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ФРАНЦІЄЮ В СИРІЇ, КУДИ НАПЛИ
ВАЮТЬ НІМЕЦЬКІ ВІЙСЬКА

ГІТЛЕР ЗАЯВИВ ПІДЧАС СТРІЧІ З МУСОЛІНІ, 
ІДО РОСІЯ ВИКОНАЄ ВСІ ЖАДАННЯ ЩОДО ДО- 

щ СТАВИ ЗБІЖЖА З УКРАЇНИ І НАФТИ З КАВКАЗУ
СОВІТСЬКИЙ УРЯД ВІДМОВЛЯЄ ДАЛЬШ О ГО ВИ

ЗНАННЯ СУВЕРЕННОСТИ ГРЕЦІЇ

Після окупації грецького острова Крета німець 
кою армією загальна опінія військових обсервато
рів заповідає недалекий атак Гітлера на так званий 
Близький Схід, зокрема на Суезький канал і на з а 
хідно-азійські д е р ж а в и ^
Іраку й Ірану (Персії'), 
звідки бритійська імперія чер
пає велику, частину своїх наф
тових запасів.

Воротами до західної Азії є 
арабська держава Сирія, що 
находиться під француським 
мандатом. Якби Німеччина діс
тала в сво ї'р у к и  її пристані 
над Середземним морем, вона 
могла б легко висадити свою 
армію для підбою азійського 
континенту. Через тс в тепе
рішній хвилі вся увага зверне
на на Сирію, що може бути в 
найближчих днях місцем зуда- 
ру не тільки Німеччини і Бри
танії, але також двох недавніх 
союзників: Британії і Франції.

Поголоски про висадження ні
мецького війська в Сирії
Уже в той час, як у сусіду

ючім з Сирією Іруку вибухло 
повстання проти Британії, нім
ці вживали Сирії, за тихою 
згодою Франції, для перепра
ви літаками війська на поміч 
повстанцям. Німецькі літаки 
осідали по дорозі в сирій- 
ських летунських базах, а де
які там лишились. Тоді Бри
танія проголосила, що вважає 
Сирію ворожою територією і 
5ритійські літаки бомбардува
ти сирійські летуНські порти.

Тепер, по здобуттю Крети, 
можна вважати певною річю,

tio німці відкрито окупують 
ирію, щоб звідси повести 
так на бритійські території в 
«зіі. Передучора появились 

вже навіть вістки з Анкари, ту-

ТАТОРАМИ
Понад 600 делегатів на річ

ній конференції бритійської 
партії праці ухвалила майже

АНГЛІЯ НЕ ПРИЗНАЛА 
ГАЛИЧИНИ ПОЛЬЩІ?
Польський щоденник “ ІІОВИ 

Сьвят" повідомляє, ЩО ВІДО
МИЙ історик СХІДНОЇ Европи і 
голова Славянського Інститу
ту при лондонському універ
ситеті, Бернард ІІарс, прига

одноголосно резолюції, в яких і дуе ІЦ0 уряд Великої гзрита- 
заявляють, що бритійське Р0_ | ції ніколи не визнав кордонів 
бітництво відкидає думку про ПолЬщі в такому виді, як во-

зиція уряду Петена яскраво 
змінилась. Петен покликав 
Африки головного коменданта 
колоніальної француської ар
мії, генерала Вейґана, і разом 
з ним відбув у вівторок два 
надзвичайні засідання свого 
кабінету. Після того була ви-' 
дана заява, що Франція буде 
боронити Сирії проти кожно
го збройного аігаку:

Появились чутки, що Гітлер 
облекшить для Франції поста
нови договору про перемиря, 
щоб дати їй змогу вжити ар 
мію і флоту для оборони Си
рії проти Британії. Заяви ад 
мірала Дарлана, найбільш ак
тивного гітлерівського агента 
у француськім уряді, запові
дають теж, що Франція мусить 
причинитись до “скорочення 
війни, що вказує на можливу 
активну участь Франції по 
стороні Німеччини.

Можуть "запросити” німців 
до Сирії

Найновіші повідомлення з 
Лондону кажуть, що справа 
Сирії була обговорена підчас 
понеділкової стрічі Гітлера і 
Муєоліні. Обидва диктатори 
мабуть п о р о з у м і л ись, що 
француський уряд має “запро
сити" держави “осі” взяти Си
рію під протекторат та що на 
основі цього запрошення ні
мецька армія буде висаджена 
в сирійських пристанях.

Щ ораз більша уступчивість 
уряду Петена супроти німець
ких вимог викликає очевидне

рецької столиці, *іцо до сирій- невдоволення між француза- 
гької пристані Латакія прибу
ли кораблі з німецьким вій
ськом, яким вдалось перекрас- 
тись чцрез бритійську блока
ду на Середземнім морі. Так-

ми. Є вістки, що француські 
вояки в Сирії масово перехо
дять через кордон до Іраку й 
інших сусідних бритійських 
мандатів та пристають там до

само з Анкари походить друга аРм''  “вільної Франції гене 
вістка, що в останніх часах че- 

! рез Туреччину переїхали сотні
рала Де Гола» Два члени фран- 
цуського посольства в Туреч-

н ім е ц ь к и х  в ій с ь к о в и х  с п е ц ів ,  у Чин' 3 Р е з и г н Ув а л и  о н о д і  д л я

цивільнім одінню і з болгар
ськими пашпортами.

Француський уряд заповідає 
збройний опір проти 

Британії
У такій ситуації в Англії під

неслись голоси, що бритійська 
армія повинна випередити нім
ців і заняти Сирію. Кажуть, 

І  Що бритійська підготовка оку
пації Сирії є вже в повнім хо
ді та що з того приводу црй- 
йде до війни між недавніми 
спільниками: Францією і Бри
танією.

Француський уряд у Віші 
донедавна займав нерішуче 
становище в справі можливо- 

| г о  німецько-бритійського зу- 
дару на території свого сирій- 
ського мандату. Тепер, під на
тиском Берліна і власних при
хильних до Німеччини кол, по-

компромісовий мир з дикта
торами.

“Стверджуємо нашу поста
нову боротись далі* з нациз-

ни були в 1939-ому році. В ан 
глійській декларації про Поль 
щу з жовтня 1920-го року тих 
кордонів не признано. Нато-

мом і фашизмом аж до іх гю_| місць Англія означила поль- 
валення, сказано в резолю -; С[;Ку границю н а  сході так зва
нії. Будемо стояти за та- J Нр Ю /] jHj£lt) Керзона. “Нови 
ким миром, що приверне сво- і (;ьвят" отверто каже, що ГІарс 
боду І НеЗа.іеЖНІСТЬ підбитих ; п ; п м /л р - ,а с  П л л м и і  г т я п я  п ґ \  ї ї  
народів."

Делегати, що віддали голо1 
си за ці резолюції, репрезен
тували 2,450,000, тобто кругло 
півтретя мільйона членів ро
бітничої партії. Проти віддали 
голоси представники тіяьки 
19 тисяч членів партії.

Бритійськин міністер Бевин, 
що є представником робітни
чої партії в тіснішім кабінеті 
Британії, заявив таксамо у 
промові по радіо, переданій 
до Сполучених Держав, що 
бритійські робітники будуть 
поборювати гітлеризм до кін
ця та що вони відкидають 
всякий компроміс.

уряду Петена за таку ціну, що 
зобовязавей боронити Фран
цію перед італійськими зазі
ханнями.

Росія відмовляє визнання’
Г реції

йдучи далі шляхом співпра
ці з державами “осі” , совіт
ський уряд визнав окупацію 
Греції Німеччиною і відмовив
ся вдержувати дальші дипло
матичні зносини з представни
ком грецького уряду. Перед
тим, як відомо, совітський 
уряд відмовив дальшого виз
нання суверенности 
Югославії і Норвегії

ЗРІСТ ЮНІЇ К. І. 0.
У  ФОРДА

Від часу голосовання у ф аб
риках Форда і) Дітройті, до 
юнії автомобілевих робітни
ків, яка є членом К. І. О. при
ступило ще 21,000 членів, так, 
що в згаданих фабриках та 
юнія нараховує тепер більше 
як 75,000 членів у фабриках в 
Ривер Руж і ■ Линколн. Нові 
члени це в більшості! ті, що 
раньШе належали до автомо 
білевої юнії Американської 
Федерації Праці,’ якої головою 
є Гомер Мартин.

На переслуханнях перед Ра
дою Праці бувші шпигуни 
Форда, які слідили і а  . робіт
никами і робили на них доно
си, розкривають діяльність так 
званого “службового департа
менту” компанії Форда. Вони

відмовляє Польщі права до  її 
так званих “східних кресів", 
себто до українських і білору
ських земель.

Свою думку Бернад Парс ! кажуть, що кожного, хто всту- 
висловив на сторінках одного пав до ю ||іі, називали комуніс

том та передавали списки у- 
часпиків юнійних зборів Фор- 
довом у начальству.

Юнія незабаром пічне пере
говори з управою фабрик про 
новий контракт. Вона дом ага
ється 10-цеіґгової підвишки

з найповажніших англійських 
часописів “Манчестер Ґарді- 
єн”.

ЧОГО ХОЧЕ ЛИНДБЕРГ
Тижневик '“Либерті” почав 

низку статтей про те, чому 
Чарлз Линдберг виступає так, Д,1Я робітників на годину, за- 
як він це робить за останні мі - , ведення системи старшинства 
ся ці. В двох перших статтях :та робітничих наглядачів сту- 
показано, що Линдберг є \ а^дс 
крайно самолюбна людина і 
що він все робив дотепер з

в поодиноких відділах

УРЯД  Д О М АГАЄТЬС Я  ПРАВА КОНФІС
КУВ А ТИ  ПРИВАТНЕ МАЙНО/

В сенаті внесено проект за- президентові) дається це над- 
кона про те, щоб уряд мав звичайне ijpaB O , та на як дов- 
право перебирати на себе при- го .уряд може перебрати по- 
ватне майно, яке він вважати- трібне для оборони приватне 
ме необхідним для належної майно. Є вже пропозиції, щоб 
підготовки оборони держави, право президента обмежити ни 
Подібний закон існував підчас “час теперішнього міжнарод- 
останньої війни. Тепер внесе- нього напруження”, а конфіс- 
но цей проект на домагання ката щоб тревала не довше, як 
департаментів флоти і ні йми та рік після того, коли буде про- 
управи оборонної продукції, голошенйй офіціяльно кінець 
За сконфісковане майно уряд напруження. Піднімаються та- 
давав би відшкодовання в та- кож голоси, щ об президенто- 
кій висоті, яку вважатиме в ід -1 ви взагалі не давати ще таких 
повідною. Від тої оцінки влас- прав, які звичайно надається 
ник забраного державою май- йому тільки у війні, 
на має право відклику до су- У-Вашингтоні кажуть також, 
дів. що цей закон вимірений проти

Проти цього закона негайно . страйків і що уряд буде перс- 
піднялась невелика але гостра бирати на себе ті фабрики, в 
опозиція. Вона піднімає го-1 яких переривається праця чи 
ловно два закиди: що в про- то з вини робітників, чи череії 
єкті не сказано, на який час опір власників.

ВАЙНЕНТ ПРИЇХАВ ПО БІЛЬШУ ПОМІЧ ДЛЯ АНГЛІЇ

вирахованням на як найбіль
ший заробіток. При цьому він 
відчужився цілком від своєї 
рідні, давних приятелів та іде
алів, які проповідував його 
батько. Ставши незвичайно

МОСУЛЬ В РУКАХ АНГЛІЯ 
ЦІВ

Англійська залога зайняла* 
важне Micit) Мосуль у північ 
ній частині Іраку. Мосуль ле 
жить серед великих нафтових

ww і UHVt V I UUUI II llvO Djl Л СІ ГІ ГІ I I '  **,  і піль, які Німеччина пробувалабагатою людиною, -Линдберг . ... .,  ' і захопити під свій вплив притепер обороняє думки свіжих І1 помочі повстанчого уряду, я багачів , які бояться втратити І .. „  ... ",.. . .  . • _ ‘ кин вже втік до Перси,свої мільйони 1 свої впливи. •

ЯПОНСЬКА НЕБЕЗПЕКА 
ВЕЛИКА

Сенатор Джордж Норис з 
Небраски висловив здивован- 

Бельгії, ня, що президент Розевелт у 
j своїй промові не згадав про

Посли Бельгії, Норвегії і 
Югославії вже покинули Мос
кву. Грецьке посольство виїз
дить при кінці червня.

На прощання югославяп- 
ського посла, Ґавріловіча, що 
свого часу, напередодні ні
мецької інвазії на Балкані, під
писав договір приязні між Ро
сією і Югославією, зявились 
на залізничій стації численні 
чужі дипломати. Тільки пред
ставника совітського уряду не 
було.

Японію. Норис каже, що Япо
нія готова напасти на Сполу
чені Держави без ніякого по
передження і тому треба три
мати все належну забезпеку 
проти неї.

—---------------1----ф----------------------

ПОМЕР ВІЛГЕЛМ ДРУГИЙ 
В Дорн, Голандія, помер 

рано, в середу, 4-го червня, 
бувший німецький кайзер Віл- 
гелм Другий, у 8.2-ому році 
життя, його  мабуть похоро
нять у Берліні.

ПОМЕР ЛУ ҐЕРІГ
В Ню йорку помер відомий 

бейзболевий грач, Лу Ґеріґ,- 
який кілька літ тому здобув 
собі славу не тільки найкра
щого грача, але й незвичайно 
чесного спортовця. Він був 
примушений кинути бейзбол 
після того, як в нього прояви
лась дуже рідка недуга спини, 
подібна до діточого параліжу. 
Вона розвивалась непомітно, 
однак постійно, і Ґеріґ вже мі
сяць тому ослаб так, що не 
міг виконувати своїх обовяз- 
ків, як член парольної комісії 
Ню йорку. При смерти мав не
сповна 38 років. В похороні 
взяли участь високі міські і 
стейтові достойники з мейо- 
ром Ла Гвардією на чолі.

протесту проти політики сво
го уряду.

Сталін виконає жадання 
Гітлера

Про понеділкову стрічу, двох 
диктаторів у Бренерськім про- 
смику кажуть, що, між іншим, 
обговорювали там становище 
совітської Росії. Гітлер запев
нив при тій нагоді Мусоліні, 
що совітська Росія виконає 
всі жадання щодо достави ук
раїнської пшениці і кавказької 
нафти та що обійдеться без 
військової акції проти неї.

П я т и г одинна конференція 
Гітлера з Мусоліні мала такий 
перебіг, що “фірер” диктував, 
а “дуче” слухав. Між іншим,
Гітлер повідомив Мусоліні, що 
Італія мусить зректись майже
в цілости з своїх претенсій су- і оловні коменданти і представники штабів воєнних ф.ют Південної і Середньої Аме-
ппоти Франції Як п о к і ч у є т ь  обіздили недавно морські установи в Сполучених Державах. Підчас бенкету, що був

ся П т ї Г  купив співпрацю Г° В° Р" Л" РЗДІ°  Д°  Н3“  СВ° ”

Американський амбасадор в 
Лондоні, Джон Вайнент, який 
приїхав до Вашингтону на ко
роткі відвідини, відбув цілу 
низку нарад з президентом і 
з урядовцями, які керують до
ставок) харчів, зброї і амуніції

яка 2,450 тисячами голосів 
проти 19 тисяч ріш ила' про
довжувати війну до часу, аж 
нацизм буде переможений.

Одним з головних завдань 
Вайнента є подбати, щоб 
т р а н с п о р т и  американської

адя Англії. Поголоски, що він і зброї і воєнних матеріялів до- 
привіз до Дм(щики мирові у- ‘ “  '
мови, передані англійцям Ру- 
долфом Гессом, рішуче запе
речено. Також заперечено віст
ки, що Англія домагається не
гайного' вступлення Америки у 
війну, та що в противному ви
падку вбна зачне переговорю
вати з Гітлером. Англія, по 
словам Вайнента, не думає 
про інший мир як тільки після 
перемоги над Гітлером. Д ока
зом цього є однодушні стано
вище англійської партії праці,

ходили до Англії без пере
шкод, та щоб Америка попов
нила англійські втрати в ко
раблях. В цій останній справі 
пороблено вже деякі заходи, 
а іменно передано американ
ським кораблям весь транс- 
ро'ртовий рух вздовж амери
канських берегів і транспорти 
до Австралії і Нової Зеландії. 
Звільнені тим способом ан
глійські кораблі зможуть бути 
вжиті для довозу потрібних 
засобів до Англії.

ЗДАВЛЯТЬ ПРОТИДЕР
ЖАВНІ ВИСТУПИ

ЧАРЛЗ ГЮЗ ЗРЕЗИГ- 
НУВАВ

Державний адвокат, Френ- 
сис Биддел, заявив в промові 
перед конференцією про су
спільну опіку, що уряд Спо
лучених Держав безоглядно 
припинить всякі протидержав
ні виступи і акції в цей, для 
американської демократії не
безпечний час. Він також ви
сміяв твердження Линдберга, 
що американці втратять свою 
свободу, коли будуть боро
тись проти диктатури, себто 
за перемогу демократії. Бид
дел пригадав, що Сполучені 
Держави вели пять великих 
воєн і не загубили своїх воль- 
ностей.

---------------- ф----------------
ЯПОНСЬКА ТОРГОВЛЯ З  СС
СР І НІМЕЧЧИНОЮ ЗРОСТАЄ

Американські власти і преса 
підкреслюють, що торговля 
Японії з Німеччиною зросла в 
останньому часі на 500 відсот
ків. Японські продукти, а та 
кож привожені до Японії аме
риканські й інші товари пере
возять ВІДТІЛЯ совітською си
бірською залізницею до Ні
меччини. Японія щ ораз біль
ше звязує своє господарське 
життя з державами “осі” і ви
користовує мирні відносини з 
Сполученими Державами, щоб 
пом агати ' Німеччині. Ріжні у- 
рядові і громадські кола у Ва
шингтоні домагаються, щоб 
наложити гіовне ембарго на 
вивіз товаргр до Японії, а на

ГІредсідатель Найвищ ого Су
ду, головний суддя Чарлз Гюз, 
зголосив свою- резигнацію на 
руки президента Розевелта. 
Вона увійде в життя 1-го лип
ня. Як причину подав свій вік 
— йому тепер 79 літ і стан 
свого здоровля. Президент ви
словив Гюзови з цього приво
ду свій глибокий ж аль та при
знання для його заслуг, чес- 
ности та незвичайно широкого 
правничого образовання.

Хто буде наслідником Гюза, 
ще невідомо. Припускають, 
що Розевелт іменує на його 
місце Роберта Джексона, те
перішнього генерального про
куратора.

ПІДВИШКА У ПАКАРДА
Автом<^білева компанія ГІа- 

карда погодилась дати своїм 
робітникам 8 центів більше на 
годину та один тиждень плат
них вакацій. Робітники, що не 
скористають з вакацій, або 
-будуть примушеці через навал 
праці остати на роботі, отри
мають 4/) доларів вакаційного 
“бонусіг’.

ПІДВИШКА У КРАИСЛЕРА
Юнія Автомобілевих Р о б іт 

ників заключила новий кон
тракт з компанією Крайслера. 
Робітникам признано 8 центів 
підвишки на годину.

можливі японські репресії від
повісти негайно силою.
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Я —  АМЕРИКАНЕЦЬ
Серед передконвенційних приготовань і конвен

ційної гарячки перейшов у нашій організації майже 
непомітно день, в якому американське громадянство 
відзначало факт свойого американства. В третю не
ділю травня влаштовано по цілих Сполучених Д е р 
жавах  “ День пригадки, т о  я —  американець” . На 
публичних майданах, у школах, по радіо, парадами, 
концертами і вічами підкреслювано, щ о це значить 
бути американцем. Ветерани давних воєн, молодь, 
щ о скінчила двацять-перший рік життя і вступила 
в активне виконування своїх горожанських пр^в, сві
жо натуралізовані горожане, шкільні діти і си во во
лосі біженці з притолочених диктаторськими ч обіть
ми країв висказували свої думки про те, щ о на їх  
дум ку значить бути американцем, мешканцем і гро
мадянином найбільшої демократичної держави у 
світі.

Та ледви чи хто з н и х  зумів краще висказати 
те, що може дати і по в великій мірі дає люДям А м е
рика, як це зробив шістьдесять літ том у Іван Франко. 
У  свойому вірші “ Не забудь юних днів”  він казав:

Лиш хто любить, терпить,
В кім кров живо кипить,
В кім надія ще лік,
Кого бій ще манить,
Лю дське горе смутить,
А добро веселить —
Той цілий чоловік.
Т о  ж як всю життя путь 
Чоловіком цілим 
Не прийдесь тобі буть, —  ,
Будь  хоч хвилечку ним.

В теперішній час, на величезних просторах сві
ту, чесним, відважним, ідейним та талановитим л ю 
дям неможливо бути “ чоловіком цілим”  ані тої “ хви 
лечки” , що про неї пише Франко. Так, терпіти їм 
вільно, але любити та виявити ту лю бов мож уть 
тільки до того, щ о їм наказують диктатори. “ С м у
то к ”  і “ веселість”  приписує їм пропаганда і цензура. 
Урядові накази рішають, що є “ д о б р о ” , а щ о “ зло” , 
і тільки такий бій їх може “ манити” , на який пішле 
їх воля диктатора й наказ його капралів.

І в цьому саме є велич і гордощ і Америки, що 
тут людина, коли захоче і коли в неї для цього є 
сила і воля, то може бути “ чоловіком цілим”  чи “ хоч 
х в и л и н о ^ у ” ,- чи “ в юні дні, дні весни” , чи —  ціле 
своє життя.

ФРАНЦУСЬКЕ* КРУТІЙСТВО
Захо вавш и сь  за честь колишнього оборонця 

Вердену, а теперішнього голови держави, маршала 
Петена, француські політикани торгую ть своїм на
родом і його колоніями у спосіб, який що день то 
більше заплямовує гордий колись прапор ф ранц у
ської республики. Впевняючи світ, а особливо А м е
рику про своє “ достоїнство в нещастю ” , р а н ьт е  Ла- 
вал, а тепер Дарлан виходять Далеко поза межі д о 
говору про перемиря з Гітлером і прикладають всіх 
зусиль, щ об захопити як найбільше о крушин з дик
таторського стола.

Такою  першою  ганьбою Франції була видача п о 
літичних біженців, щ о шукали захисту у Франції в 
той час, коли там був демократичний уряд. Десятки, 
коли не сотні еспанських республиканців, німецьких 
соціялістів, італійських противників ф аш и зм у та 
бельгійських і голандських^ патріотів помандрували 
на тортури і смерть з рук німецького гештаґгоі ес- 
ианських ж а н д ар м ів ,та  італійської “ оври” , видані 
ф р а н ц у з ь к о ю  владою всупереч непорушним міжна
роднім законам про право азилю.

Далі почалось залицяння до Гітлера на еконо
мічному полі і сьогодня неокупована Франція і ф ран
цуські колонії постачають тисячі тон потрібних йому 
для ведення війни сирівців. Гітлер звільнює сотні ти 
сяч французьких полонених під умовою, щ о вони 
будуть  працювати у  француських фабриках —  для 
нього. А француська флота стріляє на бритійські 
воєнні кораблі, якщ о вони пробую ть переловити на 
морі траиспорти, які пливуть під француським пра
пором з ладунками для німців.

В останні часи француські правителі пішли ще 
дальше. Квітневий швидкий похід моторизованих 
німецьких дивізій через Лібію став можливим Після 
того, як німці успіли перевезти ті дивізії не до  бе
реженої англійською ф лотою  Лібії , а до  "нейтраль
ної”  француської колонії Тунісу. Забурення в Іраку 
підсилили німецькі літаки й офіцери, перевезені лі-

дал ьш о го  полету. На протест проти того  францу- 
ський губернатор Сирії відповів, щ о німецькі літаки 
“ були примушені осісти”  і зараз відлетіли, щ о було 
очевидною неправдою.

Тепер є вістки, щ о Франція дозволяє німцям 
збирати більші військові відділи в Сирії, разом з 
тенками і моторовими колонами, для нападу на Ірак 
і Палестину. Дарлан знову цьому заперечує, однак 
йому вже ніхто не вірить. Крутійство ф ранцуської 
реакції, яка завдяки Гітлерови захопила владу над 
рештками француської імперії, вже не в силі за сл о 
нити факту, щ о давний республиканський прапор 
Франції щ ораз  нахабніше заступає —  свастика.

А Р А Б И  Й С У Ч А С Н А В І Й Н А
Останні події спрямували у- того, що має в Єгипті) втри- 

вагу світа на арабів, яким до- мувати там повітряні бази і 
ля призначила відіграти таку розміщувати військо. Німці, 
саму важну ролю в цій війні,' оперуючи з поблизького Іра- 
Як вони відіграли в останній, j ну (ГІерсії), вели широку про- 
Всього є около 50 мільйонів | паганду в Іраку і діяльність 
арабів, з яких около 11 м іль-: пятої колюмни привела там до 
йонів живе у властивій Арабії, ' недавнього державного пере- 
чоТири мільйони в Сирії, три , вороту.
мільйони в Іраку, один міль-1 Трансйорданія, штучно ство- 
йон в Палестині, 14 мільйонів рена буферна держава між ін- 
в Єгипті, 700,000 в Лібіі й 16 тим и , є мандатною територі-
мільйонів у француській Аф
риці.

Серед арабів існують знач
ні расові й релігійні ріжниці, 
але, як сказав один авторитет, 
арабами е всі, для кого “цен
тральним фактом історії є Мо- 
гаМед і память арабської ім
перії, та які в додатку плека
ють арабську мову і її куль
турну спадщину як свою спіль

єю в договірному стосунку з 
Великою Британією. Ті прави
тель, емір Абдула, є відкритий 
у своїх пробритійських зая 
вах.

Палестина також є мандат
ною територією. Чергові араб
ські бунти проти намагання 
створити сіоністичну державу 
в Палестині привели в 1939 
році до скликання конферен-

ну власність . Ця арабська ім -] цій в Лондоні, вислідом якої 
перія в свій час простягалася j було припинення жидівської 
від своєї бази на середньому t іміграції до Палестини й об- 
сході Лаовж північного побе- меження жидівського закупна 
режжа Африки до Еспанії. ' землі. Ця концесія і гострі за- 
Сьогодня серце арабського ходи мандатної влади дали 
світа є в Азії, хоч спільне по- j країні подивляючу кількість 
чуття обєднує всі арабські на- єдности від вибуху війни, не
роди.

Пробудження арабів поча
лося в Сирії в останньому сто
літті і виявилося перед остан
ньою війною в сформуванні 
комітету арабського брацтва. 
Підчас останньої війни аліян- 
ти покористувалися Цим на
ціоналізмом для піддержки 
револьти проти турецьких пра
вителів. Але аліянтська пере
мога не принесла обєднаної 
арабської держави. Пан-араб- 
ізм є пайсильніший в арабській 
Азії, але навіть тут він є пере- 
сяклий династичними та інши
ми спорами.

В 1936-ому році низка дер
жав підписали в Багдаді д о 
говір арабського брацтва і со
юза, а таки недавно, в 1940 p., 
50 арабських провідників з і
бралися в Каїро, щоб здійсни
ти арабську солідарність. Од
наче нема дійсної єдности. Хоч 
Єгипет є найбільш розвине
ною арабською країною, то 
єгипетські націоналісти є біль
ше єгиптянами, як арабами. 
Гіан-арабізм не є те саме, що 
пан-ісламізм —• єдність всіх 
могамеданськйх країн, бо 
його піддержує багато хрис- 
тіян, але обидва 'рухи дещо 
себе покривають.

Держави арабської Азії по
встали з .розібраної турешжої 
імперії, крім самої Туреччини. 
Вони включають:

Сауді Арабія, нова держава 
на арабському півострові між 
Червоним морем і Перським 
заливом, обєднана силою її 
правителя, Ібн Сауда, який за 
тримав стислу невтраЛьність у 
війні. Півостров обіймає та 
кож імамат Ємен, другу неза
лежну державу, яка має сум
нівні стосунки з Італією, але 
яку повздержує присутність 
бритійської Сили в поблизь
кому Адені і через Червоне 
море в Сомалії.

Ірак, в долинах Тигра й Ев- 
фрата, є великої стратегічної 
ваги через свої нафтові поля 
і свою позицію як база повіт
ряної комунікації з Індією. 
Після останньої війни гіін був 
створений як бритійський ман
дат, але завзята агітація при
вела до признання його дер- 
жавности й допущення до Л і
ги Націй в 1932-ому році. На 
підставі договору з 1930-го 
року Ірак завідує своїми вну-

дивлячись на тяжкі економічні 
клопоти.

Хоч жиди не приймають цеї 
нової політики, вони рішуче 
виступають проти агресії осі. 
Все таки нацисти вспіли спря
мувати багато арабського на-* 
строю проти бритійців, граю
чи на “англійсько-жидівській 
конспірації". Від коли італій
ці бомбардували ' палестин
ський порт Гайфу, вбивши ба
гато арабів і знищивши їх мо- 
шею, італійська пропаганда 
має мале значіння. Гайфа, що 
лежить при кінці нафтового 
проводу з Іраку, є важною ба
зою  для набору нафти.

Сирія і Лебанон є францу
ські мандатні території, поло
жені стратегічно при західних 
дверях Туреччини. Сирійці чу
лися сильно зневажені, що не 
стали осередком незалежної 
арабської держави, і після 
довгої боротьби примусили 
уряд Блума надати їм незалеж
ність, подібну до тої, що має 
Ірак, але ця умова н іколи 'не 
була ратифікована. В Сирії те
пер великий неспокій. Хоч її 
француські правителі є лояль
ні до уряду у Віші, багато си
рійців і французів утікли до 
Палестини, щоб вступити до 
війська вільних французів. Від
буваються харчеві розрухи і 
безпорядки і трудно дізнати
ся, чи заохота походить від 
агентів “осі", націоналістів або 
приклонників де Ґола. Фран
цуські війська демобілізовано 
до 20,000, але є повідомлення 
про заходи “осі" привести за 
паси й військо до Сирії.

Д о  недавна й особливо 
підчас періоду бритійських ус
піхів проти італійців араб
ський сентименг розвивався 
сприятливо для аліянтської 
справи. Хоч націоналістична 
діяльність від останньої війни 
була у великій мірі звернена 
проти бритійської і францусь
кої контролі та проти піддер
жуваної бритійцями сіоністич- 
ної держави в Палестині, араб
ські провідники не мають ба
жання підчинитися пануванню 
“осі” . Все таки нацисти вміло 
використали націоналістичні й 
династичні інтриги і нема сум
ніву, що їх недавні успіхи на 
Балкані зміцнили руки їх аген
тів.

У теперішній ситуації бага- 
трішніми справами, але Бри- то буде залежати від станови- 
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СОВІТСЬКА КУЛЬТУРА
Щ ангайська “Зоря” наво

дить розмову з людиною не
російського походження, яка 
за останніх 15 літ вісім разів 
переїхала Совіти сибірським 
шляхом. І що ж цей досвідче
ний подорожник підкреслює? 
С імопиху совітського урядов
ця, погорду до чужої культу
ри, зоологічний націоналізм.

“Серед совітських урядов
ців, мовляв, -— які посила
ються за кордон, коли вони 
русскі,«великороси, доводить
ся спостерігати все більше, па
тріотів. . . . Поскільки ж це 
все півінтелігенти, то й наці
оналізм їх має більш-менш зо 
ологічний характер. І}они, на
приклад, щиро переконані, що 
найкраща країна в світі це 
СССР; тільки в ній все добре, 
а в інших все зле. Культурний 
англієць признає, що німецькі 
фарби кращі й дешевші за ан
глійські; культурний америка
нець згодитцея, що в Німеч
чині виробляються найточні
ші прилади для всяких вимі
рів, але совітський громадянин 
вперто запевнятиме, що все 
найкраще робиться лише в 
СССР.”

Коли ви добре з совітським 
громадянином познайомитесь 
і він почує довіря до вас, то 
буде майже несвідомо назива
ти все добре “русским”, як, 
наприклад: русскі папіроси, 
русска водка, русске шампан
ське, а все сумнівне та всі 
фальсифікати називатиме “со
вітськими” . Совітські урядовці 
так самозакохані, що навіть 
чужих мов не вчать. Оповіда- 
чеви довелося чути не від од
ного совітського представника 
за кордоном: “Нащо нам зна
ти чужі мови? Нехай чужинці 
навчаються по русски та й 
говорять з нами по русски.” 
В останні часи зарозумілість 
збільшилася під впливом тих 
придбань, які зробив СССР на 
підставі союзу з Німеччиною/ 

"  Який же в дійсности ступінь 
культури в цій “найкращій 
державі” ? Про це найкраще 
свідчать стан науки та студію
ючої молоді. Самі московські 
“Извсстия” це признають. Та 
найгірше справа стоїть з сту
дентами, з молодю. Це дійсно 
“мученики науки” .

“Бувша комсомолка” так 
пише про це в статті про “Су
часну Росію”, надрукованій в 
нюйорськім “Н. Р. Слові” :

“М олодість це весна жит 
тя. Але совітська молодь не 
знає ні весни, ні квітів, ні ко
хання. Для особистого життя 
совмолодь не має часу. Всі си
ли, всі молоді соки віддають
ся на будівництво майбутньо
го комунізму по сталінському 
рецепту. Заробітна плата ж еб
рацька. Помешкань нема. Д о 
водиться жити в ‘общежитіях' 
по 20 осіб в одній кімнаті. 
Треба вчитись, заробляти на 
життя й виконувати приписа
ну міру ‘громадського наван
таження’, тобто: примусової 
'громадської роботи’. На сон 
залишається 4-5 годин. Дехто 
з Партійної молоді має стипен
дії, але такі малі, що й на хліб 
не вистачає. Студенти, як ви
ходять на вулицю, позичають 
о*Ин в другого не лише верх
ню одіж, а й штани. Щ об діс
тати обід, треба цистоятй три 
черги: коло каси, коло кухні 
й коло столу, щоб Дістати міс
це. В чергах пропадає весь 
обіденний відпочинок. Страва 
зла. Лютують хвороби на 
шлунок. Доля студенток ще 
страшніша. Платня дівчатам

ПОСИЛЕНИЙ НАГЛЯД 
ЗА ПІДОЗРІЛИМИ 

ОСОБАМИ .
Після кількох відомих і 

більшої кількости не розголо
шених вибухів,'випадків і по
жарів на великих фабриках, у 
якйх можна було підозрівати 
саботаж, федеральний уряд і 
стейтові, місцеві, а також вій
ськові власти посилили сліж- 
ку і нагляд за підозрілими 
особами. Вони звернули особ
ливу увагу на людей, які їм ві
домі як члени комуністичної 
партії, Німецько - Американсь
кого Бунду, італійських ф а 
шистських організацій та ін
ших груп, щодо яких є підо
зріння у 'симпатіях до держав 
“осі” і до СССР.

З ріжних місцевостей над
ходять відомости, що управи 
фабрик, які виконують важні 
воєнні замовлення, дуже пиль
но розпитують нових робітни
ків, хто вони, звідки, до яких 
організацій належать і з яко
го народу походять. Робітни
ків імігрантів, хочби й горо- 
жан, піддають не тільки допи- 
тови, але й слідять за ними, 
хоч і приймуть на працю. Роб
лять це особливо з робітника
ми німецького, італійського, 
еспанського, а також і ірланд
ського та іншого походження 
головно ж у тих групах, про 
які відомо, що в них пошире 
ні фашистські, комуністичні 
проти-англійські настрої. При 
цьому не дуже дивляться, чи 
хто- був тільки “проти лордів 
чи взагалі проти Англії.

У важних пристанях, як Ню 
йорк, Бостон, (Филаделфія, 
Норфолк, Ню Орлінс, Сіетл, 
Сан ФрансИско, Сан Д ієґо  і и., 
незвичайно скріплено прибе
режну сторожу і" нагляд за ма
газинами і доками, особливо 
після пожару в Джерзі Ситі. 
На жадання деяких організа
цій і поодиноких впливових

залежати також від долі Іра
ку, не лиш е-ради його само
го, але й ради його впливу на 
інші арабські держави. Ніод- 
на з цих держав не може з і
брати великі сили на допом о
гу Британії, але якщо Брита
нія має вдержати свободу ак
ції на середньому сході, вона 
мусить мати що найменше па
сивну добру волю його меш
канців.

по канцеляріях від 120 до 180 
карбованці», а черевики від 
100 до 200 карбованців, пла
щик 500 карбованців, а су
конка 200 карбованців. 
Більшість совітських урядниць 
ходить на службу в “тапоч
ках" — гумових виступцях, 
що по інших краях вживають
ся для купання. Живуть хлі
бом і водою, щоб зібрати на 
черевики. Та коли й зберуть 
гроші, не все дістануть, бо 
черевики привозять певни
ми числами. Наприклад, весь 
транспорт число 39 і 40,. а 
другий знов- 34 й 35. Тому 
взуття надзвичайно бережуть. 
Коли на вулиці захопить дощ, 
студентки скидають черевички 
й мандрують босі. На всяку 
краще вбрану дивляться з за 
здрістю й злобою.

‘'Бідні совітські дівчата. їх 
силою позбавили радощів іс
нування, відняли їм найдорож
че молодість. Змусили їх 
забути про особисте життя в 
імя безглуздих фантазій к^і-. 
вавого диктатора. Половина 
всіх дівчат краю не ■ замужні. 
Через брак помешкання й 
Низьку зар о б ітн у  платню мо
л одь не може дружитися. Ко
ли й женяться, то живуть ок
ремо по ‘общ ежитіях’ і час від 
часу зустрічаються лише — в 
лазні. Уряд звик до того і ли
ше видав наказ касієркам л а
зень, щоб, ‘продаючи квитки 
ґіарам, жадали пашнортів, чи 
вони дійсно одружені’.” 

Наслідком таких умов ж ит
тя, не маючи родинного огни
ща, молодь гине від піянства, 
хуліганства, самогубства. Не
раз в часописах появляються 
такі вістки: “Д вацять пяних 
комсомольців згвалтували д ів
чину, яка верталася з роботи. 
Померла в лічнйці, не прий
шовши до свідоМости.” В са
мім центрі Москви, в “обще- 
житії” трояться дівчата, зали
шаючи записки: “Нас позба
вили молодости, родини й Ма
теринства. Ради чого?” 

Бандитизм серед молоді — 
звичайна річ.

провідників в конгресі й се
наті, військові власти поча
ли пильніше приглядатись д0 
зВязків та переконань покли
каних до армії рекрутів, а 
навіть резервових старшин 
Скріплено проти-розвідку у 
самій армії, особливо у важ
них фортах, в летунстві, та на 
воєнних кораблях.

Відновив свою діяльність та
кож і комітет Даєса. Він тепер 
перестав “вганятись за газет
ними заголовками” і веде свої 
ріжнородні слідства більш о- 
бережно, при помочі феде
ральних властей, скупчуючи 
свою увагу головно на кому
ністах.

Для цієї цілі Переглядають, 
наприклад, в Ню й орку  під
писи на петиціях, якими ко
муністи домагались, щоб по
ставити під голосування їх 
листи кандидатів на міські і 
стейтові уряди. Те саме роб
лять в інших стейтах та міс
тах. Імена підписаних порів
нюють зі списками робітників 
в оборонній індустрії, при бу
дові кораблів і на військовій 
службі.

Найдених таким способом 
комуністичних симпатиків і 
комуністів звільнюють з праці 
“з адміністраційних причин", 
часто без ніякого переслухан- 
ня. Таксамо поступають з чле
нами Бунду та інших органі
зацій, яких списки є в руках 
комітету Даєса або “Еф-Бі- 
Ай”. Десятки робітників звіль
нено вже з праці у Фпладел- 
фії, де комітет Даєса предста
вив поліції спйсок 280 кому
ністів, що працювали при бу
дові кораблів, в арсеналі і при 
інших державних роботах. Про 
подібну сліжку і .звільнення - 
повідомляють також з Шика- 
ґо і з Питсбурґа. •
. З Вашингтону повідомля
ють, що в теперішньому на
пруженні уряд буде вживати 
більше “дискретних” методів, 
ніж підчас попередної світової 
війни. Федеральне слідче бюро 
приготовило вже заздалегідь 
списки осіб, відомих з того, 
що сприяють Гітлерови, Ста- 
лінови, Мусоліні, генералови 
Франко або Японії. Переведе
на також точна класифікація 
того, який вилив хто з них 
має. На випадок потреби вла
да зробить так чи інакше не
шкідливими зразу тих осіб, 
що можуть бути більше не
безпечні чи то через свій 
•вплив,. чи через становите,’ 
яке займають, або працю, яку 
виконують. Нераз швидше по
терпить “невиразний симпа- 
тик", який міг би мати доступ 
до важного варштату, а не бу
де зачіплений “завзятий” ко
муніст чи нацист, який не мо
же зробити ніякої шкоди, хоч
би й хотів.

Всі ті факти вказують, що 
Америка приготовляється по
важно до надходячих подій і 
буде старатись, щоб її сили 
не нарушили ніякі “внутрішні 
вертільНики”. Це й підкреслив 
у Своїй останній промові пре
зидент Розевелт, який дуже 
виразно зазначив, що уряд 
вже приймає заходи проти го- 
го, щоб В Америці Не прий
шла до слова і сили “пята ко- 
люМна”.

ПЕРЕСЛУХАННЯ БРИДЖЕСА

Геррі Бриджес, ю н ій н и й  лі
дер з Сан Франсиско, підчас 
переслухання в справі закидів 
приналежности до к о м у н іс т и ч 
ної партії, що мають бути ос
новою для його депортації-
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ВЧАСНЕ ЛІНУВАННЯ 
НЕДУГИ РАНА

Хоч квітень був призначе
ний прокламацією президента 
місяцем для поборювання не- 
,уГИ рака (пістряка), то, од- 
,аКі боротьбу проти тої неду- 
и треба вести постійно кож 

ного місяця, якщо мають 
ірийти бажані успіхи. Таку 
іаяву зробило Американське 
овариство для Контролі Піс- 
ряка.
Помимо того, що в Сполу

чних Державах та недуга 
аймає друге з ряду місце се- 
ед причин смертиости, то 
асто її можна вилікувати, як- 
;о вчасно висліджена і на са- 
іих початках лікована. Для 
ого вказування публиці на 
arv періодичних Лікарських 
ІГЛЯДИН це перший крок для 
юборювання недуги, як пода- 
оть урядовці медичного това
риства.

у випадках недуги пістряка 
■рудгіі, котрі становлять най- 
іі.тьш звичайну форму тої ж 
іедуги, при помочі точного 
іедичного догляду вилікувано 
іколо 4,000 жінок на протязі 
юслідних дванацят.ь місяців. 
)днак на протязі того самого 
асу поверх 14,000 померло на 
едугу пістряка грудей. Ме- 
і і ч н і  власти твердять, що я- 
их 9,000 людей можна би бу-
о врятувати, якщо б примі- 
ено вчасне лікування.
Ціле лихо полягає в тому, 

до на самих початках тої не- 
іуги людина часто не відчу- 
іає ніякого болю і для того 
іюде не хочуть вірити, .щ о б  

ними діялось щось погано-
о, особливо коли їх нічого не 
іблить. Тимчасом недуга мо- 
ке розвинутись до тої міри, 
№ лікування покажеться вже 
еможливим. Наприклад, одна 
перших ознак недуги пістря- 

іа грудей це часто невелика 
їщща ґульочка. Вона може 
не боліти і бути невидною для 
ока, за виїмком, що її можна 
іідчути при помочі дотику. 
)днак на кожну таку ознаку 
реба звернути увагу компе- 
ентного лікаря. Медичні спе- 
ііялісти заявляють, що це не 
іусить якраз бути початком

росту пістряка, але, однак, ні
хто не повинен відтягатись від 
повних лікарських оглядин. 
Інший незвичайний стан гру
дей може бути або не бути о з
накою пістряка, але завсіди 
треба засягати опінії лікаря.

Ті лікарі-спеціялісти, котрі 
займаються лікуванням пістря
ка, кажуть, що число випад
ків недуги пістряка грудей по
стійно збільшується. На кож
них вісім жінок, в котрих бу
ла розвинена та недуга 1920 
року, тепер припадає по оди- 
нацять таких, що падуть її 
жертвою, або збільшення на 
35 відсотків за останніх два
цять літ. Однак сталі винахо
ди і розвиток медичної науки 
відносно недуги роблять свій 
поступ в лікуванню постійно 
зростаючого проценту випад
ків пістряка. Лікування пістря
ка грудей сьогодні перево
диться при помочі операції, 
пересвітлення (екс-рей) або 
радія, або всіх тих способів 
разом.

Статистичні табелі, які пе
реховались довгими роками, 
виказують, що жінки найбіль
ше виставлені на недугу піс
тряка грудей, це ті, котрим 
вже минув сороковий рік жит
тя. До тої групи належать де- 
вядесять відсотків усіх випад
ків тої недуги. Але дальші до 
сліди показують, що побіль
шилось число жінок, діткне- 
нйх тою недугою, у віці около 
трицять років. З  певних, д о 
тепер ще неясних медикам 
причин, у бездітних жінок 

1 скорше розвивається недуга 
пістряка грудей, ніж у мате- 
рей, котрі кормлять грудьми 
СВОЇХ дітей.' 'У  tfbjiO Bi& B 'піс
тряк грудей являється рідким 
явищем, хоч від часу до часу 
доносять про такі випадки.

Медичні власти ще До цих 
пор не знають точно про при
чини пістряка грудей. Однак 
наука в тому напрямку даль
ше робить свій постійний по
ступ. Але медики Є певні того, 
що через кооперацію публики, 
дальше через добровільні лі
карські оглядини, переводжу- 
вані періодично, недугу можна 
завчасу відкрити та успішно 
лікувати. Дальше вони кажуть, 
'що коли буде кооперація зі

сторони публики, то вчасне лі
кування пістряка грудей при
несе бажані успіхи в трьох ви
падках на кожних чотири.

Загальна Рада — ФЛІС

Т1РИМІНЕННЯ ЗАКОНА П РО/ 
ГОДИНИ ПРАЦІ

Закон, яким встановлено мі
німальну платню і обмежено 
години праці в індустріях, що 
продукують вироби, продава
ні в міжстейтовій торговлі, по
падає д>#ке рідко в пресу. Га
зети, видавані або підтримува
ні великими корпораціями, 
лиш деколи згадують про те, 
як цей закон примінюється, та 
взагалі, що він є в силі.

Тимчасом вся американська 
промисловість находиться під 
пильним наглядом Адміністра
ції Закона Про Години Праці 
і Платню, яка підлягає Депар- 
таментови Праці і має свої 
окружні представництва у два- 
нацяти більших містах Амери
ки. Округи ті обіймають по 
кілька стейтів, а бюра в тих 
округах “організують” одну 
індустрію за другою, встанов
ляючи умови, на яких цей за 
кон пристосовується до під
приємців та робітників, вишу
куючи нарушення того закона, 
та добиваючись кари на його 
порушників.

Як розсліджується і за що 
обжаловується підприємців, я- 
кі викручуються від викону
вання постанов закона про го
дини праці і платню, показу
ють звідомлення окружного 
відділу Дивізії Платні і Годин 
у Филаделфії за останні дні 
травня. В тому часі внесено 
оскарження, арештовано або 
поставлено' під "залог власни
ків або управи ось яких під
приємств:

Перед судом в Скрентоні 
обжаловано ювилєрську спіл
ку, що має свій відділ в Менс- 
філд, Па., за нарушення зако
на про прзцю, та за злрчинну 
фальшиву інформацію, яку та 
компанія подала окружному 
федеральному судови.

Згаданій спілці закидається, 
що її_власники не платили мі
німальної платні, не платили 
півтора платні за позачасову 
працю, не тримали належних 
реєстрів робітників і заплати,

та взагалі не придержувались 
робітничих законів. Згідно з 
тимчасовим підрахунком Диві
зії Платні і Годин, компанія 
недоплатила своїм робітникам 
яких 7,000 доларів. Ті гроші 
належаться біля 70 теперішнім 
і давним робітникам підприєм
ства.

В жалобі, внесеній прокура
тором Дивізії Годин і Праці, 
говориться, що деякі робітни
ки працювали по 84 години 
на тиждень та діставали до 
жовтня 1940 пересічно по 20 
центів за годину, а пізніше по 
25. Тимчасом мінімальна плат
ня виносить тепер 30 центів за 
годину, а півтора платні нале
житься за коЖну годину вище 
40 годин праці на 'Т и ж д е н ь .

Таксамо перед федеральним 
судом в Скрентоні обжаловано 
власника сигарової компанії з 
Йорк, Па. Там 'розкрито, що 
деякі робітники не діставали 
більше як 14 центів за годину, 
їм ійзали записувати на карт
ках, на яких зазначується 
число вироблених годин, мен
ше годин, як вони дійсно пра
цювали. В противному разі 
грозили їм звільненням з, пра
ці. Власника обжаловують не 
тільки за нарушення закона 
про години і платню, але та 
кож за фальшування своїх ре
кордів, що є поважним злочи
ном. Дивізія Годин і Платні 
домагається доплати залеглих 
заробітків 40 робітникам в 
сумі біля 4,000 доларів.

У Филаделфії арештовано 
власника одягової робітні, я- 
кий пофальшував був реєстри 
своїх робітників і їх платні, не 
платив їм за “овертайм”, а 
пізніше закрив свій варштат. 
йо го  випущено на волю за за- 
логом $2,500. Прокуратор д о 
магається, щоб стягнути з 
нього залеглу робітничу плат
ню та покарати за підроблю
вання платничих реєстрів.

Повищі приклади показу
ють, що “закон не спить” і що 
покривджені робітники, визис
кувані по “свет-шапс” хлопці 
й дівчата, обманювані чи за 
страшувані старші і робітники, 
особливо ті, які "Не знають 
добре англійської мови, та 
взагалі всі, на кому несовісні 
підприємці хотіли б “доробля

тись", можуть найти і певно 
найдуть охорону в установах 
і законах, які американське 
робітництво вибороло собі за 
останні роки.

---------------- Ф----------------
ПОДЯКА 

(Либерті Сііл, Огайо)
Я, нижче підписаний член, 

складаю сердечну подяку у- 
рядникам У. Р. Союза за уді
лену мені запомогу з фонду 
бідних, котра мені дуже при
далася. Желаю як найліпшого 
розвою У. Р. Союзови. Такса
мо дякую урядників 247-го 
відділу У. P. С. і в<!ім членам 
за чотирьо-місячний розмет, 
заплачений за мене підчас мо
єї слабости, який мені тепер 
подарували. Тому желаю як 
найбільшого розвою нашій д о 
рогій організації. /

Дмитро Матвіїв 
член 'В ід д іл у  247 У. P. С.

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 
(Баунд Брук, Н. Дж.)

Помер довголітний член від
ділу 166 У. Р. Союза в Менвил,
Н. Дж., Юрко Бережанський. 
Покійний вступив до Україн
ського Робітничого Союза в 
1912-ім році, до 8-го відділу 
в Питсбург, Па. Д о 166-го від
ділу перейшов з переступним 
листом в 1920 р.

Покійний був делегатом на 
першій головній конвенції і 
був добрим членом весь час. 
Походив з села Рябей, повіт 
Ліско, Західна Україна. Поли
шив сиротами 8 дітей, одну 
дочку і 7 синів. Три сини ж о
наті, а пять дітей самотних 
остали сиротами без батька і 
без мами.

Нехай прибрана земля Ва
шингтона буде йому легка як 
перо.

Григорій Семчишин, секр.

C fO P . з.

Хочете довідатись, скільки українських 
імігрантів і їх  дітей ж иве в Сполучених Д е р 
ж а в а х ?

Х очете пізнати найважніші ф акти з історії 
н аш ої іміграції в Америці в ід найдавніш их 
часів?

Хочете пояснити надбання і працю  у к р а 
їнської ім іграції своїм дітям, сусідам, газетним 
репортерам, організаціям, вчителям та інш им?

Коли так, тоді читайте видану Українським Р о б іт
ничим Союзом книжечку:

THE UKRAINIAN IMMIGRANTS 
IN THE UNITED STATES

By Y aroslav J .  Chyz

В книжці є такі розділи: E arly  U krain ian  A rrivals; 
Mass Im m ig ra tio n ; Beginnings of O rgan iza tions; Political 
M em bership; O ther O rganizations; C ultural L ife ; P re ss ; 
D ivisions; C hurch; F ra te rn a l O rganizations; F ra te rn a l 
C ontributions to  A m erican L ife ; S ta tis tic s ; Occupations.

Окрім того в ній подані найважніші англійські 
книжки про українську історію, літературу, політичні 
справи, та книжки для дітей.
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1 X 0  ДАВНЄ Й СЬОГОЧАСНЕ
(Продовження)

Одлягло одрадянам. Вони 
нову кинулися до коваля.
— Ой, та й митець! Розуму, 

;ажеш, треба, розуму! А он 
іевеЛичкий хлопець і без тво-
о розуму її скасував. А ще 
ювалем зведися!

Смичуть коваля хто за ру- 
мв, хто за сорочку, а хтось 
іідбіг та зразу насунув йому 
иапку аж на очі. Зовсім по- 
(уріли з радощів! Насилу ко-’ 
іа.іь вирвався від них та втік, 
(абанцевого Йвася всі трбхи 
“а руках не носять.

Ось хто наш спаситель!
Зсь

святий хліб його отак нехту
вати та збавляти!

Радіють, неначе малі діти. 
Дехто й до шинку навідався, 
восьмуху задавив на радощах.

'-— Тепер же, браття, як бу
дуть на жнива наймати, ціни 
держіться! . . . Гострив на нас 
німець зуби, хай же тепер по- 
поцока ними!

Радяться, по чому ставати. 
Городять таку плату, мов 
справді їх хто наймає та ще й 
просить, наймаючи. А тут уже 
й вечоріти стало.. Раді та ве
селі порозходились одрадяни

хто порятував нас від го-|вечеряти  та лягати спати; де-
одної смерти. Як будемо в 
>сени в городі на ярмарку, ці- 
І0ю громадою тобі свистуна 
<упимо, — жартують батьки.

•вась, спершу боячись, Щоб 
)атько прочухана н е , дав за 
е. Що такої шкоди наробив, 
спер почав хвастати та ви
валятись.

Я, — каже, — назнароч- 
Іе так зробив. Загородив пу

жално та ще й повернув!
—■ Молодець Івась, моло- 

ісць! _  вихвалюють батьки.
Змалку призвичайся свого 

>ахиіцати! Так їм, бісовим па- 
Іам' усе й роби шкоду! Не 
милуюті̂  вони нас — і ти їх 
№ жалуй!

Аж ось вгляділи одрадяни, 
'І10 машину повезено у двір, 
добігли до шляху, чим-дуж 

Аукають: %  -
— Нажерлася ненажера, що 
3Уби поламала! Так і треба 

вам, клятим! Хотіли, бач, S o 
fa перемудрити, а він, мило- 
«рний, не попустив того, щобf

хто, сподіваючись, що на зав
тра прийдеться на жнива ста
вати, і серп позубив, косу на
гострив.

Заходило одрадянам звечо
ра сонце ясне, а на ранок вста
вало в хмарах та негоді . . . 
Так їм здавалося, сонце ж по 
вчорашньому світило й гріло, 
та одрадяни того не приміча
ли, бо кляту машину знов по
волокли з двору на поле, знов 
вона загарчала, валячи та ви
вертаючи снопи за снопами.

— А що, не я вам казав, що 
треба розуму та й ще розуму!
— реготався тепер коваль над 
учорашніми глумильниками.

— йди  собі к бісовому 
батькови із своїм розумом.

Уже навсправжки лаялися 
селяне. їм було досадно; вони 
дізналися, що разом з маши
ною привезено декілька зай 
вих кіс, що ото їх уставлено 
нові, а позублені віддали в по
правку.

Та вже, видно, одрадянам

сама доля служила. Опівдні 
знову поволокли машину в 
двір. Погонич якось задивив
ся й не доглядів, як машина 
смикнула батіг з його рук, під
вернула під себе, і знов об пу
жално коси поскліпувалися. 
Німець розлютувався, гукає на 
наймитів, збавляє всім плату 
на поправку машини.

— Як то це? А ми чим вин
ні? — гукають у свою чергу 
наймити. — Ну й вивертай з 
винуватого, а з усіх — за ві
що?

Німець і слухати пе хоче. 
Наймити погомоніли, погомо
ніли між собою, плюнули на 
свою зароблейу за півтора дня 
плату та й потягли ні з чим 
ланами до дому.

Зістався німець без робочих 
з поламаною машиною. Знов 
прикажчик забігав по Одраді, 
вигукуючи:

— Хто хоче стати по два 
семигривеники на жнива?

Тепер уже одрадяни не від
кидалися. Вони тільки злегка 
докоряли:

—  Набрали чужих, а тепер 
знов до своїх! . . .

З  вечора радилися — кому 
йти; цілою громадою вибрали 
й щось шепталися. На ранок 
виставили дванацять чоловік, 
та все здорових.

Закипіла робота —  аж го
рить! День пройшов благопо
лучно, і німець, радий, пообі
цяв ще гривеника накинути на 
чоловіка, коли й далі так щи
ро робитимуть.

На другий день не пощас- 
ливило: машина переломила 
косу об здоровенний дрюк, 
що непримітно десь серед по
ля взявся. Отже нічого — но
ву косу вставили й знов по
волокли.

— Воно й добре цією ма
шиною хліб брати, та то не 
гаразд, що вона так часто ла
мається! —  казали одрадяни 
німцеви.

На третій день знову благо
получно, а на четвертий, ви
ряджаючи на ранок хлопців 
до машини, одрадяни щось їм 
таємно шептали.

— Глядіть же — на ямці, на 
ямці . . .  Та не спиняйте ко
ней! . ,  .

Виїхали хлопці на поле з 
машиною; чи протягли, чи не 
протягли її разів зо три впро
довж поля, як біжить один у 
село.

— Чого? Забув що?
— Де там забув! . . . Не

щастя! . . .
— Яке нещастя?
—  Зовсім к лихій годині 

вкрутили вязи машині!
— Як саме?
— А так! Якраз на ямці — 

видно, вже на зло — хтось на
бив у землю прикорнів та ще 
серед них і залізяку завтовш 
ки в руку встромив. Ми, звіс
но, про те байдуже. Та й ко
му в голову зайде думка, що 
там небезпечно? Жнемо собі; 
Грицько коней поганяє, ма
шина добре бере. Д обирає
мось до ямки. Грицько коней 
дужче пустив, щоб разом ви
хопитись з ямки; машина аж 
•гуде та ріже . . . Коли це як 
з<*гарчить, як заш кобертає!. . .  
Дивимось — одна залізяка, 
що нагинає до машини паш 
ню; Летить к бісовому батько
вим далі спідня зубчаста коса, 
а там і верхня — мов хто ру
ками бере їх та геть відкидає! 
Не встигли й оглянутися, як 
машина скакнула в ямку та 
гак шкереберть і перевернула
ся . .  . Зупинили коней. По

глянемо — аж отакенна зав
товшки залізяка у ній застряг
ла й не тільки тобі коси, а все 
поламала! Кружало так і тріс
нуло; залізну примостку, що 
на ній снопи клалося, вдвоє зі
гнуло, в землю вгородило; на 
що вісь товста та залізна — 
так і перегоріла, одно колесо 
від неї аж геть-геть відкоти
лося!
- — Нажали, значить? -г- не 
то з радістю, не то з докором 
вимовляли одрадяни.

— Нажали! —  відказав па
рубок. — Там німець — як не 
плаче . . . Нас винуватить . . . 
Машина, каже, пятьсот рублів 
кош іує, а ви її не догляділи 
. . . А чим ми винуваті? Як ти 
її доглянеш, коли хтось у ям 
ку прикорнів набив та ще й 
залізяку встромив? Не йти ж 
нам поперед неї та не догля
датися, чи нема там чого не
будь! . . .

Одрадяни мовчали. Дехто 
пішов на поле подивитись, що 
сталося з '  машиною; дехто, 
мах'нувши рукою, промовив: 
“Хай винуватить” ! —  і пішов 
до хати.

Опівдні прикажчик ганяв по 
селу та вигукував:

— Бога ви не боїтеся, ота
кої шкоди наробити! . . . Усім 
селом тепер одвічати будете.

Одрадяни й слухати про те 
не хотіли.

—  Чого нас до тієї шкоди 
тулити? . . . Наприймали спер
шу чужих, не дали заробленої 
плати — от і відайтеся з ни
ми! А до нас нічого чіплятись,
—  відказували вони на те.

Отак дошукувались, дош у
кувались винуватого та й плю
нули. А тимчасом хліб треба 
вбирати, та ще й не гаючись,
бо не тільки жито — і пшени

ця поспіла, а ячмінь аж по
кляк. Прибіг знов прикажчик.

—  Ставайте на косовицю за 
плату!

— Не хочемо за гроші. З 
копи давай! — відказують од
радяни.

Нічого німцеви робити, при- 
йшлося віддати з копи. О дра
дяни трохи не всім селом вий
шли в поле: чоловіки та па
рубки з грабками, а жінки та 
дівчата снопів вязати.

—  Отак буде краще: по Б о 
жому та по давньому, як і за 
батьків робилося! А то вига
дали — машину: і другим ли
хо, і собі не на прибуток, — 
казали одрадяни, шпарко бе
ручись за  роботу.

Скінчилися жнива; почалося 
порядкування та вбирання то 
го, що сира земля зародила. 
Загупали ціпи но Одраді з 
ранку до пізної ночі; закуріли 
КіПТяГою токй, де перевівали 
купй намолоченої пашні. За- 
гула-засвистала і в панському 
току молотилка, невеличкою 
галкою чорніючи коло стра
шенних стогів, що біля неї, 
мов вавилони, здіймались. Все 
то вона намірилася пожерти 
за який небудь місяць!

—  І не подавиться, клята! — 
казали одрадяни, слухаючи 
про те, що вона за день по 
сто кіп збиває. Хай збиває! їм 
до того ніколи встрявати; тре
ба мерщій за  своє хапатися, 
біля свого порядкувати. Гірка 
нужда вже гомоніла по хатах, 
а тут ще й за подушне нада
вили. Одрадяни крутилися, як 
мухи в окропі. Мерщій хліб 
прибирали та вивозили на 
продаж, не заглядаючи впе
ред, чи надовго то його стане
—  аби мерщій дірки Залатати 
та розпірки позапихати. Уро

жай того року не густий вдав
ся, всіх обдурив: з копи лед
ве-ледве по три мірки вибива
ли. Як полічили одрадяни, то 
хліба не то що до нового, а 
хоч би до Різдва стало. А про
те не дуже в тугу вдарялися.

—  Слава Богу й за  те, що 
є, а там побачимо, що ще бу
де. Може пішле милосерний, 
що горлата ненажера вто
миться, як і косарка, тоді ще 
трохи замолотом придбаємо. 
То цим, то тим боком зиму 
перебудемо. Аби через зиму, 
а там, як люде кажуть, вовка 
сами ноги годують! —  казали 
одрадяни, сподіваючись на 
панські стоги та на те, що мо
же подавиться молотилка-не- 
нажера.

А “ненажера” тимчасом не 
тільки не давилася, а ще 
більш зіхала та дерла свого 
рота: не тільки від ранку й 
до вечрра гула та свистіла, а 
ще й ніччю торохтіла на всю 
Одраду. Та й доторохтілася!
. . . Вихопилася якось під ві
тер іскра з високого димаря, 
мала, невеличка сама, а вели
кої шкоди наробила, разом 
пожежею ввесь тік  обхопила. 
Таке вогнище розвела, немов 
серед пекла: по землі густий 
дим стелить, до хмар > жарке 
полумя засилає . . . Вночі 
страшно було глянути на тс: 
чорне небо, як розпечене з а 
лізо, червоніє: кріваве зарево 
на всю округу світить та сяє; 
панський двір і Одрада сумно 
позираю ть на те вогненне м о
ре, бездужні щ онебудь зроби
ти, якнебудь запомогти горю; 
собаки глухо виють, налякані 
невиданим дивом, і їх глухі 
заводи сумом та жалощ ами 
розносяться по всіх усюдах. 
М оторошно (І страшно! . .

(Дальш е буде)
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th e  p ro p e r  p rec a u tio n  to  все th a t  y o u r b rea th  
docun’t  ofTcntl uiinectnH urily . A f te r  a ll, n o th 
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I S  F R E E D O M  W O R T H  T H E  P R I C E ?

Perhaps b e tte r than  any oth- struction  of his home and fam- 
er group, labor knows th a t 
th ere  is nothing w ithout its 
price, th a t  anything worth hav
ing costs in some way or anoth
er. Labor has been close to re
alities all its days, and now 
when the  fight for freedom is 
waging, labor knows th a t  the 
full m easure will be demanded 
for th a t  freedom.

The price of freedom has al
ways been high. The early pi
oneers who settled th is  g reat 
land of ours paid dearly in 
hardships and privations for 
the  rig h t to live as free men.
Theirs was a constant struggle 
and a story  of day-by-day sac
rifice. . L ater they had to endure 
a civil w ar in order to bring 
unity  to the cbuntry as a  whole, 
as well as political freedom to 
all men. Since th a t  tim e, we 
have grown and progressed as 
no o ther nation in the  world.
We have come to take our free
dom fo r granted. B ut now 
there  has come the hour of 
reckoning. As a  nation, we are 
face to face with the problem 
of w hether freedom is worth 
the  price i t  is going to cost us.

Labor knows th a t freedom is 
worth any price. I t  has seen 
how in the  enslaved nations 
trade  unions were the second 
group to be wiped out. The 
Jews were the first group to go, 
yes— but organized labor was 
always next. Labor has no il
lusions as to its slave s ta tu s  in 
a to ta lita rian  set-up. I t  has 
seen the  price th a t B ritish la
bor is willing to pay to fight 
on under the  g reatest handicap 
th a t  can come to man—the de-

ily.
Labor knows th a t  only in co

operation is there  streng th , 
th a t  the  only real weapon 
against th e  regim entation of 
to ta litarianism  is th e  solidarity 
of unified action—each indivi
dual working as a  free m an for 
the good of his fellow citizens.

The price of freedom is r is 
ing. I t  will cost in money, for 
there  m ust be taxes to pay for 
the  needed arm am ents and the 
train ing  of men. I t  will cost 
in luxuries, fo r we will li^ve to 
give up m any th ings to  which 
we have grown accustomed. It 
will cost in time, fo r we m ust 
bend all of our energies to the 
one end of m aking our country 
so strong th a t the  enemy can
not penetrate our defenses, ei
th e r from w ithout o r from  
within. I t  will take its  toll in 
patience, courage and long su f
fering, but— and- here is the  
g rea t difference between the 
cost .of freedom and the  cost of 
blind subservience— it will not- 
cost ourO iberties. Though we 
may willingly, even gladly, set 
them  aside under the exigencies 
of the  moment, we will reserve 
the rig h t to insist on them  
again once the  emergency has 
passed. We will rem ain free 
men in a free nation, w ith li
berty  of conscience and full 
righ ts of citizenship.

Labor has already answered 
the question troubling the 
minds of fearfu l men— “Is free
dom worth the price?”—and its 
answ er is and should always be 
—an em phatic YES!

Ruth Taylor

COMMITTEES NAMED FOR 
LUMBER AND TIMBER 

PRODUCTS

Two comm ittees have been 
named to recommend minimum 
wages, not exceeding 40 cents 
an hour, fo r th e  lum ber and 
tim ber products industry  and 
for the  wood fu rn itu re  m anu
facturing  industry , i t  was an 
nounced recently by Frank  J. 
G. Dorsey, regional d irector for 
the  W age and Hour Division, U. 
S. D epartm ent 'of Labor, in 
Pennsylvania and Delaware.

The comm ittee fo r lumber 
and tim ber products industry  
will m eet in W ashington June 
23 and the  comm ittee fo r the  
wood fu rn itu re  m anufacturing  
industry  will m eet in W ashing
ton on June 17.

The lumber and tim ber pro
ducts industry  is defined for 
m embers of the  committee as: 
“Wood saw m illing and su rfac
ing; wood reworking, includiftg 
bu t w ithout lim itation kiln or 
a ir  drying and the  m anufacture 
of planing mill products, dimen
sion stock, boxes and wood 
tu rn ings and shapings; and the  
m anufacture of specialized tim 
ber products including bu t w ith 
out lim itation shingles, cooper
age stock, veneer, plywood and 
veneer packaging ; provided, 
however, th a t the  term  does not 
include cooperage or th e  m anu
factu re  of cigar boxes, cork 
products, reed and ra tta n  pro
ducts except vegetable and fru it 
baskets, or fu rn itu re  and fu r 
n itu re  parts. The m anufacture 
of any product under th is defi
nition shall be deemed to begin 
w ith the  unloading of raw  m a
terial a t  the  mill site .”

Celebrating Flag Day in Hawaii
ри в неділю. 8 червня, в 2-ій по

пол., там, де все, з прнчннн, іцо на 
1-го червня буде пікнік кемденської 
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 228, М ЕКІЗ РАКС, ПА. Пів
річні збори в неділю, 8 червня, в 

1:30 попол., в У. Н. Домі. Проситься 
всіх прийти на ці збори. Буде фі
нансове справоздання. Також почує
те віл Делегатів з Десятої Конвенції. 
Проситься контролю провірнтн май
но, так щоб все було в порядку на 
цих зборах. А. Сушннський

H ope of reac h in g  s ta teh o o d  som e d ay  w as th e  fu n d am en ta l though t 
in  H aw a ii’s  flag  d a y  fe s tiv itie s . A t W aik ik i, H onolulu, a n t i-a irc ra f t  a r t i l 
le ry  m a n  W inkler and  n a v a l a i r  s ta tio n  m a n  N ash  conduc t a  p r iv a te  
p a ra d e  of th e ir  ow n w ith  E m m a lin e  C o rre a , le ft, an d  L o lita  K ahele .

T H E  P E O P L E ' S  F O R U M
Opinions printed here a re  the  au tho rs’.

IT CAN BE DONE
Michael Pawlyshyn is ju s ti

fied in criticizing the  present 
and two previous adm inistra
tions of the Ukrainian Y outh’s 
League of N orth America in re
spect to the  inactivity of its 
sports departm ent. For it was 
th e  sports departm ent in the 
early years of UYL-NA history 
th a t  was th e  m ost active, the 
m ost productive, the  m ost wide
ly publicized and th e  best 
known. U nfortunately, it is not 
so today, due chiefly, as Mr. 
Pawlyshyn has pointed out, to 
th e  poor quality of sports direc
to rs  charged with duties and 
responsibilities for which they 
were not qualified, as amply 
evidenced by th e ir failure to 
successfully conclude a genuine 
national basketball tournam ent 
in which tru e  champions were 
crowned.

P erm it me to tu rn  the  pages 
of the UYL-NA sports history 
back to  1936 to refresh  the 
m emories of skeptics who con
tend th a t  i t  can’t  be done be
cause “ the m anagers refuse to 
answ er correspondence.” As na
tional sports director of the  U- 
YL-NA th a t  year, I cite these 
facts from  the  sports file in my 
possession:

Five years ago last May 17th, 
th e  first national Ukrainian 
am ateur basketball tournam ent 
was completed in Rochester, N. 
Y. The featu re  of the  elimina
tion tourney was th a t cham p
ions were named in all eight 
areas of th e  UYL-NA sports 
departm ent. Those champions

E A rea  1 W oonsocket, R. I.
A A rea  2 Y onkers, N. Y.
S A rea  3 C hester, P a.
T  A rea  4 Rochester, N. Y.

W A rea  5 M onessen, Pa.
E  A rea  (J C leveland, Ohio.
S A rea  7 D etro it, Mich.
T  A rea  8 Chicago, III.

Monessen won the w estern 
half championship in the  finals 
in Cleveland when it defeated 
D etroit and Cleveland. Roches
te r  won the  eastern  half cham 
pionship on its home court by 
beating Chester, conquerors of 
Yonkers in Newark. In the  na
tional finals held in Rochester 
amid ceremonies, Monessen de
feated Rochester to become the 
first legitim ate national U krain
ian am ateur basketball cham p
ions.

The rem arkable th ing  of it all 
was th a t  the  team s agreed to 
travel g rea t distances to play 
these games and w ithout any 
“guarantees.” Much pressure 
had to be exerted on certain 
m anagers to persuade them  to 
cooperate, and approxim ately 
150 letters had to be w ritten, 
including special trips, bu t the

fact rem ains ’th a t  the  job was 
completed despite the  lateness 
in the season. Optimism, per
severance, hard  work and in te r
est spelled success.

The above is reviewed to 
prove th a t it can be done again 
w ith proper application by capa
ble individuals. The proof in 
the  pudding is th a t  John Billy 
of Cleveland also succeeded in 
1937 to  complete the  tourney 
fashioned along the  same pa t
tern. There is therefore no ex
cuse why Bill Haschak, W alter 
B ukata and W alter Bacad could 
not have likewise kept the  ball 
rolling. Yes, Pawlyshyn, it 
could be done again. W hy not 
you?

Alexander Yaremko 
---------------- ф----------------

L earn  abou t you r im m ig ran t p a t

en ts  from  a concise, c lear, ac cu ra te  

su rvey  in  Y aroslav  J . Chyz’s T H E  

U K R A IN IA N  IM M IG RA N TS IN  

T H E  U N IT E D  S T A TES— th irty -tw o  

pages o f invaluab le info rm ation . Only 

ten  cents. M ail in  coin o r s tam p s  to : 

The People’s  W ill, 524 O live S tree t,

The wood fu rn itu re  m anufac
tu rin g  industry  is defined a s: 
“The m anufacturing, assem 
bling, upholstering and finish
ing from  wood, reed, ra ttan , 
willow and fiber, of upholstered 
and o ther household, office, 
lawn, camp, porch and juvenile 
and toy furn itu re , including but 
w ithout lim itation porcelain top 
b reak fast fu rn itu re  and radio, 
phonograph and sewing m a
chine cases and cabinets, the  
m anufacturing  and assem bling 
from  wood of fu rn itu re  p a rts  
for the  above, separately, set 
up or knocked down including 
bu t w ithout lim itation parlor 
fu rn itu re , fram es and chairs in 
the white. The m anufacture of 
any products covered under th is 
definition shall be deemed to 
begin following the  delivery of 
wood from  the kiln or from  the 
air-dried dimension shed.” 

Pennsylvania m em bers of the  
com m ittees include:

G. Allen Da*h, Jr., Univer
sity  of Pennsylvania,- on both 
as a  public m em ber; M. C. 
Jones, G ettysburg  F u rn itu re  
Company, G ettysburg, for the 
employers, and Sal B. Hoffman, 
Philadelphia, U pholsters’ In te r
national Union (AFL> fo r the 
employees, on the  fu rn itu re  
committee.

ЗБ О РИ  ВІДДІЛІВ
УКР. РОБ. СОЮ ЗА

Onward, Old Glory

U nfu rled  to th e  b reez e , O ld G lory  
is e sc o rte d  by fo u r s ta lw a r t  m e m 
b e rs  of th e  101st In fa n try , a s  th e y  
p a ss  in rev iew  d u rin g  d r il l a t  C am p  
E d w a rd s , M ass.

ВІДДІЛ 28, НЮ ИОРК, H. 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.

ВІДДІЛ 35, ВИЛКС-БЕРИ, ПА. 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

ВІДДІЛ 58, ЧОРЧВИЛ, Н. И. Збори 
в неділю, 8 червня, в 2-ій попол., 

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

В. Коломиець, секр.

ВІДДІЛ 82, БРУКЛИН, Н. И. Збори 
в суботу, 7 червня, в 8-ій веч., при 

724 Ленард Стріт. Обовязком, всіх 
прийти, бо є важні справи. Неявив- 
шийся член або урядник буде кара
ний по статуті.

М. Андрейко, секр.

ВІІЩ ІЛ 90, ГЕМТРЕМК, МИШ. 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
ції. Отже проситься не спізнюватись, 
а прийти на час.

І. Стрільбицький, рек. секр.

ВІДДІЛ 103, МАГАНОЙ СИТІ, ПА.
Піврічні збори в неділю, 8 червня, 

в 1-ій попол. ( “ Ісгерн Стандард 
Тайм” ), в церковній галі, де все. 
Проситься всіх прийти в означений 
час, бо є дуже важні справи. Делегат 
здасть звіт з Д есятої Конвенції У. Р. 
Союза. Контрольна комісія буде зда
вати справоздання за три місяці. Т а
кож буде вибір нових урядників або 
потвердження тих самих. Отже всі 
як один на ці збори в означений час. 
Хто не прийде, заплатить кару по 
ухвалі. М. Гентош, секр.

ВІДДІЛ 130, НЮ ИОРК, Н. И. Пів
річні збори в суботу. 7 червня, в 

8-ій веч., при 46 Іст Сема вул. На 
цих зборах делегат буде здавати звіт 
з Д есятої 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,' секрі

ВІДДІЛ 186, ЛОРЕИН, ОГАЦО. Пів
річні збори в неділю, 8 червня, в 

2:30 попол., в домі секретаря, при | 
2413 Іст 32-га вул. Проситься всіх 
прийти в означений час. Делегат | 
здасть свій звіт з Д есятої Конвенції j 
У. Р. Союза. Ці збори відбудуться 
в одну годину пізніше, тому що д е - 1 
легат перше буде на зборах 231-го 
відділу в Клівленді.

І. Горбань, секр.

ВІДДІЛ 229, ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ .
Збори в пятницю, 6 червня, в 8-ій 

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

А. Малоїд, секр.

ВІДДІЛ 240, Н. С. ПИТСБУРҐ, ПА.
Збори в неділю, 8 червня, в 2-ій 

попол., в ломі касієра. Буде звіт д е
легата з Десятої Конвенції У. P. С. 
Проситься всіх прийти на час.

II. Лесик, секр.

ВІДДІЛ 248, ЛІ СЕНТЕР, 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. Мельннчук, писар

ВІДДІЛ 264, НЕВИЛ АИЛЕНД, ПА.
Збори в неділю. 8 червня, там. де 

все. Проситься всіх прийти, бо маємо 
важні справи. А. Дзю ба, секр.

ВІДДІЛ 266, ТОРОНТО. ОНТ., КА
НАДА. Надзвичайні збори з приво

ду Десятої Головної Конвенції У. Р. 
Союза відбудуться в пятницю, 6-го 
червня, в 8-ій годині вечером, в ло- 
калн Оборони України. Проситься 
всіх членів і членкинь прийти в о з 
начений час. /І. Залепа, рек. секр.

ВІДДІЛ 271, ФЛИНТ, МИШ. Т-во ім.
І. Франка і У. Г. Клюб повідомля

ють всіх членів прийти на збори 
в неділю, 8 червня, в 2-ій попол., 
при 1337 Мнссиссиппі Евню. Кон
трольна комісія здасть звіт з майна 
товариства. Також буде звіт делега
та з Десятої Конвенції У. Р. Союза. 
Довгуючі нехай вирівнають свої за 
леглости, бо будуть суспендовані. 
Заплатіть свою місячну вкладгу, щоб 
можна було вислати розмет до Го

ловної Канцелярії не пізніше як і» 
пятий день по зборах.

П. Н. Анлрувс, голова

ВІДДІЛ 282, НЮАРК, Н. ДЖ. Збош,
II середу, 11 черпня, II 7;3o J ,  

при 160 Спрішґфілд Евню (друпй 
поверх). Проситься членкинь і ,ПІ 
пін прийти на Ні збори. Буле сіті 
возлпиня делегата з конвенції.

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

A SSEM BLY  289, DETROIT, МІСП
Club A rk as  will hold its regular 

m eeting  S unday, Ju n e  8th, 1:00 p. m 
a t  0690 M ichigan Avenue. Plans for 
fu r th e r  sum m er ac tiv ities will be dis- 
cussed.

Jo e  Z acharyczuk. secretary

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i n ,

УКРАЇНСЬКА ДРУКАРНЯ на про.
даж. Властитель покликаний до ар. 

мії. Добрий, вироблений бизнес. Про. 
дасть за готівку або иа сплати. Пц. 
шіть або кличте:

P E R F E C T  PR IN T IN G  COMPANY 
Михайло Борух, власник 

13 C harlton  S t., N ew ark, N. J.
Phone: M A rket 2-3392

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i H i K ,

ПЕРШИЙ 
НАРОДНИЙ ПОГРЕБНИК 
на Филаделфію й околицю

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ
Cor. Franklin & Brown Sts., 

Philadelphia, Pa.
Tel.: M arket 1320 

ОБСЛУГА В ДЕНЬ ІВ  НОЧІ

GOT A  D ATE?
D on’t neglect your Breath

К О С И
Маємо австрійські серпи і 

коси з найліпшої серебристої 
сталі, коса довга 32 далі, ва
жить поверх фунта, за одним 
поклепалням 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 поси
лайте на а д р е су :'

UKRAINIAN BAZAAR
170 Е . 4ТН ST., N E W  YORK, N. Y. LISTERINE ANTISEPTIC

To Make Your Breath Sweeter

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

Нейборгуд галі, при 17 і Адам вул. І 
Проситься всіх прийти на ці збори’ і 
заплатити свії довг. Рівнож буде звіт 1 
делегата з Д есятої Конвенції У. P. С. 
О тже всі як один на ці збори.

І. Зіневич, секр.

ВІДДІЛ 221, КЕМДЕН, Н. Д Ж . Збо-

PE T E R  P E N By N ICK  N ICH O LS

1 ІВАРІМО
THE

FOR.
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