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ГІТЛЕРОМ І СТАЛІНОМ

Загально панує переконання, що найближчий 
удар Гітлера проти бритійської імперії буде йти в 
напрямі Близького С хо ду  і буде звертатись проти 
Єгипту, Суезького каналу та проти контрольованих 
Британією територій в за ‘
хідній Азії.

В середу був перший вели
ким німецький бомбовий атак 
з повітря проти найважнішої 
бритійської м о р с ь к о ї  бази 
Александрія, в Єгипті. Зібрані 
тут сильні частини бритійської 
флоти пильнують доступу^ до 
Суезького каналу. Підчас цьо
го атаку, який вважають по
чатком німецької офензиви 
проти Єгипту, було вбитих бі
ля 100 осіб. Пристань і флота 
не потерпіли жадної шкоди.
Чекають кожної хвилі зудару 

В Сирії *
Другим пунктом можливого 

збройного зудару на Близько
му Сході буде правдоподібно 
француський мандат, Сирія. 
Щодо Сирії питання лежить 
тепер у тому, хто її швидше 
займе: німці чи бритійці. Як 
входові ворота до Азії, Сирія 
з своїми пристанями має для 
Німеччини надзвичайне значін
ня. Але Британія рішена цим 
разом не дати себе випереди
ти. г

Повідомлення з ріжних дж е
рел, головно з Туреччини, по
дають, що до Сирії наплива
ють постійно нові відділи ні
мецького війська, перевожені 
туди транспортовими літаками 
з Греції. Є чутки, що Дамаск, 
головне місто в південній Си- 
Ріі, вже занятий німцями. Од
наче загальна опінія військо
вих обсерваторів твердить, що 
німецькі сили в Сирії ще над
то слабі, щоб вони могли по
чати якусь більшу військову 
акцію. '

З Лондону подають, іцо бри
танська флота скупчена здовж 
берегів Сирії на боевих пози
ціях. Також бритійська армія 
стоїть на кордонах Сирії вік 
півдня і _сходу, готова на при- 
каз вмаширувати на її терито
рію. Від півночі Сирія сусідує 

Туреччиною і цей кордон у 
Теперішній хвилі є одинокий 
вільний від бритійської зало-

Непорозуміння у Віші
Причина, чому бритійська 

армія ще не вмаїііирувала до 
Сирії, лежить правдоподібно у 
відношенні Британії до Фран
ті. В Сирії стоїть француська 
Залога і вступлення бритій
ського війська на її територію 
"отягнуло б за собою війну 
р1'1' Британією і Францією, 
іглер дістав би до розпоря- 

Димости француську флоту і 
Р°з.іогі француські посілости 
В Африці з численними мор
ськими і повітряними базами.

Бритійський уряд числить 
ІІ|,е на можливість, що дасться 
’Держати уряд Петена від пов

ного переходу на сторону Гіт
лера. З Вашингтону озвався 
в середу голос остороги, в за 
яві державного секретаря Гол- 
ла, що Франція втратить при
язнь і допомогу Сполучених 
Держав, якщо стане учасником 
нацистичної агресії.

Одночасно появились пого
лоски, що в самім уряді Пе
тена настав розлам у погля 
дах про відношення до Німеч
чини. Генерал Вейґан, якого 
закликали з Африки на нара
ди, мав заявитись рішуче про
ти уступчивости адмірала Дар- 
лана і гостро критикував його 
за його співпрацю з Гітлером. 
Це ще може мати вплив на 
дальші події в Сирії.

Суперечні поголоски про ні
мецько-совітські відносини
З Анкари, турецької столиці, 

прийшли вістки, іцо прходять 
з турецьких і закордонних 
джерел, буцім то в середині 
червня Гітлер зачне свій по
хід по українську пшеницю, 

і Помагати буде йому румун
ська армія.

З турецьких кол подають, 
буцім то на совітсько-німець
кім кордоні стоять у цій хви
лі 155 дивізій війська, тобто 
біля двох мільйонів вояків, та 
що ця армія вирушить неза
баром проти Росії, іцоб забез
печити харчі і нафту, потрібні 
Німеччині для ведення довгої 
війни проти Британії.

Ці поголоски стоять у пов
ній суперечносте з тими віс
тками, що наспіли недавно з 
Берліна. Урядові німецькі ко
ла висловили перед кількома 
днями вдоволення з повного 
порозуміння, що осягнене між 
Німеччиною і совітською Р о 
сією. На основі цього поро
зуміння Н і м е ч ч и н а  дістане 
більше збіжжа від Росії, ніж 
вона жадала, так що 'всяка 
підстава для походу проти Ро
сії відпадає.

З Віші наспіла поголоска, 
що Гітлер мав секретне поба
чення з Сталіном та що під
час цього побачення Сталін 
зобовязався піднести продук
цію збіжжа в Україні до тої 
міри, щоб Україна стала го
ловним доставцем збіжжа для 
опанованої Гітлером Европи.

Мобілізація в Румунії
Супроти цих вісток про по

розуміння між Сталіном і Гіт- 
лером виглядають всі поголос
ки про похід Гітлера на Укра
їну на звичайні сплетні, що час 
до часу поширюються деяки
ми колами. Все ж таки для 
цілости образу подамо ще 
чутки про воєнні приготован- 
ня по обидвох боках совіт-

ГОЛАНДСЬКО-ЯПОН- 
СЬКЕ НАПРУЖЕННЯ

Берлінське радіо передало 
вістку з Риму, що Мусоліні 
має зробити важну заяву на 
надзвичайнім засіданні ф а
шистської ради, яке назначене 
на сьогодні в Римі.
. Подібні згори заповіджені 
заяви робили давніше обидва 
диктатори на початку нової 
військової або дипломатичної 
акції.

ГІрипускаютн/, що цим’разом 
Мусоліні повідомить про зре
чення претенсій Італії до ріж- J січН0 
них француських територій.
Підчас недавнього побачення 
Мусоліні з Гітлером, Мусоліні 
був примушений погодитись 
на сильне обкроєння італій-

Уряд Голандської1 Індії, себ
то кількох великих і цілої 
низки, малих островів на межі 
Спокійного й Індійського оке
анів, дістав від Японії рішуче 
домагання, щоб та колоіпя 
вивозила до японських остро
вів і посілостей більшу части
ну своїх продуктів, головно 
гуму, нафту і цину. Голанд- 
ська колоніяльна управа ціл
ком певно відкиде це ульти
мативне домагання і згодить
ся постачати Японії стільки, 
скільки туди вивожено гіере- 

за останніх пять років. 
Окрім того Японія мусить да

МИРОВІ ПОГОЛОСКИ -  
ПРОПАГАНДА ГІТЛЕРА

ти запоруку, що не буде:'пере- 
продувати тих сирівців і ‘про
дуктів німцям. В голандській 
пропозиції буде також засте-

Президент Розевелт заявив 
рішуче, що,амбасадор Вайнент 
не привіз з Лондону ніяких 
мирових пропозицій ані навіть 
ніякого натяку на них. Всі ми
рові поголоски поширюються 
в Америці берлінськими аген
тами, які за всяку ціну хочуть 
ослабити рішучу 'постанову 
Сполучених Держав помагати 
Англії.

ських претенсій до Ф ранції,, реження, що коли Англія або 
щоб за ту ціну купити спів- j Америка будуть потребувати 
працю уряду Петена. | більше нафти, гуми чи цини,

І як дотепер, тоді вони її діста
н у т ь  коштом квота, призначе- 
і ної для Японії. £
І 3 заяв японського посла в 
Батавії (столиця Голандської

РОЗМОВА АМЕРИКАНСЬКО
ГО КОРЕСПОНДЕНТА 

З ГІТЛЕРОМ
Американський кореспондент

Кадагі, бувший американський | іНдії на острові Джава) Кепкі-
амбасадор у Бельгії, мав 23-го 
травня розмову з Гітлером. Це 
був перший американський 
кореспондент, допущений, до 
Гітлера за останній рік.

У цій розмові Гітлер випер
ся рішуче ідеї нападу на за 
хідну півкулю, заявляючи, іцо 
це так само не можливе, як 
напад на місяць.

Далі Гітлер заявив, що охо
рона транспортів до Брита
нії американськими корабля
ми, тобто так звані конвої, 
будуть означати війну.

Розмова Кадагі з Гітлером 
відбулась у гірськім замку 
фірера” в Берхтесґадеп.

чі йош ізава, видно, що така 
відповідь Японії не вдоволить 
і що японський уряд готов то
ді хопитцсь якихось,, інших 
“мір”. Зі становища Англії і 
Америки відомо, що всяка 
спроба Японії натискати мілі
тарними- » з е ж їб т н і  нв-Голанд-

ГРОЗИТЬ НЕДОСТАЧА
ГАЗОЛІНИ ,

Секретар внутрішніх справ і 
адміністратор комісії для р оз
поділу рони, оліїв і газоліни, 
Гаролд Ікес, заявив, Іцо схід
ним стейтам загрожує поваж
на недостача газоліни. Дуже 
можливо, що прийдеться об
межити її видачу, особливо 
пасажирським автомобілям.

С. КРИПС ВЕРНУВ З МОС
КВИ ДО ЛОНДОНУ

Англійський амбасадор Стеф- 
форд Крипс відлетів несподі
вано з Москви до Лондону. 
Англійські офіціяльні кола по
яснюють його подорож, як 
звичайний приїзд для точного 
звіту про становище в СССР.

ГОЛЛ П ЕР ЕС ТЕР ІГА Є  ФРАНЦІЮ П ЕР ЕД  
, СПІЛКОЮ З ГІТЛЕРОМ

БОЛГАРСЬКИЙ КОРОЛЬ 
У ГІТЛЕРА

Болгарський король Борис 
відвідав у Берліні ^ітлера 
Ґерінґа. Вертаючись, він від

Секретар закордонних справ 
Кордел Голл видав “у відпо
відь на численні запити” за 
яву про відношення Сполуче
них Держав до теперішньої 
закордонної політики Франції. 
Голл підкреслив, що Америка 
добре розуміє тяжке положен
ня француського народу і 
тверді постанови перемиря, 
однак вона готова була зр о 
бити все можливе, щоб пома
гати Франції у збереженні її 
імперії та державної незалеж
носте. Америка почала поси
лати харчі для француських 
дітей та влегчувала францу- 
ським представникам торгов- 
лю і фінансові трансакції.

В останніх часах від амери
канського амбасадора Легі на
спіли повідомленая, що Фран
ція готова змінити свою полі
тику і стати до повної спів
праці з державами “осі”, чим 
вона також поможе Гітлерови 
у його війні проти Англії. Спо
лучені Держави затрівожені

таким оборотом справи і му
ситимуть вважати Францію 
спільником напасників та гно
бителів. Окрім того така фран
цуська співпраця з Гітлером 
загрожувала б інтересам аме
риканського континенту і Спо
лучені Держави мусіли б при
няти відносно того відповідні 
міри.

Заяву Голла вважають під
готовкою зірвання диплом а
тичних відносин між Амери
кою і Францією на випадок, 
коли б Франція дозволила Ні
меччині вживати своїх коло
ній для проти-англійських во
єнних операцій. Тоді Америка 
зайняла б острови Мартинік, 
Ґваделюпе і на спілку з яко
юсь п івденно - американською 
республикою Француську Ґва- 
яну. Французи особливо бо
яться за Мартинік, де є кіль
касот літаків, кільканацять во
єнних кораблів і біля 100 міль
йонів доларів у золоті, яке ви
везено з Франції підчас війни.

АМЕРИКАНСЬКО-ЯПОНСЬКІ ВІДНОСИНИ ГІРШАЮТЬ

ську Індію викличе військову І . .
інтервенцію Великої Б ритан ії' ВІДа° СВ0Г0 f ^ m 'b o r o  бать 
і Сполучених Держав в обо- Ка’ бувшого .болгарського ко-

ського кордону.
З Будапешту, що є голов

ним джерелом інтернаціональ
них сплетень, подають, що в 
Румунії переводиться загальна 
мобілізація. З  деяких прикор
донних околиць усувають ци
вільне населення. Школи за 
кривають 14-го червня, тобто 
вчасніше, ніж звичайно. Вида
но загострені розпорядки щ о
до охорони перед повітряни
ми нападами. Від 12-го червня 
обмежено залізничий рух.

З  турецьких джерел пода
ють, що совітська влада усу
ває цивільне населення з Ба- 
сарабії.

роні голандських колоній.

ПОМЕР М. ЕДЕЛСТЕЙН
У Вашингтоні помер в бу- | 

динку конгресу иа удар серця 
конгресмен з долішньої ню- 
йорської Іст Сайд, Майкел 
Еделстейн, безпосередно після 

1 гарячої промови в обороні 
жидів, яким інший конгресмен 
закидував, що вони старають
ся втягнути Америку у війну, 
особливо ч£рез впливи банки- 
рів. Еделстейн виказав, що в 
банковому ділі в Америці жи
дів дуже мало, та що у всяких 
мирових організаціях жидів 
стільки ж, що й у тих, які є 
за допомогу Англії.

Еделстейн став конгресме
ном на місце довголітнього 
представника його дистрикту, 
д-ра Сировіча. Він був одним 
з десяти конгресменів, іцо рік 
тому промовляли на Конгресі 
Американських Українців у Ва
шингтоні.

роля Фердинанда, іцо перебу 
ває у своїх добра* на Словач 
чині.

ПОГОЛОСКИ ПРО НОВИЙ
МИРОВИЙ КРОК ГІТЛЕРА
З Віші повідомляють, що і 

недалекому часі Гітлер висту 
пить з новими мировими про 
позиціями, щоб запобігти ви- 
ступови Америки по стороні 
Британії.

Кажуть,, що Гітлер запропо
нує привернення ніби-незалеж- 
ности Голандії, Бельгії, Данії 
і Норвегії, але заж адає віль
ної руки в організованні реш
ти Европи.

З Лондону заповідаю ть, що 
нова мирова офензива Гітле
ра буде мати на меті здержан- 
ня американської інтервенції 
до того часу, поки Німеччина 
не буде готова до остаточного 
удару. Америка не повинна 
дати себе обдурити заявам 
Гітлера.

КАНЕА, СТОЛИЦЯ КРЕТИ, ЗРІВНАНА З ЗЕМЛЕЮ НІМЕЦЬКИМИ БОМБАМИ
...Ш...ЯГ* ......

Японська преса стверджує, 
що відносини між Японією і 
Сполученими Державами ста
ють щ ораз то гірші. Заходи 
японського амбасадора у Ва
шингтоні, адмірала Номури, 
щоб довести до американсько- 
японського договору про не
напад не дали ніяких вислідів. 
йом у сказано, що японським 
обіцянкам не можна вірити і

вив японському міністрови 
Матсуока дуже недвозначні 
питання щ одо японських пла
нів відносно Голандської Індії. 
Японців турбує особливо те, 
що "американські летуни і л і
таки можуть легко нападати з 
Хіни на японські міста, які 
легко можна запалити.

На азійських водах, по я- 
понським вісткам, находиться

що японський уряд не має си -|теп ер  біля 80 англійських
ли дотримати сцрї обіцянки.

Рівночасно до Хіни почали 
прибувати американські лету
ни й літаки. З  Токіо повідом
ляють, що Англія, Америка й 
Хіна обєднались для спільно
го спротиву японським планам 
в південній Азії. Американ
ський амбасадор Грю поста-

американських воєнних кораб
лів, та більша кількість аме
риканських літаків найновіш о
го типу. В Сінгапур є велика 
англійсько-австралійська зало
га, а й Голандська Індія діс
тала з Америки й Австралії 
поважні підкріплення воєнни
ми матеріялами.

ДОМАГАННЯ ВУГЛЕКО
ПІВ ОПРАВДАНІ

Федеральний оборонний ко
мітет посередництва рішив, 
що домагання мягковугільних 
шахтярів, щоб зрівняти платні 
в північних і південних ко
пальнях, є цілком оправдане. 
Він доручив обидвом сторо
нам' приняти рекомендації ко
мітету до понеділка слідуючо
го ти^кня. Коли котра сторона 
відкине пропозиції комітету, 
тоді уряд матиме вільну руку 
приняті потрібні міри, щоб 
запобігти страйкови,-Згідно з 
недавно ухваленим законом 
про права президента в час 
державного поготівля, уряд 
може перебрати на себе заряд 
тих шахт, які не згодяться з 
рекомендацією комітету.

ЮНІЯ ОСУДЖУЄ ДРО
ВОРУБІВ

М ї ї і  ^ - У  № «  « У Т Е Ч ? * - " зруйнували -камені. Вгорі зліва на образку сфотографований один 
мотору ( ґлайдер ), що були перший паз вжиті німіїна Крету. ’ ' 1 ьжи німц„,„„ да,„ переправи війська повітрям

не лишився камінь на 
з німецьких перевозових літаків без 

раз вжиті німцями для переправи війська

Голова К. І. О., Филип Мор- 
рей, осудив гостро виступ го
лови юнії дроворубів в північ
но-західних ст^йтах, який від
кинув умови замирення страй
ку, представлені оборонним 
комітетом посередництва, і на
звав цей комітет страйколом- 
ським. Моррей вказує, що 
пропозиції були зроблені за 
згодою  всіх членів комітету, в 
тому числі двох репрезентан
тів К. І. О., до якого належить 
юнія дроворубів.

Не зважаючи на становище 
згаданого предсідателя юнії, 
комітет посередництва зами- 
риЬ страйки дроворубів у 
кількох районах в стейтах Ва
шингтон і Орегон. Конгресмен 
Вургис з Калифорнії заявив, 
що деякі з тих страйків були 
викликані “робітничим -прово
дом, який дістає накази з за 
кордону”.

СТРАЙК В ЛЕТУНСЬКІЙ 
ФАБРИЦІ

11,000 робітників у великих 
іетунських варштатах в Інгл- 

вуд, Кал., вийшли на страйк, 
тому що комітет посередниц
тва не виробив ще проекту 
замирення. Страйк викликав 
велике обурення у Вашингто
ні. Згадані варштати виробля
ють кількасот боєвих літаків 
місячно і страйк поважно спи- 
нює оборонну підготовку. В 
конгресі поставлено внесення, 
щоб у всіх фабриках, що пра
цюють для оборони краю, р о - |м а є  показати чд більш ість по 
бітники могли страйкувати бітників хоче страйку.

ОБМЕЖАТЬ АСЕНТИРУНОК
Військові власти пропону

ють, щ об обмежити даль
ший асентирунок зареєстро
ваних рекрутів до 27-го року 
життя. Також пропонують, 
щоб асентированих старших 
новобранців звільнити з вій
ська.

тільки після голосовання, яке
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ЗН ОВУ МОВА ПРО УКРАЇНУ
З Туреччини повідомляють, т о  румуни змобі- 

.іізували по наказу Гітлера 25 дивізій і щ о збірають- 
ся разом з німецькою армією до иоходу на Україну. 
З Віші телеграфують, що Гітлер і Мусоліні о б г о в о 
рили підчас свого останнього побачення справу ре
організації Европи, та при цьому рішили включити 
Україну до свого “ європейського бло к у” , як го ло в
ну житницю їхньої “ нової Е вр оп и ” .

Немов доповняючи ті вістки, польська преса 
знову підкреслює, що Гітлер сприяє українцям на 
Лемківщині, Холмщині й Підляшу, утримує для них 
три офіцерські школи, організує легіон під коман
дою  якогось російського генерала В ой ц єхо всько го  
;і Берліна, та “ підтягнув”  генерала Скороп адського  
знову до  Кракова.

В Букарешті вістки про мобілізацію називають 
видумкою, в Берліні мовчать. Закордонні кореспон
денти вагаються: одні кажуть, що це чергова німець
ка “ качка” , щ об дальше затемнити і так неясне між 
народне положення в Европі та викликати даремні 
надії, а після того розчйровання. Інші вказують, що 
на совітсько-німецькому кордоні далі стоїть два 
мільйони німецького і кілька мільйонів російського 
війська, та що між обидвома державами відносини 
ніколи не були “ надто сердечні” .

Все це може мати якусь невеличку д о зу  правди. 
Однак досвід  з минулих подібних поголосок дуж е 
виразно пригадує, яка їх причина і які будуть на
слідки. Кожний раз, коли Гітлерови треба було д о 
битись якихсь уступок від Совітського Союза, він 
погрож ував Сталінови — .Україною. Чи не була Кар
патська Україна “ базою  для похо ду  на сх ід”  —  оче
видно, тільки в гітлерівській і прихильній до Гітлера 
пресі —  так довго , доки нацисти і комуністи не д о 
говорились до  совіто-німецької умови з серпня 1939?  
Чи не появились перші українські журнали в Празі 
і перші українські зїзди в Берліні передтим, як Г іт
лерови треба було совітської, “ вольної чи неволь- 
ної”  згоди на німецький похід  на Румунію ? Чи не 
було телеграм з Анкари і Буд апеш ту  про намірений 
похід німців на Україну перед нападом Гітлера на 
Ю гославію і Грецію?

Кожний раз, як Німеччина пробує поширити 
своє панування на територіях, які дотепер вва ж а 
лись "сф еро ю  впливів”  Росії,  українська справа і з а 
гроза походу по “ українську пшеницю”  служить 
Гітлерови як батіг на заляканого Сталіна. Мовляв, 
не рипайся, бо повториться 1918-ий рік. І Сталін 
не рипається.

Т о м у  й тепер з п о в и т и х  вісток з Анкари і з 
В іші можна тільки заключати, що Гітлерови знову 
потрібна якась совітська уступка і що він знову п о 
казує свойому московському партнерови той “ гру- 
биіі кінець”  нацистичного бука. 1 питання не в ц ь о 
му, чи піде Гітлер на Україну, чи ні, а в цьому, чого 
йому тепер ще треба від Сталіна. Це незабаром д о 
відаємось, коли він це “ щ о сь”  від Сталіна дістане.

ли, щ об з одного боку берегти Атлантик від німець
ких субмарин і піратських кружляків, а з др угого  —  
змагатись з будь  щ о будь  показною  японською фло- 
то ю  на Пацифіку.

М оже вже найближчі дні й тижні покажуть, чи 
і на скільки “ вісь”  помиляється. Та, здається, щ о 
й половини американської сили вистачить, щ о б  дати 
належний відгіір виснаженій чотиролітньою хінською 
війною Японії,  тим більше, щ о вона мусітиме о д н о 
часно продовжувати війну в Хіні, боротись проти 
Англії, Австралії, Н ової Зеландії і Голандської Індії 
на південному Пацифіку, та боронити своїх островів 
і комунікації через той же Пацифік перед найбіль
ш о ю  ф л отою  в світі. Завдання «е  легке і хто зна, 
чи приглянувшись йому ближче, японці не візьмуть 
назад свого ултимату Голандській Індії.

АМЕРИКА ПЕРЕД РІШАЮЧИМ КРОКОМ

КРИЗА НА ДАЛЕКОМ У СХОДІ
Японський уряд поставив гострі домагання до 

управи голандських колоній у південно-східній Азії, 
відомих під назвою Голандської Індії. Ті домагання 
мають на меті запевнити Японії достаточну доставу 
нафти і сирої гуми, щ об зробити її незалежною від 
до во зу  газоліни і переробленої гуми з Америки. Го- 
ландський колоніяльний уряд не дав ще японцям 
остаточної відповіді,  але нема виглядів, щ об ця від
повідь була вдоволяюча. Рішучий тон, в якому були 
поставлені ці останні домагання, вказує, щ о на ви
падок відмови Японія прийме якісь “ відповідні мі
ри” , себто буде грозити війною.

Навіть коли б голандська відповідь була для 
японців .вдоволяюча, то й це не зменшить напру-* 
ження в тій частині світу, а й в  Америці. Уступка 
уряду Голандської Індії означала б поширення япон
ських впливів у безпосередне сусідство Австралії, 
англійської Малаї та Індії, а також і Филигіинських 
Островів. Американський і англійський уряди не 
могли б дивитись бездільно на того рода японську 
експанзію і певно прийняли б міри, щ об цей з д о 
буток Японії зробити безвартним.

Японія на це приготована. Вона ж і починає 
зачіпати Голандську Індію в час, коли Гітлерови тре
ба відвернути увагу Америки від допомоги Англії. 
Японські улгимати та всякі інші штуки над Спокій
ним Океаном, це частина плану тоталітарних держав 
захопити панування над світом. Д ержави “ осі”  сп о
діються, що навіть Америка не буде мати досить си-

В американській пресі поя
вились в останніх часах корес
понденції з Вашингтону, що 
розглядаю ть критично тепе
рішнє становище президента 
Розевелта і його кабінету до 
питання участи Америки в дру
гій світовій війні. Урядові за 
яви в цій справі роблять вра- 
жіння до деякої міри противо- 
річности. З одного боку пре- 
зидент Розевелт не один раз 
дав виразно до зрозуміння в 
своїх заявах, що Сполучені 
Держави рішені взя,ти активну 
участь V війні по сто р о н і'д е 
мократичних держав. З дру
гого боку, вашингтонський у- 
ряд виминає запопадливо д о 
тепер ситуацій, що могли б 
довести до воєнного зудару з 
тоталітарними державами.

Два вашингтонські комента
тори, Д ж озеф  Алсоп і Роберт 
Кінтнер, вияснюють це так: 
Президент Розевелт рішений 
на активну участь Сполучених 
Держав у війні, але він чекає, 
щ об перший вистріл впав з 
німецького боку. Він хоче, 
щ об вразі активного виступу 
Америки по стороні Британії 
за ним стояло неподільно й 
обєдиаио ціле населення. Це 
буде тоді, £Оли Америка буде 
спровокована до війни зачіп
кою противника. Тоді кожний 
зрозуміє, що всі попередні у- 
рядові заяви проти висилки 
американських вояків у чужі 
краї, проти морських конвоїв 
для транспорті® до Британії, 
тощо, не можуть більше мати 
значіння, бо проти чужої агре
сії держава мусить відповіда
ти збройною акцією. -Відпові
дальність за війну спаде на 
Гітлера.

Ця тактика президента стрі
чається з критикою ріжних 
обсерваторів. Від початку те
перішньої війни д  е м о к р атії 
держались тої тактики, що че
кали на перший крок Гітлера, 
і потім зле на тім виходили. 
Те саме може тепер повтори
тись. Розуміючи тактику пре
зидента, Гітлер обережно бу
де виминати все, що може вва
жатись зачіпкою, доти, поки 
виступ Америки не буде спіз- 
иений.

1 Згадані вище два коментато
ри дають цікаве пояснення не
давнього несподіваного приїз
ду до Вашингтону американ
ського амбасадора з Лондону, 
Джана Вайнанта. Вайнант бу
цім то прибув до Вашингтону, 
щоб переконати президента, 
що дальше відтягання актив- 
ного виступу Америки в війні 
скінчиться наперед поразкою 
Британії, а потім поразкою 
Сполучених Держав.

Якщо Америка не виступить 
негайно по стороні Британії як 
її спільничка, тоді це заломить 
відпорність Британії, яка є 
сьогодні одинокою перегоро
дою між Америкою і нацистич- 
ним світом.- Разом з Амери
кою, так мав сказати Вайнант, 
Британія переможе Німеччину. 
Без Америки Британія втра
тить остаточно віру в перемо
гу, прийме компро.місовий мир 
і лишить Америку на її власну 
долю.

Прихильники негайного всту
пу Америки у війну звертають 
увагу, що негайна американ
ська поміч може відвернути 
два удари, що загрожую ть те

пер Британії. Перше, якщо 
Америка не перебере охорони 
транспортів на Атлантійськім 
океані, брнтійська флота буде 
далі винищувана в таких р оз
мірах, що на весну Британії не 
лишиться досить к о р а б л і в ,  
щоб забезпечити потрібні до- 
стави харчів і зброї. Друге, 
Америка може ще спасти Бри
танію від втрати контролі над 
Середземним морем. А вдер
жання цього комунікаційного 
шляху, зокрема вдержання Ґ іб 
ралтару і Суезького каналу, є 
життєвим питанням для даль
шого успішного ведення війни.

Відомий військовий знавець, 
майор Дж ордж  Філдінґ Еліот, 
каже теж у нюйорській “Ге- 
ралд-Трибюн” з великим на
тиском, що Америка мусить 
негайно виступити активно, 
поки ще не пізно. Теперішня 
війна — . каже Еліот — пока
зала, яке значіння в ній має 
використання відповідного ча
су. Час — це важний чинник 
у модерній війні. Німці вико
ристовують цей чинник для 
себе від початку війни. Не 
роблять того їх противники.

У теперішній хвилі Гітлер 
користає з неактивности Аме
рики, щоб підготовити удар 
проти неї. Німецький натиск 
на Францію збільшається і 
Франція піддається йому. Ні
мецькі збройні сили здобува
ють , грунт у француських по- 
сілостях в Африці й Азії. Ні
мецькі субмарини запускаю ть
ся щ ораз глибше в Атлантій- 
ський океан і винищують там 
бритійські транспорти. Німці 
використовують час, ми його 
марнуємо.

Безпроволочний а к т и в  ний' 
виступ Америки у Війні ка
же Еліот — дає всі вигляди на 
успіх. Америка має' сталеву 
пр.одукцію два рази більшу, 
ніж Німеччина з усіми окупо
ваними країнами. Американ
ська нафтова продукція ш ііть 
разів більша від тої, якою роз- 
поряджає Гітлер. Продукція 
літаків в Америці і Британії 
тепер вже перевищає німецьку 
продукцію і дає змогу опану
вати повітряну війну в корот
кім часі. Врешті Америка має 
доступ до всіх сирівців поза 
Європою, в той час, як для Ні
меччини вони недоступні.

Тепер ще не пізно для Аме
рики рішити війну, кінчить 
Еліот. Але може бути пізно 
швидше, ніж це ми думаємо, 
якщо вона буде далі зволіка
ти. •

ЧИСЛО БЕЗРОБІТНИХ НАЙ
МЕНШЕ ВІД БЕРЕЗНЯ 1930

Відділ Індустріальної Еконо
мії при Заряді Конференції по
дає до відома, що після того, 
коли в березні одержало пра
цю 887,000 безробітних, to  
зладжене обчислення виказує, 
що в цілім краю остається ще 
6,142.000 людей без праці. Те
перішнє число, зг ід н о '3 обчис
леннями заряду, є менше сьо
годні, ніж коли небудь було 
за всі часи від березня 1930.

Знову з другого боку ра
порт заряду вказує на факт, 
що число працюючих людей 
зросло на 49,373,000, себто на 
найвище від вересня 1929-го 
року, або на 350,000 більше 
від найвищого числа, коли не
будь тут зарекордованого.

Зладжуючи те обчислення,

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ 
НАНАДИ

Згідно з розпорядком домі- 
ніяльного уряду Канади 11-го 
червня пічнеться урядовий пе
репис населення канадійської 
домінії, та його маєткового 
стану. Такий перепис відбува
ється там що десять років. Те
перішній перепис має показа
ти суспільний і економічний 
стан країни і має послужити 
урядови за оейову в його пла
нах щодо державної адмініс
трації та воєнної підготовки.

Для канадійських українців 
перепис важний тим, що при 
ньому вони можуть подати і 
пізніше довідатись, скільки їх 
є в Канаді, скільки говорить 
ще українською мовою, та 
якої вони релігії. Щоб ті дані 
були як найповніші, українські 
часописи в Канаді повчають 
своїх читачів, як відповідати 
на ріжні питання, які цензусо- 
ві урядовці будуть ставити до 
населення. 1 так “Український 
Голос" пише:

“На такі питання, як про 
імя, назвиско, адресу, пол, по- 
дружжа всяка людина повин
на вміти сама відповісти. Кло
піт виходить з 18 питанням 
про місце уроджіння. Інструк
ції статистичного бюра ка
жуть, щоби у відповідь на це 
питання люди, уроджені поза 
Канадою, подавали приналеж
ність місцевости уродження до 
держави з 1936 р. Причина цеї 
інструкції є мабуть в тім, що 
після 1936 р. деякі краї в сві
ті перейшли зпід одної дер
жави під іншу, а Велика Бри
танія урядово цього не при
знала. Отже хто вроджений в 
Галичині, повинен би подати 
відповідь, що він вродився 
в Польщі, а ие в Росії. Можна 
пробувати відповісти ‘Захід
на Україна’, або й ‘Україна’, 
одначе є всяка правдоподіб
ність, що само Статистичне 
Бюро поправить що відповідь 
в першім випадку на ‘Поль
ща’, в другім випадку на ‘Ро
сія’..”

Далі “Український Голос” 
каже, що подібна історія мо
же бути при відповіді на 24-те 
питання про “нешенелиті”, себ
то державну приналежність.

За те тижневик “Світло" ра
дить відповідати на це питан
ня, як і на питання про місце 
уродження так: хто родився 'в 
Канаді або має горожанські 
канадійські папері, або родив
ся поза Канадою, але його 
батько був канадійським гро
мадянином, має записувати 
свою державну приналежність 
“канадієць". Хто не є горожа- 
нином і родився поза Кана
дою, нехай зазиачує своє міс
це уродження “Західна Украї
на”, чи “бувша Чехословаччи- 
на", “бувша Румунія” або 
просто "Україна” . Видно ре
дакція є тої думки, що коли 
більшість українців так запи
шеться, тоді й уряд мусітиме 
подати це у висліді статистич
ного перепису.

На 25-те питання про похо
дження (народність), по ан
глійськи “рейшел ориджин” , 
“Світло” радить відповідати 
так: .

“На. запит, з якого ви роду 
("Рейшел Ориджин") треба, 
щоб кожний українець відпо
вів: Українець ‘Юкрейніен' 
без огляду, чи він уроджений 
у Канаді, чи прибув до Кана
ди з якогобудь другого краю.

“При подаванню родового 
походження рішає рід батька. 
В родинах родово мішаних пр. 
батько українець, мати англій

ка, всіх дітей треба подавати 
як українців.

“Українці не повинні пода
вати свого .походження як ав- 
стріяки, румуни, русини, .гали 
чани, буковинці, а ще гірше 
поляки, руси і т. п.

“Добре вважати, щоб не мі
шати державної приналежнос- 
ти з родовим походженням."
- “Український Голос” з тим 
погоджується, а при тому пе
рестерігає, щоб вважати на 
енумераторів (цензусових у -1 
рядників) чи вони все як слід 
записують, щоб вони припад-

ПІДЗОРЛИВІСТЬ В НА- 
ЦИСТИЧНІМ БЕРЛІНІ
Карл Б. Волл, молодий аме

риканський журналіст,, вернув- 
ся на днях до Америки після 
54 днів побуту в Німеччині. 
Тепер він цікаво розповідає в 
нюйорськім щоденнику “ПМ" 
про свої переживання.

Коли першого дня побуту в 
Берліні він пішов на вечеру до 
ресторану в першоряднім го
телі Адлон, його вдарила не
звичайна тишина в реставпа-ково не помішали расового ..................  ,  11 „ і цінній залі, хоч вона була не-wpuua ч •
реповнена гістьми. Розглянув-

(народного) походження 
державною приналежністю.

Таксамо однаково радять 
всі газети, як відповідати на 
28-те питання про “матірну 
мову” — “мотер тонґ” . Це не 
означає, що треба писати рід
ну мову матері, а тільки мову, 
якою записуваний громадянин 
говорив змалку дома, та якої 
вживає ще й тепер. Тут всі ук
раїнці, без огляду на тс, де во
ни роджені, чи громадяне во
ни чи ні, повинні записувати 
українську мову.

Накінець щодо відповіли на 
30-те питання про релігію, 
“Український Голос” дає таке 
пояснення:

“Є причина до непорозумінь 
про відповіли на 30 питання, 
про релігію. Статистичне Бю 
ро з розмислом не кривдить 
нікого, одначе релігійних від
носин між українцями воно 
досі не розуміє. Не говоримо, 
кого за це винуватії. Давні
шими часами всіх греко-ка- 
толиків і греко-православних 
Статистичне Бюро складало 
на купу і називало їх разом 
Трік Чорч’. Після перепису в 
1931 р. всіх, що були записа
ні, як греко-католики; зачис
лило без церемоній до римо- 
католиків, вважаючи, що во
ни є римо-католики, як при
знають папу-римського. Біда 
в тім, що й деякі православні 
церкви уживають урядової 
назви ‘православна греко-ка- 
голицька церква’. Так при
міром називає себе російська 
православна церква. З друго
го боку є великі ріжниці між 
православними церквами. Ро
сійська, румунська, сербська, 
грецька, українська православ
на церква — це ріжні право
славні церкви нераз з біль
ше розмежованими церковни
ми організаціями, чим прим, 
презбитеріяни, методисти, або 
баптисти. Одначе Статистичне 
Бюро складає всі православні 
церкви на купу. Все таки по
ки Статистичне Бюро поба
чить свою похибку, на питан
ня про релігію українці по
винні відповідати так: греко- 
католики повинні називати се
бе греко-католиками, чи й ук
раїнцями - католиками,, право
славні повинні називати себе 
людьми українського право
славного, або грско-православ- 
ного віроісповідання. Сгатис-

заряд включив до числа без
робітних майже два і пів міль
йона тих робітників, котрі 
працюють на WPA, ССС та ін1 
ших правительственних доно- 
могових проектах праці. Ко
ли це число відтягнути від за 
гального числа безробітних, 
то на цілий край остається не
багато більше як 3,500,000 д ій 
сно безробітних людей.

шись ближче, він побачив, що 
гості балакають між собою, 
рухають устами, але говорять 
так, що чути лиш тихе бурмо
тіння. Хвилину йому здава
лось, що він приглух, але ско
ро він догадався, що кожний 
говорить лиш так голосно, 
щоб- його почув співрозмовець 
і ніхто інший.

Коли він сів при столі, два 
добродії в сусідстві огляну
лись підзорливо, потім нахи
лились ще більше до себе і 
притишили голоси.

При барі після вечері він 
стрінувся з другим американ
цем, який сказав йому так: По
чекайте кілька тижнів. Тоді ви 
самі будете говорити тільки 
шепотом і скрутите карк, огля
даючись що хвилі, чи нема ко
го за вами. Ви сами будете 
підозрівати кожного, з ким го
ворите, і будете свідо’мі того, 
що так само він вас підозрі
ває. . ^

При тих словах обидном 
співрозмовлям мимоволі поча
ло приходити до голови дум
ка, що вони тільки що позна
йомились і, хоч Обидва гово
рять добре по англійськи, то 
можуть бути агентами Ґешта- 
по. Від цеї скритої думки оби
два мимоволі посунули до сво
їх кишень і витягнули амери
канські пашнорти, щоб розві
яти взаїмне підозріння, яким 
вони там заразились.

Це найбільш жахливе почут
тя, в теперішнім Берліні, ка
же Волл. Ви говорите з 
кожним обережно, бо не зна
єте, хто він, і ваш співрозмо
вець обережно говорить з ра
ми, бо боїться вас. За 48 го
дин я говорив вже тільки ше
потом у реставраційній залі, 
як усі інші, і оглядався через 
плечі, щоб побачити, хто за 
мною сидить.

тичне Бюро нехай вже пізні
ше робить собі з тими відо
мостями, що знає.”

З  огляду на досвід з попе
редніми переписами, дуже до 
речі є пересторога “Світла", 
що “українці не повинні пода
вати свого походження як ав- 
стріяки, румуни, русини, гали- 
чане, буковинці, а ще гірше 
поляки і руси”.

ПРЕЗИДЕНТ ПРОГОЛОШУЄ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН

Президент Розевелт підчас промови, виголошеної недавно 
з Білого Дому до населення Сполучених Держав. У ц ій  про
мові президент проголосив стай “необмеженої н а ц іо н а л ь н о ї  
потреби".
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Д О П И Ш И С Я  . . .
У кр а їн ськ і так звані наці

оналісти, зорганізовані b О Д
НУ, невдоводені акцією Кон
гресового Комітету, р іш и л и  
самостійно повести українську 
пол іти ку  в Сполучених Держ а
вах та показати громадянству, 

т іл ь к и  вони, а не хто ін- 
справжні дипломати й 

провідники. За д іл я н к у  своїх 
подвигів вибрали собі справу 
польсько-українських відносин 

вже к іл ь к а  разів обдарували 
українську іміграцію “сенза- 
(іями” на тому п о л і .

Першою такою сеНзацією 
iv.ia стаття про польсько-ук- 
іаїнські відносини редактора 
іольського щоденника “Нови 
^ьвяі;", П. йоллеса, на-сторін
ках англійського органу ОД- 
ІУ "Ди Трайдент”. П. йоллес 
:казав націоналістам, що Ук- 
іаїна нездібна правити собою, 
цо українці не мають держав- 
шцької думки, що ще треба 
п-оліть, щоб вони могли мати 
амостійну державу, що нема 

нікого, хто міг би говорити 
#ід імені українців, що одні 
іільйони українців є затроєні 
ітлеризмом, а інші мільйони 
іішли большевицьким ш ля
хом, та що українська преса 
овна нснависти, пустомель- 
тва і хаотичних суперечок.

На підставі того всього П. 
Іоллес заключає, що українці 
поляки повинні жити “в гар

монії", та що українці все бу- 
;уть мусіли опиратись на спів- 
рацю з Польщею. Очевидно, 
а думку П. йоллеса, це не є 
итанням, до кого належати- 
іе Львів і куди проходитиме 
раниця. Важне, що поляки є 
ержавна нація, а українці 
будуть мусіли ще жити дуже 
овгий час в дуже сприяю- 
их умовинах, щоб могли 
творити національну держа- 

"Трайдент” це все надру- 
ував без слова спротиву чи 
Vm-шки зі свого боку.

Після такого “здобутку” у 
іиясненні польсько - українсь- 
их відносин, ОДВУ рушило 
міло далі і для свойого най
нижчого подвигу використа- 

приїзд до Америки поль- 
*>кого премієра генерала Вла-
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дислава Сікорского, який “дав 
українцям добрий приклад, 
що вони повинні робити, ко
ли вони хочуть здобути під
тримку публики для свого ру
ху за незалежність”. Так про 
цей свій крок і про польсько
го генерала пише “Трайдент" 
з місяця травня.

Редакція “Трайдента” по
ставила “енергічному генера- 
лови” (так вона його величає. 
— Н. В.) цілу низку питань, 
на які сам Сікорскі не відпо
вів, але дозволив за себе від
повісти Стефанови Роппови, 
директорови польського ін
формаційного Центра в Ню 
йорку. “Трайдент” передає ці 
питання й відповіли ось так:

Питання “Трайдента” : Чи 
Польща задумує жадати укра
їнських територій, забраних 
Росією?

Відповідь Сікорского - Ропа: 
Польський уряд вважає себе 
відповідальним перед всіми 
громадянами Польщі і не мо
же самовільно зрікатись ніякої 
частини законної території 
Польщі.

Питання: Як премієр (Сікор
скі) ставиться до Росії у звяз
ку з її інвазією Польщі і те
перішнім совітсько-японським 
договором?

Відповідь: Польща ніколи не 
хотіла збройного конфлікту з 
Росією і її щирість в тій спра
ві підкреслювали, після Риж- 
ського договору, умови 1932 
і 1934 року. Генерал Сікорскі 
часто висловлював свій осо
бистий погляд в цій справі у 
своїх творах, друкованих пе
ред 1939-им роком. Будуча 
приязнь між Росією і Поль
щею залеж ить' від ’с т а Н о Ь й щ а , 
як совітський уряд займе в 
рішаючому моменті, в якому 
остаточно оформляться взаїм- 
ні відносини обидвох держав.

Питання: Чи пропонована 
польсько-чеська федерація має 
на меті включити яку частину 

-зі сорока мільйонів українців, 
і скільки?'

Відповідь: Польсько - чеське 
порозуміння поки що відно
ситься тільки до тих двох дер-' 
жав. Двері широко відчинені 
для інших країв.

Питання: Які українці в Ев

ропі співпрацюють з поль
ським урядом?

Відповідь: Ніодна з ріжно- 
родних і численних україн
ських політичних груп в Ев
ропі ні в Америці ніколи не 
запропонувала Польщі своєї 
співпраці.

Питання: Чи премієр думає, 
що Гітлер піде походом на 
Україну?

Відповідь: Дуже можливо, 
що німці звернуться на Украї
ну по збіжжа і на Кавказ по 
нафту.

Питання: Чи німці організу
ють українських полонених в 
легіон, правдоподібно проти 
Росії?

Відповідь: Німці зорганізу
вали українські дивізії в оку
пованій Польщі з українських 
жовнірів, що їх взяли в полон 
в Польщі, і з української мо
лоді, яка передтим не служи
ла в армії.

Питання: Чи будеться прий
мати українців до польського 
легіону в Канаді?

Відповідь: Польща, яка бо
реться за свою волю, приви- 
тає у своїй армії доброволь
ців кожної нації, яка ставить
ся прихильно до неї і яка 
стремить до подібної мети.

Так виглядає в українсько
му перекладі це знамените ін- 
тервю з польським генералом, 
яке редакція “Трайдента” вва
жає куди ' важнішим і більш 
успішним дипломатичним кро
ком, ніж, наприклад, телегра
му Українського Конгресового 
Комітету до президента Розе
велта з нагоди приїзду отого 
самого генерала Сікорского 
до Америки і його відвідин в 
Білому 'Домі. Для пригадки 
подаємо ще раз ту телеграму:

“До Президента Френклина 
Д. Розевелта,

“Білий Дім, Вашингтон, Д. 
оф К.

“У к р а їнський Конгресовий 
Комітет в Америці, який ре
презентує дві тисячі організа
цій американських громадян 
українського походження, до 
зволяє собі звернути Вашу у- 
вагу з нагоди побуту у Ва
шингтоні польського премієра 
Сікорского, що український 
нарід ставив рішучий опір

УВАГА! УВАГА!

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

РІВНО В 7-ІЙ ГОДИНІ ВЕЧЕРОМ

------ в і д б у д у т ь с я -------

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

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ У К Р А ЇН 
СЬКОГО РОБІТНИЧОГО СОЮЗА

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

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

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

Виконавчий Комітет У. P. С.

прилученню Західної України 
до Польської Республики при 
кінці першої світової війни та 
що він буде всіми силами бо
ротися проти всякої спроби 
поновного прилучення до бу
дучої незалежної Польщі так
само, як він навіть тепер бо
реться проти совітського па
нування. Твердимо це на осно
ві того, що нам відомо про 
відносини на Західній Україні.

“Ми переконані далі, що 
український нарід, який пере
буває тепер під російською, 
німецькою і мадярською оку
пацією, бажає взяти участь у 
перебудові тої частини Евро
пи, де він живе, на основі са
мовизначення народів і тісної 
господарської та політичної 
співпраці вільних, демократич
них держав.

“Вважаємо нашим громад
ським обовязком подати це 
до Вашого відома, Пане Пре
зиденте, в цей час, коли обго
ворюються широкі плани май-

I бутнього ладу в Европі і коли 
представники інших європей
ських народів, крім україн
ського, подають Вам свої по
гляди в цій справі. Робимо це 
тому, що український нарід у 
Старому Світі не має змоги 
висловити вільно свою дум
ку.”

Ця телеграма, на думку на
ціоналістичних політиків і д и 
пломатів, “відстрашувала під
тримку українським визволь
ним змаганням” та була зр аз
ком “кепської і немудрої д и 
пломатії”, мабуть тому, що 
заперечувала польські претен
зії на українські землі, а поль
ському премієрови право го
ворити від імені українців. За 
те “успішна” і динамічна на
ціоналістична політика й д и 
пломатія дала такі успіхи:

1. Дозволила польському 
премієрови повторити ще раз 
непровірену чутку про “укра
їнські дивізії” по боці Гітлера.

2. Дала йому нагоду висло-

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ
. . . УСУВАЄ ЗМ О РЩ И Н И

На п р у ж е н н я  це найбільший во-
рог краси . . . якщ о втратите 

години сну, ніч за  нічю, якщ о будете 
кидатись неспокійно на ліж ку, зараз 
покажуться на вашім обличчі зм ор- 

, шини . . .
Щ об виглядати свіж о кож ного ран

ку в час літньої спеки, запровадьте 
у себе електричне охолодж ення по
вітря . . . Мати таку вигоду в цілій 
вашій хаті, це ідеальна річ, але  так
само за  невеликі грош і можете мати 
відповідну тем пературу бодай у най- 
важніш их кімнатах, а саме в спальні.

Розвідайте про модерні способи 
пристосовання температури ( “Л іг  
C ondition ing” )  і помож іть своїй  ро
дині в тяжкий літній час.

THE SC R A N TO N
ELECTRIC COM PANY.

вити “залицяння” в сторону 
Совітської Росії, якого він не 
міг висказати в розмовах з 
представниками американської 
преси.

3. Викликала серед тих, хто 
читатиме повиїце інтервю вра- 
жіння, що десь у світі є такі 
українці, які готові вступати 
до польського легіону та які 
Західну Україну і Білорусь все 
ще вважаю ть Польщею.

Не знаємо, хто порадив 
“Трайдентови” займатись та 
кою дипломатією, але певне 
одно: сам Стефан Ропи не міг 
би поставити свому премієро

ви більш вигідних для нього 
питань, які з одного боку 
компромітували б українців, а 
одночасно давали Сікорскому 
нагоду показати польський 
“державницький змисл”, по 
слух англійським вимогам у 
відношенні до Москви, та р і
шуче відмежування від п ідо
зрілих в гітлеризмі українців.

О сь так виглядає найнові
ший подвиг дипломатії тої 
групи, яка ще недавно вваж а
ла себе “проводом нації” . Ку
ди вона цю націю завела б, 
коли б справді була прово
дом?

анас Мирний

ЛИХО ДАВНЄ Й СЬОГОЧАСНЕ
( ї ї )

аючи, палало; на четвертин 
£нь випав дощ  і загасив по- 
іежу. Чого не знехтував пе- 
гльний вогонь, то те докін- 
и.іа дощева вода: величезні 
тоги розлізлися, розпалися; 
амісць них страшенні купи 
опелу та недогаря чорніють. 
Одрадяни якось сумно на те 

ивилися. Не то щоб їм було 
іалко, а досада більше дійма- 
а їх.

Скільки то добра за од- 
им разом пропало! . . .  А все 
ерез жадність та ненажерли- 
ість людську. Вигадали ма
м ам и молотити — вогню до
о.іоми підкладати, на те тіль- 
и. іцоб бідному чоловікови 
е дати заробити шматка хлі-
а. От і не дали! . . . Самі по
шли? Ні людям, ні собі! 
Настала осінь з її непого
ди), пішли дощі дрібні та 
Езперестанні з сивими непро- 
іядними туманами, і лихо 
рийшло з ними в Одраду. 
ДИИ бідкається, що хліба об
аль; другий плачсться, що 
же не стає; третій стогне —• 
посяіднє з засіка вишкрябав 

По хатах крик та плач

(Продовження)
1 '̂и дні й три ночі, не в ти -,їй  самій лро  все думатй-гада-

ти: і про одежу дбати, і про 
харч старатися. Де ж ти всьо
го того одними руками захо
пиш? Без хазяїна, кажуть, і 
худоба плаче. Хоч у Марини 
й не було худоби — нікому 
було плакати! — зате сама 
Марина не раз і не два вмива
лася рясними, як надавлять ї ї 1 
злидні та'недостачі. А коли ж 
•було таке, щоб вони її не да
вили? Гірко та трудно їй при- 
ходилося жити. А проте вона, 
хоч і скрипіла, та все не по
давалася -с- турбувалася і про 
себе, і про дочку. Тепер Ки- 
лина давно вже на порі стала, 
давно дівує. І ростом вийшла 
—  висока та брава, і красою 
взяла - наче квітка та,, що 
ранком розцвітає. Одно тіль- 

j ки — сумна завжди. Та як їй

тоїть,
очеться".

дітвора репетує: їсти
а  м а т е р і  г у к а ю т ь  

Ічерви б вас поїли, кляті! 
«дують дітвору духопелика- 
,и- На вгородах чоловіки сно- 
іи г а ют ь, не знаючи," куди б 

забігти, де сховатися, від 
-■о пекла, що по хатах по

зводилося.
Зате в хаті, де жила Мари- 

Іа. тихо. Як дід Улас пішов 
,|д иих, зісталася Марина одна
• Дочкою малою. Треба було

и не сдаувати, коли злидні та 
недостачі в печінки вїлися; як 
їй веселою бути, коли дрантя 
та лаття покриває молоде т і
ло? . . . Не' дивно, що сумна 
Килина вдалася. А під цей рік 
і Марина мовчанки справляє. 
Що її і про віщо говорити, 
коли ще до жнив вона позич
ками жила, а в жнива хоч і 
заробила з дочкою кіп з де
сять, та треба було молотни
ка наймати, позички віддати.

Глухо й німо у Марини в ха
ті: високо стіни морок окри
ває; у побиті вікна не світ за 
глядає, а на світ витріщилося 
ганчіря з вікон; у хаті холод 
панує, а голод німоту справ
ляє: сама хата, колись висока, 
тепер понижчала, присіла; две
рі покривилися, не пристають 
щільно; оселя подірчавіла, о 

сунулася; зокола стіни не рів
ні та білі, а брудні — аж чор
ні, пошпуговані дощами та 
полупані непогодою.

—  Дочко! Ти б може де 
найнялася, до когонебудь на 
зиму стала? Сама б я сяк-так 
перебилася, — казала Килині 
з осени Марина, коли ще бу
ло в неї півклунка борошна.

— Д о кого ж я стану, ма
мо? . . . Найміть, я з радістю,
—  сумно відказала дочка.

-— Найміть! Найміть! — на
че молотком гамселить Мари
ну в голову. Кому її найняти? 
Хто найме? У селі заможні 
господарі своїх у город збу
вають. У них хоч є у віщо 
одягнутися, є чим туди доста
витись. А Килину — голу-босу 
й простоволосу — як пусти
ти? Хто її таку найме?

Мовчить Марина, доїдає 
свого півклунка. Незабаром і 
доїла . . .  Ні пилини, ні крих
тини!

— Дочко! Що нам робити?
— хліба немає. Ти може б 
пішла по селу та роздобула 
де хоч пів мисочки . . .

Килина по селу біг&є, до ко
лін у непролазній калюці свої 
ноги топить, роздобуває того 
борошна. Під добрий час, то 
дивись, роздобуде, а більш у- 
сього вертається до дому з 
порожньою мисочкою.

— Килино! Піди, моя дити
но, на поле . . .  Як жали, то 
багато та^і колосків на полі 
зісталося. Назбирай . г  . Мо
же не з кожного птиця випи
ла, може в якому й зерно за 
держалося . . .

Килина на поле чухрає ко
лосків збирати. їй на те щ ас
тило: не проходило того дня, 
щоб вона з півклунка пшенич
них колосків до дому не при
носила. Хоча були між ними

з проростом, були й зовсім 
трухлі, та — сількись! Просу
шать та обімнуть Марина з 
Килиною ті колосочки, а на 
вечір і є в них горщик куті.

Раз якось пішла Килина на 
поле за колосками зранку, та 
вже й вечір, а її немає.

—  Господи! Де ж це вона 
ділася? Чи не перестрів, бува, 
її лихий чоловік, чи не зустрі- 
нулась із звіром у полі? — ду
має Марина.

Ниє-омліває материне серце. 
А тут уже й ніч наступає, не
проглядна темнота надходить. 
Марина ні жива, ні мертва. Ко
ли чує — щось лізе в хату, 
ледве лізе . . .

—  Ти, дочко?
— Я, мамо!
—  Де ж це ти була так дов

го? Де барилася?
Світіть, мамо, світло. Бла

годать Божа!
— Яка благодать?
— Як засвітите — побачи

те . .  .
Марина засвітила. Килина 

перед нею стояла, а біля Ки- 
лини аж пять снопів пшениці 
лежало.

—  Де це ти, дочко? — аж 
скрикнула Марина.

— У току, мамо, в пансько
му току, де була пожежа. Там 
під купами попелу багато та- 

.ких снопів зісталось.
Мовчи ж дочко, щ об ні

хто не дізнався!
—  Та це ж я дожидалася 

до смерку, щоб ніхто не ба
чив.

Обсушили ті пять снопів, 
обімяли. Пильнували кожне 
зерня, щоб де не запропасти
лося! Набралося аж півклунка 
зерна.

Наварили куті - димом та 
гарю несе від тієї куті. Сіль
кись! Все ж попоїсти є що,

витопити є чим, та й бігати 
Килині з мисочкою по селу не 
треба. Як уже на сході зерно, 
Килина викрадеться під вечір, 
а як смеркне —  тягне до д о 
му пять снопів; і знову в них 
є, поки не стане.

Отак вони жили вдвох. 
Пильнували про одну кутю, 
більш ні про віщо. З  людьми 
не водилися. Та й коли їм бу
ло з ними водитись? І які з 
ними води та переводи, коли 
в. кожного своє лихо? . . .  У 
того жінка занедужала, той 
сам лежить в обліжній; там 
син умирає, там дочка вже 
вмерла. Пішла на людей по
шесть та хвороба всяка; рі
зачка та пропасниця, а най
більше —  обкладки. Скільки 
від них дітвори /перемерло! 
Оце з ранку любе-миле бігає; 
дивись ув обід — розгоріло
ся, розпалилося, на горлянку 
жаліється, а на другий день і 
Богови душу віддає . . .  За 
малими почало й великих ко
сити: не проходить того дня, 
щоб двох або трьох не хова
ли. Заздалегідь почали йми 
копати. Спершу плакали за 
помершими, а то й плакати 
перестали. Коли їсти нічого, 
то навіщо й жити? Одні соба
ки не переставали що ночі ви
ти — чи то вони вмирущого 
чули, чи вили від голоду? . . . 
Сум пішов по селу, страшний, 
нелюдський сум обняв його 
. . .  Де вже було під той час 
Марині до людей або людям 
до Марини? Кожен сам себе 
знав, себе одного беріг. А 
прийшлося таки так, що й про 
неї люде згадали! Та ще 
як: цілою громадою прийшли 
прохати!

Прочули одрадяни, що па
нич вернувся з далеких країв 
і буде в Одраді. Давні думки

знов окрили їх голови, давні 
надії заворушилися в душах 
. . .  А  може панич віддасть їм 
в оренду Одраду? Як поба
чить, що ті мудрі та розумні 
правителі тільки до школи та 
розору доводять, то може і 
відгукнеться на їх давнє ж а
дання . . .  От і цього року — 
скільки то добра пропало? А 
через 'В ІЩ О ? Через недогляд, 
через вигадки мудрих —  ду
же вже бач, премудрили . . .

Щ о не кажи, а не панське 
діло біля землі ходити: і кло
поту багато, та й утрати не 
мало. Саме краще —  віддай 
людям та готові грошикй бе
ри.

Знов почали одрадяни схо
дитись до гурту та радитись 
поміж собою.

—  Коли б то скоріше панич 
приїхав! Підемо всі До нього, 
до одного підемо й дітей з а 
беремо з собою. Д о ніг упа
демо, слізьми прохатимемо — 
хай візьме -від нас свою неві
ру, хай віддасть нам в оренду 
Одраду. Хіба в нього тільки й 
землі, що при О драді? Багато 
є й по других сторонах. Хай 
на тій, коли вже хіть є, його 
німець господарює, а цією нам 
поступиться. Наші батьки йо
го батькови вірно служили, то 
невже ж він не зглянеться на 
наше убожество, невже попус
тить нашим животам пропа
дати? — так гомоніли одрадя
ни поміж собою, гоноблячи 
надію в серці про оренду.

Ось одного дня опівдні 
хтось ще здалеку запримітив, 
що ридван котить в Одраду 
шестериком.

—  То він, він! То його сам 
Бог до пас засилає! мови
ли одрадяни й виставилися в 
дві лави по вулиці.

О сь  п о к а з а в с я  ш е с т е р и к  і в

Одраді, несучи за  собою  зд о 
ровенний ридван. Вікна в ньо
му зачинені та ще й хварту
шинами завіш ані; високі, мов 
верстви, коні важко тю паю ть; 
у них селезні грають та калю- 
ка зп ід коліс розкидається на 
всі боки. Ось вони вбігли у 
вулицю. Тісна вулиця задля 
шестерика; коні одно до дру
гого туляться, щ об не зачепи
тися об тин. Одрадяни посту
пилися в двори, шапки скида
ють, низько вклоняються . . . 
Та' їх ридван не примічає — 
котить собі з затуленими вік
нами: один тільки кучер вигу
кує: “Ну, діяволи!” —  та до 
купи зводить коней. Ш естерик 
не забарився промчати селом
і повернув у панський двір.

-— Махнемо через яр навпе
рейми! —  хтось гукнув, і д е 
кілька з молодих кинулися 
бігти.

— Постойте! Постойте! — 
загукали на них старіші. 
Бачите —- у вікнах нікого не 
видко й шибки затулено. Вид
но спить панич. Виморився за 
дорогу та й заснув. Нічого 
сьогодні його турбувати, хай 
на завтра.

На завтра — ще ні світ, ні 
зоря, а вже по Одраді ходить 
гомін від двору до двору: ко 
му йти? Як поступитися?

— Та кому ж, як не хрещ е
ній матері? хтось пораяв.

Хай спершу вона піде, по
несе буханця, з приїздом при
вітає, замовить і за нас слово, 
вивідає як там . . .  А тоді 
вже й ми за нею доступимося.

А справді, що так! з а 
гукали всі й мерщій майнули 
всім гуртом до Марини.

Марина тільки щ о встала іі 
не вмивалася; очі в неї засп а
ні, волосся розкуйдане.

(Дальш е буде)
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B I R D S  O F  A F E A T H E R I AM A N  A M ER IC A N

Below we rep rin t a  series of 
questions and answ ers which 
appeared in th e  last (May, 
1941) issue of The Trident, an 
English-language magazine pub
lished by a group of New York
ers, popularly known as the  N a
tionalists, who belong to the  or
ganization ODWU. The ques
tions were asked of General 
W ladyslaw Sikorski, prem ier of 
th e  Polish government-in-exile, 
by the  editors of The Trident.

I t  will be noticed th a t the  
questions asked of the  General 
by the  ODWU-ites were pub
lished w ithout any editorial 
comment upon th e  answers. A t 
the  same tim e The T rident fell 
s tra ig h t into the  Pole’s hands 
by letting  itself open fo r an 
swers which suggest th a t Uk
rain ians m ight care to cooper
a te  with an im perialist Polish 
governm ent, when such a con
tingency never entered into the 
mind of any Ukrainian, except, 
perhaps, th e  “uncompomisable” 
ODWU leaders. I t  is notew orthy 
also th a t  the  ODWU decided to 
ask and the  Polish prem ier was 
willing to answ er questions pu t 
to him  by a  group which, be
fore th e  outbreak of the  war, 
th e  Polish press and govern
m ent accused of close coopera
tion with, and g reat adm iration 
for, H itler and his m ethods—an 
accusation which the  Poles nev
e r retracted . •»

The below is reprinted from 
The T riden t:

Sikorski’s Views
Q. Does Poland intend to 

claim her Ukrainian te rrito ries 
seized by Russia?

A. The Polish Government 
considers itself responsible be
fore all citizens of Poland, and 
cannot of its  own accord give 
up any portion of Poland’s legal 
territo ry .

Q. W hat is the  Prem ier’s a t
titude  tow ard Russia in view of 
her invasion of Poland and the  
recent Soviet-Japanese trea ty ?

A. Poland never w anted to 
have any m ilitary  dispute with 
Russia, and her sincerity  in th is 
direction was stressed a f te r  the 
trea ty  of Riga, by agreem ents 
in 1932 and 1934. General Si
korski often voiced his personal 
viewpoint in his works pub
lished before the  w ar of 1939. 
The fu tu re  am ity  between Po
land and R ussia depends on the 
a ttitu d e  which the  Soviet Gov
ernm ent will adopt a t  the  deci
sive m om ent of form ulating 
th e ir m utual relations.

Q. Does the  proposed Polish- 
Czech Federation intend to in
clude some of the  fo rty  million 
U krainians and how m any?

A. The Polish-Czech agree
m ent so fa r  concerns only those 
two nations. The doors a re  wide 
open to o ther countries.

Q. W hat U krainians in E u
rope are cooperating w ith the 
Polish Governm ent?

A. Not one of the  varied and 
m any U krainian political groups 
e ither in Europe or America 
has ever 'proposed to  Poland 
th e ir  cooperation.

Q. Does th e  P rem ier believe 
th a t  H itler will m arch into Uk
raine?

A. I t  is quite possible th a t 
the  Germ ans will tu rn  to Uk
raine fo r gra in  and to the  Cau
casus fo r petroleum.

Q. Are th e  Germ ans organ
izing U krainian prisoners into 
a  legion, possibly against R us
sia?

D uring th e  period of p repara
tions and actual sessions of the  
U. W. A.’s Tenth Convention, 
there  fell a  holiday on which 
our citizens glorified th e ir  Am
erican citizenship. On the  th ird  
Sunday in May “I Am an Am
erican D ay” was celebrated 
th roughout th e  United States. 
In public parks, in schools, over 
th e  radio, th rough  parades, con
certs and public m anifestations 
— everywhere th e  m eaning of 
being an Am erican was dis
cussed. V eterans of previous 
wars, young people who came 
to be tw enty-one years of age 
and th u s  entered into active 
participation in th e ir  civic 
righ ts, recently naturalized citi
zens, school children and grey
haired refugees from  under the  
boot of a  d ic ta to r s ta te —all

d icta to r 'decrees. T heir “woe” 
and th e ir "rejoicing” is a  m at
te r  of governm ent propaganda 
and censorship. "Good” and 
“evil” is determ ined by govern
m ental communiques, and only 
such ba ttle  has “allure” to 
which th ey  are  sen t by th e  dic
ta to r’s will and by an order of 
his corporals.

Here lies the  greatness and 
pride of America. H ere a hu
man being can be a  “rfian” 
whenever he wishes, whenever 
he has the  s treng th  and will, 
e ith e r fo r a  “single hour,” or in 
“days of youth, of spring”— or 
th roughout the  course of his 
whole life.

ють в фабриці.
Я. Лисяк, предс.; Т. Френькевич, 

касієр; І. Гось, сені*

ВІДДІЛ 35, ВИЛКС-БЕРИ, ПА. Пів
річні збори в неділю, 8 червня, в 

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

ВІДДІЛ 164, СКРЕНТОН, ПА, Збори 
в неділю, 8 червня, в 2-ій попол., 

в Америкен Ліджен Гол. Проситься 
всіх членів прийти і вирівняти свої

ЗБ О РИ  ВІДДІЛІВ
УКР. РО Б. СОЮ ЗА

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

попол. Обовязком всіх членів і член- 
кннь прийти, бо є важні справи. Б у
де справоздання урядників і кон
трольної комісії за  шість місяців, 
котрого повинні вислухати всі члени 
і членкині. Д елегат здасть зв іт з 
Д есятої Конвенції У. Р. Союза. Кот
рі родичі мають дітей, що ще не є 
членами У. Р. Союза, нехай подба
ють про це, щоб їх вписати в ряди 
наш ої організації, де будуТь мати на
году користати з того добра наш ої 
організації, що ми всі протягом ЗО 

joined in th e  chorus of expres- літ придбали. Довгуючі нехай вирів
sions about the  significance of
citizenship in the  world’s g re a t-

вкладки,
вані.

можуть бути суспендо- 
Гр. Матвійчук, секр.

ВІДДІЛ 282, НЮАРК, Н. Д Ж . Збори 
в середу, 11 червня, в 7:30 веч., 

при 160 Спринґфілд Евню (другий 
поверх). Проситься членкинь і чле
нів прийти на ці збори. Буде спра-

коси
Маємо австрійські серпй 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. 
М олоток 60 ц. Брусок 25 ц. 
Серп з зубами $1.00.

Замовлення враз з грішми посн- 
лайте на адресу:

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

ДРУКАРНЯ А М ЕР И 
КИ В ФИЛАДЕЛФІЇ

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

AMERICA 
817 N orth Franklin  St., 

Philadelphia, Pa.

воздання делегата з конвенції 
П. Семчишин, голова; Д. j w  

секр.

ПЕРШИЙ 
НАРОДНИЙ ПОГРЕБНИК 
на Филаделфію й околицю

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ
Cor. F ranklin  & Brown Sts., 

Philadelphia, Pa.
Tel.: M arket 1320

ОБСЛУГА В ДЕНЬ ІВ  НОЧІ

S O U T H  S I D E  B A N K
AND TRUST COMPANY

Складайте свої ощадности 
в цім сильнім і певнім банку 
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est democracy.
Yet few could have expressed 

w hat Am erica can give and has 
given to those who have come 
w ithin he r embrace, than  the  
g reat U krainian poet Ivan F ran- 
ko. Sixty years ago he said in 
his poem, “Forget N ot” :
B ut only he who loves,
Whose blood is quick to  throb, 
In whom hope heals all wounds, 
Whom battle  doth allure,
Who weeps fo r o thers’ woe, 
Rejoices, in th e ir  good,
He only is a man.

A. Germ ans organized Uk- ] All th rough  th y  life, perhaps,
rainian divisions in occupied Po
land, form ed from  U krainian 
soldiers taken prisoners in Po
land, and from  U krainian youth 
which did not serve in the  arm y 
before.

Q. Will U krainians be accept
ed in the  Polish Legion in Can
ada?

A. Poland fighting fo r her 
freedom will welcome into her 
arm y volunteers of every na
tion friendly to her striv ing  to 
ward a sim ilar goal.

I t  may not be th y  lot 
A man like th is  to be.
Y et be thou such, e’en though 
B ut fo r a  single hour.

(T ran s la ted  by P ereival CuiVdy) 

Today, th roughout vast areas 
of the  habitable world, honest, 
courageous, idealistic and t a 
lented people cannot be “men,” 
not even for the  “single hour” 
of which Franko  speaks. Yes, 
they  a re  allowed to suffer, but 
to love or to express th e ir  love 
—th is  they  can do only as the

нають свої залеглости, щоб не пере
носити на слідуючий пів-рік. Збори 
відбудуться в 4-ій годині з причини, 
що багато членів і урядників працю-

DRO P U S A LIN E

You have already been invit
ed to join the  U krainian W ork
ingm en’s. Association, which, as 
you know, is a benevolent f ra 
ternal order w ith over $2,600,- 
000 in assets and more than  
12,500 members. We do so 
again, irrespective of your po
litical or religious convictions— 
no m atte r w hat you call your
selves, U krainians, Rusins or 
C arpatho-Rusins—we ask you 
to  join our ranks if  only to 
streng then  our community and 
group streng th . We ask you to 
join because we feel th a t  by 
doing so you can help yourself 
individually and our life in gen
eral.

The U. W. A. has four differ
en t kind% of policies for adults 
between sixteen and fifty-five, 
and th ree  policies fo r children 
up to fifteen, for various sums 
between five and two thousand 
dollars.

F o r adults we have full life 
policies as well as certificates 
payable a t  age 70 or 85. We 
also have twenty-paym ent-life 
policies, whereby a member 
pays dues fo r only tw enty years 
bu t rem ains insured fo r the  rest 
of his life; and, finally, tw enty- 
year endowment policies, where
by you pay dues fo r tw enty 
years and receive your benefit 
in cash during your lifetime. 
Should a  holder of one of these 
certificates pass away a t any 
tim e during these tw enty  years,

then his rig h tfu l heirs will re 
ceive th e  full am ount of his 
security.

F or children we have an o r - і and
dinary life policy, an  endow
m ent whose face value is re
turnable when th e  child reaches 
sixteen, and a tw enty  year en
dowment policy.

So stop and th ink  th e  m atte r 
over. Is i t  w orth your while 
to join and enroll your children 
in a strong, modern, benevolent 
association such as the  U krain
ian W orkingm en’s Association? 
If so, then contact us by le tte r 
or penny postcard th u s : Uk
rainian W orkingm en’s Associa
tion, 524 Olive S treet, Scranton, 
Pa.

We’ll see to  it th a t  one of 
our representatives or local A s

sembly officers calls a t  your 
home to explain w hat kind of 
policies a re  best suited fo r you 

your children and w hat
kind of benefits these policies 
will give all of you.

Remem ber th e  m otto about 
patronizing your own, and in
sure yourself in your own or
ganization, which will come to 
your aid sooner than  another.

You can re s t assured th a t  we 
will welcome you and give you 
honest advice and inform ation. 
If  you don’t  believe us, then  
try  w riting  us, and convince 
yourself.

H ave you asked  your ra th e r  or 
m other to  enroll you fo r m em bership 
(n th e  U kra in ian  W ork ingm en 's  A sso
ciation?

У К Р А Ї Н С Ь К І

Ф А Р М Е Р И !
Якщо плекаєте кури, то 

купуйте малі курчата, що 
вийшли з яєць, тестова
них одною з добрих ла
бораторій в Новій Англії: 
Род Айленд Стейт Ка- 
ледж.

Не тому, що їх можете 
дістати в українця, але 
тому, що з таких курей 
будете мати добрий при
хід. '

На замовлення висилає-' 
мо поштою або експре
сом. Почавши від 31-го 
січня, нові курчата вихо
дять що тижня.

Кому близько, тому ра
димо приїхати до нас осо
бисто в неділю.

Маємо курчата всякої 
раси, до  Вашої вподоби.

Тепер найліпша пора на 
кури.

Пишіть за ближчими 
поясненням» і за цінами 
по українськи або по ан
глійськії на адресу:

John  Fedorowicz,
9 School S treet,

W est W arwick, R. I. 
Tel.: Valley 690

Ф У Т Р А
Михайла Ту райського

ВИРОБЛЕНІ У ВЛАСНІЙ ФАБРИЦІ

i p m m E R
B I R I D

a r e  s u r e  t o  b e  
j u s t  w h a t  y o u  w a n t -  
l i g h t ,  d e l i c i o u s  a n d  o f  
f i n e  t e x t u r e .

Alb*'
WJF DoubleTeeted'Double Action

І І С  BAKING POWBER
- £^ .сі,а*лХ

U se  o n ly  o n e  level tea* 
sp o o n fu l to  a  c u p  o f  
sifted  flo u r fo r m o s t rec ipes .

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR G O V ER N M EN T

A New And Complete Selection Of Persian Lamb 
Skins On Hand. All F resh  Pelts Matched By Our 
Experts. A t Varied Prices To Meet Every Woman’s 
Budget. Style, Quality, and W orkmanship Are Com
bined In Our Coats.

Prices Will Be H igher N ext Fall. T hat Is Not A 
Prediction —  I t ’s A Fact. If You Contemplate Buying 
A New F u r Coat, Now Is The Time To Avoid Those 
High Prices.

F or A Small Deposit Your Coat Will Be Made Up 
And Gradual Paym ents Can Be Made D uring The 
Sum m er Months And We Will Hold Your Coat In 
Our Cold Storage Vaults Until The Fall.

P E R S in n  Ш Ш В
Knowing W hat Is Ahead Of Us, We Have Invested 
Heavily In Fine Skins And Are Prepared To Pass 
The Saving On To You.

BUY YOUR FURS WITH CONFIDENCE AT

M I C H A E L  T U R A N S K Y
ВИРІБНИЦТВО ФУТЕР ВІД 1919 РОКУ

Bet. 29 & 30 Sts.
350 SEVENTH AVENUE 

NEW  YORK, N. Y.

Lackaw anna 4-0973

16th Floor

P E T E R  P E N B y  N ICK  N ICH O LS
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