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МОСКВА СПРОСТОВУЄ ВСІ поголос
ки ПРО БІЙКИ НА СОВІТСЬКО- 

НІМЕЦЬКІМ КОРДОНІ
Т У Р Е Ч Ч И Н А  ПІДПИСУЄ ДОГОВІР З Н ІМ Е Ч Ч И 

НОЮ, А Л Е ОБІЦЯЄ Д О Д Е Р Ж А Н Н Я  ДОГОВОРІВ 
З БРИТАНІЄЮ

АЛІЯНТСЬКІ ВІЙСЬКА УВІЙШЛИ ПІСЛЯ ЗАВЗЯТОЇ 
БИТВИ НА ПЕРЕДМІСТЯ ДАМАСКУ (

В останніх двох днях появилось ще більше віс
ток про. совітсько-німецьке напруження і одночасно 
стало ще більш очевидним, що джерелом ТИХ ВІСТОК 
е передовсім Берлін.

Анкара, столиця Туреччини, щ о є хвилево г о 
ловним 'центром, звідки? 
розходяться ВСЯКІ ПОГО
ЛОСКИ, пущені німецькою про
пагандою, подала вістку, що 
німецькі жадання до Росії по
ставлені в  ультимативній ф ор
мі та що після того, як мине 
реченець ультимату, німецька 
армія увійде на совітську те
риторію. Подібні алармуючі 
поголоски походять з ріжних 
столиць тих держав, що оку
повані тепер Німеччиною.

Сензацію викликала в четвер 
вістка, б\?цім то перехоплено 
радіо-передачу в грузинській 
мові з Тифлісу, на Кавказі, в 
ікій сповіщалось про недале

кий зудар з Німеччиною. Со
вітський анонсер буцім то за 
кликав громадянство до опо
ру і критикував уряд у Москві 
за уступчивість. З Гелсинок, 
у Фінландії, переловлено буцім 
то подібне повідомлення по 
радіо, що повідомляло про по
хід фінської армії в спілці з 
Німеччиною проти Росії. Оби
дві вістки показались потім 
журналістичною “качкою”. На
водимо їх для прикладу, яки- 

способами працює тепер |
[воєнна пропаганда.

Москва рішуче спростовує
З Москви ще вчора в по- 

I лудне передано рішуче спрос- 
ктовання, що ніяких прикор- 
I донних боїв з німцями не бу- 
I .10.

Сам Берлін стверджує в од
нім з урядових повідомлень,
Що кружляє безліч поголосок 
про напруження між Берліном 
і Москвою, але додає одночас
но, що всі чутки про недале
кий зудар та про військові ру- 

[ хи на кордоні з.Совітами без- 
I основні.

“Війна нервів”
Ціла ситуація потверджує 

здогад, висловлений на 'почат
ку поважними обсерваторами,
Що всі аларми про недалеку 

і війну проти Росії це “війна 
нервів", аранжована Берліном,
Щоб дістати від Сталіна нові 
Уступки. Які це уступки, про 

І те завчасно говорити.
Дехто висловлює здогад, що 

найновіша німецька “війна нер
вів", спрямована теж на мо
ральне захитання Британії.
Поголоски про можливу війну 
Німеччини з Росією оживять 
групу так званих “апізерів” у 
консервативній .партії, які за 
всіди були за замиренням з 
Гітлером, якщо він піде проти 

і Росії. Взагалі ж постійне по
вторювання вісток про німець 
ко-совітське напруження може 
викликати безосновні надії се
ред бритійського населення, а 
потім ще більше пригноблен
ня, як ці надії не сповняться.

Турецько-німецький договір 
Серед повені поголосок з

МОБІЛІЗАЦІЯ В ФІН
ЛАНДІЇ

останніх днів можна вилови'- 
ти одну дійсну подію, що ту
рецький уряд підписам з Ні
меччиною договір про нена
пад.

Цей договір є вислідом дов
гої і впертої праці одного з 
найбільш безоглядних гітле 
рівських дипломатів, фон Па 
пена, який майже два роки 
штурмував терором і обіцян
ками турецьких міністрів, по
ки не добився свого.

Турецький уряд запопадли
во підкреслює в своїх заявах 
що підписання договору з 
Берліном не нарушує ні в чо
му договорів з Британією. 
Мовляв, Туреччина ці догово
ри додержить. Туреччина має 
з Британією військовий союз 
і навіть тепер ще н а  її тери
торії находиться бритійська 
військова місія, яка працює 
раз<}м з турецьким генераль
ним штабом.

Дехто каже, що новий до
говір Туреччини спрямований 
проти Росії і має забезпечити 
Німеччині вільну руку на ви
падок німецько-совітської вій
ни. Одначе відомо теж, що ще 
перед підписанням цього д о 
говору Туреччина вже настіль
ки була залежна від Берліна, 
що тихцем перепускала ні
мецькі відділи через свою те
риторію до Сирії. Теперішній 
договір ще збільшить цю її 
залежність від Берліна, а не 
ослабить її.

Поступ аліянтів в Сирії
Найновіші вістки з Сирії по

дають, що бритійські і вільні 
француські війська в Сирії на
ходяться на передмістях Д а
маску. Повідомлення з Віші 
потверджують теж, що на по
чатку тижня аліянтські війська 
заняли летунську пристань у 
віддаленні три милі від Дамас
ку. *

Перед атаком на Дамаск 
бритійська команда намага
лась переконати урядові фран
цуські війська, щоб вони зд а 
ли це місто без бою і охоро
нили його памятки перед бом- 
бардованням. Одначе францу- 
ська урядова армія відмови
лась від того.

Німецька урядова агенція в 
Берліні подала передучора віс
тку, що Фінландія переводить 
мобілізацію армії. З огляду 
на це джерело правдивість віс
тки не підлягає сумнівам.

Військові коментатори здо
гадуються, що в планах Гітле
ра румунські .і фінська армії 
мають становити дві частини 
кліщів, що повинні натиснути 
вразі війни на совітську армію 
з півночі і з полудня. Більш 
правдоподібне, що ф і н с ь к а  
мобілізація це тільки частина 
в німецькій “війні нервів" про
ти Росії.

Очевидець, який на днях пе
реїздив впоперек Фінландію, 
розповідає, що численні потя
ги їдуть переладовані військом 
в напрямі совітського кордо
ну. Настрій населення напру
жений. Скрізь повно всяких 
поголосок про зудари на кор-1 
доні.

НЮ Й О Р К  ГОТОВИТЬСЯ НАЦІ П РО Б УВ АЛ И  Т Е  
ДО НАПАДІВ З ПО- і Р О Р И З У В А Т И  ГРЕКІВ

ВІТРЯ І Деякі німецькі консуляти в
Америці звернулись до капіта-

ТУРЕЧЧИНА ДАЄ ЗАПЕВ
НЕННЯ БРИТАНІЇ

3 1 Анкари подають, що ту
рецький уряд передав Брита
нії запевнення, що новий ту
рецький договір про ненапад 
з Німеччиною не нарушує від
ношення Туреччини до Брита
нії.

Турецький міністер закор
донних справ, Саракоґлу, за 
певнив зокрема бритійського 
амбасадора, що Туреччина ні
коли не згодиться перепусти
ти через свою територію ні
мецькі війська. Те саме запев
нення має бути передане в 
Лондоні на'письмі.

Від договору з Німеччиною 
турки сподіваються оживлен 
ня торговлі.

На вулицях Анкари появи
лись перший раз німці з гіт
лерівськими відзнаками (свас
тикою).

З  наказу мейора Ла Гвардії 
голова нюйорсіїкої поліції Ва- 
лентайн почав організацію ци
вільної оборони міста перед 
нападами з повітря. Полщійні 
відділи списують доброволь
ців для проти-летунської служ
би, яких вишколять у пода
ванні першої помочі раненим 
і потовченим, сигналізації вог
нів, добуванні людей спід зва
лищ, та стороженні, щоб в час 
затемнення всі світла були по
гашені. Тим способом дума
ють- вишколити 64,000 сторо
жів і рятівників.

СТРАЙК ПРОТИ РОДИНИ
До хати робітника на допо

мозі, В. Стенфорда у Форт 
Вейн, Інд., спровадились бать
ки його жінки з синами і їх 
жінками, разом сім 'людей. 
Стенфорд має семеро своїх 
дітей. Доведений до розпуки 
гамором та ті'снотою, Стен-

нів грецьких кораблів на аме
риканських водах, щоб попи 
негайно віддали себе до роз- 
порядимости встановленого в 
Атенах німцями уряду. Грець
кі капітани, які тепер перево
зять своїми кораблями товари 
і матеріяли до Англії, відказа- 
/іись і повідомили про Це 
грецькі консуляти. Вони ціл
ком 'слушно підозрівали, що 
уряд атенських “квізлінґів" 
певно вимагатиме, щоб вони 
пробували втікати зі своїми 
кораблями до німецьких або 
француських портів. Довідав
шись про цей крок німецьких 
консулів, особливо нюйорсь- 
кого консули БОрхерса, аме
риканське правительство не
гайно наказало всім німець
ким консулятам забиратись зі 
Сполучених Держав.

КОМПАНІЇ СТРАЙКУЮТЬ
Власники тартаків у стейті 

форд “випровадився" на горо- j Вашингтон відкинули вироб
лень перед хаток) і вивісив лениіі Оборонною Радою По
там над своїм Ліжком плакат, j середництва проект замирення 
що “тато страйкує проти тес-1  між ними і страйкуючими ро

НІМЕЧЧИНА Й ІТАЛІЯ ЗАКРИЛИ А М Е
РИКАНСЬКІ КОНСУЛЯТИ

У відплату за закриття ні
мецьких коисулятів у Сполу
чених Державах, німецький і 
італійський уряди повідомили 
американські амбасади в Бер
ліні і Римі, що всі консуляти 
Сполучених Держав в їх дер
жавах і на окупованих ними 
територіях мають бу ти 'закр и 
ті до 15-го липня. Німці до 
свого розпорядку додали по
яснення, що американські кон- 
сулярні урядники займались 
ш п і о н ажею, протинацистич- 
ною агітацією, та зносинами з 
елементами, ворожими до Гіт
лера, і через те їм забороня
ється дальше урядувати. Це 
пояснення, яке складається з 
перекручень і видумок, було 
видане на те, щоб німецьке і 
поневолене Гітлером населен
ня не довідалось, що це Аме
рика почала виступати гостро 
проти гітлерівців, а не вони 
проти неї.

тів, швагрів і інших розбійни 
ків”. До 24-ох годин родина 
жінки найшла собі помешкан
ня і випровадилась.

АНГЛІЙЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ
ПРО ВАЖНИ-И ВИНАХІД
З Лондону повідомляють, 

ЩО Клеменс Атлі, відомий 
представник робітничої партії 
в бритійськім кабінеті, повідо
мив пресу про новий важний 
винахід, який поможе успіш
но поборювати німецькі нале
ти.

Винайдений апарат дає змо
гу відкривати ворожі літаки в 
віддаленні багатьох миль і 
означувати їхню позицію.

бітниками. Вони -противляться 
постанові, що всі вони разом 
мають договоритись з юнією 
щодо постійного контракту. 
Компанії хотіли б Договорю
ватись з кожним ^окалем ок
ремо. Юнія заявила, що буде 
далі страйкувати, як власники 
не погодяться на проект Ради 
Посередництва.

ВИВЕЗУТЬ НІМЦІВ ДО ЕВ- 
РОПИ

Американський уряд не хо
че, щоб німецькі агенти роз
лізлися зі .Сполучених Держав і 13-ому ході
по середущій і південній Аме
риці і тому заборонив їх виїзд 
поза свої кордони. Після 10-го 
липня їх всіх зберуть на один 
корабель і відішлють просто 
до. Німеччини. Американський 
амбасадор в Лондоні вже ве
де переговори з Англією, щоб 
вона вільно перепустила та
кий транспорт.

ПЕРЕМОГА ДЖО ЛУИСА j
Світовий чемпіон боксу важ-і 

кої ваги,- Джо Луис, переміг в 
Ню Йорку свого чергового 
противника, Биллі Канна, в 

ударом, від якого
противник впав приголомше
ний. До того Биллі Канн ви
казав незвичайну зручність, 
швидкість і боксерську зд іб
ність, та кілька разів поважно

А. Ф. П. КРИТИКУЄ СТРАЙКИ
Американська Федерація Пра- 

і ці, у місячному огляді робіт
ничої діяльности в Америці, 
скритикувала гостро заходи 
нацистів і комуністів виклику
вати неоправдані страйки і пе- 
решкоджувати оборонній ін
дустрії. У звіті стверджено, 
що комуністичні і нацистичні 
агенти стараються викликати 
незгоду між робітниками, про
вокують їх на шкідливі для 
робітництва і для держави ви
ступи, і тим стараються зро
бити прислугу німцям і совіт
ській державі.

j Італійський розпорядок був 
І виданий як свого рода "попе
редження” подібного амери
канського розпорядку. Італій- 

I ці припускали, що Сполучені 
І Держави накажуть незабаром 
І і їх консулям забиратись, тому 
видали свій наказ скорше. Ок- 

| рім того, коли б німці прогна
ли американських консулів, а 
італійці ні, тоді населення оби- 
двох країв почало би питати, 
в чому справа і допиталось 
би до того, що обидва уряди 

■ хочуть закрити.
' Американський уряд прав- 
Ідоподібно закриє тепер всі 
і італійські консуляти в Сполу- 
j чених Державах.

В Німеччині, окрім консуля- 
. тів, закрито також бюра пе- 
ресилкової компанії “Амери- 

t кен Експресс”, як відплату за 
закриття німецького туристич
ного, пропагандистичного і 
пресового бюра в Америці.

ОБМЕЖЕННЯ ГУМИ І ГАЗОЛІНИ
Секретар внутрішніх справ і 

головний адміністратор наф
тової індустрії, Гаролд Ікес, 
заповідає можливість уведен
ня карт на газоліну у східних 
стейтах. Ікес каже, що довіз 

^газоліни з пристаней над Ме
ксиканським заливом зменшив
ся на стільки, що вже незаба
ром готова появитись поваж
на недостача нафтових про
дуктів. Причиною Зменшення 
довозу є те, що велику части
ну кораблів, що перевозять га
золіну і її продукти, віддано 
на услуги флоти і позичено 
Англії. Залізничі компанії від

повіли на це заявою, що воии 
можуть перевезти велику кіль
кість нафти і газоліни, тому 
що 19,000 їх вагонів-збірників 
стоїть без діла.

Щ одо гуми, то напруження 
на Далекому Сході і великі 
закупи гуми на запас приму
шують уряд робити заходи, 
щ об зменшити вживання того 
продукту, особливо на менше 
потрібні ціли, як забавки, де
які люксусові предмети, тощо. 
Уряд Оборонної Управи Про
мислом пропонує, щоб зуж и
вання гуми зменшити на 25 
відсотків.

Р Е З И Г Н А Ц ІЯ  Д А Й Н С Т Р И

3,000 ЛІТАКІВ НА МІСЯЦЬ
В найближчому році амери

канські фабрики і варштати 
загрожував Луисови швидки- вироблятимуть пЬ 3,000 літа
ми і добре виміреними удара-]к ів  на місяць, заявив голова 
ми. Це було замітне тимбіль-1 Ради Оборони, В. Кнудсен, пе- 
ше, що Канн був на 25 фунтів | ред фінансовою комісією се- 
легчий від Луиса. | нату. 1

НАЙНОВІШІ НАБУТКИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФЛОТИ

БРИТІЙСЬКІ ЛІТАКИ ДАЛІ 
БОМБАРДУЮТЬ

Щоденні налети бритійських 
літаків на німецькі промислові 
центри не припиняються вже 
другий тиждень.

Совітська Красная Звєзда 
_ подає, що підчас недавнього 

•бритійського налету на при
стань в Гамбурзі затоплено 
пять німецьких підводних чов
нів. Та сама газета подає, що 
внаслідок збільшених бритій
ських налетів продукція у ві
домих німецьких фабриках 
зброі Крупна в Надренщині 
значно потерпіла.

Предсідатель Оборонної Ра
ди Посередництва, Кларенс 
Діуікстра, зголосив свою ре
зигнацію, яка була принята 
президентом Розевелтом. Він 
подав як причину своє бажан
ня вернути назад до універси
тету у Визконсин, де научна 
і адміністраційна праця вима
гає його присутносте. Прези
дент Розевелт приняв резигна

цію і подякував Дайкстрі за 
добре переведення асентирун- 
кової конскрипції, якою він за 
відував, і за успіхи Оборонної 
Ради Посередництва. Наслід- 
ником ,Дайкстри буде правдо
подібно його теперішній за 
ступник, Виллям Дейвис, голо
ва уряду посередництва у ро
бітничих спорах стейту Ню 
йо(ж .

УВАГА! УВАГА!

Ч Л ЕН И  У .  Р. СОЮЗА В ПОВІТІ Л А К А В А Н А !
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 -------

ВгоРі нюйорська летунська пристань Флойда Беннетта, яку недавно передано длй вій- 
т н і  ч 1 » » ИТКд ' ВнизУ зліва: Адмірал А. Ендрюс відчитує розпорядок при переняттю п р и -1 
б у ^  вжитий дляМперевозуКвШсьі^аКЄ̂ СОВИ*' ПаР0ШШВ “АмеРика”' зареквірований урядом і (
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З а  оголошення релакція не відповідає

нафти й газоліни. Тимчасом вже кілька тижнів з а 
повідають, щ о у  східних стейтах її забракне, тому 
щ о кораблі-збірники (тенкери), які її  довозять, п о 
трібні для флоти. Рівночасно залізничі знавці твер
дять, щ о 19,000 залізничих тенків для перевозу н аф 
ти і газоліни стоять даром, хоч можна б їх  вжити 
для постачання східних і всіх інших стейтів. Н аф т о 
ві компанії дістануть у найближчому часі від уряду 
великі субсидії на б уд ову  проводів, якими будуть 
помпувати нафту з шибів у  Тексас, Луизієні і Окла- 
гомі до  рафінерій у  Ню Джерзі.

Все це разом виглядає якось дивно. Чи нафтові 
компанії не викликують штучно страшака “ недоста
чі газоліни” , щ об дістати без к ош ту найдешевший 
спосіб постачання її з одного кінця Америки в д р у 
гий? Чи теперішня підвишка цін на газоліну не є 
припадково “ побічним грабунком” , от так, щ об і 
при цій нагоді заробити? Взагалі, ціла наф то во-га
золінова ситуація виглядає щ ось  дуж е неясна і є 
небезпека, що вона знову “ запахне” , так як це було 
за Т еодора Розевелта і за Гардінга.

УДАР ПО Н А Щ Т И Ч Н ІН Р О П А Г А Н Д ІВ  АМЕРИЦІ
РІШУЧІ КРОКИ

Віддання усього майна німецьких та італійських 
установ і громадян в Америці під гострий контроль 
уряду, закриття німецьких консулятів, заборона ви
їзду німців поза межі Сполучених Держав, обмежен
ня приїзду біженців з Німеччини, підготовка узбро- 
єння американських торговельних пароплавів все 
це кроки до війни. Ніодин з них, ні всі вони разом 
ще не означають, що Сполучені Д ержави мусять ви
ступити збройно проти держав осі. Але з другого  
боку вони виразно показують, щ о війна Америки 
з Німеччиною й Італією, а як Японія до  того вмі
шається, то і з нею, може початись просто за кілька 
хвилин після того, як це стане необхідним.

Та згідно з американською конституцією війна 
може початись тільки в двоякий спосіб: або хтось 
нападе на Сполучені Держави, їх ф лоту  або їх  посі- 
лости, або американський конгрес рішить, що С п о 
лученим Державам треба воювати. Воєнне поготів- 
ля, створене згаданими вище розпорядками, вказує 
більше на першу можливість: на воєнні дії, сп ро во
ковані німецьким чи чиїм іншим ворожим виступом.

Дотеперішня поведінка Німеччини показувала б, 
що Гітлер буде за всяку ціну оминати війну з А м е
рикою, бодай у цей час. Це видно хоч би з того, 
що та частина німецького населення, яка потайки 
не слухає американської й англійської радіопередачі, 
не знає ще дотепер про справу “ Робін М ура” , про 
замороження фондів, чи про наказ, яким вигнано з 
Америки німецькі консуляти. Як причину р озп ор яд
ку берлінського уряду, яким наказано американським 
консулям забратись до 15-го  липня з Німеччини, п о 
дано не попередній американський наказ німецьким 
консулям, а видумані обвинувачення проти амери
канських консулярних урядників. Мовляв, вони п ро
винились, а не Америка дала поличника нацистичній 
дипломатії . Гітлерівці очевидно бояться вражіння, 
яке на їх населення зробило б наближення воєнного 
стану між Німеччиною і Сполученими Державами. 
Щ о ж доперва казати про саму війну, якої вже не 
вдалось би сховати ні від власних громадян, ні від 
населення поневолених країв.

Та в час такого напруження події висмикуються 
зпід влади навіть найбільш твердих диктаторів. П о 
вторення такого припадку, як з “ Робін М уром” , р о з
криття якогось особливо шкідливого саботажу, пій
мання шпіона, вбивство громадянина, все це може 
стати початком воєнних кроків, особливо в такому 
стані умів, почувань і нервів, як теперішній. Д уж е  
легко такий випадок може бути наслідком пр о во 
кації сторін і осіб, яким залежить на викликанні вій
ни. Така провокація колись може й виявиться, але 
моментально можуть заревіти гармати і сотні воєн
них кораблів та тисячі ^ітаків посунуть проти себе.

Та інакше годі. В час, коли держави “ осі”  з д о 
були стільки перемог застрашуванням, шпіонажею, 
саботажами і іншими видами діяльности “ пятої ко- 
лумни” , Америка не може дозволити собі на те, щоб 
її страшили, чи розкладали з середини. Гітлер і й о
го ріжнонаціональні поклонники мусять раз д о в ід а 
тись, що на їх силу може бути відповіджено рівною, 
коли пе більшою силою. Том у -приняті американ
ським урядом міри є цілком оправдані. Тепер у  ве
ликій мірі від Гітлера, а в значній мірі від випадку 
залежить, чи ті рішучі кроки правительства С п о л у
чених Д ержав викличуть у недалекому вже часі вій
ну, чи ні.

НЕЯСНА СПРАВА
Продукція та розподіл нафти і її продуктів у 

Сполучених Д ерж авах  звязані були в минулому з б а 
гатьома скандалами, коли не просто злочинами. Н е
бувалий зріст одної нафтової компанії і її безогляд
на поведінка -довели були До ухвалення проти-трос- 
гових законів та урядових розпорядків, які зробили 
Теодора Розевелта незвичайно популярним прези
дентом. - 3 . нафтою були звязані скандали “ генґу з 
О гайо”  за часів Гардінґа, нафтою  була підлита д о в 
гий час політика Сполучених Д ерж ав відносно М е
ксико іі інших латинських республік .

Нафта і її продукти незвичайно важні в тепе
рішній війні. І знову біля неї “ пахне”  всілякими скан
далами і таємницями. Японія, як відомо, ставиться 
вороже до американських інтересів в Азії; Америка 
ш ироко і голосно розголош ує свою приязнь до Х і
ни. А разом з тим Японія покриває найбільшу час
тину свого наф тового запотребовання довозом  зі 
Сполучених Держав.

Америка вважається найбільшим продуцентом

З приводу закриття амери
канським урядом німецьких 
консулятів та ріжних німець
ких організацій, американсь
кому громадянству починає 
приходити до свідомости, я- 
кий могутній і розгалужений 
апарат нацистичного шпигун
ства і пропаганди находився 
дотепер в головних центрах 
американського життя.

Закрита німецька пропаган- 
дивна агенція» “Трансовшен 
Нюз Ейдженси” у Ню йорку, 
наприклад, пересилала кожно
го дня до Берліна по радіо б і
ля 3,000 слів інформації! про 
відносини в Америці. Ті ін
формації, відповідно закраш е
ні, пересилались з Берліна ра
зом з іншими вістками голов
но до Південної Америки, на 
яку гітлерівська пропаганда 
звертає, як відомо, спеціяльну 
увагу.

Друга пропагандивна німець
ка установа “Німецька Б ібліо
тека Інформації" в Ню йорку, 
тепер теж закрита, заливала 
просто ріжні американські ус
танови, пресу й окремих осіб 
повіню пропагандивної літера
тури.

Все, що дотепер зроблено в 
ділі припинення нацистичної 
пропаганди і шпигунства в 
Америці, порівнюють поки що 
тільки з затканням одної д ір
ки в ситі. Щоб протиділати 
сильніше нацистичній акції, 
американський уряд видає те
пер ріжні розпорядки, що за 
деякий час повинні дати добрі 
наслідки. Ось важніші з них.

Державний Департамент у 
Вашингтоні вислав американ
ським консулятам у “деяких 
країнах” в Европі (Німеччина, 
Італія і окуповані ними дер
жави. — Ред.) доручення, щоб 
вони здержали видачу віз на 
вїзд до Сполучених Держав 
тим особам, які лишають на 
місці свою родину. Цей роз
порядок опирається на під», 
зрінні, що нащісгична чи ф а
шистська влада примушує час
то таких осіб бути в Америці 
її агентами, шпигувати, збира
ти й доносити інформації, за 
грожуючи їм, що вразі непо
слуху полишена на місці їхня 
родина потерпить. У таких ви
падках візи можуть бути ви
дані тільки за згодою Держ ав
ного Департаменту.

У середу Державний Д епар
тамент видав ще один розпо
рядок, яким забороняється 
виїзд з Сполучених Держав 
членів закритих німецьких кон
сулятів і 330 тисяч чужинців 
німецького походження без 
окремого урядового дозволу. 
Цей розпорядок має на меті 
перешкодити ріжним можли
востям, що суперечні з амери
канськими інтересами.

Перше всього, при поспіш
нім виїзді німців можуть бути 
вивезені з Сполучених Д ер
жав частинно німецькі фонди, 
які, як відомо, заморожені ва
шингтонським урядом і не смі
ють бути нарушені. За урядо
вими даними німецький капі
тал у Сполучених Державах 
доходить до 'загальної суми 
106 мільйонів доларів. Далі: 
через спинення безконтроль
ного виїзду німців американ

ський уряд хоче не допустити 
до того, щ об вони в більшій 
масі виїхали до країн Півден
ної Америки, де могли б про
довжувати свою підпольну ак
цію.

Задержання чужинців ні
мецького походження має теж 
на меті дати урядови в руки 
зброю  на випадок, якби Ні
меччина не хотіла випустити 
американців. Треба ще зазна
чити, що з загального числа 
330 тисяч німців в Америці, 60 
процент заявили охоту набу
ти американське громадянство 
і не мають думки виїздити.

Щоб не допустити до без
контрольного виїзду німців,

прикордонні урядові установи 
дістали наказ пильно контро- 
іюватн, хто переїздить кор

дон, і здержувати осіб, щодо 
котрих відноситься заборона 
виїзду.

Від 1-го липня зачнеться 
гостріше провірювання апліка
цій осіб, які прохають про до
звіл на вїзд до Сполучених 
Держав. Буде створена комі
сія з представників департа
ментів державного, справедли- 
вости, війни і флоти і вони 
спільно будуть рішати про до
пущення чужинців. Конгресова 
комісія для справ іміграції 
приняла проект закону, який 
позволяе на вїзд до Сполуче
них Держав особам, які пере
бувають в концентраційних та 
борах тоталітарних держав 
аж у рук після їх звільнення. 
Цей проект спричинений час
тими випадками, що гітлерів
ська влада вишукує собі шпи
гунів і донощиків між інтер
нованими в таборах і висилає 
їх сюди буцім то як політич
них втікачів.

Німецький представник пе
редав у Вашингтоні досить 
слабий протест проти закрит
тя консулятів, покликаючись 
на те, що такий розпорядок 
нарушує договір з 1923-го ро
ку. На цей протест буде прав
доподібно дана відповідь, що 
німецькі консуляти закриті не 
за їхню консулярну діяльність, 
а за вчинки, які “стоять ціл
ком далеко від їхніх легальних 
обовязків". Таке мотивовання 
находилось у розпорядку про 
закриття консулятів.

НА СОВІТСЬКІМ ТОРЗІ
У російськім журналі “Со- 

ціялістіческін Вєстнік" (Ню 
й о р к ), число 11 з 12-го черв
ня цього року, дописувач, 
який, мабуть, тільки що при
був до Америки, переїхавши з 
Литви через цілу совітську Р о
сію до Владивостока, розпові
дає свої подорожні вражіння.

Переїзд через Росію був ви
міряний так, щоб не можна 
було задержатись ніде по д о 
розі. Тільки в одній Москві 
призначено було одну ніч на 
переночовання в місті. Зреш 
тою на кожному кроці подо- 
рожних не доглядали пильно 
представники “Інтуриста".

Припадково трапилось так, 
що потяг з Ковна до Мінська 
спізнився, так що за тон час 
відїхав другий потяг, що мав 
їх забрати далі. Це дало по- 
дорожним змогу бути один 
день в Мінську. Наніч не пус
тили їх ніде з залізничої ста- 
ції. Але вдень перші збунтува
лись американці і пішли до 
міста, а за ними викрались на 
власний риск інші подорожні.

З  опису проходу по Мінську 
подаємо тут те місце, де опи
сується совітську торговлю 
харчами.

“День вдався пише автор 
допису — добрий для спосте
режень: пятниця і базар. На

П Р И Г Н О Б Л Е Н Н Я  В Н І М Е Ч Ч И Н І
Представник чеського щ о

денника “Нюйорске Лісти” мав 
розмову з біженцями, які мі
сяць тому покинули Німеччи
ну і приїхали тепер, до Аме
рики. Від них він зібрав низку 
інтересних відомрстен, що ду
має і як живе німецьке насе
лення. Багато з тих біженців 
родились в Німеччині, прове- 
лц_там все своє життя і не зна
ють іншої мови, тільки німець
ку. Вони вирвались з Німеч
чини завдяки тому, що з яки
хось причин могли доказати 
якесь чужоземне горожанство, 
або мали десь в родині жида 
і рахувались небажаними під
даними Гітлера, або просто їм 
пощастило втечи у Ш вейца
рію, а далі ріжними штуками 
дістатись дальше у світ і в 
Америку.

Згідно з їх оповіданням в 
цілій Німеччині панує настрій 
загальної непевности. Люде не 
знають, що принесе будуч- 
ність, бояться її, хочуть мира 
і живуть в постійному страху 
перед англійськими бомбами. 
Гітлерові побіди піднесли тіль
ки настрій в загорілйх иацис- 
тичних колах, особливо між 
провідною верхівкою нацис
тичної партії. Прості люде, од 
наче, крутять головами і ка
жуть: “Ще ніколи один чоло
вік не переміг цілого світа. 
Наполеон також був паном ці
лої Европи, але вкінці найшов 
свою Москву. Гітлер також її 
найде, але де й коли? Провід
ники нацистів вирятуються, 
але т о  буде з нами? Нам 
приндиться страшно за все 
платити.”

Коли поширилась вістка про 
те, що Рудольф Гесс полетів 
до Англії, німецький нарід вті
шився: “Може з того буде 
мир". Люде забули, іцо треба 
уважати на агентів Ґеш тапо і 
говорили про це отверто в по
тягах і трамваях. “Гесс бож е
вільний? Хай буде й так, аби 
тільки приніс мир", казали.

Загально бояться дуже ан
глійських летунських нападів. 
Люде оповідають собі виду
мані історії про якісь нові аме
риканські винаходи, перед я- 
кими ніхто не може сховатись, 
про нові англійські бомби, які 
все пробивають, та про страш
не знищення Бремена, Гамбур
га, Кіля, Колонії та промисло- 

і вих осередків в Рурщині. Уря

довим звідомленням ніхто не 
вірить. Люде знають цілком 
певно, що коли урядовий ко- 
мунікат говорив раз про 20 
жертв німецького налету в Кі
лю, то там в дійсности згинуло
300 осіб за одну ніч.

Ті урядові комунікати гово
рять постійно про те, що ан
глійські бомби знищили шпи
талі,. захоронки, доми для бо 
жевільних та приміщення для 
старців і немічних. Це може 
бути й правда, але всі знають, 
що всі ті захоронки й шпита
лі вже від давна є або касар- 
нями для “спеціяльної сторо
жі” Гітлера, або магазинами 
зброї чи варштатами, де ви
робляють складові частини до 
літаків і гармат. Старих, не
мічних, тяжко хворих чи бо
жевільних або перевезено до 
східних німецьких провінцій, 
або попросту витроєно, згідно 
з нацистичною наукою про 
“чистоту раси,” та про те, що 
тільки здорові й сильні мають 
право на життя.

Інтересно,як нацистична пар
тія старається закривати віст
ки про знищення, доконува- 
не англійськими летунськими 
бомбами. Коли в якому по
мешканні стовчеться віконна 
шиба, власникови візьме мі
сяць або й більше часу, щоб 
дістати від уряду посвідчення 
і дозвіл на купно нової шиби. 
Та коли бомби англійців вночі 
повибивають шиби в цілих 
кварталах, то на рано вже ши
би повставлювапі державними 
відбудовчими відділами. Так
само негайно попраляють у- 
шкоджені доми, вулиці, парки 
і т. п. Коли дім занадто уш ко
джений, то його швиденько 
розбирають, щоб 'руїна не на
вівала страху.

Звичайні німецькі селяне й 
рчбітники переконані, що Ан
глія сильна і що вона навмис
не дозволяє німцям “бави
тись” побілами, щоб затягну
ти війну, вичерпати німецькі 
засоби, а після того зробити 

j поразку ще страшнішою, ніж 
в 1918-ому році. Офіціяльним 
звідомленням “цілком природ
но ніхто не вірить”.

Заосмотрення харчами не є 
найгірше. В порівианні з Аме
рикою це є справжній голод, 
але в порівнанні з тим, що бу
ло перед війною, положення 
не дуже погіршилося. Є хліб,

картопля, а навіть денеде мя
со. Хто має гроші, той може 
навіть добре жити. Люде, що 
памятають останню світову 
війну, кажуть, що ніколи спе
куляція і потайна торговля не 
процвитали так, як тепер.

] Правда, за спекуляцію є висо
кі кари, але ломимо того всі 
спекулюють і багатіють.

Таксамо ніколи не було тіль
ки поголосок про роскіпше 
життя багачів і нацистичних 
провідників, як є тепер. Аме
риканський долар коштує на 
чорній біржі 65 німецьких ма
рок. Офіціяльний курс є чоти
ри марки за долара. Можна 
уявити собі безличне нацис- 
тичне здирство, коли німецькі 
агенції вимагають від родин в 
Америці по 6 і 7 доларів за 
пакунок з трьома фунтами ка
ви і фунтом цукру, який тут 
коштує долара. За тих 6 до 
ларів німецький уряд там діс
тає рівповартість 400 марок, 
себто поверх двомісячну за 
плату робітника!

Навіть нижчі урядовці в Ні
меччині, та рядові або неви
сокі становищем члени партії 
завидують тим емігрантам, що 
завдяки заходам Червоного 
Хреста чи іншим дістають д о 
звіл на виїзд. “От, хотів би я 
бути жидом, казав до гру
пи відїзжаючих такиіі партій
ний урядовець, .—  зараз би 
поробив заходи, щдб від'їхати 
до Америки.”

вулицях багато людей. Перед 
пекарнями велика черга: це ні 
чорний хліб. Лихо випечений 
по карбованцеви за кіло. р„' 
дом друга черга: на білий 
хліб. В цій черзі людей ці.1КОм 
мало: кіло коштує 6 карбован. 
пів. Це не той білий хліб, щ0 
можна купити в Америці і що 
був давно в Росії. Такого х.іі- 
ба в продажі в теперішній Р0. 
сії я взагалі не бачив. Під наз- 
вою білого хліба там прода- 
еться хліб, який в старі часи 
називався пів-білим. Смак 
недобрий. Але його купують 
майже як ласощі. На моїх о- 
чах якась жінка купила пів кі- 
ло, зараз же попросила відрі, 
зати невеличкий шматок і да. 
ла його маленькому синкови, 
що стояв разом з нею в черзі. 
Він зїв його як прянйк,

“Д ва доми далі — ‘Рибо- 
трест’. Велитенський магазин 
з старою обстановкою. П0- 
рожній: торговля йде в одно
му куті. Черга: менша, ніж за 
чорним хлібом, але більша, 
ніж за білим. В продажі лиш 
один рід риби: щука. ГІо 9 кар
бованців за кіло. Старий жид 
купив і, відходячи, нюхає. Рис
кую запит: Добра? Зневажли
во скривив носом: Чи є тепер 
добра? Все ж таки н^ суботу 
буде риба!

“Під відкритим небом 
‘вільний базар’. Не більш як 
десять продавців — жінки-се- 
лянки. Певно колхозниці з під. 
міських сіл. Привезли на про
даж. ‘надвишку’ продуктів. В 
одної - невеликий мішок з 
помідорами, яких півтора де
сятка штук. Заболочені, пін- 
зелені, з залежалими боками. 
На Литві на такі помідори ні
хто й не подивився б. Тут їх 
продають штука по карбован
цеви. Перед другою селянкою І 
на хустині двоє яєць. З нею j 
торгуються і купують: по !)(і j 
копійок за штуку. Третя про- І 
дає частини курки . . .

“Недалеко стоїть хлопчина, 
що чистить чоботи. Питаю 
скільки: один карбованець. 
Виходить, що карбованець то 
найнижча грошова одиниця...."

Вертаючись з міста, автор 
допису стрінувся з представ- - 
ником Інтуриста. Той розсер- j 
дився з а  те, що подорожні не 
послухали його заборони і 
пішли до міста. Він почав на ' 
половину сваритись, на поло
вину жалітись:

“От, як щось вийде з того, 
я маю відповідати. Розстріля
ють, а тоді будете знати! Ад
же казав я вам, що не можна 
відходити з стації.”

Слово “розстріляють" було 
сказано так, якби це було 
щось цілком буденне. 1 на об- 
личі його не було жадного 
вражіння. Так говориться про 
річи, до котрих людина ціл
ком привикла, що увійшли в 
буденне життя.

ЗМІНИ В НАЙВИЩОМУ СУДІ У ВАШИНГТОНІ

Щ & Ш Ш Ш

Президент Розевелт призначив члена федерального Су- 
прім-корту, Стона (по середині), головою цеї н а й в и їц о і судо
вої установи на місце уступившого Чарлса Е. Гюза. В низ' 
фотографії д в о х  н о в и х  членів Супрім-коргу. Зліва: Д о т е п е 
р і ш н і й  генеральний прокуратор Роберт Г. Джексон. Зпрам 
Джеймс Ф. Бирнс, демократичний сенатор з Саут К аролайни.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО 
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Віяд. Заплатив
ПРИХІД:

Відд. Заплатив | Відд. Заплатив Відд. Заплатив
1 .... 93.74 73 .... 102.36 153 ....  26.76 230 ..... 45.74
?, ....  86.55 75 ...... 33.75 154 ..... 37.91 231 ..... 45.6С
3 ... 106.84 76 ..... 17.59 155 . .... 58.92 233 ..... 52.06
4 .... 275.53 77 . .... 14.74 156 . .... 109.90 234 ..... 67.35
5 .... 188.28 78 .... 76.61 157 .... 65.22 235 ..... 27.5S
й ....  23.31 79 .... 135.33 158 . .... 78.12 236 ..... 27.54
7 .... 76.45 80 . .... 32.39 159 . .... 19.60 238 ..... 98.66
8 .... 40.05 82 .... 192.78 160 . .... 35.97 239 .... 100.44
9 .... 138.37 83 .... 10.65 161 .... 45.89 240 ..... 39.39

1П .... 57.21 84 . .... 55.31 162 . .... 13.29 241 ..... 41.70
1 Г .... 31.61 85 84.13 163 . .... 26.00 242 ..... 16.84
1 Z .... 14.60 86 . .... 93.49 164 . .... 125.24 243 ..... 16.34
13 ....>125.33 88 .... 25.74 165 . .... 73.18 244 .....225.38
14 .... 84.88 89 .... 14.55 166 .... 75.85 245 ..... 31.49
15 .... 41.91 90 .... 90.18 167 .... 151.00 246 ..... 92.59
16 .... 9.90 92 . .... 50.23 168 .... 24.70 247 ..... 19.71
17 .... 33.77 93 . .... 214.57 169 . .... 22.89 248 ..... 41.93
18 .... 19.14 94 . .... 63.09 170 .... 246.93 249 ......117.97
19 .... 167.76 95 .... 133.67 172 . .... 61J9 250 . .... 5.40
?.о .... 73.53 96 . .... 26.39 173- . .... 23.36 252 . .... 70.61
21 .... 284.64 97 .... 42.62 174 .... 64.46 253- .... 84.57
?.?. .... 65.84 98 .... 45.29 175 .... 87.55 254 . .... 38.01
ЯЗ .... 172.70 99 . .... 27.72 176 . .... 46.02 255 . .... 28.53
м .... 63.08 10 0  . ...321.95 177 .'... 87.94 256 . .... 46.17
?,5 .... 71.28 103 . .... 179.47 178 . .... 32.54 257 . .... 19.85
М .... 38.76 104 . .... 789.01 179 . 2 8 .2 1 258 .... 79.78
87 .... 64.62 105 . .... 14.83 181 .... 39.71 259 . .... 28.84
88 .... 190.84 107 . .... 27.46 182 . .... 118.58 260 . .... 80.55
89 .... 124.86 108 . .... 24.18 183 . .... 121.71 261 . .... 73.49
30 .... 160.40 109 . .... 6.96 184 . .... 60.82 263 .... 30.79
31 .... 135.51 1 1 0  . .... 176.21 185 . .... 60.93 264 . .... 185.72
т .... 92.71 1 1 1  . .... 77.22 186 . .... 38.01 265 . .... 39.13
33 :... 20.85 1 1 2  ...... 179.63 187 . 19.99 266 . .... 221.96
34 .... 6 8 . 1 1 113 .. .... 56.65 188 . .... 32.55 268 .... 34.50
35 .... 127.35 114 .. .... 40.28 189 .... 37.18 269 . .... 20.33
36 .... 1 0 1 . 6 6 115 .. .... 39.89 190 . .... 115.42 270 . .... 10.26
37 .... 410.50 116 .. .... 62.49 191 .... 95.47 271 . .... 96.35
18 81.07 117 .. .... 65-16 193 . .... 199.04 272 > 188.34
39 .... 88.88 118 .. .... 228.07 194 . .... 68.17 273 . .... 11.25
40 .... 119.37 119 .. .... 22.29 195 . .... 80.50 274 . .... 62.44
41 .... 31.82 1 2 0  . .... 147.96 196 . .... 100.38 275 . .... 40.73
4?, .... 5.55 1 2 1 .... 105.36 197 . .... 29.16 276 . .... 17.62
43 .... 172.06 1 2 2  . .... 47.25 198 .... 27.54 277 . .... 125.54
44 .... 162.02 123 . .... 99.97 199 .... 125.99 278 .... 21.82
45 .... 115.78 124 .. .... 10 0 .0 2 200  . .... 100.62 279 . .... 17.43
46 .... 47.29 125 .. .... 16.42 2 0 1  . .... 46.59 280 . .... 13.28
47 .... 127.00 126 .... 6.58 202  . .... 72.12 281 . .... 14.50
48 .... 73.06 127 . .... 9.57 203 . .... 16.66 282 . .... 57.36
49 .... 71.07 128 . .... 35.75 204 . .... 40.48 283 . .... 19.86
50 .... 74.79 129 . .... 33.03 206 .... 99.63 284 . .... 49.52
51 . . . 2 1 0 . 1 1 130 . .... 66.62 207 . .... 16.76 285 .... 38.61
52 .... 15.95 131 . .... 15.01 208 . .... 40.02 286 . .... 19.14
54 .... 14.11 133 . .... 87.15 209 . .... 71.60 288 . .... 14.59
55 .... 14.01 134 . .... 21.15 2 1 0  . .... 20.02 289 . .... 58.36
56 .... 44.36 135 . .... 56.26 2 1 1 , . .... 55.48 290 . .... 7.43
57 .... 131.79 136 . .... 20.96 2 1 2  . ...259.99 291 . .... 83.55
58 ... 33.89 137 .. .... 52.44 213 .. .... 81.27 292 . .... 68.63
59 ... 25.50 138 .. ... 48.35 214 ...... 39.09 294 . .... 30.97
fin ... 143.17 140 .. ... 31.76 215 .. .... 22.25 296 .... 137.96
«1 ... 34.48 141 .. ... 48.43 216 .. .... 13.65 299 . .... 15.88
в?. ... 71.01 142 .. ... 67.23 219 .. .... 2 1 0 . 2 1 301 .... 90.85
fiS ... 26.34 143 .. ... 91.60 2 20  .. .... 78.86 302 . .... 78.92
64 ... 142.72 144 .. ... 104.05 2 2 1  .. ... 90.45 303 .... 16.57
65 .. ... 85.32 145 ... 16.50 223 .. ... 31.66 304 . .... 49.74
fifi ... 63.18 146 .. ... 63.99 224 .. ...130.62 305 .. .... 155.53
67 ... 144.09 147 ... 9.02 225 .. ... 102.89 306 .... 12.38
69 ... 124.47 148 ... 23.66 226 .. ... 41.82 307 .. .... 12.83
70 ... 51.46 149 .. ... 116.04 227 .. ... 89.02 308 .. .... 21.13
71 ... 38.91 150 .. ... 86.66 228 .. ... 207.93 309 .. .... 17.66
72 154.50 152 165.04 229 30.05 310 
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[роцент від морґеджів .......................................................
ІроЦент від позичок членам на грамоти ....................
Іарослий процент від проданих бондів ....................
ент $ід дому ............................ ......................... .................... '
ворот довгу від безробітних членів ............-................

днол Іеренос з фондів: адміністраційного і народно-без- 
робітних, на кошти Десятої Конвенції У. P. С.

Ь  фонду спадкоємців ................. ............. t ......................
іін i f  плата позичок на грамотах Е-85 .................................

плата моргеджів .................................................................
продані бонди ...................................................... ............  1

21,267.15
408.33

3,653.75
63.00

327.79 
165.91
755.79
300.00 
20.88

9,000.00
578.03
262.50
350.00 

10,753.00

РАЗОМ ................ ....:........................................ :.............. $147,906.13

РОЗХІД:
ідділ: 3  фонду посмертного:
2 Товариство ім. Івана Ґонти, по покійнім Василю

Лещишинім ..................................................................... $ 179.00
85 Антін Гучко, похоронні кошти, по покійнім Гри

горію Гучко ........................... •..........................................  300.00
85 До ф. спадкоємців, по пок. Григорію Гучко .... 578.03
18 Параскевія Лужецька,. по мужу Дмйтрі ............ 986.50
44 Марія Тройська, по мужу Франкови ....................  ' 1,000.00
8  ̂ Дмитро Древецький, по жені Профірі ..... ;......1 ,000.00
90 Марія Ковалко, по мужу Івані ........................ ........  910.92

РАЗОМ .............................................................................. $ 4,954.45
рошеві звороти в класах Т, Е, В-70, В-85 і Е-85
-плата позичок членам в класі Е-85 .............................
Обтягнено процент від сплачених позичок ................
іворот проценту членам в класі Е-85 ............................
іворот довгу від безробітних членів ...:......................
нвестовано в моргеджі ................................. ..................... 2 ,000.00
нвестовано в правительственні бонди ............  .......... 50,000.00

848.00
203.50

7.55
4.58

13.50

За часописи і журнали для голови У. Р. Союза ........ 5.31
Скрентон Електрик Компані, за світло .........................  7.65
Ди Комершел Принтері, за друковання членських

аплікацій ..........................................................................  47.50
Премії організаторам, за приєднування нових членів 750.00
Лікарі, за екзамінацію нових членів .............................  151.50
Степан Корпан, подорож і денні видатки по справам

У. Р. Союза ................ .....................:...... ........ ;.......-...... 72.69
Ярослав Чиж, за редаговайня статута і поправок до

статута на Десяту Конвенцію У. Р. Союза ........ 150.00
За переписання статута (стенографічна праця) ....$ 26.00
Народна Воля, за друкарські роботи ...........................  191.75
Поштові оплати при пересилці бондів до продажі 26.29
Народна Воля, передплата від членів ........................  1,100.00
Кошти подорожі по справам У. Р. Союза в Канаді 5.75
Ріссер Бродерс, за печатки для відділів .................... 7.50
Белл Телефон Компані, за ужиток телефону ............ 16.54
За коверти з поштовими значками .1............... .............  15.96
Канцелярійна поміч ......................... і . .................................... 512.23
Чищення офісів ...................................................................... 32.00
Чищення вікон ....................................1........ ............. .'...........  12.00
Рент за канцелярію ............. ......................................... -..... 110.00
Ди Тадд Компані, за папір до писання ...................  37.76
Партридж, Вірт енд КомпанГ, за фотографований

членських аплікацій .......................................... ............  38.25
Роберт Мерріман, кошти подорожі по справам УРС 28.15
Оплата цла за річи, вислані до відділів в Канаді .... 7.67
Кошти видавництва “Юкрейнієн Лайф” ....................  440.91
Перенос до фонду конвенційного на покриття кош 

тів Десятої Конвенції У. Р. Союза ......................... 4,000.00

Ф інансовий Зв іт  У. Р. С ою за за  Травень, 1941 Р. 
(Молодеча Секція)

ПРИХІД:

РАЗОМ ............:............................... ;............................... $ 9,870.32

РАЗОМ ........ .....................................................................$ 58,031.58

З фонду адміністраційного:
Ііатня головних урядників за травень

Державна контроля стейту Пенсилвенія ....................  1
-креитон Санітари Тавел Компані, за рушники 
^гіешелти Сейлс Компані, за рибони до машин
Дімер енд Компані, за папір і недси до печаток .....

ейнолд Бродерс, за папір, пера, атрамент і олівці 
Іен Суммет Вотер Компані, за воду до пиття

$ 576.41 
428.05

Оголлошення бизнесу У. Р. Союза на радіо-годині ....

2.00
7.02
3.23
8.20
2.00

50.00

Відділ: 3  фонду бідних:
7 Марія Стаднір ...........................................■......................$

20 йосиф  ТараТуцький —..................... ...................... .
29 Теодор Казьмірик .................. ......................................
37 Олекса Лисик ................. .............................. .......... . .
37 Евдокія Фарійон ........... .............. ............ :............. :....
37 Василь Умриш .............................j...................................
57 Степан Гінько .................................................. ......... .....
62 Василь Лаба ...................................................................

103 Михайло Гентош ...........................................................
103 Іван Козій ........................................................................
104 Григорій Самотіс ...........................................................
114 Юрко Гіщук ......................................................................
152 Михайло Прокоп .....................................................,.....
157- йосиф  Радинський .............................................. ........
166 Іван Мілєщук ........................ ‘....................... ...................
170 Марія Мазур .............................. .....................................
172 Йосиф Круць ............. .;......... :...................................
190 Йосифина Цєпла .......................................... ................
196 Евдокія Кукула .................. :...........................................
230 Михайло Яхів ....:..........».......................................... .
249 Товариство Вільна Україна, Для товаришки Ев-

докії М аліборської.........................................................
249 Василь Леськів ......................... .................................'....
2бЬ Текля Грибик .....................]................;..........
272 Марія Машталір ..........■_....................................:............

РАЗОМ .................................................. .............. ...........

3' фонДу народно-безробітних:
Перенос до фонду конвенційного на покриття кош 

тів Десятої Конвенції У. Р. Союза .........................$

З  фонду рентового:
Скрентон Електрик Компані, за центральне огріття $ 
Михайло Дорош, за мальовання плота і направу

сходів в домі У. Р. Союза ..........................................
Скрентон Електрик Компані, за світло
Скрентон Спрингбрук Компані, за направу тенька

до горячої води ......................................................
Пломберські направи в домі У. Р. Союза ....................
Асекурація сходів і хідників (паблик лайбилиті

іншуренс) ................................................... ■
Скрентон Спрингбрук Вотер Компані, за воду в

будинку ............................. .........................
Доглядач дому .............. ....................................
Чищення вестібюлу ..............

РАЗОМ .... .’.........................  -

20.00
20.00
20.01)
15.00
15.00
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00
15.00
20.00 
20.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00

20.00
15.00
15.00
15.00

430.00

5,000.00

73.44

40.65
.75

18.00
14.00

10.00

38.70
14.85
5.00

.... v................................................................ $ 215.39

З фонду конвенційного:
Публичний діловод, за провірку майна і діловодства 

У. Р. Союза за чотири роки і за звіт на Деся
тій Конвенції . .............. ........................... ,..............$ 827.55

Кошти Десятої Конвенції У. Р. Союза (подорож і
дієти делегатам) .......................................... . 24,150.77

РАЗОМ ............................. :................................................$ 24,978.32

Відділ: з  фонду спадкоємців:
37 Гелена С. Макар, по матері Марії Січак 

191 Валтер Вагниць, по батьку Василю 
273 Марія Керелюк, по матері Александрі

РАЗОМ ............ :.....................

102.56
326.87

50.00

....;........ -.............................. ................,.......$ 479.43

ЗІСТАВЛЕННЯ:
Готівка з кінцем місяця квітня 1941-го року ..........$1,120,105.11
Загальний прихід за травень ........... ............................  147,906.13

РАЗОМ ..........І .......................................................... $1,268,011.24
Загальний розхід за травень ..........................................  99,005.04

Остає готівки На червень ...................... ' .....,.........$1,169,006.20

БАЛАНС:
Стан Чинний:

Готівка .................. $1,169,006.20
Бонди ....................... 909,365.06
Стаки ....................... 24,884.72
Позички членам .. 134,804.47
Інвентар 1 ..................  6,093.66
Друкарня ..............  26,217.96
Дім У. Р. Союза .: 71,407.35 
Моргеджі ..............  67,925.00

РАЗОМ .............. $2,409,704.42

Стан Довжний:
Фонд посмертний $2,062,337.53 
Фонд адміністрац. 70,921.13 
Фонд резервовий .. 151,107.67
Фонд бідних ........ 15^653.99
Фонд народ. - без

робітних ............  6,135,34
Фонд рентовий .... 9,469.58 
Ф. конвенційний .. 1,078.56 
Фонд спадкоємців 93,000.62

РАЗОМ ..............$2,409,704.42

В ід д . Заплатив В ід д . Заплатив В ід д . Заплатив В ід д . Заплатив
1 ............. 35 67 ....... 4.25 143 .......  2.35 т и ....... 4.35
2 .......  1 . 1 0 69 .......  2.65 144 .......  4.00 230 .......  3.00
Я .......  2.70 70 ............. ЗО 146 .......  1 .0 0 я з з .......  1 .0 0
4 .......  1.40 71 ............. 55 149 .......  1.05 234 .......  3.50
5 .......  2.45 72 ....... 4.05 150 .......  1.30 235 ..............35
7 ....... 3.55 75 ..............90 152 .......  2.95 238 .......  2.55
9 .......14.25 76 .......  1.05 155 ....... 1.70 239 .......  2.70

1 0 ..............35 79 .......  1.05 156 .......  1.40 241 .......  3.40
1 2 ....... 2.25 ■ 82 .......  4.00 157 ....... 1.60 248 ..............ЗО
13 ....... 3.40 84 ....... 4.40 158 .......  1.90 244 .......  2.40
17 ....... 1.70 85 ............. 70 160 .......  3.45 246 .......  4.85
18 ....... 1.60 86 .......  3.20 164 ....... 6.20 248 ..............35
19 ....... 1.05 92 ..............35 165 ..............35 249 .......  3.45
20 ....... 2.65 93 ....... 8.05 166 ....... 1.40 250 .......  1.40
2 1 .......  1 . 2 0 94 .......  1.40 167 ..............70 252 .......  1.05
23 4.30 95 12.30 169 ....... 1.05 253 .......  3.25
?А ..............70 96 .......  2.45 170 ....... 6.75 255 ..............35
27 ....... 1.75 98 ............. 65 172 ....... 1.30 256 ..............70
28 ....... 1.30 1 0 0 ....... 6.70 173 ....... 1 .0 0 258 .......  2.35
29 ....... 4.35 103 .......  1.30 176 ....... 1.05 260 .......  1 .0 0
ЗО ....... 2 .20 104 ....... 5.15 177 ....... 1.35 261 .......  1.40
31 ....... 1.40 105 ....... 1.75 179 .......  2.95 263 .......  2.30
32 ....... 4.50 107 ..............35 182 .......  1.30 264 ....... 5.85
35 .......  3.40 108 ............ ЗО 183 .......  3.85 266 .......  4.35
Я(Г .......  2.35 109 ..............35 184 ..............50 269 .......  1.35
37 ......10.75 1 1 0 ...... 4.55 187 ..............35 271 .......  3.25
38 ............ 35 1 1 2 ...... 4.25 189 ..............ЗО 272 ....... 4.70
39 ...... 1.40 113 ............ 35 190 .......  2.40 274 ..............35
40 ...... 1.65 115 ...... 1.40 193 ....... 2.35 275 ..............35
43 ...... 3.85 116 ...... 2 . 1 0 194 ..............70 277 .......  4.30
44 ............ ЗО 117 ...... 1.95 196 .......  1.35 278 ..............65
45 ...... 2.50 118 ...... 2.25 197 .......  1.75 281 ..............35
46 ............ 55 119 ...... 1.35 199 .......  1.75 282 .......  3.45
47 ...... 5.15 1 2 0 ...... 3.50 200 .......  1.40 283 ............. 65
48 ...... 2.05 1 2 1 ............ ЗО 2 02 .......  1.05 284 .......  2.75
51 8.55 123 . 15.35 204 .......  1.40 285 ........  4.95
5Я ............ 35 124 ............ 70 206 .......  2.70 286 .......  2.60
55 ............ 55 125 ............ ЗО ?,09 .......  1.70 289 ............ 35
56 ............ 35 128 ............ 35 2 1 1 ............ 70 290 ...... 2 . 1 0
57 ...... 1.55 131 . ............ 70 2 1 2  . ...... 7.05 291 . ...... 4.90
§ 8 ......... 1.05 133 ...... 3.20 213 ...... 2.30 296 ...... 9.05
60 ......13.85 134 ............ 70 216 ............ 35 302 ...... 3.75
62 ...... 2.75 135 ...... 2 . 1 0 219 ...... 6.25 307 ............ ЗО
63 ............ 70 138 ............ 35 ? ,? . 1 ...... 5.80 310 ............ 35
64 ...... 3.70 140 ............ 70 224 ............ 35 SM ...... 9.70
65 ...... 1.05 141 ............ 70 225 ............ 35
66 ...... 1.95 142 ...... 1 .0 0 227 ...... 3.40

(ладки від відділів і самостійних членів ........ .......$ 462.15

КлАсА Е- 1 6 ,

В ід д . Заплатив В ід д . Заплатив Відд. Заплатив Відд. Заплатив
4 ............ 81 72 ............ 89 157 ............ 81 260 ...... 1.80
5 ............ 99 • 79 ...... 2.80 165 ...... 1.81 266 ...... 8.46
8 ...... 1.47 93 ...... 1 . 1 1 179 ...... 1.70 271 ............ 69
9 ...... 2.88 95 ...... 8.34 183 ............ 64 272 ...... 1.28

13 ...... 2.89 1 0 0 ...... 1.75 187 ...... 3.90 273 ...... 1.28
17 ...... 1.14 104 ...... 8.65 188 ............ 59 277 ...... 1.33
32 ...... 3.90 1 1 2 ...... 1.28 194 ............ 55 285 ............ 74
36 ...... 1 . 1 1 117 ............ 55 ?.?А ............ 99 288 ...... 1.18
37 ...... 3.00 118 ...... 1 . 1 0 226 ...... 2.00 291 ............ 55
38 ...... 3.49 1 2 0 ............ 69 238 ...... 2.07 296 ...... 8.41
•40 ............ 74 1 2 1  . ............ 64 239 6.36 301 2.58
60 ...... 1.36 131 ............ 89 244 ...... 7.76 303 ............ 69
64 ...... 1 . 1 1 143 . ...... 1 . 1 1 246 ...... 1.73 SM ......38.85
65 ............ 81 146 ............ 55 252 ...... 1.18
67 .59 150 1.26 253 13.52

74
87 ” ”
91 ”
96 за квітень і

вень ........... .....
98 «а  травень .......

101 ”
102 ”
106 ”
122 ”
132 ”
142 ”
145 за  квітень і 

вень ........... —
151 за  травень ......
152

тра-

тра-

164 ”
174 •”
176 ”
180 ”
192 ”
205 ”
217 ”
220 ”
222 ”
232 ”
237 ”
242 ”
243 ”
246 . ”
249 ”
262 за квітень і тра

вень ............................
285 за  травень .................
287 ” ” .................
288 ” ” .................
293 ” ” .................
298 за березень, квітень

і травень ...................
300 за квітень .................
307 за  лютий, березень, 

квітень і травень ..

42.14
84.53
38.12

57.68 
45.99
57.69
76.13 
16.36 
47.25 
40.20
68.23

33.35
24.71

149.13
131.49
62.67
50.07
36.42
55.23 
71.40
32.31
85.22 
22.74 
51.87
20.22 
16.84 
16.64

102.31
122.33

54.89
43.32
78.53 
16.52 
12.78

35.92
26.10

60.32

Вкладки від відділів і самостійних членів 

КЛАСА Е-20

171.35

Відд. Заплатив Відд. Заплатив Відд. Заплатив Відд. Заплатив
60 ....... 3.84 166 ... .... 1 . 1 1 275 ... .... 5.58 305 4.00
71 ....... 3.96 179 ... .... 2.16 285 ... .... 3.37 307 .......  1.95
82 .......13.60 2 2 0  ... .... 2.00 291 ... .... 4.28 308 .......  2 .00
95 ....... 4.00 224 ... .... 5.12 296 ... .... 7.66 309 .......  7.11

109 .*.... 4.00 244 ... .... 2.00 299 ... .... 1 . 1 1 310 ....... 2 .00
1 1 2 .......11.55 246 ... .... 3.13 301 14.40 SM 40 18
126 ....... 2.00 252 ... .... 22.77 302 .. 15.66
143 .......  1 . 1 2 263 ... .... 1.95 303 ... .... 7.11
163 ....... 2 .2 2 266 ... .... 8.96 304 ... .... 1 . 1 2

Вкладки від відділів і самостійних членів ................ $ 213.02
Разом вкладок від трьох родів обезпечення .... .......  846.52
Процент від бондів ............................................................ 206.25
Нарослий процент від проданих бондів .......................  143.91
Зарібок на проданих б о н д а х ............................................... 758.50
Прихід до фонду шкільного ............................................... 36.81
За продані бонди ........І ........................................................... 8,982.50

РАЗОМ ....................................................................... .......$ 10,974.49

........................:$ 100.00
РОЗХІД

Платня голови-організатора ............

ЗІСТАВЛЕННЯ:
Готівка з кіацем місяця квітня 1941-го року ............$116,694.89
Загальний прихід за травень ............................................. 10,974.49

РАЗОМ .........'.............. .......................................................$127,669.38
Загальний розхід за травень ....................................... . 100.00

Остае готівки на червень .................... ....... ............. $127,569.38

БАЛАНС:
Стан Чинний:

Готівка .......................$127,569.38
Бонди .........................  83,920.91
Морґедж ................... 4,683.39

Стан ДовжниЙ:
Фонд посмертний ..$192,928.21 
Фонд адміністрац. .. 1,492.98
Фонд шкільний ...... 176.44
Фонд резервовий .... 21,576.05

РАЗОМ .................. $216,173.68 РАЗОМ ...................$216,173.68

За Головний Уряд Українського Робітничого Союза: 
МИРОСЛАВ СІЧИНСЬКИЙ, Голова;
ПЕТРО ДУЧАК, Скарбник;

____________  СТЕПАН КОРПАН, Фінансовий Секретар.

ВІДДІЛИ, КОТРІ НЕ ЗАПЛА
ТИЛИ МІСЯЧНИХ ВКЛАДОК 
НА ЧАС ДО КДСИ У. Р. СО

ЮЗА ЗА ТРАВЕНЬ 1941
Відділ:

6 за квітень і тра
вень ........................... $  46.62

8  за т р ав е н ь ................  41.52

26
29
37
53
59
60 
61 
68

38.76
122.30 
448.34

8.89
5.10

270.30 
35.53 
74.07

ПОДЯКА 
(ґренд  Репидс, Миш.)

Складаю сердечну подяку 
Українському Робітничому Со
юзови за уділення мені 15 д о 
ларів з фонду бідних, котрі 
були мені великою помочею у 
моїм нещастю. Ж елаю У. Р. 
Союзови, щ об зростав і р оз
вивався на далі для добра ук
раїнських людей.

Текля Грибик 
членкиня відділу 260 УРС
--------------- *---------------

ПЕРЕПИСКА РЕДАКЦІЇ
Член У. P. С., Ш икаго, Ілл. 

— Слово фунт не є україн
ське, так як і слово кілограм. 
Фунт це зукраїнщене, а влас
тиво зіславянщене англійське 
слово “паунд”, яке знову по
ходить від латинського слова 
“пондус” — вага. Слово “кі
лограм” грецького походжен
ня. “Хіліой” по грецьки зна
чить “тисяча”, а “грамма” о з
начає “знак”, буква, а з ча
сом тим словом означували 
вагу одного кубічного центи- 
метра води. Кіло-грам це “ти
сяча грамів”.

НІМЦІ ВЧАТЬ ЯПОНЦІВ
Д о окупованої японцями 

частини Хіни прибули німець
кі офіцирй, які вчать японців, 
як масово вискакувати з пара
шутами з літаків і вести во
єнні операції такими скинени
ми з повітря відділами.

-------;------- \ ------------ —
СТАЛІ ЦІНИ НА ГАЗОЛІНУ

Федеральний к о о р динатор 
цін, Ліон Гендерсон, приготов
ляє розпорядок, яким “зам о
розить” ціни газоліни на +епе- 
рішньоМу рівні, та дозволить 
на їх підвишку тільки то 
ді, коли компанії докажуть, 
що кошт продукції газоліни 
справді піднісся.

УВАГА! '  УВАГА!
ВІДДІЛИ У. Р. С. В НЮ 

ДЖ ЕРЗІ!
Повідомляється відділи У. Р. 

Союза: 10-ий в Перт Амбой, 
166-ий в Баунд Брук, 168-ий в 
Раритен, 183-ий в Картерет, 
195-ий в Ню Бронсвик і 209-ий 
в Линколн, що в суботу, 21-го 
червня, в годині 7:30 вечером, 
відбудуться ЗБО РИ ДЕЛЕГА
ТІВ на Десяту Конвенцію І від
ділових урядників в залі при 
89 Джерзі Евню, Ню Бронсвик, 
Н. Дж. Всі вище згадані від
діли повинні мати на тих зб о 
рах своїх представників, тому 
що будеться обговорю вати 
важні справи у звязку з орга- 
нізованням членів до У. P. С.

Олекса Галелюк, 
Головний Радний У. P. С.
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A N O T H E R F O R G O T T E N
• By Jaroslav Andrlik

M I N O R I T Y

F a r  away in the  center of 
Germ any the  sm allest Slav na
tion, the  L usatian Serbs, or 
Wends, as they  are  also called, 
has preserved its  own character 
and trad itions from the  earliest 
tim es.

This little  nation num bers 
about 200,000 souls, left of the 
millions of Milcan Serbs, whose 
descendants are  now known as 
the  L usatian Serbs. Some of 
them  were m assacred by the  
Germans, m ost of the  rem ain
ing ones being Germanized. The 
m assacre of the  S liv  inhab it
an ts  of the  b a s in 'o f  the  Elbe 
is not a  mere, phrase; the  ex
term ination of the  Slav princes 
by M arkgrave Gero is an his
torical fact. Moreover, we learn 
from German sources th a t  in 
th e  th irteen th  century the  L u
satian Serbs were punished 
with the  death penalty fo r the 
crime of speaking th e ir  own 
language. In 1731 Frederick 
William I forbade the  m arriage 
in Prussia  of couples who could 
not speak German. This perse
cution has been immortalized by 
J. Pichon in his book, Les sur- 
vivants d ’une lu tte  seculaire, 
and by A. V ierset in Un people 
m artyre.

The land of th e  L usatian 
Serbs form s an independent 
unit lying half in Saxony and 
half in P russia  on both banks 
of th e  River Spree. I t  begins 
about ten  miles north  of the 
Czechoslovak fro n tie r near the 
town of Bautzen, which is the 
capital of the  L usatian Serbs, 
and about fifty miles east of 
Dresden. I ts  m ost northern  
point is form ed by the  town 
of Guben, six ty  miles no rth 
east of Berlin and due South 
of F rankfort.

Being th e  last rem nant of 
the  original Slav inhabitants of 
th e  Elbe basin, the  Lusatian 
Serbs have clung to  th e ir na
tional character, th e ir culture, 
and th e ir language through the 
centuries down to the present 
day. In th is they were greatly  
helped by the  theological col
lege founded in Prague, in 1706, 
which had a L usatian section 
and sen t out spiritual teachers 
who were nationally conscious. 
But in the first half of the nine
teen th  century they  went 
through a period of national 
reawakening. Their culture a t 
tained a considerable level. 
They had th e ir w riters, their 
poets, th e ir  playw rights, and 
composers. B ut they  were lost 
in the  middle of an ocean of 
Germ ans, and th e ir  literatu re  
and music have never become 
generally known. The only ex
ception to th is is the  poet, Ja - 
kub B art Cisinski, who moder
nized th e ir poetry a f te r  Czech 
and Polish models. He created 
a sonorous and musical lan
guage and gave it enthusiasm  
and higher a rtistic  possibilities, 
a t the same tim e enriching Lu
satian  poetry with new ideas, 
broadening its horizon, and 
striv ing to express in it his 
soul and the soul of his people.

About ten per cent of the  
L usatian Serbs are Catholics; 
th e  rest a re  L utherans; and a 
most in teresting  point to  note 
is th a t th e ir  very beautiful na
tional costume varies in design 
w ith th e ir  religion. They had 
German schools, bu t th e ir  re
ligious teaching was always in 
Serb. They had, too, th e ir re 
ligious societies. The Catholics 
had the  “Union of SS. Cyril 
and Methodius,” which pub
lished a  paper, “The Catholic

Message,” and also a yearly  cal
endar. The L utherans had th e ir 
societies, too, and published 
th e ir papers, “The P lan te r” and 
“The Serbian A ugury.” All the 
various societies were united in 
“The Lusatian  Homeland” and 
"M other Silesia.” Morover here 
existed a daily paper, “Serbian 
News,” and a lite rary  periodi-. 
cal, “Luzica.” •

The world has never known 
much about th is  small Slav peo
ple which has quietly bu t dog
gedly preserved its own person
ality  in the  face of adverse 
pressure. Even th e ir  neighbor 
Slavs, the  Czechs and Poles, did 
not know much about th e  Lu
satian  Serbs. One or two so
cieties and a few enthusiastic  
individuals tried  to help th is 
little  nation in its  passive resis t
ance to Germ an pressure. But, 
when the  L usatian Serbs, who 
had founded th e ir  own Sokol 
society in the  n ineteenth  cen
tu ry , went to  Prague, in 1938, 
in th e ir  gorgeous national dress, 
to take p a rt in the  huge Sokol 
rally there , they  won th e  h earts 
of the  g re a t m ass of th e  Cze
choslovak people.

A fter th e  w ar of 1914-1918 
Germ any did not give any gua
ran ties regarding th e  protec
tion of m inorities, except in Up
per Silesia. The L usatian  Serbs, 
however, were left more or less 
to th e ir own fa te . The advent 
of Adolf H itler and Nazism has 
stam ped out alm ost everyth ing 
th a t  th ey  had of th e ir  own. 
They are  exposed to  both na
tional oppression and religious 
persecution. N early all th e ir 
societies have been disbanded; 
th e  work of “The L usatian  
Homeland” has been brough t to 
a  's ta n d still; and “M other Si
lesia,” which had existed for 
ninety years, has been dis
solved. T heir only newspaper, 
“Serbian News,” has been sup
pressed as well as all the  peri
odicals in th e ir  language. They 
have been forbidden to teach 
religion in th e ir  own language, 
or to use it a t  th e ir  religious 
services.

The Germ ans a re  gradually 
wiping out all trace  of Serbian 
character in U pper and Lower 
Lusatia. They have replaced 
the  Slav place-names by Ger
man ones. The “Oberlausitzer 
Kalender” fo r 1938 contains 
sixty-five new Germ an names 
which a re  to be employed in 
the  fu tu re . A note which ac
companies them  says th a t  there  
is a large num ber of foreign 
names in Upper L usatia, “a 
rem nant of insignificant and by
gone tim es,” and th a t  these 
have now been duly and proper
ly changed to Germ an names. 
The L usatian  Serbs, like the 
Czechs and the  Poles, are be
ing trea ted  by th e  Germ ans as 
an auxiliary nation which is to 
labor fo r its Germ an m asters. 
Their leaders, Dr. Jan  Ciz, Dr. 
Jan  Skala, Jiri Mercink, and a 
num ber of others are  sh u t up 
in concentration camps. B ut the 
Germ ans have let th e  Serbs 
keep th e ir  beautiful national 
dress, and they take parties of 
foreigners out to see them  in 
th e ir lovely costumes as they 
m igh t take them  to see wild 
anim als a t  the  Zoo.

The Nazis pose as the  cham p
ions of a new conception of na
tional consciousness based on 
race, culture, and language, and 
in it* name they have demand
ed th a t  the  Germ an elem ents 
all over the- world should be 
respected; bu t th e ir  oppression

and persecution of these peace
able and unassum ing people, 
which have never asked fo r 
an y th ing  bu t th e  r ig h t to  use 
th e ir  own language, bears elo
quent w itness to  th e  tru e  Nazi 
a ttitu d e  tow ard th e  personality 
of o th er nations.

Will th e  victory of democracy 
over Naziism bring back free 
dom to  the  L usatian  Serbs?

From  “The Central European 
Observer”

Aluminum Salvage Campaign Begun
k ii  до У. P. .С ою за що-місяця. Хто 
не заплатить, буде суспендований, 
бо наше брацтво розвязалося. Отже 
всі як  один платіть свої вкладки р е 
гулярно. М. Папуга, предс.

GALA PROGRAM ТО BE 
FEA TU RED  AT SCRAN- 

TON CEN TEN N IA L *

The diamond jubilee and cen
tennial of Scranton will be cel
ebrated, Ju ly  23 to  30, w ith an 
elaborate program  fo r each 
m orning, afternoon and evening.

The program  will open W ed
nesday m orning, Ju ly  23, with 
reg istra tion  of fo rm er residents, 
of whom several thousand have 
already notified officials of th e ir 
in tention to  a ttend . A hom e
coming luncheon will be held a t 
noon a t  th e  Cham ber of Com
m erce and the  afternoon will be 
devoted to th e  form al opening 
of the  celebration by city  and 
centennial officials.

The following day th e  p ro
gram  will s ta r t  w ith a youth 
parade. An industria l and cre
a tive a r t  exhibit of th e  Scran
ton schools will be held in the 
afternoon and in th e  evening 
th e  coronation ball of “Our Am 
erican G irl,” to be selected by 
the  public, will be held.

F riday  m orning will be de
voted to pilgrim ages to  historical 
sites and the  afternoon to tours 
of Scranton collieries. On F r i
day n igh t th e  first presentation  
of “F ron tiers of Freedom ,” a 
m am m oth spectacle in which 
2,000 residents will take  part, 
will be given. This d ram a will 
be presented on each of the  fol
lowing nights, except Sunday, 
and a special perform ance will 
be given Saturday  afternoon.

The Saturday  program  will 
be of a m ilitary  na ture . The 
109th Regim ent, Pennsylvania 
N ational Guard, will re tu rn  
from  camp a t Indiantow n Gap 
to m arch in th e  m ilitary  parade 
in th e  m orning. A luncheon in 
honor of v isiting  d ignitaries will 
be held a t  noon. The afternoon 
program  will be devoted to  open 
house a t  all veteran  homes, f ra 
ternal and lodge rooms for 
m em bers of the  United S ta tes 
arm ed forces.

Special homecoming services 
will be held in all city churches 
Sunday. A solemn pontifical 
high m ass will be celebrated in 
the  m orning a t  Scranton S tad
ium w ith the  Most Reverend 
W illiam J. Hafey, Bishop of 
th e  Scranton Diocese, as celeb
ran t. In th e  evening th ere  will 
be a vesper union service of all 
P ro te stan t churches and Jewish 
synagogues a t  the  Stadium .

Monday m orning th ere  will be 
a boy and girl scout dem onstra
tion a t th e  stadium  and an 
aquatic carnival will be held in 
th e  afternoon a t  Lake Lincoln.

A baby parade will be held 
Tuesday m orning in which more 
than  one thousand children of 
Lackaw anna County will take 
part. The parade of progress, 
a cavalcade of m oving pagean
try , w ith historical and pictorial 
floats, fra te rn a l and civic 
m arching groups, bands and 
drum  corps, will be held in the  
afternoon.

The celebration will be closed 
W ednesday w ith open house 
day a t  all Community Chest 
agencies in the  m orning, and 
the  Community Chest Fair, 
will be held in the  afternoon.

T he O ffice of P ro d u c tio n  M a n a g e m e n t h a s  begun  a  sa lv a g e  cam p a ig n  
to  co llec t a lu m in u m  cook ing  u te n s ils  a n d  o th e r  s c ra p  m e ta ls  to  o vercom e 
m a jo r  m e ta l  sh o r ta g e s  fa c in g  th e  d e fen se  p ro g ra m . If  n e c e ss a ry  it m a y  
b e  e x p a n d e d  to  a  n a tio n w id e  “ p ic k u p ”  c a m p a ig n  to  beg in  ab o u t Ju ly  4. 
T he pho to  show s th re e  R ich m o n d , V a ., re s id e n ts  w ith  th e ir  con trib u tio n  
to  th e  “ s a m p le ”  s a lv a g e  c a m p a ig n .

ВІДДІЛ 67, СКРЕНТОН, ПА. Збори 
в неділю,- 22 червня, в 2:30 попол., 

в Українськім Горожанськім Клюбі, 
608 Вест Лакаваниа Евню. Проситься 
всіх прийти на ці збори. Д елегат 
здасть звіт з Д есятої Головної Кон
венції У. Р. Союза.

Е. Прещук, секр.

A SSEM BLY  117, М Л І.TB Y -K IN G S
TO N , РЛ. M eeting  w ill be held 

S unday, Ju n e  22. A ll m em bers a re  
requested  to  a tten d . R eport from  the  
convention  w ill be given and  elec

tio n  o f officers will take place
Michael Drob'nieki

ВІДДІЛ 206, СКРЕНТОН, ПА. з й„„ 
в неділю. 22 червня, в і.щ °р" 

пол., в У. Г. Клюбі, при 608 В л 
каваннп Евню. Маємо важні спім.Г 
Д елегат здасть звіт з Десятої Кой 
венції У. Н. Союза.

. _____________т - Миник. секр.

"N E V E R  A D ULL MOMENT" 
eoys one satisfied  reader of UK 
K A IN IA N  L IF E  M agazine, A Month*, 
ly fo r A m ericans of Ukrainian I)* 
scen t. B righ ten  your life with UK 
RA 1N IA N  L IF E . One dollar 
y ea r. A d d ress: 524 Olive Strwt 
S cran ton , P a.

U  V  U  1  1 1  O  1  U  V j  1 J  i l  1 1  Д

AND TRUST COMPANY
С кладайте св о ї ощ адности  

в цім сильнім і певнім банку  
524 CEDAR AV EN U E SCRANTON, PA .

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ
УКР. РОБ. СОЮЗА

ВІДДІЛ 7, СКРЕНТОН, ПА. Збори в 
неділю, 22 червня, в 3-ій попол. 

Кожний член повинен прийти, бо є 
важна справа. Також кожний член 
має заплатити свої належитосги, бо 
в противнім разі буде суспендований.

І. Бучма, секр.

ВІДДІЛ 19, КОВТСВИЛ, ПА. Піврічні 
збори в неділю, 22 червня, в 2-ій 

попол. Проситься всіх членів і член
кинь прийти на ці збори. Буде спра- 
воздання урядників і контрольної ко
місій' за 6 місяців. Д елегат здасть звіт 
з Д есятої Головної Конвенції У. Р: 
Союза. Також  маємо справу щодо 
виплат запомог хворим членам.

Ф. Богатій, голова; Т. Слюсарен- 
ко, касієр; II. Ш еремета, секр.

ВІДДІЛ 20, ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. З б о 
ри в суботу, 21 червня, в 4-ій по

пол., в Народнім Домі, при 610 Савт 
Амернкеи вул. Проситься всіх прий
ти на ці збори. Буде справоздання 
з балю. Також маємо досить других 
справ до полагодження.

С. Хромяк, секр. 
ВІДДІЛ 47, СКРЕНТОН, ПА. Т ова

риство Зоря Правди. Збори в субо
ту, 21 червня, в 5-ій попол., в У. Г. 
Клюбі, 608 В. Лакаваниа Евню.

Н. Бондар, голова 
ВІДДІЛ 48, СКРЕНТОН, ПА. Збори 

в неділю, 22 червня, в 12-ій в по
луднє, в домі Українського Горожан- 
ського Клюбу, при 608 Весг Лака-

ГІлатне політичне оголошення

HOWARD J. SNOWDON R E 
PUBLICAN CANDIDATE FOR 

MAYOR OF SCRANTON
Йдучи назустріч загальному ж адан

ню, Говард Д ж. Сновдон приняв рес
публіканську кандидатуру на мейо- 
ра Скрентону і веде тепер свою  кам
панію чесним і щирим способом, що 
показує його чистий характер.

Містер Сновдон добре відомий в 
політичних .колах. Він все був ріш у
чим прихильником принципі» респуб
л ікан сько ї партії. Тому скрентонські 
виборці поступлять розумно, коли 
піддержуть його кандидатуру на той 
уряд.

Містер Сновдон має всі кваліфіка
ції, він чесний і працьовитий, а тому 
що він сам бизнесмен і домовласник, 
він буде охороняти людей, які мають 
власність, від нищих податків. Він 
буде старатись притягнути до Скрен
тону промислові підприємства для 
працюючих мужчин і жінок. Він має 
багато приятелів між українцями, які 
цінять його високо. Він буде вдяч
ний за їх піддержку при правиборах 
на 9-го вересня цього року.

ванна Евню. Проситься всіх прийти.
І. Тарас, секр.

GOT A  D A T E ?
Breath

I f  y o u 'v e  g o t a  d a te  w ith  th e  g i r l  f r ie n d ,  o r 
il b u s in ess  a p p o in tm e n t ,  p la y  s m a r t  a n d  ta k e  
th e  p ro p e r  p re c a u tio n  to  se e  t h a t  y o u r  b re a th  
do esn ’t  o ffend  u n n e c e ssa r ily . A f te r  a ll, n o th 
in g  is so  in ex cu sab le  a n d  so  o ffensive  ая  a  
n eg lec ted  c a se  o f h a lito s is  (b a d  b r e a th ) .  Be
fo re  y o u r  n e x t  d a te  o r  b u s in e ss  a p p o in tm e n t ,  
r in s e  th e  m o a th  w ith  L is te r in e  A n tis e p tic . 
A lm o s t im m ed ia te ly  . y o u r  b r e a th  becom es 
sw e e te r , p u re r ,  less  like ly  to  ofTend. M ost 
ca se s  o f h a lito s is , s a y  so m e  a u th o r it ie s ,  a re  
d u e  to  th e  fe rm e n ta t io n  o f  t in y  food p a r tic le s  
in  th e  m o u th , a lth o u g h  so m e  cases m ay  be 
due  to  sy s tem ic  d iso rd e rs . A g a in s t th e  fo r 
m e r  co n d itio n , L is te r in e  A n tis e p tic  w orks 
w o n d e rs  becau se  i t  f i r s t  h a lts  th e  fe rm e n ta 
tio n  a n d  th e n  overcom es th e  odo rs  i t  causes . 
D on’t  f o rg e t  to  u se  It. I t ’s  th e  f ir s t  a id  o f 
th o u sa n d s  o f p o p u la r  a n d  su ccess fu l peop le .

LISTERINE ANTISEPTIC
T o  Make Your Breath Sweeter.

ВІДДІЛ 57, ДЖЕССУП, ПА. Просить- 
ся всіх членів платити свої вклад-

ПЕРШИП 
НАРОДНИЙ ПОГРЕБНИК 
на Филаделфію й околицю

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ
Сої*. Franklin  & Brown Sts., 

Philadelphia, Pa.
Tel.: M arket 1320

ОБСЛУГА В ДЕНЬ ІВ  НОЧІ

С Т О М Л Е Н І  Ж А Р О Ю ?
в и п и й т е  ш к л я н к у

ВІДСВІЖУЮ ЧОГО

LABORATORY
TESTED M I L K

Цс найліпший харч і літній напиток з усіх. Пиль
нуйте, щоб ціла ваша родина пила нодостатком 
цього молока . . . бо, як знаете, літня спека ви
магає лекшого харчу. Молоко вдержить вас при 
здоровлі і силі і  . . воно має багато вітамін, які 
дають енергію. . . . Наше молоко багате на сме
танку і здорове. Замовте його ще сьогодні . . . 
або дістаньте від продавця нашого молока в ва
шім сусідстві.

W O O D L A W N  F A R M  D A IR Y
D istributors of A ristocrat 

and Dolly Madison Ice Cream
T elephones:

S cran ton , 4-1151 W ilkes-B arre, 2-2171
P itts to n , 1517 N anticoke, 20

Carbondalo, 1-0541

*  S ource: N ational Ind u stria l 
C onference Board

АЛКОГОЛІЧНІ НАПИТКИ КОШТУЮТЬ 
АМЕРИКУ ЧОТИРИ РАЗИ* СТІЛЬКИ, 

ЩО ДОМАШНЯ ЕЛЕКТРИКА

ЗА ЧЕТВЕРТИНУ того, щ о  видається річно на 
алькогодь, американські родини можуть 

купити найріжнородніші електричні услуги: 
світло, прання, чищення, холодільню і радіо, 
Щоб згадати тільки кілька загальних електрич
них приладів, що їх  можна • сьогодні найти 
майже в кожній хаті.

Електрична обслуга за натисненням гудзика 
. . . При наших низьких цінах це найдешевший 
видаток у домашнім господарстві.

THE SCRANTO N
ELECTRIC COMPANY.
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