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НІМЦІ ЗАНЯЛИ КРЕТУ, ОКУПИВШИ ПЕ
РЕМ ОГУ ВЕЛИТЕНСЬКИМИ ЖЕРТВА
М И ; ПОЛОВИНА БРИТІЙСЬКОЇ ЗА

ЛОГИ ВІДПЛИЛА ДО ЄГИПТУ
ПОВСТАННЯ В ІРАКУ ЗЛІКВІДОВАНЕ, ПРИХИЛЬ

НИЙ ДО БРИТАНІЇ УРЯД ВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО ВЛАДИ

БРИТІЙСЬКІ ЛІТАКИ БОМБАРДУЮ ТЬ ФРАНЦУ 
СЬКУ ПРИСТАНЬ В АФРИЦІ .

Крівава битва за грецький остров Крету, щ о є 
важною морською базою на Середземнім морі, з а 
кінчилась після 12  днів перемогою німців. Половина 
бритійської залоги, що помагала грекам боронити 
острова, переплила на ко-» '

ERY

I.Y

раблях до Єгипту, вико 
навши третій раз Лодібну ус
пішну евакуацію мри помочі 
флоти, як це було минулого 
року у Франції і минулого мі
сяця в Греції.

Кількість евакуованих бри
тійців подають на 15 тисяч. 
Німецькі звіти впевняють, що 
10 тисяч бритійців попало в 
полон. Ціла бритійська армія 
иа Креті виносила біля ЗО ти
сяч вояків.

І '  Учасники боїв на Креті і во
єнні кореспонденти однозгіднЬ 
стверджують, що заняття ос
трова коштувало німців вели- 
тенських втрат у людях та що 
ці втрати повинні відстраши
ти Гітлера від подібної акції 
проти недалекого бритійськр- 
го острова Кипр, на Середзем
нім морі, і ще більше від спро
би інвазії проти Англії.

Німці перемогли літаками
Бритійські джерела підкрес

люють, що битву за Крету рі
шили не німецькі парашутис
ти, тільки перевага німецьких 
літаків. Коли витягати досвід 
) цеї битви на будуче, кажуть 
5ритійські фахівці, Англії не- 
иає потреби боятись інвазії 
парашутистів, зате небезпечна 
1 ля неї німецька перевага в 
повітрі, '

Описи битви за Крету ка
жуть, що Відділи парашутис
тів були винищувані успішно 
та що мало хто з них вийшов 
Ціло. В перших днях парашу
тистів винищувано поголовно 
або вони попадали в полон. 
До самого кінця боїв вони по
терпіли найбільше. Перед чим, 
одначе, трудно було втрима
тись бритійсько-грецьким вій
ськам — це були атаки німець
ких літаків.

Німці вжили до здобуття 
Крети яку тисячку літаків і пе- 
>еводили свої атаки з по- 
5лизьких летунських баз на 
їалкані в таких розмірах, як 
гого ще не бувало. Бритійська 
іетунська флота втратила в 
початках боїв всі бази на Кре
ті і на третій день мусіла від- 
іетіти до дальших баз в Аф
риці. Звідти вона не могла 
вже ставити успішного опору 
німецьким літакам. Це вирі
шило битву на користь німців. 
Весь тягар оборони острова 
впав на бритійську флоту, яка 
потерпіла великі втрати і на
решті мусіла уступати.

Повстання в Іраку зліквідоване
Двотижнева битва за Крету 

Дала бритінцям одну велику 
користь, а саме звяза.^а голов
ні німецькі сили і не дала Гіт- 
лерови змоги п о м о г т и  по
встанцям в Іраку. В той час, 
як ішли бої за Крету, бритій

ська залога зліквідувала по
встання в Іраку і привернула 
порядок у цій країні, звідки 
Британія бере значну частину 
своїх запасів нафти.

Минулого тижня бритійські 
війська 'підступили до Багда
ду, столиці Іраку. Це було 
зворотним пунктом у повстан
ні. Голова прихильного Німеч
чині уряду, Рашид Алї, і його 
міністри втекли літаком до cv- 
сідної Персії. Провід збунто
ваної армії запропонував пере
говори про здачу. В самім 
Багдаді вибухли неспокої з 
грабунками крамниць та іншим 
свавільством.

Старий уряд вертається 
до влади

На основі підписаного пере- 
миря в неділю зранку бої в 
Іраку припинились. До влади 
вернувся старий, прихильний 
Британії уряд, під проводом 
Абдула Ілла, регента 6-тиліт- 
нього короля Фейзаля. Про 
долю малого короля кружля
ють суперечні поголоски. Од 
ні кажуть, що він находиться 
безпечний у Багдаді, інші 
впевняють, що його забрав з 
собою як закладника до Пер
сії провідник повстання, Ра
шид Алі.
Бої за нафтові джерела про- 

довжаються
Неясна ще ситуація, в якій 

знаходиться та частина Іраку 
біля Мосулю, де € нафтові 
джерела. Повідомлення з Бер
ліна запевняють, що в цих о- 
колицях опір проти бритійців 
не зломаний. Тут находяться 
теж невеликі німецькі відділи, 
що були перевезені- літаками 
через Сирію.

Недільне п о в і д о м  лення з 
Берліна подавало, що війська, 
які боронять нафтових тере
нів біля Мосулю, рішені зни
щити їх радше, як віддати в 
руки бритійців.
Італійські кораблі у францу- 

ській пристані
Нове напруження між Бри

танією і француським урядом 
Петена почалось внаслідок то
го, що бритійські літаки збом- 
бардували на протязі останніх 
днів кілька разів француську 
пристань Сфакс, в африкан
ськім Тунісі, за те, що в при
стані находяться італійські во
єнні кораблі.

Француський адмірал Д ар
лан, головний помічник Пете
на, зложив з того приводу за 
яву з погрозами в сторону 
Британії. Мовляв, Франція на
йде силу, щоб заставити Бри
танію шанувати її право до 
вільного вжитку власних пор
тів і комунікаційних шляхів.

У своїй заяві, що була пе-

НОВА СТРІЧА ГІТЛЕРА 
І МУСОЛІНІ

‘З Лондону передають віс
тку, що Гітлер і Мусоліні. ма
ли нову стрічу в Бренерськім 
просмику на італійсько-німець
кім кордоні.

Вістка походить з урядової 
італійської агенції Стефані. 
Згідно з її інформаціями, на
рада обидвох диктаторів три
вала кілька годин. Брали в ній 
участь також міністри Рібен- 
троп і Чяно. ^

Про зміст розмови обидвох 
провідників “осі” Берлін-Рим

АМЕРИКАНСЬКІ Л ЕТУ
НИ ДЛЯ ХІНИ

Команда американської ар
мії дозволила своїм летуїіам 
брати відпустку па рік або 
більше для того, щоб служи
ти в хінській летунській ф.ю- 

I ті. Хінський уряд зобовязався 
j не вимагати від американ
ських летунів присяги на вір- 

I ність своїй державі, а тільки 
1 жадатиме службового прире
чення, що виконуватимуть на
кази команди. Рівночасно А- 
мерика відступила Хіні більшу 
кількість найновіший літаків.

Секретар закордонних справ 
нема, очевидно, жадних вісток, j R Го;|л заповів що Сполучені
Звертають тільки загально у - |д ер^ ави заі<лючать по війні 3
вагу, що попередні побачення j ХІ1ЮЮ нові договорИі ЯКИМИ

зречуться права па “екстери- 
торіяльність", себто на те, що 
американські громадяне і аме
риканське майно в Хіні підля-1 
гають не хінським, а консуляр-

Гітлера і Мусоліні відбувались 
завсіди перед важними нови
ми акціями. Остання стріча 
диктаторів відбулась, напри
клад, у січні напередодні по
ходу Гітлера на Балкан.

ІКЕС “ НАФТОВИЙ ДИК
ТАТОР”

Президент Ф. Д. Розевелт 
призначив секретаря Внутріш
ніх справ Гаролда Ікеса голов
ним адміністратором нафтової 
промисловости. Він має право 
видавати розпорядки з метою 
збереження нафтових припа
сів держави та достаточного 
постачання армії, флоти, ле- 
тунства і воєнної промисло
вости так ропою як і газолі- 
ною.

Припускають, що одним з 
перших розпорядків для ща- 
дження газоліни буде заборо
на продавати її в неділі і свята.

ПОБУДУЮТЬ НАФТОВІ ПРО
ВОДИ

•Конгрес розглядає план бу
дови нафтових проводів, з по- 
бережжа Мексиканського з»- 
ливу до Ню йорку і до Огайо. 
Тими проводами ’помпували б 
нафту з шибів в Луизієні, Тек- 
сас і Оклагомі до промисло
вих осередків на північному 
сході Америки. Такий транс

ним судам.

СПРОСТОВАННЯ ПОМИЛОК
В проголошенсіму в 57-ому 

і 58-ому числі Народної Волі 
висліді голосовання на за 
ступників головних радних по
милково подано Іван Завін- 
ський і Степан Пельц. Канди
датами на заступників радних 
були товариші М ихайло' За- 
вінський і Павло Пельц. ІІер-

КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ТАБОРИ 
В АМЕРИЦІ

В. американських концентра
ційних таборах в Монтані, Не- 
брасці і Ню Мексико нахо
диться біля півтора тисячі не- 
горожан, головно італійців і 
німців. В більшости це моря
ки, що або були піймані при 
нелегальному переході кордо
ну, або залишились в Америці 
довше, ніж на це дозволяють 
іміграційні закони.

БРИТАНІЯ ЗМІНЯЄ ШЛЯХ 
СВОЇХ ДОСТАВ

З Лондону подають, що бри-

25 МІЛЬЙОНІВ ВТРАТИ ВІД ПОЖАРУ 
В ДЖЕРЗІ СИТІ

В загородах на худобу в 
пристані біля Джерзі Ситі ви
бух 'минулої суботи вогонь, 
який поширився па сусідні до 
ки, баржі, залізничу стацію і 
магазини і на протязі 24-ох 
годин наробив шкоди на яких 
25 мільйонів доларів. В заго
родах не було багато худоби 
і більшу кількість овець, ро
гатої худоби і безрог врято
вано. За те не можна було 
спинити вогню в елевейторі на 
збіжжа, яке мало бути вивезе-

платформа до заладовування 
молока, пристані для великих 
поромів і кусок Критого заліз- 
ничого шляху.

Пожариі сторожі північного 
Ню Джерзі та пожарні кораб
лі заливали вісім палаючих 
кварталів водою на протязі 
цілої ночі і ледви в неділю по
полудні притлумили вогонь.

Поліція Джерзі Ситі і феде
ральне бюро розшуку кажуть, 
що це не був саботаж і що 
вогонь міг повстати від кине- 
ної необережно папіроски. Де-

не до Англії, та у магазинах з які газети твердять, одначе,
що такий локальний огонь бу
ли б скоро помітили, ще заки 
він успів поширитись на та 
кий великий простір.

привезеними такими товара
ми, як гума, папір, олії, алко
голь, шкотська горілка та всі
лякі хемікалії. Згоріла також

ПОПРОБУЮТЬ, ЧИ ФАШИСТСЬКІ ПОГРОЗИ ПУСТІ 
ЧИ ПРАВДИВІ

Президент Розевелт сьо го -, острови Зеленого Рога та Да-
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порт нафти був би дешевший, б й за 
а разом з тим відтя'жив би | д „ д істав ' 80 Гголосів 
значно автомобілеву і залізни-1  ' __________ ___________

ший отримав 196 голосів і ви- ТІЙСЬКЖ' -уРяд Робить виснов'
ки з ;Т 0 Г 0 ,  що Через втрату

чу комунікацію. І ЗАПОВІДАЮТЬ НЕДАЛЕКИЙ 
І ЗУДАР В СИРІЇ
] Як подають з Лондону, бри- 
| тійські військові знавці вима-

ЗАКРИВАЮТЬ НІМЕЦЬКІ 
ТАБОРИ

Повітові і стейтові власти 
Ню Джерзі взялись за закри
вання літніх таборів німецько
го “Бунду”. В таборі “Н орд-, ким протекторатом Це най-

! ліпшин спосіб, щоб заперти

Крети і тіснішу’ співпрацю 
Франції з Німеччиною безпе 
ченство бритійських транспор 
тів на Середземному морі 
значно зменшилось. Внаслідок 

і того морський шлях, що вів 
гають негайної окупації Сирії, І -аотегісР 3 Британії через Се 
що находиться під францусь- Редземне море до азійського

ленд", біля Ендовер, арешто
вано одного з провідників 
“Бунду”, при якому найдено 
компромітуюче письмо. Най
дено також в діловодстві та
бору інші важні листи, шифри 
та інструкції, які вказують, 
що "Бунд” продовжував свою 
про-гітлерівську діяльність То
му власти хочуть закрити ви 
табори “Бунду”.

редана представникам закор
донної преси, Дарлан звернув
ся дуже гостро проти Брита
нії, критикував її політику су
проти Франції на протязі ціло
го століття і дав до пізнання, 
що Франція воліє співпрацю з 
Німеччиною.

доступ для німців до Близько- ] 
го .Сходу.

Сирія вживається тепер нім
цями, за згодою францусько
го уряду, до переправи літаків 
до сусіднього Іраку. Взагалі 
Сирія може статись в най
ближчому часі базою, через 
яку німці здобудуть грунт для 
своїх операцій в Азії. Це є 
ключ до західної Азії.

Німецькі джерела подають, 
що француська адміністрація 
в Сирії вже проголосила вій
ськовий стан в цій країні, очі
куючи незадовго воєнного зу- 
дару.

Минулого тижня бритійсь
кий міністер Іден подав між 
мировими цілями Британії під-

сходу, втратить для Британі 
на вартости.

Згідно з новим станом рі 
чей, бритійські транспорти для 
оборони на Близькому Сході 
будуть іти в будуччині не че
рез Середземне море, а навко
ло Африки.

Британія держить у руках 
все ще обидва входи до Се
редземного моря, — на заході 
Ґібралтар і на сході Суезький 
канал.

держку державної незалежнос- 
ти' Сирії. Тим чином Британія 
приєднала собі арабське насе
лення цеї країни, яка за весь 
час перебування під францу
ським мандатом вела кріваву 
боротьбу проти француської 
влади.

ФОТОГРАФІЧНА СЛУЖБА В АМЕРИКАНСЬКІЙ АРМІЇ

дня підпише закон, яким уряд 
дістане право конфіскувати 
кораблі держав “осі” у своїх 
портах і вживати їх для своїх 
воєнних цілей, або відступити 
Англії. Італійська й німецька 
преса та офіціяльні представ
ники грозили, що їх держави 
“відплатяться” за уведення в 
життя того закона “відповід
ними мірами". Американський 
уряд приготований відповісти 
на ці “міри” своїми розпоряд
ками і відповідними заходами.

Між тими заходами, кажуть, 
буде негайна акція американ
ської флоти, яка гарячково 
приготовляється зайняти А- 
зорські і Канаріиські острови,

кар. Розпорядком президента 
віддано до услуг армії і ф ло
ти 18 великих пасажирських 
кораблів, які будуть вжиті для 
перевозу залог на ті місця. 
Частина флоти зі Спокійного 
Океану переїде або вже пере
їхала на Атлантик і візьме у- 
часть в тих операціях, як цьо
го буде треба. Охорона аме
риканських інтересів на Спо
кійному Океані буде залишила 
зменшеній флоті та великим 
бомбовикам, що з Гавайських 
і Алевтських островів зможуть 
заатакувати успішно японську 
флоту з такими наслідками, як 
атака подібних літаків на ні
мецького панцирника “Біс- 
марк”.

ХВАЛЯТЬ ПРОМОВУ 
РОЗЕВЕЛТА

Ще ніколи в Білому Домі не 
одержано такої кількости лис
тів і телеграм, як після остан
ньої радіо-промови президен
та Розевелта. Тільки несповна 
5 відсотків телеграм осуджу
ють висловлені ним думки. 
Величезна більшість^ около 95 
відсотків, вповні погоджують
ся з його становищем і обіцю- 
ють повну підтримку його по
літиці.

ВАЙНЕНТ В АМЕРИЦІ
Американський амбасадор в 

Лондоні, Джон Вайнент, при
летів до Вашингтону, де від
був важні наради з президен
том Розевелтом. Він відлетить 
ще мабуть цього тижня назаА  

до Лондону. Припускають, що 
він привіз точний звіт про по
ложення Англії та повезе аме
риканські пропозиції щодо по
стачання Англії харчами, збро
єю і амуніцією, та щодо спів
праці американської і англій
ської флоти на всіх морях.

---------------- г -------------- -
АРЕШТ ГІТЛЕРОВОГО 

АГЕНТА
Американські власти ареш

тували визначного гітлерівсь
кого агента, Курта Ріта, який 
приїхав сюди з південної Аме
рики. Там він старався викли
кати війну між Еквадором і 
Перу. Тут у Сполучених Дер* 
жавах керував пропагандою і 
правдоподібно п ід г о т о в к о ю

На образку видно вгорі американський фотографічний літак, що скидає при помочі 
парашута коробку з фотографіями ворожих позицій. Коробку підхоплює вояк і біжить з нею 
до затемненої криївки, де викликається зроблені фільми. За нять мінут фотографії готові, і саботажів- Ріта затримано для 
Внизу зправа фотографіст оглядає готову ф отограф ію 1 з важними інформаціями про рухи депортації без дозволу вийти 
ВОрОГа' на вол^о за залогом. *

ВАЖНІ ДІЛА, А НЕ СЛО
ВА ФРАНЦУЗІВ

Секретар закордонних справ 
Кордел Голл відповів на фран
цуську ноту про дальшу нев- 
тральність уряду в Віші, що 
Сполучені Держави будуть ра
хуватись з вчинками, а не зі 
словами Франції. Уряд Петена 
старається переконати Амери
ку, що він далі невтральний і 
що не відступить своїх при
станей і своєї флоти Гітлеро- 
ви. Американське правитель- 
ство має підстави цьому не ві-» 
рити, тому що до францусь- 
ких колоній допускають щ о
раз більше число німецьких 
“туристів", а в неокупованій 
Франції вишколюють наново 
француську армію, очевидно 
за згодою  німців і дАя майбут
ньої акції разом з німецькою 
армією.

СМЕРТЬ ПІДЧАС СВЯТ
На протязі минулої пятниці 

( “Меморіял Д ей” ), суботи і 
неділі біля 400 осіб втратили 
життя наслідком нещасливих 
випадків. З того 270 згинули 
від автомобілів, 61 втопились, 
інші померли наслідком інших 
припадків. Найбільше нещас
ливих припадків було в Кали- 
форнії (52) і в Мишиген (42).

МЕКСИКО ПІДТРИМАЄ СПО
ЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ

Президент Авіля Камачо за 
явив, що мексиканська респуб- 
лика підтримає Сполучені Д ер
жави у війні для оборони аме
риканського континенту перед 
якою це не було б посторон- 
ною атакою.
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ГОЛОСИ ПОНАД ОКЕАН
Американські, канадійські й бритійські радіові 

компанії час від часу даю ть нагоду дітям, вивезеним 
на протяг війни з Англії, поговорити кілька слів по 
радіо з їх батьками. Через пів години можна п ослу
хати, як дочки й сини обмінюються привітами з Вен- 
кувера, Торонто, Клівленду, Галифаксу чи Ню й о р 
ку, з батьками, які їм відповідаю ть з Ґлезго, Л о н 
дону, Манчестеру або Бирминґгему.

Чути тоді ріжні діялекти англійської мови, від 
твердого нарічча шкотів, до дотепної мови лондон
ських “ кокні” , від чистого, достойного о к с ф о р д 
ського акценту до  американського “ сленгу” , якого 
вже тут навчились англійські діти. Розмови ведуть
ся старанною літературною мовою, і вривчастими а 
повними змісту фразами робітників і селян. Так і 
видно, що розмовляють батьки й діти ріжних класів 
громадянства і ріжного ступня освіти.

Та помимо того всі вони мають багато спільних 
рис. У  всіх розмовах за спокійними чи схвильова
ними словами дрожить у голосі часто сльоза і не 
всі перерви чи пропуски в розговорах  можна пояс
нити острахом перед радіовим мікрофоном. Саме 
н тих перервах так і чути, як у когось стискається 
горло, бється живіше серце, на очі набігають сльози. 
Це ж говорять тати й мами з рідними дітьми. . . .

Друге, т о  відразу звертає на себе увагу, це не
звичайна чемність, з якою ті батьки й діти з собою  
розмовляють. “ Прошу, скажіть” , “ дяк ую ” , “ вибач
те” , "не забудьте привитати” , а накінець і тужливе 
“ гуд бай” , все це однаково витончене, ніколи не про
пущене, без огляду, чи мова йде оксфордським ак
центом або лондонською передміською говіркою, чи 
говорить дідусь до дорослої внучки, чи відповідає 
шестилітня дитина.

Цей високий рівень товариської та родинної 
культури становить чи не найкращий засіб п ро па
ганди, якою взагалі є ця прилюдна передача розмов 
між батьками й дітьми Англії. Вона наглядно по-

• казуе, щ о саме Гітлер збірається-нищити, чи щ о Гві
лер та Гемилтон Фиш готові віддати Ґерінґам і Гім- 
лерам на поталу. Нема сумніву, іцо всі культурні л ю 
де в Америці, які слухають тих передач, набирають
ся з них твердої постанови, що нацистичне варвар
ство не сміє здавити країни і народу з культурою, 
яка просякнула в найширші верстви населення.

---------------------- ф-----------------------

ТРЕБА ГІАМЯТАТИ
Президент Розевелт закінчив свою історичну 

промову з минулого вівтірка такими словами:
“ Як Президент обєднаного і твердого у  своїх 

постановах народу, я святочно заявляю:
"Ми ще раз підтверджуємо стару американську 

доктрину про свободу морів.
"Ми ще раз підтверджуємо солідарність два- 

цять-один американських р есп уб л ік  і Канадійської 
Домінії у  справі збереження незалежности західної 
півкулі.

"М и прирекли матеріяльну підтримку іншим д е 
мократіям світа і ми дотримаємо цього приречення.

Ми тут, на американському континенті, сами рі
шимо, чи, де і коли наші американські інтереси є 
заатаковані, та чи наша безпека є загрожена.

"Ми ставимо наші збройні сили на стратегічних 
пунктах.

"Ми не будемо вагатись вжити наших збройних 
сил, щоб відбити напад.

"Ми ще раз підкреслюємо нашу невміруїцу віру 
в життьову силу нашої конституційної республики, 
як постійної домівки свободи, терпимости і відда- 
ности Божій науці.”

Президент закінчив ту святочну заяву словами: 
Повторяю слова тих, щ о підписали американ

ську Заяву  Независимости, себто слова цієї невели
кої горстки патріотів, які давно тому підняли бій 
проти переважаючих сил, однак були певні, так як 
ми є сьогодня, що перемога буд е 'за  нами. Вони ска
зали: ‘3  сильною вірою в охорону Б о ж ого  Провидін
ня, ми один другом у прирікаємо і віддаємо наше 
життя, наше майно і нашу святу честь.’ ”

Зясовані в п о в и т и х  словах думки цієї промови 
були приняті ґґ одобрені величезною більшістю аме
риканського населення. Вони є найновішою і най
більш авторитетною декларацією основ американ
ської політики в теперішній уас. Разом з тверджен
ням. що його президент висказав в іншому місці 
промови, а іменно що “ ми не погодимось на такий 
лад у  світі, як був по війні в двацятих роках цього 
століття, в якому можна би знову засадити зерна 
гітлеризму і дати змогу їм рости”-'—  повища заява 
є тепер напрямною американської закордонної п о 
літики. Тому її варто добре запамятати.

Славянський "хаос”
Полковник А. Фішер під

креслює ‘‘душевний хаос січо
виків” . Вони, мовляв, то би
лися з чехами, то прохали у 
них зброї для боротьби з ма
дярами.

Так. це правда. ‘‘Хаос" був.
Коли “хаосом" вважати бо
ротьбу ріжних течій. Бо ті сі
човики, які билися з чехами, 
за зброєю  до них не звертали
ся. Зверталися інші, які з ними 
не билися, а хотіли спільно 
захищати країну від мадяр
ської навали. Хаосом вважа
ють, коли та сама особа чи 
група діє мінливе. В даному ж 
випадку було так, що одні 
групи цілком свідомо й по
слідовно робили одно, а другі
— друге. Запаморочені нім
цями “січовики” билися з че
хами, а незапаморочені ш ука
ли співпраці з чехами для б о 
ротьби зі спільним ворогом.
На жаль, не всі чехи то розу
міли. Не зрозумів того і пол
ковник А. Фішер. Вважає по
ведінку всіх українців хаотич
ною. Всі вони для нього сірі.
А не знаючи українців, не зна
ючи з ким 20 літ в одній дер
ж аві" прожив, він “послідовно 
відкидає" всякі їх спроби по
розумітись. Чехи взагалі і 
полковник А. Фішер зокрема 
не помітили, що серед укра
їнців, як і серед інших націй, 
існують ріжні течії. Можливо 
й не хотіли помічати. Навмис
не. Щ об валити все в одну ку
пу, бо всі українці їм не по 
душі з інших мотивів. Це свід
чило би не про політичний ро 
зум, а лише засліпленість.

Та припустимо, що полков
ник А. Фішер дійсно не роз
бирався в українських течіях.
За двацять літ не мав часу з 
тою “дрібничкою” обзнайо- 
митись. Особливо, як началь
ник штабу дивізії, що стояла 
на Карпатщині.

То все ж таки треба при
знати, що “хаос" на Карпат
щині не витворився там, на 
місці. Він прийшов з Праги.
Коли хаос почався на Карпат
щині? До капітуляції Праги, 
чи після? Тільки після. До ка
пітуляції Праги “хаотичні” сі
човики, хоч як були “запамо
рочені", хоч як німці їх дури
ли, все ж таки від Праги, яка 
“послідовно відмовлялася” від 
всякої співпраці з ними, — чо
го не робила супроти німців, 

не відділялися. Тільки як 
Прага без жадного порозумін
ня з українцями здала респуб
лику німецьким нацистам, а 
Братислава відрізала Карпат- 
щину від Праги, “хаотичні сі
човики" заговорили про уса- 
мостійнення Карпатщини.

Отже: хаос на Карпатщині 
був продовженням иражсько- 
го. Двацять літ там не знали, 
на яку ногу ступити супроти 
Карпатщини.

Ж атковнч, Еренфелд, Бес
кид, Розсипаль репрезентува
ли ріжні напрямки пражської 
політики на Карпатщині. Як 
же могла Карпатщина реагу
вати на цс одностайно? Та й 
в самий критичний час перед 
німецькою загрозою  сама Пра
га розпалася иа три більших 
табори. Один надіявся на 
Францію та СССР. другий на 
самий СССР. а третій зразу 
капітулював.

Про пражськии хаос свід
чить сам полковник А. Фішер. 
Чехословацька армія на Кар- 
патщині розпочала військові 
дії раніш, ніж дістала розпо
рядження головного штабу.
Генерал Прхала утік до Поль
щі, генерал Сватек відступив 
до Румунії, а деякі відділи на 
Словаччину. Це не хаос?

Нарешті, як дивуватись “ха
отичному" поступованню січо
виків, коли ті самі пани, які 
жадають від них лояльності! 
до чехословацької республи- 
кн, “послідовно відкидають" 
всі їх спроби співробітництва?

Ми признаємо, що “хаос”

був. Але причини його не кар
патські. І не українські. На
цизм прийшов на Карпатщи- 
ну не безпосередно з Берліну, 
а через Прагу. Гніздо україн
ського нацизму на всю Евро- 
пу певний час було в Празі. 
Чому? Бо в самій пражській- 
по.тіції гніздився чеський на
цизм, який договорявся з ні
мецьким і підживлював укра
їнський. Справа з архівом Се- 
ника, забутим у залізничному 
возі, можливо, ще колись ма
тиме своє висвітлення. Україн
ський нацизм ширили на Кар
патщині карпатські студенти, 
що вчилися в Празі. А дем о
кратичні українські емігранти 
не мали права їздити на Кар- 
патщину, бо в їх пашпортах 
прописувалося, що вони дій
сні скрізь, опріч Карпатщини. 
Українські нацисти везли фіри 
своєї літератури, а чехи, на
віть соціял-демократн (знаємо 
це з досвіду) боялися україн
ських демократичних книжок.

“Січ" на початку організо
вана була філією чехословаць
кої соціял-дсмократичної пар
тії. Та коли чехи не виявили 
до неї належної уваги, то про
від захопили нацисти. Проте 
маса січовиків, яка перебува
ла по селах, залишилася де
мократичною й ворожою до 
нацистів і німецького впливу. 
Не з “хаотизму” перечинські 
та свалявські січовики проха
ли зброї іі пропонували спів
працю чехам. Тамтешня “Січ” 
була давнім витвором соціял- 
демократа з Великої України, 
Романченка. Чорноморського 
моряка, відомого революціо
нера. З цього ясно, що укра
їнці на Карпатщині, в тім чис
лі й січовики, були ріжні. Як 
і скрізь. Були нацисти, а були 
й демократи.

Чехи ж так неуважно стави
лися до своїх співгромадян, 
що не хотіли навіть помічати 
цієї ріжниці. Чому? Що ска
зав би який небудь політично 
освічений чех, якби Черчил 
“послідовно відкидав" пропо
зиції д-ра Е. Беиеша про спів
працю на тій підставі, що в 
Чехії сьогодня провідні стано
вища займають Гаха з при
хильниками?

А чехи на Карпатщині влас
не так робили. Хаос ішов з 
Праги. Вона літами плекала 
мадярофілів Бродіїв. Фенциків 
і т. її. Чому? Бо називалися не 
українцями, а “карпатороса- 
ми”.

Засліплена ідеєю чеської на
ціональної держави, Прага мрі
яла про знищення української 
національної свідомості! штуч
ним плеканням “карпаторо- 
сов”. Щ об за допомогою цих 
людей лекше тримати Карпат- 
іцину під собою, а не поруч з 
собою.

Оце змагання до становища 
над братами, а не поруч з ни
ми, і знищило чехословацьку 
республику. Чехи, не додер
жавши обіцянки йти швейцар
ським шляхом, а перескочив
ши' на австрійський, сами роз
клали свою республику з се
редини, як і Австрію; німці, 
граючи на інстинктах усіх 
національностей, використали 
це; спершу “спокусили" Пра
гу вдарити силою по слова
ках, а потім “спокусили” сло
ваків захищатись від "брат
нього” удару; в тих обстави
нах українцям легко було 
"спокуситись" стати в сторону 
від цих проявів “братньої со- 
лідарности" й розглядатись 
по боках. Однак не встигли 
“брати славяни” оглянутись, 
як побачили, що всі, старші 
й менші, пануючі іі підпоряд
ковані, опинилися на цілком 
рівному становищі в німець
кій пастці. І без національної 
чеської держави, і без міжна
ціональної держави.

Так стал о ся .в  найдемокра- 
тнчнішій славянській респуб- 
лиці. Те саме повторилося в

П Р О Т О К О Л
зборів Виконавчого Комітету 

У . Р. Союза з дня 13-го 
травня 1941

Присутні: заступник голови 
і управляючий редактор Н. В. 
Володимир Левнцький, касієр 
Петро Дучак, фінансовий сек
ретар Степан Корпан і рекор
довий секретар Теодор Миник.

Заступник голови В. Ле- 
вицький відкрив засідання і 
предложив такі справи до ви
рішення: 1. Виплата посмерт
ного. 2. Виплата запомог. 3. 
Ріжні справи.

Виплата посмертного
На підставі одержаних і о- 

добрених смертних документів 
ухвалено виплатити правним 

•спадкоємцям обезпечення по 
оцих членах:
Відділ:

2 Вас. Леїцишин ....$ 179.00
85 Григорій Гучко 1,000.00

144 Фр. Ґронський .... 1,000.00
118 Дм. Лужецький .. 1,000.00 
182 Пр. Древецька .. . 1,000.00 
190 Іван Ковалько .. . 1,000.00 

Ви плата» запомог
На підставі одержаних просьб 

ухвалено дати запомогу з фон
ду бідних оцим членам:
Відділ:

7 Марія Стаднір ..........$20.00
20 йосиф  Таратуцький 20.00
29 Теод. Казьмірик .....  20.00
37 Олекса Лисик .......... 15.00
37 Евдокія Фаріон .......  15.00
37 Василь Умриш .......... 20.00
57 Стефан Гінько .......... 20.00
62 Василь Лаба ............ 20.00

103 Михайло Гентош .. . 20.00 
Ю З^вац Козій ..................  20.00
104 Геррі С ам о тіс ............ 20.00
114 Юрій Гіщук ............ і:  20.00
141 Анна Осташ .............. 10.00
150 Михайло Прокоп .. 15.00
157 йосиф  Радянський 20.00
166 Іван Мілещук ............ 20.00
170 Григорій Мазур ..... 15.00
172 йосиф  Круць , .......... 20.00
190 йосиф а Цєпла ........ 15.00
196 Евдокія Кукула .......  15.00
230 Михайло Яхів ............ 15.00
249 Евдокія Маліборсь-

ка (на вкладки) .....  2.0.00
249 Василь Леськів ........ 15.00
260 Текля Грибик .......... 15.00
272 Марія Машталір .....  15.00

Продаж бондів
На поставлене і піддержане 

внесення ухвалено продати оці 
бонди:

$5,000.00 Iowa N e b r a s k a  
L ight & Power Co., 5 '/<, Due 
1957; $5,000.00 School D istrict 
of City of Scranton, 2% % , Due 
1941; $20,000.00 Governm ent of 
the» Dominion of Canada, 2% % , 
1945; $20,000.00 Canadian Paci
fic Railroad Company, 4 ( 4 '/ .  
Due 1946; $20,000.00 Canadian 
Pacific Equity T rust, 5 ' / ,  Due 
1944; $10,000.00 Southern Rail
way Company, 4 ,/< , Due 1956; 
$10,000.00 S o u t h e r n  Pacific 
Company, i V - i ' / c ,  Due 1969; 
$25,000.00 New York Central 
Railroad Co., 4 V-* '/<, Due 2013; 
$20,000.00 Delaware & Hudson 
Company, 4 ' / ,  Due 1943; $20,-
000.00 M orris & Essex Railroad 
Co., 4 */•>/« , Due 1955.

Children's 
$5,000.00 Iowa N ebraska Light
& Power Co., 5 ',;, Due 1957;

,000.00 Cleveland, Сіп., Chic.
& St. Louis, 4 l/<>'f, Due 1977.

По вичерпанню всіх справ 
заступник голови Володимир 
Левицький закрив засідання.

Теодор Мкник 
рек. секр. У. Р. Союза

П Р О Т О К О Л
надзвичайних зборів Виконав

чого Комітету У. Р. Союза
з 19-Го квітня 1941

Присутні: голова Мирослав 
Січинський, заступник голови 
і управляючий редактор Воло
димир Левицький, касієр Пет
ро Дучак, фінансовий секре
тар Степан Корпан і рекордо- 
»нй секретар Теодор Миник.

Голова М. Січинський від
крив засідання і предложив 
справу назначення чотирьох 
членів до Статутової і трьох 
до Верифікаційної Комісій на 
Десяту Конвенцію У. Р. Сою
за. Перша має поправити і 
предложптн до приняття і по
твердження конвенції новий 
статут, а друга має провіритн
і також піддати до одобрення 
повновласти делегатів на Д е
сяту Конвенцію У. Р. Союза.

На поставлені і піддержані 
внесення призначено до Ста
т у т н о ї  Комісії т. т. Методія 
Бадана, делегата 47-го відділу 
в Скрентон, Па.; Корнила 
Вніиньовського, делегата 306, 
359 і 310 відділів в Мегапен, 
Масс.; Василя Ннрчака, деле
гата 72-Го відділу в Дітройт, 
Миш. (На четвертого члена 
Статутової Комісії делегат 79 
відділу, гов. Григорій Терно
пільський, не приняв призна
чення. На його місце призна
чено делегата 124-го відділу, 
Андрія Іляшевича, який при
няв призначення, але захворів
і не міг брати участи в праці 
Статутової Комісії і не був 
присутпий на конвенції.)

До Верифікаційної Комісії 
призначено т. т. Стефана Че- 
канського, делегата 60-го від
ділу в Диксон Ситі, Па.; Кате
рину ДоманЧук, делегатку 93 
відділу в Шикаго, Г.іл., і Тео- 
дора Калитку, делегата 143-го 
відділу в Лоренс, Масс.

Рішено повідомити членів 
обидвох комісій про їхнє при
значення, та просити їх, щоб 
вони повідомили Виконавчий 
Комітет, чи призначення прий
мають.

Рішено повідомити т. Касія- 
на Багрія, члена 277-го відділу 
в Нюарк, Н. Дж., як правно 
вибраного заступника голов
ного радного, покійного тов. 
Павла Ґураля, щоб приїхав і 
заступав1 на Десятій Конвенції 
в Рочестер, Н. й ., його місце.

Рішено написати листа до г. 
Миколи Цсглинського з запи
том, як стоїть справа з книж
кою (історія України в англіи- 
евкій мові), яку він взяв на се
бе для У. Р. Союза написати.

Рішено інвестувати в “Ю.
С. Тре’зюрі Бондс” суму 50,000 
доларів.

Дискутовано і також ріше
но інвестувати не на- менше як 
на 2% (відсотки) в добрі му- 
ніціпальні бонди lie більше як 
$100,000.'

Рішено перенести з “Фирст 
Нешенал Бенк оф Скрентон, 
Па." до “Пенн Сентрал Бенк

Сумуоф Филаделфія, П а ' 
$50,000.

Ухвалено шкільну стипендію 
в сумі $75.00 членкнні і9з.Ги 
відділу, т. Марії Черкас, в 
Нортгемптон, ГІа.

Рішено перенести з фонду 
адміністраційного суму $4,000 
а $5,000 також конвенційних 
вкладок з фонду народного 
до фонду конвенційного на 
кошти Десятої Конвенції У. р 
Союза.

Рішено приняти звіт стенто- 
вої контролі до відома з тим 
застереженням, щоб вимагати 
зміни завваги на 34-ій сторін
ці щодо вписаних бондів і ста- 
ків в книзі фінансового секре
таря на більш ясний і зрозу- 
мілий вислів.

По вичерпанню всіх справ 
голова М. Січинський закрив 
засідання.

Теодор Миник
рек. секр. У. р; Союза

НІМЕЧЧИНА ПОГРОЖУЄ А- 
МЕРИЦІ В СПРАВІ КОНВОЇВ

Німецький адмірал ^едер, 
головний команд'ант німець
кої флоти, заявив у розмо
ві з японським кореспонден
том, що американські конвої 
морських транспортів для Бри
танії або яка небудь інша мор
ська поміч Америки для Бри
танії буде вважатись Німеччи
ною відкритим актом війни.

Ведення системи американ
ських конвоїв — тобто супро
воду для транспортів зброї її 
іншого матеріялу для Британії 

було б не тільки незгідним
з міжнародніми законами про 
невтральпість, але було б про
стим актом війни і нспровоко- 
ваної агресії, сказав Редер.

Німецька флота буде мати 
повне право — сказав він далі
— поводитись з такими кон
воями як з  контрабандою. Ні
мецька флота вжиє зброї, як
що американські воєнні ко
раблі схочуть перешкодити їй 
у виконанні її правн.

ВАШИНГТОНСЬКА ПРЕСА 
ПРО СССР

“Вашингтон Стар" звертає 
увагу, що СССР завше робив 
так, щоб підбити когось на 
війну, а самому залишитись в 
стороні. Зразу підбивали фран
цуський та англійський штаби 
проти Німеччини, потім розни
зали руки Німеччині, щоб на
пала на Польщу, потім через 
англійських комуністів підби
вали Англію на поміч Польщі, 
а коли Англія вступила у вій
ну, ті ж са\іі комуністи висту
пили проти війни; в Америці 
комуністи проповідують “ізо- 
лаціонізм”. ГІа підставі "доб
ре поінформованих джерел" 
треба чекати, що Гітлер У 
ближчій добі примусить Ста 
ліна виконувати ролю МуСо.ті- 
ні й візьме під безпосередню 
контролю всі підприємства іі 
хліборобство Росії. Сталін, за
хищаючи суверенність, зажа 
дає тільки певних зарук, б° 
воювати не в силі, а вкінці 
скапітулює.

Польщі, де поляки до остан
ньої хвилини думали не про 
захист від німців та больше- 
виків, з якими мали “союзи", 
а про винищення українців. Те 
саме буде іі у СССР. Сталін, 
щоб утримати в неволі Украї
ну й інші народи, капітулює 
перед Гітлером. як Беран.

Справджується в і щ у в а н н я  
славного чеха, К. Гавл>чка-Бо- 
ровського, сказане майже сто 
літ тому. Доля поневоленої 
України мстигься на своїх су
сідах, що зазіхають на пану
вання над нею.

ПОБІЛЬШЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФЛОТИ

Н. Григориїв

Два нові воєнні кораблі, що будуть спущені на вод) 
цьрму тижні. Вгорі зліва: Нова субмарина “Макерел”. Зпра" ' 
дреднот “Вашингтон", другий великан того самого типу, 
викінчений минулого місяця корабель “Норт Каролайна .
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РЕКОРДОВЕ ЗВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РОБІТ
НИЧОГО СОЮЗА ЗА МІСЯЦЬ КВІТЕНЬ 1 9 4 1 Р.

НОВІ ВІДДІЛИ 
Товариство У. Р. Союза, від

діл 126, в Гартфорд, Кони.
НОВІ ЧЛЕНИ

Відділ:
2 Марія Кашуба. ,

23 Лиліян Ткач, Мирон Грин- 
чишин, йосифина Матвіїв.

28 Валтер Калитка, Теофіль 
Мороз.

29 Григорій Дж. Чофай, Оле
на Обаль.

32 Микола Голубець, Клара 
Коноваї'іьчик, Я р о с л а в  
Ґ ромяк.

35 Михайлина Курач.
36 Антонім Литвин.
37 Сем Соколовський, Ми

хайло П літка, Петро По
ліщук, Марія Маяк.

46 Юлія Цьолко.
47 Катерина Мацьків.
49 Михайло Петий мол.
51 Юрій С. Третяк.
60 Павлина Паниківська, Ан

на Щурко Чеканська.
64 Катерина Ґрука.
65 Анна Пережук.
67 Елизабет Захарчук.
69 Віллі ЯМ Чорний.
72 Стефан К. Онофритон, Те-

одозія Ворончак, Наталія 
Репетовська.

79 Маріям Ковальський, Ма
рія Крущельницька.

82 Корнило Лучка, Михайла 
Павлина, Олекса Матейко
2, Михайло Врублевський. 

93 Михайло Горобець, Ліна 
Горобець, Катерина Пілат.

00 Вілліям Громик.
02 Юлія Бурдаш.
04 Ірина Барбер, Марія По- 

ремська, Д м и т р о  Хай, 
Ольга Заяць, Гелен Г. Ма- 

ivp, Анна Різун.
;-|111 Вілліям Кондратюк, Ева 

Кондратюк.
112 Андрій Зрадовський.

"‘ 121 Кость Ільків.
123 Антін Гіотамчук, Алексан- 

ЦІ дер Шуміко.
„ 326 Іван Балюк, Михайло Ґур-

І бель. Глорія Гурбель.. ...
ЗО Вілліям Сабатюк, Павло 

Ключковський.
|143 Прокіп Зарівннй, Маврис 

Мельпицькиіі, Іван Гіенюк, 
Іван Хома.

44 Михайло Чесляк.
52 Іван Хома.
70 .Стефан Когут.
86 Іван Кузин.
95 Ольга Галелюк, Ольга В. 

Галелюк, Стефанія Гале
люк, Анна Луців, Михайло 
Гірняк, Михайлина Гірняк, 
Анна Дж. Галелюк.

00 Антін Гайдук.
04 Стефан Мадей.
D6 EtHC Ґф м ак , Андрій Буч- 

ко.
12 Стефан Коцобарський.
13 Анна Свіркевич.
19 Іван Савчинець, Анна Сі- 

корська, Гелен Сулик, Бер
на Сулик.

20 Евген В. Кудрик, Анна Ма-

''Щ - ' - ...... .........- -------
•*п Панас Мирний
,к;|
Ь (■

к

тейк, Ольга Фразіяи, Тео
філь Дідинець, Евген Гру- 
дзінський.

224 Анна Сікора.
227 Евелин Стецько.
231 Едвард Лучко.
232 Верна Сілько, Роз Ваньке- 

вич.
239 Юліянна Орловська.
244 Володимир Гавриляк.
246 Кипріян Т. Клиш.
248 Джени Залепеська.
266 Дмитро Савчин, Йосифа 

Савчин, Теодор Хортів, 
Петро Маґлевич.

271 Ісак Назарк.
272 йосиф  П. Гудима, Мирос

лав Москаль.
286 Стефан Чайка, Юрій Кро-

• вич.
289 Лійо Задоска.
291 Генрий С. Паркер.
292 Костан Дроздовський.
296 Іван В. Кобзар мол., Іван

Білинський, Павло Пана- 
маренко, Мирон Дж. Брен- 
дзій, Микола Гайванович, 
Гелен Москалюк, Ольга 
Міллер, йосиф  Т. Кобзар, 
Теодор ІІІманда.

302 Андрій П. Гурта.
303 Анна Кучар.
304 Гелен Бордун, Дорота З ііі- 

ковська, Анна Томас, Анна 
Фразіян.

305 Корній Червоний І, Корній 
Червоний 2, Еміліян Фра
зіян, Василь Матейк.

309 Ігнатій Кутюк.
310 Вікторія Свизек.
С Ч Антон Андре Крістол ст., 

Іван Андре Френчко, Вар
вара Романишин.

І1РИНЯТГ З  ПЕРЕСТУПНИМИ 
ЛИСТАМИ

Відділ:
35 Михайло Халупа, Зофія 

Халупа, Анастазія Сликус.
100 АдаЛ Лютов.
246 Микола Коцан.
270 Вера Осадчук.
С Ч Петро Малинчак, Роман 

Гладун. Катерина Гладун, 
Іван СінгалевиЧ' ст., 'Анас
тазія Сінґалевнч, Іван Сін- 
ґалевич мол., Володимир 
Сінгалевич, Алберт Бучин-
'СЬКНЙ.

ПРИНЯТІ НАНОВО
Відділ:

7 Михайло ПІНдзьола, Марія 
Піндзьола.

9 Микола Бойчук.
67 Анна Диконти.
73 Іван Храпцьо, Гелен Храп1- 

цьо, Михайло Храпцьо, 
Марія Храпцьо, Микола 
Балаш.

129 Іван Шевчук.
135 Марія Ватах.
151 Павло Кучарський, Тереса 

Кучарська.
174 Макаріп Демидчик.

■212 Анна Мрикало, Михайло 
Мрикало, Дмитро Угрино- 
вич.

234 Луіс Ревасський.
282 Петро Смурла.

ПРИНЯТІ З ІНШИХ КЛАС 
ОБЕЗПЕЧЕННЯ

Відділ:
284 Стефан М. Віхар. 

ПРИЙНЯТІ З  СТАРОГО ДО 
НОВОГО РОДА ОБЕЗ

ПЕЧЕННЯ
Відділ: Членів:

10   1
11  .  1
12   1
28  ................... І
44 ...........  1
61   1
73   1

103  ......... .  4
115   1
116  .  1
124   1
167   1
194 ...........................................-  1
227   1
С Ч   2

РАЗОМ .................................  19
СУСПЕНДОВАНІ

Відділ:
9 Казимир Чеснавскас.

24 Анна Теленцьо, Василь Те- 
ленцьо, Дмитро Теленцьо, 
Петро Теленцьо.

26 Стефан Горбатюк.
27 Марія Вовк.
35 Александра Садова.
37 Іван Камінський, Іван Ци- 

цик, Дмитро Драган, Ми
хайло ГГухир, Іван Драган.

47 Евсей Омелянов, Вера Сі- 
манович.

50 Василь Бойко, Марія Бой- 
ко, Катерина М. Яворська. і 

57 Михайло Нагірний, Петро ' 
Нагірний.

60 Марія Кадубик.
64 Едвард Ма.іицькийг, Гелен 

В. Мандзій.
66 Mapifi Катурлаш.
71 Мілтон II. Клиш, Анна М. 

Клиш.
84 Теси Л. Місюк, Ольга Л. 

Батвінас, Гелен Лискович.
98 Евдокія Саран><ук.
99 Марія Лісько.

101 Андрій А. Малярчик мол., 
Софія Сташкель.

104 Марія Крих.
117 Ігнат Дробніцький.
149 Ірина Крегель.
152 йосиф  Хома, Марія Хома, 

Петро Хома, Володимир 
Ткач, Кость Мішищин.

180 Михайло Пеліш, Станислав 
Войтович.

194 Микола Кінах.
200 Іван Рибачок, Марія Риба
чок.
206 Анна Ґермак, Гелен Гер- 
мак, Петро Терлецький.
227 Михайло Волота.
261 Ілько Ковальчук, Теодор 

Розелський.
266 Григорій Кульчицький.
288 Анна Задорожна.
291 Петро Славич.
292 Михайло Г. Кузик.
299 Михайло Рупка.
301 Іван Пастух, Анна Пастух.
302 Стефан Іваник.
305 Теодор Гомкович.

ВИДАНО ПЕРЕСТУПНІ 
ЛИСТИ

Відділ:
40 Алберт Бучинський.
48 Іван Сінгалевич ст., Анас

тазія Сінґалевич, Іван Сін

галевич мол., Володимир 
Сінґалевич.

72 Стефанія Гураль.
121 Роман Гладун, Казимира 

Гладун.
217 Анастазія Сликусь, Михай

ло Халупа, Зоф ія Халупа.
224 Онуфрей Флорескул, До- 

роти Дж. Матейк, Іван Ма
тейк.

272 Сем Кравець, Василь Фур-
■ галь, Василь Пастернак, 

Анна Пастернак. 
ПЕРЕЙШЛИ ДО ІНШИХ 

КЛАС ОБЕЗПЕЧЕННЯ 
Відділ:
284 'Стефан М. Вігар. 
ПЕРЕЙШЛИ З  СТАРОГО ДО 

НОВОГО РОДА ОБЕЗ
ПЕЧЕННЯ

Відді.т, Членів:
10   1
11   1
12  ' ..................... Iі
28  .....................  I і
44 ........................................... 1
61  ... 1
73  - ......................1

103  ...4
115  ...1
116  ...1
124  ....................................... 1
167  ........ ...1
194 ..................................................1’
227 ........................... -..................... І
С Ч ........................ ...................... ... 2

РАЗОМ .................................  19
ПЕРЕЙШЛИ НА ВИПЛАЧЕНЕ 

ОБЕЗПЕЧЕННЯ
Відділ:
266 Теодор Хортів. 
ПЕРЕЙШЛИ НА БЕЗПЛАТНЕ 

ПРОДОВЖЕННЯ ОБЕЗ
ПЕЧЕННЯ

Відділ:
104 Рудолф Варениця.
194 Павло Кінах. "

ВІДІЙШЛИ ЗІ ЗВОРОТОМ 
В ГОТІВЦІ

Відділ:
13 Анна К. Вен Арден.
14 Іван Финик.
51 Стефан Ільків.
67 Іван Ґрещук.

166 Марія М. Совіцька.
227 Марія Волота, Антоній Ба- 

ранович.
228 Іван Щавінський.
235 Іван Стоакес.
249 Марія Гренчишин.
289 Едвард Пернак. .

ПОМЕРЛИ
Відділ:

19 Микола Якубів.
41 Іван Пуковський.
43 Текля Гуральна.
44 Анна Герент.
85 Григорій Гучко.

107 Павло Куніцький.
111 Стефан Балих.
163 Стефан Черніґа.
166 Панько Грех.
173 Василь Соляр.
182 Трофіра Древейька.
205 ІІелагія Кіселик.

ЗІСТАВЛЕННЯ 
З кінцем березня 1941 У.

Р. Союз мав дорослих
членів ...............................10,664

В квітні прийнято нових
членів ...............................  133

З переступними листами 14

ЧЕРВНЯ, 1941.

Приняті наново ................  19
Приняті з  інших клас

обезпечення ..................  1
Приняті з старого до но

вого рода обезпечення 19

РАЗОМ ...........................10,850
Суспендовано ..............  61
В и д а н о  переступні

листи ......................... 18
Перейшли до інших- 

клас обезпечення .. 1 
Перейшли з старого 

до н о в о г о  рода
обезпечення ............  19

Перейшли на випла
чене обезпечення .. 1 

Перейшли на безплат
не п р о д  о в ження
обезпечення ............ 2

Відійшли зі зворотом
В ГОТІВЦІ ..................  11

Померли ............. :........  12
— 125

З кінцем квітня 1941 У.
P. С. мав дорослих ---------
членів ................... ...........10,725

ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА КЛАСАМИ 
(Нові роди)

В класі Е-85,..............6,633
В класі В-85 .,............1,022
В класі В-70 ..............  237
В класі Т ..........1,592
В класі Е ..................  638
В класі Е-20 ............  2

------ 10,124
(Старі роди)

В класі W .....................375
В класі М .....................178
В класі L- ....................  33
В класі J  .......................  15

------  601

РАЗОМ ...........................10,725

Р Е К О Р Д О В Е  З В ІД О М 
Л Е Н Н Я  Д І Ю Ч О Г О  

В ІД Д ІЛ У  
НОВІ ЧЛЕНИ

Відділ:
1 Вілліям Федорчак мол.
2 Лилиян Поточний.
4 Юлія Яворська.
7 Йосиф Лагода, Томас Л а

года.
9 Розмарі Ґеде+ій.

17 Делорес Кащишйн.
20 Гелен Зоник, Дорота Зо- 

ник, Іван Зоник.
І 23 Евгенія Гірняк.

29 Сил в і я1 Обаль.
31 Софія Кашуба.
32 Фелікс Коновальчик, Еле- 

на Шанайда, Іван Шанай- 
да.

36 Іван йосиф  Андрувс.
37 Роберт Дж. П літка, Дзюн 

Дранчак, Григорій Плішка, 
Джеймс Ф. Шевлін, Пеґї 
А. Дуріко.

39 Зіна Енн Мігован.
40 Александер Дж. Барелка, 

Григорій Е. Барелка.
46 Гелен Пліш.
47 Елизабет Е. Ґовка.
49 Гелен Д. Псти, Еленор М. 

ГІети, Бети Енн Пети, Ка
терина А. Пети, Алексан
дра Купецька.

60 Ярослав Барняк, Зофія 
Даниляк.

67 Дзюди Дж. Грін.
72 Патрісія М. Кокот.
82 Валтер Ганаско, Іван Га-

CfOP. 3.

наско, Володимир Кузіно- 
вич.

84 Томас Кашуба, Юрко Ка
шуба.

104 й о си ф  Головчак, Діяна 
Дійо, Роберт Ковель, Ев
ген Маринчак, Джоан Луїс 
Прокоп, Леся М. Брикай- 
ло, Джоаиа Гелен Бри- 
кайло.

і 21 Маланія Вовкович, Тео
дор Вовкович.

123 Стефан Трембак.
126 Елис Гурбель.
132 Григорій Сарахман.
143 Михайло Шекола.
157 Розалія Крупа.
160 Евген Рогач.
166 М арґарет С. Семошин.
182 Петро Дравецький.
195 Іван А. Галелюк, Анна М. 

Г алелюк.
202 Іван Ґодзик.
204 Марія Фіцуляк.
205 Ірина Л. Гофман.
216 Іван А. Босак мол.
219 Евгенія Наринська, йосиф  

Царинський, А. Норма 
Пашковська, Стела Бета, 
Едвард -Палцьо, Леон Д. 
Прокопиуіин, Д орота Бу
гай.

221 Маріян Р. Майкшак, Р о 
берт Генінвей.

231 Джейн Коба.
234 Геррі Явний.
239' Марлі» Чомко, Барбара 

Шеліга, Гелен Дж. Грай- 
цар, йос. Станінас, Д ж о
ан Квадер, Джюл Енн 
Шиґельські, Лорейн Ят- 
коніс, Мерилнн Василик, 
Джоан М. Толінські.

252 Павло А. Воркун.
253 Дзюдет Енн Кобелюк, Те

одор Г. Блюс, Соня Ц. Лю- 
бін?ць.

266 Марія Кульчицька.
271 Билий Тітар, Барбара ІІІу- 

ґар.
272 Володимир Никорук.
281 Володимир Найда.
285 Павло Войтко.
296- Емілія Лохньовська, Алек

сандра Ц.. Кіш, Андрій Се- 
кула.

303 Сандра Е. Борис, Сандра 
А. Воронка.

305 Елизабет Флорескул, Анна 
Вирджинія Флорескул.

С Ч Вільма Ділейо, Кони Ді- 
лейо, Маделін Ділейо, й о 
сиф Ділейо, Делорес Ді-_ 
лейо, Меріян Ділейо, Сил-' 
вія Ділейо.

ПРИНЯТГ З ПЕРЕСТУПНИМИ 
ЛИСТАМИ

Відділ:
67 Томас Томан.
71 Богдан Руцький.

ПРИНЯТІ НАНОВО
Відділ:

73 Гелен Храпцьо.
116 Теодор Грицак мол.
135 Юрій Ватах
212 Василь Мрикало.
309 Максим Шаян.

СУСПЕНДОВАНІ
Відділ:

4 Гелена Опар.
9 Микола Дж. Радецевсь- 

кий.
24 Любка Теленцьо.
35 Алберт Соя.
37 Маґда Пухир. Гелен Пу

хир, Петро Пухир, Воло

димир Драган, Йос. Д ра
ган.

50 Марія Бойко, Ольга Бой- 
кб.

60 Михайло Кучмаш.
132 Гелена Фоца.
144 Олекса Сусак.
149 Евгенія Турецька.,
152 Елизабет Хома.
173 Ольга Якубовська.
206 Анна Гермак, Мих. Ґер 

мак.
227 Ричард Сагар.
266 Марія Кульчицька.
283 Василь Беркитр.
284 Ольга Соколюк.
302 Іван Саскі мол.
С Ч Розалія Волошин.

В И Д А Н О  П Е Р Е С Т У П Н І 
Л И С Т И

Відділ:
С Ч Томас Томан.
П Е Р Е Й Ш Л И  Д О  Д О Р О С Л И Х
Відділ:

23 Ю зефа Матвіїв.
29 Геррі Чофай.
32 Ярослав Грамяк.
60 Павлина Паниківська.
65 Анна Пережук.
67 Елизабет Захарчук.
69 Василь Чорний.

100 Виллям Громик.
102 Юлія Бурдаш.
152 Іван Хома.
212 Стефан Коцобарський.
213 Анна Свіркевич.
219 Анна Сікорська, Іван Сав

чинець.
220 Евген Ґрудзінський.
227 Евелин Стецько.
231 Едвард Личко.
246 Кипріян Т. Клиш.
248 Джени Залепеська.
286 Стефан Чайка.

В ІД ІЙ Ш Л И  3J З В О Р О Т О М  
В ГО Т ІВ Ц І

Відділ:
246 Делорес Каспрович. 

ЗІС Т А В Л Е Н Н Я
З кінцем березня 1941 У.

Р. Союз мав членів-
дітей ....................................1,660

В квітню принято нових 108 
З переступними листами .. 2 
Приняті наново ................... 5

РАЗОМ ............................. 1,775
В квітню суспендовано 25 
Видано переступні лис

ти .................................. 1
Перейшли до дорослих 20 
Відійшли -зі зворотом

в готівці .......................  1
РАЗОМ ............... ......... — 47

З кінцем квітня 1941 У. Р . ------
Союз має членів-дітей 1,728 

З ІС Т А В Л Е Н Н Я  З А  К Л А СА М И
В класі О .......................*.....1,462
В класі Е-16 .........................  153
В класі Е-20 .........................  113

РАЗОМ ............................. 1,728
З А Г А Л Ь Н Е  З ІС Т А В Л Е Н Н Я  

З А  К В ІТ Е Н Ь  1941
З  кінцем квітня 1941 У.

Р. Союз має дорослих
членів ............................... 10,725

Членів-дітей ....................... 1,728

РАЗОМ ........................... 12,453
Т е о д о р  М и н и к

РеКордовий Секретар 
У. Р. Союза

Ь V 

№ >
Т:
стітТІК

ЛИХО ДАВНЄ Й СЬОГОЧАСНЕ
Над вечір у село прийшов 

"ІЬіикажчик до машини хлопців 
аймати.

По два семигривеники в 
ієнь — хто стає?

Тю-тю! Ви подуріли! . . . 
ік це можна по два семигри- 

іеники на жнива ставати? Ма
ні, бач, день —- його і в руб- 
і не вбереш, а вони — по 
»а семигривеники!
І— Та більше не велено да- 
вти. Та це не на жнива, це
о машини.
— А багато до неї треба?
— Нащо багато? В с ь о г о  

рьох чоловіка *га вязальників 
десяток.

І - — Та що це ви — подурі
ли? Таку силу поля тринад
цятьма душами підняти?
J — То не наше діло: нам так 
Велено. Хочете - йдіть, а не 
[очете — з другого села візь- 
Іемо.

— Беріть! Управляйтесь! 
Одрадяни одкинулися, дума

ючи, що то німецькі крутні, 
щоб ціну збивати.

Нехай собі із другого се* 
а беруть, а ми подивимося та 

підождемо. Більше ждали! Ще 
іруде так, що німець сам до 

с прийде кланятись. . . . 
Підождали одрадяни до ве-

(Продовження)
чора - не йде німець та й пі- 
сланців не засилає. На ранок 
вони побачили,' що післанці 
верхами кинулися з двору в 
ріжні сторони.

— Поїхали дурнів шукати, 
їдьте! — сміються одрадяни.

Той день призначався задля 
зажону. Отже, через те, що 
одрадяни не схотіли до маши
ни ставати, зажону не було. 
Німець бігав по двору, гукав, 
лаявся, а одрадяни, слухаючи 
те через яр, реготалися.

— Чи бач, яка його гаряч
ка бє? Аж піна з рота скаче!

— То ми тепер регочемо, а 
чи не доведеться нам на кутні 
зареготатись, як німець справ
ді машиною весь хліб підніме?

-  спитав хтось.
— Та то дурять нас! Не вір! 

•— забили баки неймовірному.
Того ж таки вечора йшло 

через село дванацять чужих 
парубків і допитувалися шля
ху до окономії.

— Навіщо вам окономія?
—  Д о машини найнято — 

хліб жати.
Одрадяни похнюпилися. Ці

лу ніч вони погано спали, а на 
ранок, ще до сонця, підняли
ся й якось боязко позирали 
на панський двір.

(9) ! Аж ось почало й сонце зі-1 
ходити, з двору донісся гомін. 
Незабаром виїхала звідти па
рою кіньми машина й подала
ся на поле; за нею йшло два- 
наця^ь парубків, німець, при
кажчик.

— Бач, яку червону шкуру 
потягли! Ану, ходімо та поди
вімося, як вона буде шкобер- 
тати, — казали одрадяни й со
бі за машиною сипнули в по
ле. ч

Ось коней застановили біля 
ниви. Німець сказав щось при
кажчикові, той з усіх ніг по- 
мчався у двір.

Поки одрадяни перейшли 
! через яр і наблизилися до ма

шини, прикажчик уже біг з 
двору, несучи на плечах косу 
з грабками.

— Нащо то? Машині пома
гати? — хтось спитався, і всі 
зареготалися.

-— То шлях для машини 
прокосити, — відгадував дру
гий. — Велика, бач, пані, щоб 
не заросилася!

Регіт та жарти не стихали, 
аж поки прикажчик не проко
сив уподовж усієї ниви доро
ги.

— Сідай на козли, поганяй! 
— скрикнув німець, беручи 
ззаду за бильця машину.

Один парубок сів; коні сіп
нули, пішли по ниві, а слідом 
за ними зашкобертала маши
на; ті зубчаті коси заходили- 
загарчали. Аж ось вона черк

нулась жита, вхопила, наче ру
кою, чималий кущ, . нахилила 
. . . Ж-ж-ж! — і вивернула на 
землю зовсім готовий сніп, 
тільки взяти та перевеслом пе- 
ревязати. Далі за першим — 
другий, за другим — третій, 
так рядком і вистилає ниву.

Одрадяни як побачили оте, 
то й дух у їх грудях сперло. 
Всі наче померли — затихли, 
одними тільки очима слідкую
чи за машиною. А вона вже 
геть подалася, червоніючи по
лем та валяючи снопи за сно
пами. Одрадянам здавалося, 
що то не снопи, а то їх голови 
стеляться по рівному полю . . .

Ніщо на світі так не врази
ло їх серця, як та машина. 
“Нащо вона? Споконвіку, з 
дідів, з прадідів так велося, 
щоб хліб руками збирали . . .
І всім було, всім діставало, 
нас всіх мати сира земля ро
дила, всіх годувала . . .  А те
пер от зразу стало мало . . . 
Для одного мало оцих ланів, 
степів безкраїх? Господи! Ну," 
та й лукавий же та ненажер
ливий твоє сотворіння- — чо
ловік” ! — думали одрадяни, 
вертаючись до дому.

Що тепер їм зісталося ро
бити? З самого малу їх при
ставлено до землі; з давніх-літ 
вони тільки й знали —  біля 
неї ходити, хліб пахати . . .  А 
от тепер — ні землі, ні хліба! 
Куди ж їм повернути? Де се
бе подіти? . . . Голодна смерть

чорним крюком носилася над 
їх головами, гнула до долу.

Неначе тіні німі, мовчазні, 
ходили вони один біля’ одно
го, соромились один на одно
го глянути, боялися один од
ному словс) сказати . . . З а 
місць них так голосно дерен- 
чаіТа машина з поля.

Ич, як співає! Що то во- 
Яа каже? — спитався невелич
кий хлопчик у другого.
1 — То вона стогне, що лю
дям нічого буде їсти! — від
казав той, зітхнувши.

Та розмова невеличких хло-і 
пят зразу всіх дорослих роз- [ 
будила. Всі вони голосно за 
го во р и л а

— То все отой німець! То 
він на наші голови накладає. 
Убиймо невіру, як ту собаку!...

— Що це ви мовите, неро
зумні голови? —  почали гаря
чих охолоджувати старі діди.
—  Якого гріха на свою душу 
хочете взяти?

— Та за такого і Бог не ка
ратиме, і люде ие осудять! — 
гукають молодші. — Який там 
гріх — собаку задавити? . . . 
Не пропадати ж нам всій че
рез одного? . . .

— Гай-гай! Та й дурні ж ви 
та неррзсудливі! — одно охо
лоджують діди. — Що з  того, 
що німця вбєте? й о го  вложи- 
те — другий буде: не буде Га
ля — буде другая! . . .

—  Що ж нам робити? Що 
нам казати? Як його в сві

тоньку з малими діточками 
прожити?

— Що робити? Треба за ро 
зум взятися — он що треба 
робити! Треба прирозуміти, 
як ту бісову машину скасува
ти. У ній одній усе наше лихо, 
від неї наше горе . . .

— А не один, бач, біс —  що 
машина, що німець? Одну ска
с у є м о — друга буде! — гука
ють молодші.

— Все, та не все: поки то 
другу дістануть, а хліб треба 
вбирати! — розжовують діди.

Повеселішали трохи одра
дяни. Справді, що треба ма- 

|шину скасувати! Тільки як то 
його? Та й хто за  те візьметь
ся? Хоч би не були дурнями 
та не відкидалися від наймів. 
А то тепер чужі стали. Свойо
му безпечніше можна б було 
шепнути, а чужий ще ви
дасть! . . .

Надія, що на хвилину звесе
лила була їх засмучені голо
ви, почала знову меркнути, 
зникати. Перед очима знову 
вставала голодна смерть.

Цілий день тупцювалися од
радяни, не знаючи, що їм ро- 
бйти, як виплутатися з тієї бі
ди, що негадано-несподівано 
скоїлася над їх головами. Що 
машину скасувати, то  вже й 
Бог велів. Одно — як його й 
кому? Прохали коваля —  він 
біля заліза ходить, краще 
знає. Так і коваль відкинувсь.

— Як я, —  каже, — її ска

сую, не бачивши зроду, що 
воно таке? Може то така са
тана, що й тебе натроє пере
ріже? Щ об машину скасувати, 
треба розуму та ще й не аби
якого.

— То ти іііди подивися!
— Дивйся, коли там нікого 

не видко! Треба знати,_ як її 
зробити, то тоді знатимеш, як 
її розтиряти, — відказав ко
валь.

Отже одрадяни все таки пі- 
слали коваля до машини. Пі
шов той та й вернувся ні з 
чим.

Там треба розуму та ще 
й розуму! —  одно плеще.

Коли трохи перегодом д о 
носиться з  поля крик, гук. 
Хлопята, що цілий день біга
ли черідкою за машиною, не 
бачивши зроду такого дива, 
тепер, як вітер, неслися в се
ло, тільки курява шляхом 
вставала.

—  Що там таке трапилося? 
Женуть вас геть чи щ о? — д о 
питувалися одрадяни хлопят.

—  Машина пропала! М аши
на пропала! —  гукають ті.

— Як пропала?
— Полалалась к лихій го

дині!
— Чого?
—  Та Йвась Кабанців пали

цю підставив. Вона ту пали
цю як підхопила, як черконе! 
Так к лихій годині всі зубя й 
сплескалися! Тепер тільки сми- 
че, а не рі>Ке. (Далі буде)
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M I R A C L E  W H I P !  
Its " d if f e r e n t "  f la v o r  

. a l w a y s  m a k e s  a hit.
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лиж. Властитель локлимний д0 

мій Добрий, вироблений бизиес.ПпГ 
дасть за готівку аво на сплати. гС 
ш і 11, або кличте:

P E R F E C T  P R IN T IN G  COMPANY 
М и х а й л о  Б о р у х , вгласіїніс 

13 C lm rlton  S t., Newark, X, j
P hone: M A rket 2-.1392
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Оленка Ома. Коли почато будову тами 
Грснд Кулі, то з усіх сторін 
краю приїздили цікаві люде її 
оглядати. Згодом, коли праця 
поступала, чимраз більше гля
дачів приїздило, так що в 

І жовтні 1938-го року їх число, 
як зарегістровано, виносило 
один мільйон. Від того часу 
яких 300,000 людей річно при
їздить в ті сторони на огля
дини.

Загальна Рада — .ФЛІС

кали О борони України. Проситься 
всіх членів і члепкинь прийти а о з 
наченні! час. J1. Залепа, рек, секр.

В І Д Д І Л  2 8 2 , Н Ю А Р К ,  Н .  Д Ж .  Збори 
н середу, 11 черпни, в 7:10 иеч., 

прн 160 Спрннгфілд Евню (другий 
поверх). Проситься члепкинь і чле
нів прийти на ні дборн. Буде сира- 
волланнн делегата з конвенції.

II. Семчншнії, голова; Д . Легкий, 
секр.

(З  часів останньої війни)
Це було ще в тих часах, ко

ли гуділи гармати, коли на 
широких, кулями заораних по
лях виростали могили з бере
зовими хрестами.

От, тоді то звичайному 
смертникови, коли він не був 
вояком — нічого не було віль
но. Не було вільно мати тю
тюну ні цукру, білизни ні ко- 
ців. Це були безапеляційно ре
чі “військові".
*Воякови також не було ні

чого вільно. Одначе вільно бу
ло йому курити до схочу і 
вряди-годи підїсти собі, коли 
попав у запілля . . .  /

Та листок запашного, доро
гого тютюну штука не проста! 
Вже думкам самим люба! Т о
му Василь охоче зарискував в 
імя гасла: до відважних світ 
належить . . .  і — засіяв тютюн 
у кукурудзах, ген далеко в ца
рині, щоб ніяк "шандарське” 
око його не вгледіло.

Та таки вгледіло. Лиш при
жмурилося, буцім то нічого не 
бачить.

А Василь рад, що штука 
вдалася, позривав широкі тю- 
тюневі листки. Потайки сушив 
їх на полі та не раз і не два
з страху потом обливався, ко
ли побачив на, подвірю жан
дармський багнет. Героїчно 
вдавав, що він — нічого . . .

І жандарм нічого.
А що часом жмурив лукаво

очі —  що ж про це міг знати 
добросердний Василь? Хто то 
взагалі може знати, чому жан
дарм часом прижмурює очі?

Вкінці Василь зняв із шнур
ка посиляні тютюневі листки і
— сховав. А коли сховав, то 
відітхнув і повеселішав.

І тоді саме прийшли до ньо
го жандарми з ревізією.

— Скажіть, Василю, де у 
вас тютюн?

—  Бігме, пани, нема в мене 
ніякого тютюну. Де-де в мене 
тютюн?! Та це від коли война
— я цигарку кручу хіба тоді, 
як син Іван на урльоп приїде...

—  Василю, то неправда! Ви 
дихаєте самим тютюном, а Іва
на на урльопі нема!

— Нема, ой, нема! Пани, мої 
гідні! Та Іван часом передасть 
пачку . . . Спасибі, тямить за 
старого, що любить, ой, лю
бить си часом пакнути . . . Пе
редав мі, ая! Подай-но стара, 
пачку, там у столі, хай си па
ни подивлят . . .  А може й ви 
закурите? Добрий тютюнець, 
бігме, добрий, сказано ж вій
ськовий . . .

— Та що ви нам, Василю, 
теревені гнете? Ми ж добре 
знаємо, що у вас є тютюн. 
Найкраще покажіть його. Д о 
бровільно віддайте, то й .кару 
напевно невелику дістанете за 
безправне плекання тютюну.

— Бігме, пани, в мене тю 
тюну поза от тим, що в пачці
— із свічкою не знайдете! Не 
вірите? Так, що ж, шукайте!...

І стали шукати.
Наперед у хаті. Розкидали 

все: навіть у піч і в комин по
лізли.

—  Та хто би, шановні пани, 
тримав таку дорогоцінну річ, 
як тютюн, у комині?

— Мовчи! Не питаємо — 
злісно закліпали на нього о- 
чима.

В коморі повисипали з д і
ж ок зерно, що його ще не все 
веліли зареквірувати, а тютю
ну як не було, так нема.

Лихі пішли в стайню і під
логу там здерли, а тютюну та
ки нема.

В стодолі розкидали все сі
но, помішали з соломою, все 
на пусто.

Перейшлися по подвірю, по 
городі, скопали навіть землю 
там, де чогось була свіжо ру
шена без мурави — тютюну 
нема. ------------  , -----:

Прийшли ще раз у хату.
— Василю, ми напе’вно зна

ємо, що у вас є тютюн . . .
— Та як є, коли шукали, ба! 

Ще як діукали, та не знайшли?

A S S E M B L Y  28 9 . D E T R O I T ,  M I C H .
Club A rkns w ill hold it s  re g u la r  

m eeting  Sunday, Ju n e  8 th , 1:00 p. m., 
a t  6690 M ichigan A venue. P lans  fo r 
fu r th e r  sum m er ac tiv itie s  w ill be d is 
cussed.

Jo e  Zacharyczuk, s e c re ta ry ПЕРШИЙ 
НАРОДНИИ ПОГРЕБНИК 
на Филаделфію й околицю

ЗБ О РИ  ВІДДІЛІВ  
УКР. РО Б. СОЮ ЗА

ДРУКАРНЯ А М ЕР И 
КИ В ФИЛАДЕЛФІЇ

В І Д Д І Л  2 8 , Н Ю  Й О Р К ,  Н .  И .  Збори 
в суботу, 7 червня, в 8-ій веч., при 

334 Іст 14-та вул. Проситься всіх 
конче прийти. Делегат здасть звіт з 
Конвенції У. Р. Союза.

В. Бербець, секр.

В І Д Д І Л  35 , В И Л К С - Б Е Р И ,  П А .  Пів- 
річні збори в неділю. 8 червня, в 

1-ій попол. Контрольори здадуть свій 
звіт за місяців з майна нашого това
риства. Також делегат здасть звіт з 
конвенції. Проситься всіх прийти на 
ЦІ збори. Уряд

В І Д Д І Л  5 8 , Ч О Р Ч В И Л , Н .  И .  Збори 
в неділю, 8 червня, в 2-ій попол., 

в домі т. Михайла Поповича, Брак- 
порт. Проситься всіх прийти на час, 
бо е важні справи.

. В. Коломиєць, секр.

В І Д Д І Л  8 2 , Б Р У К Л И Н ,  Н .  й .  Збори 
в суботу, 7 червня, в 8-ій веч., прн 

724 Ленард Стріт. Обовязком всіх 
прийти, бо е важні справи. Неявнв- 
шнйся член або урядник буде кара
ний по статуті. ‘

М. Андрейко, секр.

В І Д Д І Л  9 0, Г Е М Т Р Е М К ,  М И Ш . Пів
річні збори в неділю, 8 червня, в 

10-ій зрана. Проситься всіх прийти 
на ці збори, бо е важні справи. Д е
легат здасть справоздання з конвен

ц ії. Отже проситься не спізнюватись, 
а прийти на час.

І. СтрілЬбицькнй, рек. секр.

В І Д Д І Л  13 0 , Н Ю  Й О Р К ,  Н .  й .  Пів- 
річні збори її суботу. 7 червня. II 

8-ій веч., прн 46 Іст Сема вул. На 
цих зборах делегат буде здавати звіт 
з Десятої Конвенції У. P. С. Також 
е багато інших справ до полагоджен
ня,, а між ними і справа літнього ча
су. Отже, з огляду що є багато важ 
них справ, проситься всіх прийти в 
означений час на ці збори.

Ю. Кафтан, секр.

ВІДДІЛ 196, ҐЕРИ , ІНД. Збори в не- 
. ділю, 8 червня, в 1:30 погіол., в 

Нейборгуд галі, прн 17 і Адам вул. 
Проситься всіх прийти на ці збори і 
заплатити свії довг. Рівнож буде звіт 
делегата з Д есятої Конвенції У. P. С. 
Отже всі як один на ці збори.

1. Зіневич, секр.

В І Д Д І Л  2 2 1 , К Е М Д Е Н ,  Н .  Д Ж . Збо- 
ри в неділю, 8 червня, в 2-ій по

пол., там. де все, з причини, що на
1-го червня буде пікнік кемленської 
громади. Проситься всіх прийти. Бу
де справоздання делегата з конвен
ції і вибір комітету до пікніку, кот
рий відбудеться 29-го червня. По 
зборах буде спільна забава до пізної 
ночі. Д. Завойський, секр.

ВІДДІЛ 2 2 8 , М Е К І З  Р А К С , П А .  Пів
річні збори в неділю, 8 червня, II

1 :30 попол., в У. Н. Домі. Проситься 
всіх прийти на ці збори. Буде ф і
нансове справоздання. Також почує
те від делегатів з Десятої Конвенції. 
Проситься контролю лровірнти май
но, так щоб все було в порядку на 
цих зборах. А. Сушинський

В І Д Д І Л  2 2 9 , Е Л И З А Б Е Т ,  Н .  Д Ж .
Збори в пятницю, 6 червня, в 8-ій 

веч., в У. Н. Домі. Проситься дов- 
гуючих прийти і заплатити свої за- 
леглости, бо слідуючі збори, котрі 
відбудуться в липни, будуть піврічні. 
О бовязком всіх приходити на збори 
в означений час і точно платити.

А. М алоїд, секр.

В І Д Д І Л  2 4 0 , Н .  С .  П И Т С Б У Р Ґ ,  П А .
. Збори в неділю, 8 червня, в 2-ій 
попол., в ломі касіера. Буде звіт д е
легата з Десятої Конвенції У. P. С. 
Проситься всіх прийти на час.

П. Лесик, секр.

В І Д Д І Л  2 4 8 , Л І  С Е Н Т Е Р ,  Н .  И .  Збо
ри в неділю, 8 червня,-в  1-ій по

пол., в домі т. Гриця Свердана. Про
ситься всіх прийти і заплатити .свою 
належитість до У. Р. Союза і това
риства. Хто не прийде і не запла
тить, то за такого члена розмет не 
буде висланий. Отже всі як один на 
ці збори в означений/ час.

Г. Мельничук, писар

В І Д Д І Л  2 6 6, Т О Р О Н Т О .  О Н Т . ,  К А 
Н А Д А *  Надзвичайні збори з приво

ду Д есятої Головної Конвенції У. Р. 
Союза відбудуться в пятницю. 6-го 
червня, в 8-ій голині вечером, в ло-

пошукує друкаря, до пре- 
си й ломання газети. Пра
ця постійна, платня за 
умовою. Зголошення на 
адресу:

4 AMERICA 
817 North Franklin St., 

Philadelphia, Pa.

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ
Cor. Franklin  & Brown Sts., 

Philadelphia, Pa.
Tel.: M arket 1820

ОБСЛУГА В ДЕНЬ ІВ  НОЧІ

ПОЧУВАЄТЕСЬ ЗЛЕ — НЕ 
МАСТЕ ЗАПАЛУ ДО  ЖИТТЯ?

Б о л и т ь  вас го л о в а  —  маете гази 
в ш л у н к у ?

•  Скільки разів маете запір кишок 
і терпите болі через гази, злий віл 
днх, нудоту від нестравності!, вжийк 
F E E N -A -M IN T . Це розвільмяюча 
ж вачка, котра має добрий смак, по
радить вам на запір лег,ко, а певно. 
Заж ивайте перед спанням — а рано 
почувайте полекшу й ви знову б\- 
дете почуватися добре. Мільйони 
людей — молодих і старих, покла
дається на цей недорогий FEEN-A- 
M INT. Мін поможе й вашій родині. 
Купіть F E E N -A -M IN T  нині!

коси
Маємо австрійські серпи і 

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

Замовлення враз з грішми носи, 
лайте на адресу:

UKRAINIAN BAZAAR
170 Е. 1ТН ST., N E W  Y ORK , N. X .

Everybody raves about your 
salads, Peg.Whaf’s the secret?

НАЙБІЛЬША СВІТОВА 
ВОДНА СИЛА ПОЧА

ЛА ПРАЦЮВАТИ

I MILLIONS AORII—Miracle Whip does work wonders
\  w ith salads! A unique combination of old-fashioned
\ boiled dressing and  fine mayonnaise, M iracle W hip is

J  by far America’s favorite salad dressing. ,
* * *

Відділ

СТАРА АДРЕСА

Вулиця

Місто

НОВА АДРЕСА:

Вулиця __________________________ ________ __ ___ ______

Місто ________________________________________________

При зміні адреси треба подати число відділу І за
лучити 10 центів на кош т зміни.

NARODNA WOLA,
624 Olive S treet, Scranton, Pa.
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