О., 
щоб вони подавали своїм кон
гресменам і сенаторам до ві
дома своє становище щодо 
тих проектів.

Разом з тим Моррей гостро 
виступив проти всяких кому
ністичних, фашистівських, на
цистичних і корпораційдих 
груп, які хочуть досягнути 
своїх гурткових цілей • тим, 
що перешкоджують зоружен- 
ню Сполучених Держав.

В сенаті сенатор Ла Фолет і 
І інші також осудили вжиття 
І війська у страйку в, Інгелвуд. 
Однак більшість сенату висло
вила 67 голосами проти 7 своє 
одобрення тим, що голосува
ла за законом, який дає пре- 
зидептови повне право пере
бирати на державу фабрики, 
які працюють для оборони 
краю, а в яких загрожує за 
стій через страйк робітників 
або опір підприємців, після 
того, як вони відкинуть спро
би уряду мирно полагодити 
спір.

НІМЦІ З Р О З М И С Л О М  ЗАТОПИЛИ 
АМ ЕРИКАНСЬКИЙ ПАРОПЛАВ

Американський консуль в 
Пернамбуко в Бразилії при
слав департаментови закор
донних справ у Вашингтоні 
короткий протокол з переслу- 
хання 11 розбитків з корабля 
“Робин Мур”, яких до брази
льсько го  порту привіз кора
бель “Озоріо". На підставі їх 
зізнань, які переслано з Пер
намбуко до Вашингтону по
вітряною поштою, консуль 
ствердив, що “Робин Мур" 
був затоплений н і м е  ц ь к ою 
субмариною ще 21-го травня 
рано.

Субмарина затримала “Р о 
бин Мура”, викликала до себе 
одного з корабельних старшин 
і наказала йому за двацять 
хвилин покинути пароплав у 
рятункових лодках, тому що 
вона його затопить. Цей сгар

го прапора. її комендант го
ворив кепсько англійською 
мовою. На вежі субмарини, 
яка виставала понад водою, 
видно було напис “Л оріке” та 
малюнок потвори, яка вигля
дала на “сміючуся корову” .

На підставі пови ти х  з і
знань американський департа
мент закордонних справ при- 
няв за факт, -що американ
ський корабель, з американ
ською залогою  і пасажирами 
був затоплений німецькою під
водною лодкою на невтраль- 
ному -океані, а його залога і 
пасажири оставлені на бурх
ливому морі на поталу судьби.

Секретар президента Розе
велта, С. Ир.їі, -пригадав, що 
на першу вістку гтро затоплен
ня “Робин Мура" президент 
завзивав американську пресу і

шина випросив гіів години для громадянство, іцоб  вони стри-
спущеиня рятункових човнів, мались зі своїм осудом до ча-

ГОДЯТЬСЯ НА ЮНІЮ
Компанія Бетлегем Стіл за 

явила, що підпише контракт 
з юнією сталевих робітників 
К. І. О., коли ця юнія здобу
де більшість в голосованні 25- 
го червня. '

ЗАПОВІДАЮТЬ “ЧОРНІ 
ЛИСТИ”

З Вашингтону повідомля
ють, що департамент справед- 
ливости планує встановлення 
окремого відділу, який слідку
ватиме за робітниками у обо
ронних індустріях і буде до 
магатись звільнення таких о- 
сіб, про які відомо, що вони 
активно брали участь в проти
державних організаціях, особ
ливо в- комуністичній партії. 
Списки таких осіб виготов
лять агенти департаменту.

НОВИЙ ВИПУСК СТАРШИН У МОРСЬКІЙ АКАДЕМІЇ

Після того пасажири, яких бу
ло вісім, в тому числі три жін
ки і одна дитина, та моряки, 
яких було 38, всіли на чотири 
лодки, розділившись в той 
спосіб, що на одній лодці бу
ли всі -жінки, їх чоловіки і д и 
тина, та пять моряків, а на ін
ших самі моряки і один паса
жир. Всі моряки і пасажири, 
окрім двох осіб, були амери
канці.

Субмарина розсадила кора
бель торпедою і затопила роз
биті останки кількадесять ви- 
стрілами з гармати. Комендант 
субмарини сказав, що він по
дасть по радіо положення ря
тункових лодок, щоб який ко
рабель їх підібрав. Тому всі 
чотири лодки остали разом на 
місці повних 24 години. Поба
чивши, що поміч не надхо
дить, вони почали плисти в 
сторону бразилійського бере
га, віддаленого кількасот миль. 
До 26-го травня всі чотири 
лодки оставали разом, після 
чого тій лодці, яка вирятува
лась, капітан дозволив плисти 
швидше на власну руку. Вісім- 
нацятого дня після катастро
фи лодку найшов бразилій-

су, аж стануть відомі всі ф ак
ти про затоплення. Тепер, ка
зав Ирлі, цей зазив президен
та самозрозуміло неважний.

Німецькі офіціяльні кола 
висловили дотепер свої “по
важні сумніви" чи це справді 
німецька субмарина затопила 
"Робин Мура", але коли це й 
так сталось, то затоплення 
цілком певно сталось “в ме
жах міжиароднього закона”. 
Німецька преса пише, т о  Ні
меччина не дасть себе застра
шити “англо-американськими” 
махінаціями зприводу затоп*- 
лення “Робин Мура”.

Американські офіціяльні кро
ки в тій справі будуть приня- 
ті щойно після того, як до Ва
шингтону наспіють зізнання 
вирятуваних розбитків.

МОСКВА НАРІКАЄ НА ПЕРЕ
СЛІДУВАННЯ

Московська преса почала 
гострі атаки на Фінландію за 
переслідування членів това
риства мира і приязні з совіт
ською Росією.

Дня 26-го цього місяця по
чинається в Гелсинках суд
проти президента н інших 

ський корабель Озоріо, який провідників цеї організації, 
привіз залогу до Пернамбуко. | що обвинувачені в підготовці 

На субмарині не було ніяко- бунту.

В американській морській академії в Аннаполис, Мериленд, відбулось закінчення
шкільного року з маніфестаціями, що підкреслювали поширення морської сили Сполучених
Держав. Зправа на образну: Похід студентів академії, що градуували в цьому році S *
Рпг» ій прапору- і  групі під прапором в першому ряді стоїть на правому кінці адмірат 
Росел Вилсон, комендант морської академії. адмірал

УВАГА! ’ УВАГА!

ЧЛЕНИ У. Р. СОЮЗА В ПОВІТІ ЛАКАВАНА!
В СУБОТУ, ДН Я 21-ГО  ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ

РІВНО В 7-ІЙ ГОДИНІ ВЕЧЕРОМ

------ в і д б у д у т ь с я -------

В УКРАЇНСЬКІМ ГОРОЖАНСЬКІМ КЛЮБІ 
при 608 Вест Лакавана Евню, Скрентон, Па.,

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ У К Р А ЇН 
СЬКОГО РОБІТНИЧОГО СОЮЗА

на які зап рош уєть ся  дел егатів  на Д еся ту  Го
ловну Конвенцію , урядників і членів наш ої 
орган ізац ії з  С импсон, Д ж есап , О лиф ант, Д и к - 
сон Ситі, О лд Ф ордж , Т ейлор, Скрентон, М у
зик й околиці.

На зборах головні урядники представлять висліди 
нарад Десятої Конвенції, пояснять її ухвали, та разом 
з присутними представниками членства обговорять спо
соби дальш ої праці в користь У. Р. Союза в нашій
ОКОЛИЦІ. /

Проситься всіх членів, урядників і делегатів при
бути на ці збори.

Виконавчий Комітет У. Р. с .
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СИЛА ПОЧУТТЯ
Заступник маршала Петена і премієр, адмірал 

Дарлан, виголосив по радіо д о вгу  промову до фран- 
цуського народу, в якій закликав його до  співпраці 
з Німеччиною Гітлера. Між численними фразами 
про тверду дійсність, во ро ж у агітацію, потребу б е з
упинної праці, силу волі і т. п., Дарлан також  казав, 
що “ треба не піддаватись чуттєвим в ідрухам ” , себто 
треба приглушити ненависть до німецького бр уталь
ного переможця і, керуючись розумом, сп івпрацю 
вати з ним для добра Франції.

Накинувшись так на побідж еного але не злома- 
ного духа  ф ранцуського народу, Дарлан кілька ре
чень пізніше таки признав силу того  духа, який ке
рує вчинками і рухами народів. Він заявив, щ о Ні
меччина не зм ягч и ть 'сво їх  твердих умов перемиря, 
поки приязне відношення французів не переконає її, 
що “ Франція не є її дідичним во р о гом ” .

Значить^ французи повинні змінити свої поч ут
тя, ‘ чи як Дарлан каже, “ свій сентимент” , щ об тим 
способом змінити “ сентимент”  німців.

Більш логічно було б, коли б зміна сентиментів 
починалась від переможців. Південно-африканські 
бури змінили своє відношення до  Англії після того, 
як англійські переможці змінили свій “ сентимент” 
супроти них. Завойовані американцями филипинці, j 
які зразу робили повстання проти окупантів, зміни-1 
ли свої почування після того, як американці, себто 
переможці, показали їм ділами, що вони не дум аю ть 
тримати їх у  неволі. І в французів певно були б інші 
“ чуттєві в ідрухи”  супроти німців, коли б німці не 
мучили їх полонених по своїх таборах, не грабували 
француських харчів, не придавили преси, не в и д уш у
вали по шість чи вісім мільйонів доларів денної кон
трибуції і це показували французам на кожному кро
ці, щ о вони пани, диктатори, вища раса і т. п. Як 
не як, а в француському народі глибоко вкорінене 
почуття свободи, рівности й чести. І саме ті п оч ут
тя топчуть брудними чобітьми переможні агенти Ґе- 
ш тапо і представники бурих сорочок. То ж і не д и 
во, що весь француський нарід, окрім кількох заля
каних чи підкуплених политишенів, ставиться в о р о 
же до держави, з якою Дарлан хотів би бути в союзі.

Разом з тим промова Дарлана виявляє, яку силу 
має оце “ почуття’ чи “ сентимент”  у  переможених. 
Ані він без того почуття не може вести своєї П О Л І
Т И К И , ані німці не мож уть довіряти Франції. М о в
чазна але тверда чуттєва опозиція француських мас 
тяжить як камінь на становищі Гітлера в західній 
Европі. Він старається її зломати і вживає для, ц ьо
го всіляких “ сверлів”  у роді Лавала, Дарлана й ін
ших. Все це не помагає. І в слушний час на цьому 
і па подібних йому каменях зломиться та гостра к о 
са, якою Гітлерови дотепер вдавалось безкарно ви 
махувати понад європейським континентом.

---------------------- ®-----------------------

“РОБИН М УР”
Вже кілька днів американська преса повторяє 

імя корабля “ Робин М ур”  з такими застереженнями
і коментарями, з якими двацять-чотири роки тому 
повторяли імя "Л узитанії” . Як тоді, так і тепер аме
риканські люде і американське майно впали жертвою  
безоглядної німецької блокади.

У  справі пароплава “ Робин М ур”  замітні ще т а 
кі обставини: це був американський вантажний к о 
рабель, що плив невтральним океаном з невтрально- 
го американського порту, заладований товарами, 
яких воюючі сторони не проголосили контрабандою, 
яка підлягає знищенню чи конфіскаті. Затоплення 
сталось далеко від берегів і між людьми, киненими 
на поталу моря, були не тільки невтральні пасажири, 
в тому числі американці, але й жінки. З сорок-шести 
членів, залоги і пасажирів врятовано після 18-дневної 
муки н о,твертому човні під рівниковим сонцем тіль
ки одинацять людей.

Осббливо загрозливо виглядає те, щ о уряд С п о 
лучених Держав", після першої радіовістки про з а 
топлення “ Робин М ура”  видав спеціяльну пересто
рогу, щоб американське громаднство і преса стри
мались з осудом, поки не будуть відомі всі деталі 
цієї морської трагедії. Коли ж американські ур яд о в 
ці в Бразилії переслухали вирятованих моряків і д о 
відались від них цілком певно, щ о сталося, до ур я 
дового  звідомлення про затоплення того пароплава 
додано замітку, що після безсумнівного стверджен
ня, що трагедію спричинила німецька субмарина, п о 
передня пересторога стала безпредметова. Мовляв, 
пишіть і говоріть, щ о думаєте.

І асло до передостанньої американської війни д а 
ло затоплення корабля “ Мейн”  у пристані Гавана на 
Кубі. Одним з товчків до останньої війни було з га 
дане вже затоплення “ Лузитанії” . Хто зна, чи " Р о 
бин М ур” не перейде в історію, так як два попередні 
кораблі.

Нові поголоски про напру
ження між Берліном і Мос
квою, про великі армії здовж 
німецько-совітського кордону 
та про Гітлерові плани походу 
на Україну в половині цього 
місяця, мусять приковувати у- 
вагу уроженців тої землі, що 
мала б стати тереном нового 
крівавого удару. Яка правда 
криється за  цими всіми пого
лосками?

Відомий американський зна
вець с х і д  н о - е в ропейських 
справ і довголітній кореспон
дент нюйорського “Таймс”-у в 
Москві, Волтер Дюранті, каже 
так про те в своїй найновішій 
статті, написаній з Ню йорку: 
Сталін уступить і тепер, як 
Гітлер його добре натисне. Я 
ч и слю .щ е на кілька місяців, 
може цілий рік співпраці со
вітської Росії з Німеччиною.

Волтер Дюранті. який тіль
ки що недавно був три місяці 
в Москві і бачив два місяці то 
му Сталіна, каже, що спілка 
між Гітлером і Сталіном, це 
“розумове подружжа”, в яко
му одна сторона не має дов і
ря до другої і одна готова об
дурити другу. Але Сталін не 
хоче взяти на себе ризика вій
ни і тому уступає Гітлерови.

Коли німецька армія заняла 
Румунію і дійшла до побереж- 
жа Чорного моря, совітське 
недовіря до Німеччини зб іль
шилось і перемінилось V свого 
роду ворожнечу. Ще більше 
не по нутру Сталінови було 
заняття Болгарії і Югославії, 
двох славянських країн на Бал
кані, і теперішні плани Гітлера 
супроти Туреччини і може на
віть Персії. Росія пробувала 
показати своє невдоволення з 
того, потверджуючи договір з 
Болгарією, заключуючи до го 
вір приязні з Ю гославією і за 
являючи свою приязнь Туреч
чині. Одначе до зудару з цеї 
причини не доводила.

Сталін так само не буде во
ювати з Гітлером тепер. Я га
даю, каже Дюранті, що Сталін 
тепер знову уступить, якщо 
Гітлер натисне на нього. Так 
виглядає з вісток про скупчен
ня німецького війська здовж 
совітського кордону, зокрема

в Румунії. Поки Німеччина є 
переможцем на фронтах, Ста
лін буде далі вести гру про- 
волікання.

Під натиском Гітлера, зап о
відає далі Дюранті, Росія зго 
диться збільшити доставу си
рівців, що потрібні Німеччині, 
і уможливити перевіз матерія- 
лів з Далекого Сходу. Це во
на буде робити неохотно. Бо 
Сталін знає, що контроля Ні
меччини над Чорним морем, 
над Босфором і Дарданелями, 
є смертельною перешкодою 
для здійснення совітських пла
нів, одідичених від царської 
Росії.

ІЦо в новім “напруженнЦ’ 
між Німеччиною і Росією хо
дить тільки про чергове виму
шування нових уступок Гітле
ром від Сталіна при помочі 
погрози походу на Україну, 
видно ще з того, що німецькі 
джерела сами розтрублюють 
найбільше приготовання до та 
кого походу. Якщо б Гітлер 
справді мав на думці вдарити 
на Росію, його агенти не роз
сівали б сами вісток про те, 
що здовж  совітського кордо
ну стоїть сто німецьких диві
зій та що похід на Україну 
зачнеться в половині цього мі
сяця.

Щ об збільшити галас, ні
мецький уряд відновив у Бер
ліні діяльність якогось Укра
їнського Бюра при гак званім 
“Анти-Комінтерні". Це бюро, 
завданням якого є проти-боль- 
шевицька пропаганда, було 
побільшене ще тамтого року 
і цілу зиму вело широку д і
яльність. Так бодай запевня
ють вістки з Берліна.

Цей галас довкола проти-со 
вітських планів Гітлера вигля
дає на його звичайну “війну 
нервів”, щоб видушити з Мос
кви нові_устуцки. Цим разом 
Гітлерови ходить про контро
лю над українською пшеницею 
і кавказькою нафтою. І ці ус- 
тупки Гітлер дістане.

Я каже Роберт Пост, корес
пондент нюйорського “Тайме” 
у Лондоні: Сталін завсіди го
тов був віддати все Гітлерови 
за винятком хіба власної шкі
ри.

З Н А Ч І Н Н Я  В І Й Н И  В С И Р І Ї
Відомий американський вій

ськовий з н а в е ц ь  — майор 
Джордж Філдінґ Еліот — пи
ше в нюйорській “Гералд Три- 
бюн”, що вислід бритійської 
офензиви в Сирії може бути 
переломовою подією в тепе
рішній війні. Якщо бритійській 
армії вдасться заняти Сирію, 
цей успіх може повернути во
єнне щастя на сторону Бри
танії.

Заняття Сирії бритійцями, 
каже Еліот, відсуне німецьку 
армію на триста миль від Є- 
гипту. Поки Сирія у францу
ських руках, Гітлер завсіди 
найшов би спосіб, як вимуси
ти від уряду Петена право на 
перехід німецької армії через 
цю територію. Таксамо Ту
реччина не мала б змоги опер
тись такому жаданню. Тим то 
можна сказати, що німецька 
небезпека для Британії стояла 
в Азії вже на границі Палес
тини.

Коли б Британія заняла Си
рію, тоді, хоч би навіть турки 
перепустили німецьку армію 
через свою територію, вона 
буде здержапа на кордоні Си
рії, тобто в віддаленні 300 
миль на північ від Палестини. 
Д о того треба числитись з 
правдоподібністю, що стано
вище Туреччини буде більше 
неподатливим супроти німець
ких жадань, якщо брнтійська 
армія обсадить сирійсько-ту- 
рецький кордон.

Висилка німецького війська 
до Сирії на поміч францусько
му урядовії не певна тому, що 
німцям не достає відповідної

бази для переправи війська 
кораблями чи літаками. Най
ближчі летунські бази держав 
“осі” находяться на італій
ськім острові Родос, в відда
ленні 4Т)0 миль від Сирії. Це 
занадто в е л и к е  віддалення, 
іцо0 можна було звідти поси
лати літаками військові транс
порте і скидати з літаків па
рашутистів, як це було недав
но на Креті. Наступ при по
мочі військ, перевезених чи 
скинених^з повітря, можливий 
лиш тоді, коли можна забезпе
чити безпереривний транспорт 
літаками день і ніч на протязі 
довш ого часу.

Бритійсккий остров Кйнр, 
що лежить у близькім сусід
стві Сирії, на Середземнім мо
рі, був би знаменитою базою  
для німців для висилки літа
ками війська до Сирії. Але цей 
dcrpoe не тільки що находить
ся в бритійських руках, але 
правдоподібно був сильно v- 
кріплений і приготований на 
німецький напад, заки бритій- 
ська армія почала наступ у 
Сирії.

Німецька пропаганда вияс
няє німецьку пасивність у 
справі Сирії тим, що Франція 
мусить показати сама зд іб 
ність обороняти свої колоні- 
яльні посіЛости. Це вказува
ло б на те, що Німеччина 
справді не думає мішатись у 
війну в Сирії і буде викорис
товувати тільки час, щоб при
готовитись ліпше до найближ
чого “бліц-кріг”-у, невідомо в 
якому місці.

Під політичним оглядом ус-

Ф РАНКОІ ТОГОЧАСНЕ 
ГРОМАДЯНСТВО

З  нагоди 25-ої річниці смерти 
І. Франка

Як ставились деякі круги 
українського громадянства в 
Паличині до Івана Франка, яс
краві свідоцтва цього маємо 
у звідомленнях із загальних 
зборів Товариства імені Ш ев
ченка й Просвіти з 1892-го ро 
ку. Нових членів Товариства 
імені Шевченка приймали то 
ді загальні збори. Як кандида
ти на нових членів зголосили
ся: др. Йосип Олеськів, о. Й о
сип Олеськів, “редактор ‘На- 
рода’ і сотрудник ‘Курієра 
Львовского' ” (як висловилось 
львівське "Д іло" в ч. 50) — 
Ів. Франко, проф. Іван Верх- 
[^атський і др. Олександер Ку- 
лачковський. Голосували карт
ками. Усіх вибрали 22 голоса
ми, з вийнятком Франка, що 
дістав усього 5 голосів.

Товариство імені Шевченка 
пішло за прикладом Просвіти, 
головний виділ якої на одно
му з січневих засідань 1892-го 
року не прийняв Франка в чле
ни. На загальних зборах Про
світи кандидат адвокатури Ла- 
годинський запитав в імені 
Франка й Павлика, чому виділ 
не прийняв їх у члени. Відпо
відь д-ра Костя Левицького на 
запит була адвокатська. В ста
туті, мовляв, сказано, що ви
діл “може", але не '“мусить” 
приймати тих, що зголош у
ються в члени. Виділ хоче, 
щоб між членами товариства 
була гармонія, один дух.

Др. Кость Левицький висту
пив уже попереднього року 
проти Франка в редакційному 
комітеті для повного видання 
творів Шевченка. В рецензії 
на видану книжечку “Поезії Т 
Гр. Шевченка, заборонені в 
Росії” в “Народі” за 1891-ий 
рік, Франко домагався при 
людного’ ' вияснення, пишучи 
ось що:

“Ми маємо певну вістку про 
тс, що на інтимній нараді на
родовців, при котрій не було 
давних членів Шевченківсько 
го редакційного комітету, ух
валено змінити первісний на
мір і видати Шевченка обкро- 
єного. Повне ж критичне ви
дання готовлять українці в 
Росії. Очевидна річ, що, коли 
це правда, то я прилюдно зр і
каюся засідання в тім комітеті 
і до обкроювання Шевченка 
руки не приложу. Надіюсь, що 
справа ця швидко виясниться, 
і пишу ці слова вмисне для 
трго, щоб викликати виразну 
заяву інших членів редакцій
ного комітету, котрі взяли на 
себе прилюдний обовязок і 
повинні за його сповнення 
прилюдно відповідати.” (С 
116).

Перебіг бурі, викликаної 
словами Франка, знеувала ста
тейка Франка під заголовком 
"В справі нового видання 
Шевченка” в “Народі" ось як:

“Моя замітка в ч. 7 ‘Н арода’ 
про намір деяких народовців 
видати замісць повного — об-

піх б р и т ійсько-француських 
сил у Сирії може причинитись 
до сильного зросту руху “Віль
ної Франції” та армії генерала 
Де Гола. Можна припускати, 
що зараз після заняття Сирії, 
уряд Вільної Франції буде ви
знаний Америкою. Після того 
Британія зачне можливо спіль
ну військову акцію з вільною 
француською армією в захід
ній Африці і поможе їй заня
ти тамошні просторі фрапцу- 
ські колонії.

Особливе значіння буде ма
ти, якщо б військам Вільної 
Франції вдалось заняти фран- 
цуську пристань в Західній 
Африці, Дакар. Поки ця при
стань находиться в руках уря
ду Віші, все існує небезпека, 
що її заберуть німці. А ця 
пристань находиться в відда
ленні всього 1,800 миль від по- 
бережжа Бразилії, тобто від 
західної півкулі.

кроєне видання [Левченка, ма
ла такий наслідок, що 10-го 
квітня проф. Ом. Огоновський 
скликав засідання редакційно
го комітету, на котрім заявив, 
що ані у нього, ані у нікого з 
членів комітету такого наміру 
не було, і що коли буде зр о б 
лене комітетом видання творів 
Шевченка, то це буде видання 
повне. Присутні на тім засідан
ню виділові деяких товариств
гостро вдарили на мене за по- л е нка. З  приводу звідомлення
міщений замітки в ‘Народі’, 
зовсім безпідставної і оскорб- 
лячої гідність товариств наро- 
довських, котрі взялись вида
ти твори Шевченка. Особливо 
сильно виступив проти мене 
др. Кость Левицький, котрий 
впрочім зараз же поставив 
внесок, щоб існуючий комітет 
для видання творів Шевченка 
розвязати і діло це поручитн 
комусь одному, наприклад. 
Ом. Огоновському. В своїй 
відповіли на закид, буцім то 
я вістку про обкроєне видан
ня сам видумав, я покликався

нути його до спільної хоссн. 
ної Праці. Вкінці старенький 
патріот просив виділ, Щоб 
розважив його слова, розслі- 
див ще раз цілу , справу і евен
туально приняв п. Франка ц 
члени товариства.”

Від примиренських слів За- 
ячківського відбігає голос рс. 
дакції “Правди” з приводу то
го, що Франка не прийняличв 
члени Товариства імені Шев-

в “Д ілі” про його загальні 
збори подав Франко свої ува
ги в ч. 78 “Курієра Львовско
го” під загаловком “Товажие- 
тво ім. Шевченкі". Франко на
звав загальний збір “гуморис
тичною продукцією”, коли йо
го члени прийшли до погля
ду, що “праця людей інших 
партій навіть на невтральному 
грунті археології й етнографії 
разом з ними неможлива". На 
слова Франка відповіла редак
ція “Правди" так: “Не припус
каємо, щоб п. Франко думав, 
що праця наукова можлива и

на одного народовця, чолові- спілці з тими, що неґують на-
ка вповні гідного віри, котрии 
мені передав mo вість. Але що 
я не вважав потрібним нази
вати його імя, то ‘Д іло’ поно
вило напали на мене, ще й д о 
дало, що я, ‘припертий до сті
ни, не вмів нічого відповісти’. 
Отже тепер, розвідавши річ 
докладніше, заявляю, що по
дана мною відомість таки бу
ла правдива, і що власне той, 
котрий висказував думку про 
потребу видання Шевченка 
‘обкроєного так, як нам по
трібно', опісля на засіданню 
комітету найзавзятіше напа
дав на мене за опублікування 
цеї ‘безпідставної і ображ аю 
чої вісти’. ‘Д іло’ домагалося 
від мене спростування цеї віс
ти, ось йому моє спросту
вання. Замічу ще, що проф. 
Ом. Огоновський першцй рі
шуче спротивився думці роз- 
вязання Шевченківського ко
мітету- і приняв над -ним даль
ший провід і що комітет р оз
ділив між себе роботу над ви
данням Шевченка, котре ще

шу мову, нашу історію, нашу 
культуру. А коли відносить це 
до людей свого табору, то він 
вже найліпше тяйить, чи з ним 
була можлива спільна робота 
над виданням творів Шевчен
ка в анкеті, до якої запросили 
його народовці. Мабуть же не 
забув тих безосновних напас
тей та інсинуацій, якими об- 
сипував анкету Шевченкову в 
‘Курієрі’ і ‘Народі’, або і тої 
наукової (сік) статті про ге- 
незу партії народовців, викли
каної ніби то Свєнціцьким! 
Загальні збори Товариства ім. 
Шевченка воліли отже зрезиг- 
нувати на такий набуток за
для спільної праці на цен
тральнім науковім грунті, щоб 
полишити п. Франковії повну 
свободу трудитись на тім по
лі дотеперішним способом. 
Збори, очевидно, були тої 
думки, щб іі слабші наукові 
СЙ.ТТІ HflltrtTfi осяггтттн ntopmo 
означену статутом мету, коли 
будуть змагати до цеї мети 
мирно, Со ліпша соломина

цього року, надіємось, буде в І згода, як золота звада, і на
руках читаючої громади."

Видання творів Шевченка, 
про яке тут мова, вийшло на
кладом Наукового Товариства 
ім. Шевченка під редакцією 
Омеляна'Огоновського в чоти- 
рьох-том ах /(І-ІІ, 1893 p.; НІ, 
1895 p.; IV, 1898 p.). Та це ми
мохідь. Вернімось до загаль
них зборів згаданих культур
них українських товариств. 
Крім Миколи Лагодинського в 
обороні Франка забрав голос 
старенький о. йосиф  Заячків- 
ський з Лопянки. Він закли- 
кував притягати молодих лю
дей до себе й на приклад ста
вив Франка. “Д іло” передало 
(ч. 62) так слова Заячківсько- 
го про Франка:

“Має він великі хиби, але 
має іі талан. Служить чужим 
богам, але годилось би спро
бувати: може, подавши йому 
кусник хліба, удасться притяг

нашу думку не зробили шко
ди Товариству імені Шевчен
ка." В останньому реченні ба
чимо наявний вплив-відповіли 
д-ра Костя Левицького.

(Дальше буде)
----------------*---------------

ПЕРЕСТОРОГА ФРАНЦУЗАМ 
Секретар Кордел Голл зая

вив француському амбасада- 
рови у Вашингтоні своє зди
вовання, що французи в Сирії 
ставлять опір англійцям і 
“вільним французам”, а за те 
не ставили ніякого опору нім
цям, як вони приїзжали воєн
ними літаками до цієї колонії. 
Голл сказав також, що ще не 
знати, чи справа обмежиться 
до самої Сирії. З того заклю- 
чають, що Англія, а може й 
Америка, готові забрати ше 
деякі француські колонії, як
що Франція піде на повну 
співпрацю з Гітлером.

МАЛІ ЖЕРТВИ БОМБОВИХ НАЛЕТІВ

Дитячі ігри помагають малим дітям в Англії прийти Д° 
себе від наслідків напруження й переляку підчас бомбових 
атаків. На ,образку сфотографовані дві сцени в дитячих сад
ках, що зорганізовані для приміщення дітей з околиць, наві
щених німецькими бомбовиками. _ —
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Д О П И С И
ЮВИЛЕЙ ЖІНОЧОЇ ОРГАНІ

ЗАЦІЇ 
(Шикаго, Ілл.)

Дня 4-го травня цього року 
Запомогове Товариство Укра
їнських Жінок святкувало два- 
цятьлітній ювилеі'і існування 
знаменитою товариською за 
бавою з артистичною програ
мою і промовами. Забава від
булася в Мидвест Атлетик 
Клоб, де зійшлося поважне 
число гостей ріжних груп, 
щоб своєю присутністю Ьша- 
н\вати громадську працю ук
раїнського жіноцтва в Ш ика
го.

Програму виголошувала Фра- 
ня Мазур.ик від імені Запомо- 
гового Товариства Українсь
ких Жінок. Перша промовля
ла гр-ка Д'айович, яка приви- 
тала зібраних гостей. Артис
тична програма того вечера 
була добірна і ріжноманітна. 
Виконували її громадянки Ма
рія Городецька, Софія Куль
пак, Евгенія Моранець, Стефа- 
нія Чуйко, Галина Мазурик, 
Маруся Костів, Галина Опиха- 
на і Евгенія Галій та громадя- 
не Олег Кульпак, Іван Гуль і 
Дмитро Атаманець.

Реферат про діяльність Ж і
ночого Товариства за 20 літ 
виголосила голова товарис
тва, Софія Шкраба. Почавши 
від 1921-го року, вона перепо- 
віла історію діяльности това
риства. Гості довідалися, що 
Запомогове Товариство Укра
їнських Жінок повстало з 8-го 
відділу Союза Українських Ж і
нок в Америці, що був зорга
нізований покійною панею 
Грииевецькою і видавав пер
ший в Америці жіночий жур
нал “Зоря” . Коли Союз з ріж
них причин зачав підупадати, 
кілька жінок під проводом 
Варвари Остапчук рішили д а 

лі вести ту працк), яку почали 
були пані Гриневецька і Стру- 
тинська. За двацять років при
дбали велике число членів і 
багато доброго зробили.

Ціль Жіночого Товариства 
помагати своїм членам в неду
зі і недостатках, брати участь 
у громадській роботі і пома
гати добрій народній справі, 
як в краю так- і в Америці. 
Дотепер товариство виплати
ло членам 830 доларів допо
моги, а не-членам 350 доларів. 
До краю на ріжні ціли Жіно
че Товариство вислало 1,420 
доларів, на народні ціли в А- 
мериці 740 доларів. Разом це 
робить 3,340 доларів.

Жіноче Товариство зоргані- 
зовно брало активну участь в 
українських вічах, протестах, 
маніфестаціях і по змозі ста
ралося спопуляризувати се
ред американського суспіль
ства українське народне мис
тецтво. За ініціятивою пані 
Маслей-Дякун 1928-го року 
товариство уладило виставку 
народного мистецтва в Колі- 
сеюм, а в 1932-ому році дві 
виставки: одну в “Солджерс 
Філд”, а другу в “Нейві Пір” . 
В 1933-ому році Жіноче Това
риство брало активну участь 
в організації українського па
вільйону на світовій виставі в 
Шикаго. Далі, — говорила 
предсідателька, — наше това
риство було членом Україн- 
рької Господарської Академії 
в Чехословаччині і. посилало 
свою річну вкладку через кіль- 
канацять років аж до війнй. 
Заходом цього товариства 
прибув до Шикаго покійний 
професор О. Бочковський і 
виголосив чотири лекції.

При кінці предсідателька з 
гордістю заявила, що това
риство складається з членкинь 
ріжних переконань, релігійних 
чи політичних. Ми не мали 
причини міняти напрямків, чи

змінювати назви нашого това
риства, ми стремимо до ціли, 
а нею є освідомлення широ
ких мас українського 'жіноц
тва, щоб воно зорганізованою 
силою помагало Рідному Кра- 
єви скинути кайдани, щоб ук
раїнський нарід міг жити по 
своїй волі на своїй землі.

Устні привіти зложили: о. 
Кирстюк від православної гро
мади, який вручив 10 доларів 
готівкою, кажучи: Це на доб
ру працю для Запомогового 
Товариства Українських Ж і
нок; Марія Стефанська від Ж і
ночого Товариства імені Оль
ги Ба’сараб теж вручила 5 д о 
ларів, як ювилейний дар; гром. 
М. Єнджейовський зложив 
привіт від 93-го відділу У. Р. 
Союза. Далі складали привіти: 
адвокат Р. Смук від відділів
У. Н. Союза,- Емілія Тарнова 
від відділу Народної Помочі і
І. Дужанський.

По вичерпанні привітів ви
ступили три пари українських 
танцюристів. Між ними треба 
згадати маленьку 6-літню Олю 
Слижук, яка дуже гарно від
танцювала сольо. Голова юви- 
лейного комітету, Марія Го
голь, подякувала гостям за у- 
часть і просила їх на танець, 
що тривав до пізної нрчі.

Честь вам, жінки, і слава 
імені вашого Запомогового 
Товариства Українських,Жінок 
за вашу взірцеву грой&дську 
працю/ . , . Присутний- 
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ПОЛЬСЬКА ПІДТРИМКА 
ЗАЛІЗНОГВАРДЕЙЦЇВ
Польське громадянство на 

еміграції, розбите на всілякі 
гуртки, між якими далі бушу
ють завзяті погромщики (га
зета “Єстем Полякєм” в Лон
доні), непримиримі україноже- 
ри (ендеки і польська ніби- 
демократія в Англії і в Амери
ці), русофіли і приходні гіт

лерівці, “прочищує атмосфе
ру” між собою тим, що роз
криває промахи -— своїх полі
тичних противників. З  дотепе
рішніх розкрить трудно за- 
ключати, чи це що полякам, 
як нації, поможе: були вже в 
польській історії часи, коли 
Деякі гурти й одиниці дуже 
щиро розкривали польські по
милки й недомагання, а поль
ська влада чи польське грома
дянство в цілому далі робили 
те саме, що й попередно. Без 
якогось повного доказу, що 
польський нарід у своїй біль
шости зможе бути демокра
тичним і не-шовіністичним, го
ді надіятись, щоб і теперішня 
самокритика помогла Польщі 
більше, як “умерлому кадило”.

Однак факти, які при тій на
годі виходять на верх, доволі 
інтересні. От, наприклад, пан 
Ксавери Прушиньскі оповідає 
у “Вядомосьцях Польскіх” в 
Лондоні про те, як деякі поль
ські провідники захоплю ва
лись у свій час румунськими 
залізногварДейцями. Це й не 
диво: ідеологія румунських по- 
громщиків з табору порумун- 
щеного поляка Зелінського- 
Кодріяну і Сіма була така са
ма, як ідеологія пілсудщини та 
ендеччини. Звірячий націона
лізм, автократія, антисемітизм 
і крайня нетерпимість до на
ціональних меншостей харак
теризували однаковою (польсь
ких і  р^мунсЬкфс “наці” .

ксавери ПРУШИНЬСК> Пише 
про ті звй'зкги з залізяоюі гвар
дією (цитуємо за і“Роботнік- 
ом Польскі-м”’, ч. 22) ось як:

“ . . . поверх 3,000 поляків, 
що перебували в (румунсь
ких) таборах, були видані но
вою румунською владою нім
цям; їх перевезено — військо
вих до таборів полонених, а 
цивільних до таборів концен
траційних. . . . Огида цієї зра
ди має особливу закраску: во
на спадає своєю ганебною від

повідальністю на особливий 
румунський політичний напря
мок, який в багатьох поль
ських кругах вважали за  спе- 
ціяльно симпатичний і близь
кий. Румунію віддали в руки 
німців, масово вимордували 
кількасот визначних румунів і 
видали німцям поляків люде 
вихвалюваного деякими поль
ськими газетами Кодріяну та 
так популярної серед деяких 
кол польської молоді залізної 
гвардії.

“Гей, а які то похвальні піс
ні виспівувано три роки тому 
у Варшаві, Кракові і Познаню 
в честь ‘капітана’ і його руху! 
Яку жалобу по нім носили? Як 
ненавиділи його ворогів! Д е
які кола крайнього польсько
го націоналізму, які в той час 
були дуже певні себе, оціню
вали Кодріяну і його залізну 
гвардію незвичайно симпатич
но; та те саме діялось і в 
урядових колах. На протязі 
кільканацяти місяців тодішня 
польська амбасада в Букареш- 
ті підтримувала Кодріяну і йо
го рух. При кінці 1937-го ро
ку мали навіть створити для 
них газету в румунській мові 
і тільки гостра інтервенція ко
роля Кароля закінчила це 
польсько-кодріянське залицян
ня.”

Далі “Роботнік Польскі” 
розясняє, як то польський у- 
ряд підтримував в Румунії лю
дей, які відразу йшли на спіл
ку з Гітлером', а ! пізніше не 
дозволили Румунії дати поля
кам поміч. Коли з наказу Ка
роля залізну гвардію розгром
лено, румунські збігці, що на
лежали до неї, находили в 
Польщі сердечне приняття, а 
потім їхали собі — до Берлі
на. Ось так польські політики 
під проводом Ридза Сміґлого, 
Бека і Складковского помага
ли Гітлерови зашморгувати 
мотуз на польську шию і роз
будовувати на польських ти
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лах гітлерівську націоналістич
ну фортецю. Тепер дехто з 
польського громадянства ка
ється і нарікає на цей дикий 
націоналізм румунів і — оче
видно —  німців. Однак серед 
польського громадянства д о 
тепер не появився ніодин від
повідальний політик, журна
ліст, письменник, чи просто 
чесний чоловік, який мав би 
відвагу отверто напятнувати 
такий самий польський гітле- 
ризм, чи там кодреянізм, який 
проявляється згірдливим від
ношенням до інших націй, які 
живуть .перемішані з  поляка
ми, та зазіханням на .землі су- 
сідних народів. Як сказано ви
ще — дотеперішня поведінка 
польської еміграції показує, 
що поляки не хочуть чи не мо
жуть нічого від історії навчи
тися.

НАВІТЬ НЕ ЗАГИКНУТЬСЯ
Народна Воля з 10-го чер

вня писала: “Пропаганда з ‘ан
глійськими лордами’ (себто 
заклики н і м е ц ь к и х  агентів, 
щоб Америка не рятувала ‘ан

глійських лордів’. — Н. В.) д і
стала по голові рішенням Пар
тії Праці боротись до останку 
з нацизмом, та розкриттям, що 
саме між лордами є найбіль
ше таких, що готові миритись 
з Гітлеррм.”

На це комуністичний орган з 
Ню й о р к у  з 13-го червня пи
ше: “Чиж на сторінках ‘Н арод
ної Волі’ почав надто вихва
лювати англійських лордів.”

* з *
Той самий орган комуністич

ної партії пише: “Д еякі кон
гресмени твердять, іцо найкра
щим ’ захисником демократії 
може бути лише фашизм і т о 
му то потрібні концентраційні 
табори.”

Народна Воля не заприміти
ла ніде такого, твердження, але 
за те всім відомо, що комуніс
тична партія твердить, що най
кращим заборолом демократії 
е Совітська Росія, тому що 
там вже є найбільші і найдав
ніші концентраційні табори, 
одідичені комуністичною пар
тією ще по царях.

Іван Франко

Д О Б Р И Й  З А Р О Б О К
Я чоловік бідний. Грунту н е - 1, 

ма й крихітки, всего-на-всего 
одна хатина, та й то стара. А ■ 
тут жінка, діточок двоє, коби 
здорові; треба чимось жити, 
треба якось на світі держати
ся. Два хлопчики в мене — 
один чотирнацяти, а другий 
дванацяти літ — пастушать у 
добрих людей, та й за те ма
ють їду й одежину яку-таку.
А жінка пряде, також дещо 
заробить. Ну, а в мене старо
го який заробок? От піду 
десь-колись до близького зру
бу, наріжу березини та пип- 
наю мітовки через тиждень, а 
в понеділок беремо з жінкою 
по звязкови на плечі, та й на 
торг до Дрогобича. Не вели
кий це з того й заробок, по 
три, четири крейцарі за мітлу, 
а панови заплати за пруття, 
му, то мало що й лишиться. 
Але що діяти, треба заробля
ти, треба як мож своїм світом 
токанити.

Та й що за життя наше! 
Бульба та борщ, часом деякі 
крупи, та й хлібець, який лу- 
читься: житній, то житній, а 
ячмінний або вівсяний, то й за 
не Богу дякувати. Ще як літо, 
то пів біди біда. Чоловік де
що заробить у багатшого: тут 
роів у пасіці припильнуєш, 
там у саду ночуєш, коло сіна 
та снопів поробиш, а ні, то з 
саком підеш V потік, рибу де
яку спіймаєш, або досвіта губ 
Деяких із ліса наднесеш, — ну, 
а в зимі всього того не стає. 
Що від людей за роботу діс
танемо, тим і заносимося, а 
нераз то й голодом дебеліє
мо. От як то бідні халупники!

Ну, видите, а ще знайшовся 
Добрий чоловік, що позавидів 
1 нашим достаткам! Дістоді-то: 
забагато, діду, в тебе добра, 
Розтовстієш занадто, розгуля
єшся! Так от тобі на! Та й 
всипав такого, що Господи, 
твоя воля!

Слухайте, як то було.

Іду я собі раз містом, мітли 
звязані до купи несу на дрюч
ку на плечах, іду та й роззи
раюся довкола, чи не киває 
хто на мене, або чи не кличе 
де жидівка: “Чоловіче, чоло
в іч е ,^  по чому мітли?” — А 
тут народу довкола, звичайне, 
торгова днина. Зиркаю я до 
вкола, виджу, іде позад мене 
якийсь панок, горбатий, голо
ватий як сова, а очі в нього 
сірі та недобрі, як у жаби. Іде 
та все на мене поглипує. Я 
став, гадаю, може чого хоче, 
а він нічого, став і собі та й 
дивиться в другий бік, ніби то 
йому про мене й зовсім бай
дуже. Іду я далі, він знов за 
мною. Мені якось зробилося 
недобре. — Пек тобі бідо! — 
гадаю собі, що це таке? — Аж 
тут жидівка з боку кричить:

— Чоловіче, чоловіче, по 
чому мітли?

— По пять, — кажу.
— Ни, як по пять? Нате вам 

три.
— Давай чотири!
— Ні, три.
— Ні, чотири.
Сторгували ми за півчверта

крейцара. Я свою вязанку з 
плечей, розвязую собі спокій
но, даю жидівці мітлу, — аж 
тут і горбатий панок за мною.

— По чому мітовки продає
те? — питає мене.

— По пяїь крейцарів, па
почку, — кажу. — Купіть, міт
ли добрі.

Він узяв одну, потрібував...
— Так, так, — каже, — не

ма щр й казати, добрі. А ви 
відки?

— З Манастирця.
—1 Так, так, з Манастирцй. 

А ви часто мітовки продаєте?
— Ні, не часто. От гак раз 

на тиждень, у понеділок.
Ага, ага, що понеділка! 

А багато так в один понеділок 
продасте?

— А, як трапиться, паночку, 
і часом я іі жінка попродамо

всі, що винесемо, а часом і не 
попродамо.

— Гм, то ви й з жінкою! 
Обоє, значить, по отакому 
звязкови виносите?

— Та так, прошу пана. Ча
сом по такому, часом і по 
більшому.

— Ага, ага! А багато так за 
тиждень мітовок можете зро
бити?

— Та то, прошу пана, як до 
потреби. Літом продається їх 
менше, то менше й роблю. А 
в осени та в зимі, то більше 
того товару йде.

— Так, так, розуміється! Бо 
то, видите, я ліверант до ці
сарських магазинів, то мені би 
треба таких мітовок багато, 
так зо ' сто. Могли би ви на 
другий тиждень зробити мені 
сто мітел?

Я поміркував трохи та й ка
жу:

— Чому ні, зроблю. А де 
пану донести?

— От тут, — каже пан, та 
й показав на один дім. — Але 
ламятайте, принесіть. Я вам 
зараз і заплачу. А 'по чому ка
жете, одна?

— Та вже як пан стільки бе
руть на гурт, то я спущу тан- 
ше, по чотири.

— Ні, ні, ні, не треба, не 
спускайте! Я заплачу й по 
пять!

— Бог най панови дасть 
здоровячко!

— Ну, ну, бувайте здорові! 
А памятайте, від нині за тиж 
день приходіть!

Та й з тим словом панок 
ноштикульгав собі кудись, а 
я лишився. — От то, — гадаю 
собі, — якийсь лепський пан, 
навіть не каже спускати з ці
ни, а на таку суму мітлів за 
мовляє! Таже то ціла пягка 
буде, Господи! А я, прости 
Господи гріха, вже й ,зачав 
був зле помишління на нього 
мати, як він отак за  мною 
стежкував. Ну, дай йому Гос
поди вік довгий! ГІрецінь хоть 
раз мені добрий заробок тра
пився!

Швидко я кинувся за своєю 
старою.

Попродали ми свій товар, 
чи й не попродали, купили 
соли, сірників, чого там іще 
нам було треба, та й до дому. 
Кажу я старій, що от так і так, 
Заробок добрий лучився, буде 
за що й податок заплатити, 
ще й для неї на зиму підшит
тя буде. Вона й собі ж зра
діла.

— Треба буде — каже — 
взятися обоїм, а то ти сам за 
тиждень не зробиш усеї робо
ти. То я вже своє все відложу!

Добре. Отак гуторячи по
спішали ми трохи що не під
бігцем до дому, щоби, бачите, 
часу не тратити.

Зараз того ж дня прихопи
лися обоє, як до гарячого бор
щу. Пруття наносили цілу 
стирту, — фабрика в хаті! Я 
гилля обламую, вона листя об- 
чімхує, аж їй шкіра з долонів 
позлазила, а я відтак грубші 
кінці ножиком чехолю, скла
даю, вяжу, держаки стружу — 
кипить робота. Прийшлося до 
неділі, ціла сотня мітел гото
ва і в звязки по пять-двацять 
повязана. Так уже й прила
джено, що кожне з нас бере 
по два такі звязки на перебе- 
саги: через плече ужовка, о- 
дин звязок на груди, а другий 
на плечі звисає. В понеділок 
беремо ми добрі дрючки в ру
ки, звязки на себе — чеши до 
міста! Спека така, що крий 
Мати Божа! З нас цюрком по
ти ллються, в горлі пересох
ло, ну, але що робити! Коли 
заробок, то заробок.

Приходимо до міста, всі жи
ди на нас очі повивалювали. 
Що то, не бачили ще, щоби 
хто коли такі великі звязки 
ніс.

— Слухайте, чоловіче, — 
посмішковуються з нас, — а 
ви де коні продали, що самі 
фіру пруття двигаєте?

— Чоловіче, чоловіче, 
кричать другі, — а в кого то 
ви березовий лісок купили? 
Чи ви на продаж лісок бере
зини з бабою до міста принес
ли? Що хочете за лісок бере
зини?

А ми нічого. Ледве дихає
мо, а йдемо, аж очі з голови 
лізуть. Дав Бог, якось ми д о 
лізли аж до того дому, де пан 
казав чекати. Прийшли перед 
ґанок та й шелевх оберемка
ми на землю, а самі мов не 
живі попадали на ті оберемки 
та й відсапуємо так, що аж 
язики повивішували. Нема, не
ма, аж тут вікно скрип, наш 
панище визирає.

—  Ага, — каже, —  то ви, 
чловєчку?

— Так, прошу пана, то я з 
мітлами.

— Добре, добре, я зараз до 
вас вийду.

Запер вікно. Ми чекаємо. 
По добрій хвилі вийшов.

— Ну, що ж  ви, принесли 
мітовки?

— Так, прошу пана, сто, як 
пан казали.

— Ага, ага, то добре. Але 
знаєте, що я їх тепер не по
требую, візьміть собі, най у 
вас іще будуть до якогось ча
су, або й можете їх попрода
ти . . .  А мені як буде треба, 
то я вам перекажу. А тепер 
нате вам отцей квиток, пока
жете війтови, то він уже вам 
скаже, що маєте робити.

— Ба, а то як, — кажу я. — 
То пан замовили, а тепер не 
беруть?

— Ні, не беру, — каже він 
лагідненько, — бо мені тепер 
не треба. Але ви не бійтеся, 
я вас не забуду. Ось вам той 
квиток, нате!

— На що мені ваш ого квит
ка? Що я з ним ізроблю?

— Возьміть, возьміть, — ка
же він. — А в тім, як не хоче
те, то як схочете. А тепер 
ідіть собі з Богом.

Я вже, правду кажучи, хотів 
поставитися до нього з язи 
ком, але вій обернувся та й 
шусть назад до хати. Ми зі- 
сталися мов водою зілляті. А 
далі, що діяти, забрали мітли 
та й пішли на торг, щоби хоть 
що-то розпродати.

Аж ось так десь за тиждень 
кличе мене війт. — Що за б і

да? — гадаю собі. Приходжу,, 
а війт сміється та й каже:

— Ну, діду Паньку (мене 
всі звуть дідом, хоть я не та
кий то ще й старий), маєш 
благовісника.

— Якого благовісника? — 
кажу та й дивуюся.

— А от якого, ади! — тай 
виняв папір, той самий, що 
мені той пан оногди давав, 
розвернув його та й став чи
тати щось таке, що я ані ка
линочки не зрозумів крім сво
го власного імені.

— Ба та що тут таке ска
зано? — питаю.

— Сказано, діду, що ти ве
ликий багач, по сто мітлів що 
тижня продаєш, гроші лопа
тою загрібаєш , тай велено по
ставити тобі отцю пявку.

— Яку пявку? —  питаю я, 
вухам своїм не вірячи.

— Аркушок, небоже.
— Аркушок? Ба, та який 

аркуш ок? Для кого?
— Ей, діду! Не чинися глу

хим, коли тобі не позаступа- 
ло! Адже ж не для мене, а для 
тебе! Маєш платити попри д о 
мовий ще й заробкового по
датку пятнацять ринських річ
но.

— Пятнацять ринських річ
но? Господи! Ба, та за щ о? '

— За мітли! Чуєш, що пан 
комісар податковий подав те
бе на аркушок і каже, що ти 
по сто мітлів на тиждень про
даєш.

Я став, як той, кажуть, свя
тий СеМен Стовпник, що ГІЯ- 

десять літ на однім місці стов
пом стояв. Так як би я чеме
риці наївся.

— Пане вуйці, — кажу зго 
дом, — я не буду платити.

— Мусиш!
— Ні, таки не буду. Що ме

ні зробите? Що голий за  па
зуху сховає? Адже знаєте, що 
Htf мітлах я й у цілім році лед
ве пятнацять ринських зароб
лю.

—  Що я маю знати? Пан 
комісар мусить ліпше це зна
ти! — каже війт. — Моя річ

стягнути податок, а не хочеш 
дати, то я здекутника вишлю.

— Овва! Ш літь хоть зараз! 
У мене здекутник здохне, за- 
ки що знайде.

—  Ну, то продамо хату й 
грядки, а вас на чотири вітри. 
Цісарське не сміє пропасти!

Я зойкнув, мов підрізаний.
—  А видиш, —  каже війт.

— Ну що, будеш платити?
— Буду, —  кажу, а сам собі 

своє гадаю.
Минули три роки. Я не пла

тив ані крейцара. Як прихо
дила здекуція, то ми з бабою  
ховалися в лози, мов від та 
тар, а хату замикали. То ті 
здекутники прийдуть, покала
тають, поклинуть, та й поте- 
чуться далі. Два рази хотіли 
добуватися силоміць до хати, 
та оба рази добрі люде від- 
просили, але на четвертий рік 
урвалося. Ні просьби, ні плачі 
не помогли. Рештанції нам на
збиралося щось на шісдесять 
ринських. Наказали з міста 
зараз ізложити гроші, а як ні, 
то хату пустити на ліцитацію. 
Я вже- й не тікав нікуди, ви
джу, що нічого це не поможе. 
Ну, та й щ о? Назначили ліци
тацію, отаксували все моє 
добро на круглих шісдесять 
ринських. Приходить той день, 
тарабанять, кличуть купців . . .  
“Хто да вєнци?” —  еге, коли
бо ніхто й стільки не дає. Д е
сять . . . дванацять . . . ледве 
на пятнацять ринських витяг- 
ли, та й за те й продали. А я 
в сміх, та й кажу до війта:

— А видите, таки я вас 
іздурив! Хіба я вам не казав, 
що голого не обідреш ?

— Нехай тебе, діду, мара 
бере, на який ти спосіб у зяв
ся!

Нашу хату закупив жид 
йой на на хлів для телят, а ми 
з бабою, як видите, пішли в 
комірство. Знов по старому 
живемо, доки Бог віку подов
жить. Вона пряде, хлопці лю д
ську худобу пасуть, а я мітли 
роблю. Тай якось своїм світом 
торочимо, хоч і без аркушка.

Львів, у лютім 1881 р.
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H E A R T  O F  A F A T H E R
(A Story for Younger Folk)

I t  was about th ree  o’clock in 
th e  m orning and everybody was 
sound asleep, e x c e p t  — him. 
Force of habit made him wake 
up every m orning ju s t  about 
th is tim e, and, oh, how he hated 
to do his duty!

When he was considerably 
younger, he did not mind it so 
very much. Then he could wake 
up quickly, do w hat was re
quired of him, and ju s t  as 
quickly go to sleep again. But 
now? Usually he woke up half 
an hour or more before his 
time, and a fte r  tending to his 
job he would stay  awake for an
o ther half an hour or more.

This m orning he fe lt especial
ly out of sorts. The w eather 
was bad and he had all kinds 
of aches and pains. A t such 
tim es he fe lt every bone in his 
body. For every exposure to  in
clement w eather during his fo r
m er years, fo r every abuse of 
his stomach, for every tran s
gression of the laws of N ature, 
no m atte r how insignificant, he 
had to pay now. N either was 
th is all. He had to suffer nio- 
rally, too, fo r although not 
guilty  of prinking or even smok
ing, nevertheless, his closet was 
full of dreadful skeletons. So 
every wrong-doing of his, no 
m atte r when committed, was 
coming up before his eyes now 
and to rtu rin g  him. The tricks 
he used to play on his fa th e r 
and m other (especially his 
m other!), the  fu rtive  glances 
he had cast a t  women other

than  his lawful spouse» the  neg
lect of his own children, etc., 
etc., all these sins now passed 
before him, as if in a movie, 
and torm ented his conscience 
unmercifully.

Then his own self-in terest as
serted itself. Here he was ge t
ting  old and feeble, yet w hat 
had he to  show fo r his life- 
work ? Nothing, p r  a c t  і c ally 
nothing. As a m atte r of fact, 
he was not sure even of his 
next meal, to  say nothing about 
a nest-egg to take care of him 
during his old age. Suppose he 
lost his job and h is m eal-ticket 
today? Well, perhaps he m ight 
still be able to eke out a m iser
able existence by begging or 
stealing. Perhaps he could find 

і some shelter. B ut is such art 
existence life? On the  o ther 
hand, he knew from  his own 
personal observation th a t  even 
worse th ings m ight be in store 
fo r him, th ings which made his 
blood curdle in his veins when
ever he thought of them . They 
happened to  others, he saw it 
w ith h is, own eyes. . . .  He 
shook him self w ith all his 
m ight, so as to guide his 
thoughts into a different chan
nel.

His wife moved in her sleep.
Now here was his fa ith fu l 

wife. She always shared his 
privations and tribulations un
complainingly. She was always 
busy, alw ays working, always 
worrying. She took care of, and 
brought up, his m any children. 
W hat security  had he prepared

SUM M ER T R A IN IN G  O PE N  TO YO UNG  M EN

The American Nautical Aca
demy, W ashington, D. C., has 
announced th a t boys and young 
m en between the  ages o f ten 
and twenty-one years will be 
allowed to secure practical nau
tical experience on board a 
tra in ing  ship of the  Academy 
w ithin the  period from  June 15 
to  October 1, 1941.

The young men may remain 
on board ship fo r the  entire 
sum m er period, or fo r any 
shorte r tim e they may wish, 
but not for less th an  one month. 
S tudents who enter fo r any pe
riod less than  the  full sum m er 
course will receive instruction 
only in those subjects being 
tau g h t while the student is on 
board ship.

The sum m er course has been 
designed for young men in te r
ested in obtaining a knowledge 
of nautical subjects pertaining 
to  yachting, m ilitary and naval 
drills and the  handling of small 
boats.

There is no charge fo r in
struction or for living quarters 
on board ship. The only re 
quired expense is fo r meals,! 
which are  49 cents. Three m ea ls1 ’ 
are  served daily.

There is no tu ition  charge 
fo r any of the  courses offered 
by the  A cadem y; and no obliga
tion fo r fu tu re  service of any 
kind is incurred by the  young 
men.

On Sundays th e  cadets will 
be allowed to a ttend divine serv
ices a t  the  churches of their 
respective d e n o m і nations on 
shore. While on aboard ship 
cadets will receive free minor 
first-aid trea tm en t when, neces
sary.

This is the  tw elfth  annual 
sum m er course offered by the 
Academy and will be under the  
personal supervision of the  Cap
ta in  Commandant of the  Aca

demy who will be in command 
of the  vessel.

W hile on board ship th e  s tu 
dents will follow the  regular 
daily ship routine, and will be 
given practical instruction in 
nautical subjects, including sea
m anship (sh ip’s w ork)—m any 
of the duties on board ship are 
perform ed by the  cadets as p a rt 
of th e ir  train ing—signaling, 
rowing, handling and the  use 
of m otorboats, life-saving, mili
ta ry  and naval drills, use of 
d istress signals), life buoys, first 
aid, the  compass, log and lead, 
ground tackle, international 
Morse code, blinker, duties of 
look-outs and the  duties of the 
watch on deck.

The sum m er course will be 
conducted on board the  T rain 
ing Ship “MARSALA.”

Due to the fact th a t th e  num 
ber of accommodatrons on board 
is limited, those w ishing to take 
advantage of th is opportunity  
should w rite a t  once to the

American Nautical Academy 
T ransportation Building ■ 

W ashington, D. C.

fo r he r old age? None w hat
ever!

And his children? Those th ir 
teen innocent children, huddled 
around th e ir  m other, blind to 
the  cruel' realities of life, not 
knowing th a t  life is bu t a  con
s ta n t struggle  in which only 
th e  fittest survive. W hat pro
vision had he made fo r th e ir  
education, w hat heritage will he 
leave them ?

But is th is  only his own 
fau lt?  Has not heredity  also 
som ething to do w ith i t?  He 
once heard th a t heredity  is the  
m ost powerful facto r in th e  
course of an offspring’s life. If  
th a t be so, surely he cannot 
be made responsible fo r heredi
ty ’s faults. He had nothing to 
do w ith the  chosing of his pa
ren ts. And as to  education, did 
he ever have any chance? Ob
viously his paren ts could not 
give him more th an  th ey  them 
selves possessed, and th a t  was 
not very much. To be frank , 
he fe lt th a t  he was an improve
m ent on his paren ts. B ut how 
about th e  boss fo r whom he 
worked? How about th a t  man 
fo r whom he had slaved alm ost 
all his life? W hat education did 
he give h im ? Did he ever send 
him to a  school? Did he ever 
give him any train ing- All he 
cared fo r was th a t  he do the 
work, as his fa th e r did it be
fore him. Yet, had he been giv
en a  proper education, proper 
train ing , he would have raised 
him self way above the  heads of 
his contem poraries, he would 
have accomplished som ething 
wonderful th a t  m igh t have 
brought reporters and cam era
men to his humble home, to  de
scribe m inutely his g rea t deeds 
and to record and preserve his 
likeness fo r the  benefit of pos
te rity .

A t th a t  m om ent he saw  all 
his youth, all h is stren g th , all 
h is probable g reatness and 
fame, all his life, in fact, sac
rificed a t  the  a lta r  of th a t  gree
dy, m iserable fa rm er fo r whom 
he worked. Oh, how he hated 
th a t  m an! T h at m an who slept 
com fortably on down-filled pil
lows, and expected him, old as 
he was, to ge t up several tim es 
during the n ight, a f te r  he had 
been on his feet and working 
hard all day long! And th is— 
every day of his life. . . .

Ju s t then  the  neighbor’s roos
te r  crowed.

He shuddered.
A nother rooster crowed.
“A nother fool!” he said.
Still ano ther rooster was 

heard.
“The despicable c rea tu re !” he 

snapped.
Then:
“F a th er! A in’t  you awake 

y e t? ” he heard the  voice of his 
wife.

“Yes, dear, I am, bu t . . . ”
“I th ough t you overslept so 

I wanted to  call you.”

“ No, no, I ’ve been awake for 
nearly an hour now.”

“Then why don’t  you get to 
w ork?”

"To heck w ith th e  work! 
W hat have I got fo r i t? ” 

"O thers are  doing it, a in ’t 
they  ?”

“ Let them  do it, I ’m th rough .” 
“ Don’t talk  th a t way, Father. 

The boss will no t stand for i t ;  
he will kill you.”

“I should w orry.”
“F a th er, w ha t’s got into you 

th is  m orning?” And she b u rst 
out crying.

, He did not answer.
“My God, my God,” she wail

ed, “w hat shall I do w ith these 
poor, little, innocent ch ild ren?” 

The children awoke one a fte r  
ano ther and tried  to  figure out 
w hat the  excitem ent was about.

“F a th e r!” she pleaded, “do it 
ju s t  th is  once a t  least, not fo r 
my sake bu t for your chil
d ren’s.”

He began to waver.
“Please, fa th e r, please! Be

fore i t ’s too late .”
Some of th e  children joined 

th e ir  m other in crying. I t  was 
heart-rend ing  music.

He could not stand  it  any 
longer.

Quickly he jum ped to  his 
feet. He stre tched  him self to 
the  lim it until his bones cracked 
in his body. He th rew  back his 
head, sh u t his eyes, filled his 
lungs. And w ith all his m ight 
he crowed:

■ “Cock-a-doodle-do!”
The old slave was back a t  his 

task.
R: D.

---------------- ф----------------

TH E RIGHT OF TH E  
M IN O R ITY

‘T error” o f  D rop
ВІДДІЛ 38, НЮ ЙОРК, H. П. П о 

річні збори в неділю. 15 черпни, 
в 2-іП попол.. в Карпатія Гол. 217- 
219 Іст Шестп вулиця. Проситься 
всіх прніїтн в означений час, бо е 
дуже важні справи до полагоджен
ня. Також буде звіт делегата з Д е
сятої Конвенції У. Р. Союза.

П. ІІрнбільськпП. секр.

і Н ате you asked уопг rather 
m other to  enroll you for membership 
In th e  U krain ian  Workingmen'» a „. 
elation T

T h e  U . S. S. T e r ro r , th e  n a v y ’s 
firs t v e s s e l p a r t ic u la r ly  designed  as  
a  m in e  la y e r  from  th e  kee l up , is 
show n g e ttin g  its  final touches in 
p re p a ra tio n  fo r its  launch ing  a t  P h il
ad e lp h ia  n a v y  y a rd . I t  d isp laces  
6,000 tons .

The rig h ts  of the  m inority  
a re  the  rig h ts  of th e  m ajority  
— no more, no less; fo r if we 
would look a t th e  problem re 
alistically and not in the  sp irit 
of sentim ent, we should see 
th a t  each infringem ent of m i
nority  “r ig h ts” is really an in
fringem ent of m ajority  “r ig h t.”

Any a ttack  upon th e  r ig h ts  
of a  m inority  w hittles away the 
r ig h ts  of all. H istory  has prov
en th is  again and again. The 
early  barbarians who ravaged 
the  outposts of civilization could 
not hold the  countries they  con
quered because,- as they  de
stroyed all r ig h ts  except th e ir 
own, th ere  was nothing left to 
take root and so stabilize th e ir  
conquests.

Each country which has tried 
to legislate religion and to wipe 
out all creeds bu t one, has fall
en from  power, no m atte r  w hat 
the  creed—for religion, like a 
tree  constrained in a  narrow  
space, dies of its  own restric 
tion. For, like a  tree, religion 
m ust have space and freedom  
to grow, dependent as i t  is up
on universality  and freedom  of 
sp irit fo r life.

Such has been the  experience 
of every individual or group 
who ever tried  to  hold power 
by wiping out th e  r ig h ts  of a 
m inority. They have found th a t 
they  have cut th e ir  own roots 
as well—and have gradually 
starved to death as does the  
m urdered tree.

In Europe the  m inorities of 
today are  hunted and harried 
from  pillar to post. Driven 
from  place to  place, from  nation 

! to nation, or forced into sub
servience am ounting to slavery, 
their, fu tu re  is black. So black 
it is th a t  bu t two courses re
main open—gradual lowering of 
morale until there  is an alm ost 
animal-like servility to  those in 
au thority , or a  life of constant 
danger and hole-in-corner in
trigue, w ith an eventual explo
sion inevitable.

In th is  country we do not 
have th e  r ig h ts  of m inorities 
or m ajorities. We have the 
privilege of choice by the  ma
jo r ity ; tfre obligation of coop
eration by th e  m inority. The 
rig h ts  belong to all, on com
plete equality and w ithout d if
ferentiation, fo r th a t  is the de
m ocratic way of life.

R uth Taylor
----------------«----------------

ЗБ О РИ  ВІДДІЛІВ
УКР. РО Б. СОЮ ЗА

ВІДДІЛ 49, ТРЕНТОН, H. ДЖ . Збори 
в неділю, 15 червня, ріпно в 1-ій 

попол., в Українськім Домі, при 362 
Юніон вул. Проситься всіх прийти і 
вирівнати свої вкладки. Делегат* буде 
здавати звіт з Десятої Конвенції У. 
Р. Союза. Т. Купецький, секр.

ВІДДІЛ 57, ДЕССУП, ПА. Збори в 
неділю, 15 червня, в 2-ій попол. 

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

М. Папуга, предс.

ВІДДІЛ 60, ДИКСОН СИТІ, ПА. Пів
річні збори в неділю, 15 червня, в 

12:30 в полуднє, в парохіяльній шко
лі, при Ривер Стріт, Олифант. При
сутність кожного члена конечна.

В. Хміль, голова; II. Павліш, касієр; 
С. Чеканськнй, 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
тої Конвенції У. Р. Союза. Також 
всі мають вирівнати свої вкладки. 
Хто не заплатить, то за такого чле
на не вишлемо розмету до Головної 
Канцелярії. В нас нема каси хворих, 
то нема грошей, щоб закладати за 
довгуючнх. Уряд.

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

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

ВІДДІЛ 123, КЕМДЕН, Н. ДЖ. З б о 
ри в суботу, 14 червня, в 7-ій веч., 

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

Н А  П Р О Д А Ж
PFXTOPAIІ з дозволом (лай. 
сенс) на алкоголічні напитки 
включно з цілим будинком 
Знамените положення при го- 
ловиім вході до великого про
мислового підприємства. Доб- 
рі вигляди на життя для від
повідних людей. Багато місця 
на парковання. Пишіть по іц. 
формації иа адресу: , 

George San t о vet z 
222 Delaware Avenue 

Palm erton, Pa.

ВІДДІЛ 157, ТРЕНТОН, H. ДЖ. З б о 
ри в неділю, 15 червня, в 2-ій по- 

пол., в новій галі, при Еділайн вул. 
1 Проситься всіх прийти в означений 

час і заплатити свої палежнтости. 
Рівнож вислухаєте звіт заступника 
делегата з Д есятої 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 прийш лі на ці 
збори і заплатити свої вкладки. Кон- 
трольори здадуть справоздання за 6 
місяців. Також делегат здасть звіт з 
Десятої Конвенції У. Р. Союза.

С. Возьний, 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 прі^йти і 
заплатити свої належитосги до У. Р. 
Союза. Делегат здасть звіт з Голов
ної Конвенції. Уряд

ВІДДІЛ 1, ОЛИФАНТ, ПА. Піврічні 
збори в неділю, 15 червня, зараз 

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

Уряд

ПЕРШИЙ 
НАРОДНИИ ПОГРЕБНИК 
на Филаделфію й околицю

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ
Cor. F ranklin  & Brown Sts., 

Philadelphia, Pa.
Tel.: M arket 1320

ОБСЛУГА В ДЕНЬ ІВ  НОЧІ

К О С И
Маємо австрійські серпи і 

коси з найліпшої серебристої 
сталі, коса довга 32 цалі, 'ва
жить поверх фунта, за одним 
поклепаиням косить пару днів. 
Широка коса в ціні $‘2.50 з пе
ресилкою. Перстень до коси 
подвійний 50 ц. Бабка 75 її. 
Молоток іЮ 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. Y.

ВІДДІЛ 212, НЮАРК, H. 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 27, ДЖЕРЗИ СИТІ, Н. ДЖ.
Збори в суботу, 14 червня, в 8-ій 

веч., при 181 Фліт Стріт. Проситься 
всіх прийти і вирівнати свої залег
лости, щ об пів-рік був заключений 
без довгу. ' Секр.

ВІДДІЛ 31, ОЛИФАНТ, ПА. Місячні 
збори відбудуться в неділю, 15-го 

червня, зараз по Службі Божій. Д е
легат здасть справоздання з Д е с я т о ї  
Головної Конвенції. По справоздан- 
ню відбудеться товариська гостина. 
Обовязком кожного члена бути при- 
сутним. Ст. Ж елінський, секр.

What do women

DESPISE
most in a man?

H ero’s th o  a n sw e r  t h a t  countless 
women give: Halitosis (Bad Breath)I 
Women elmply w on’t  to lerate  I t In a 
m an. So If you w an t to  mako a  b it with 
your girl friend, look a fte r  your breath 
before your nex t da te  w ith  her. Bo sure to 
rinse your m o u th  w ith  Llsterlno Antl- 
eeptlc. I t 's  w onderful fo r combating bad 
breath  due to  food ferm entation  In tho 
m outh . T h at, eay some authorities, Is tho 
m ajo r cause of th is  condition, although 
bad breath  Is som etim es due to  systemic 
disorders. Llsterlno Antiseptic halts tho 

A SSEM B LY  233, LA CK A W A N N A , ferm en tation  and  overcomes Its odors. 
N Y M potinw  w ill hp hplH W fvl. T h e  b re a th  q u ic k ly  becom es sweeter, 

J  ,  W U  J  L  fte ia  „ Q purer, less likely to  offend, 
n e s d a y , J u n e  1 8 th , 7 :30  p . m ., a t  168 Lam bert P harm acal Co., S t. Loula, Mo. 
S te e la w a n n a  A v e n u e . A ll m em b e rs
a re  requested  to  be p re sen t fo r  th e re  B e fo r e  A n y  D a te  U se

cussed. m a tte r ,  to  be dis-1 LISTERINE ANTISEPTIC
P auline  K nihinicki, sec re ta ry  • T o  M a k e  Y o u r  B r e a th  S w e e te r

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 зд а
дуть свої звіти з Десятої Головної 
Конвенції У. Р. Союза. Уряд

ВІДДІЛ 36, 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 зрезнгнував.

І. Візшій, секр.

ВІДДІЛ 37, СКРЕНТОН, ПА. Збори 
в неділю, 15 червня, рівно в 2-ій 

попол., там, де все. Проситься всіх 
прийти і вирівнати свої вкладки. Хто 
цього не зр о б и ть ,. буде суспендова
ний. М. Танчин
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