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НЮ ЙОРЌ.—Федеральні агенти арештували чер-! Минулого понеділка президент Рузвелт фкрив є своїм ріднім містечку, Гайд Парку, 
говнх трьох шпигунів. Всі вони є натуралізовані гро - н - и-. державну бібліотеку, в які̀й будуть міст‡ітись всілякі державні архіви, звязані з довгою 
мадяни, німецького походження. Вони робили служ- державною службою президента. Та бібліотек‡ носитиме назву президента Рузвелта. Уряд 
бў курієрів між Злученими Державами Америки і побудував п на прохання самого президента,ГЩ площі дарованій президентом, зараз через 
полуднево-американськими краями. їх арештовано дорогу від його приватної резиденції в Гайд П#жу. Ві'дкриваючи її президент сказав, що в 
на покладі кораблів, як вони прибули до нюйорсько- засаді всяка бібліотека є ознакою віри людей^в будуччину. Вона має на ціли скупчити ми-
го порту. Сім шпигунів `із 29, арештованих поперед- нулий досвід людей, щоб вони могли в будучдму користати з цього досвіду і приходили до! піймання великих російських армій у западню коло 
нього дня, вже призналось до вини. Решта відпира- розумніших висновків. Поступ існує лише тоді, коли теперішні покоління користанѓѓь з досві-'Бялостоку та висунення німецьких військ трикутни-
ється вини і хоче судової розправи. На них єўднало- ду минулих поколінь і уникають тих помилок, які робили минулі покоління. іком поза Мінськ, столицю Білої Руси. Мовляв,: там 

ВЕЛИКІ БОЇ ЗА МІНСЬКОМ 
БЕРН (Швайцарія). — Понеділкові донесення 

з Москви й з Берліну знову малюють зовсім відмінні 
образи воєнних операцій. Назагал Німеччина гово-
рить про щораз більші перемоги, а Росія .про впер-
тйй спротив. ,ч ^ 

Берлінське донесення говорить передовсім гірр 

ФРЕНК НАЌС ВИМАЗУЄТЬСЯ ЗА ВИПОВІДЖЕННЯ ВІЙНИ 
німецькі війська захоплюють російські в новому три-
кутнику, на чільному куті котрого є місто Смоленськ^ 

!що лежить три-пяті частини дороги від границі до 
Секретар фльотн Френк Наќс виголосив перед зібранням губернаторів, яке відбува- Москви. Мінськ уже в німецьких руках. 

еться в Бостоні, промову і в тій промові наклйкак Америку, щоб вона вдарила тепер цїлою "j п 
‚силою в Гітлєра, а цілком певно віднес'е перемогу. Тепер є знаменитий момент для цього, ro-j Заняття Львова Й „український клин 9 ^ 

; Т І П Г П П І Ч Г П Т п н і , nv ч ГЙМУНІГТЧМИ ПІІ н і ; , : ( , І^рив він. За останні роки Америка вже створила величезну воєнну машину. При помочи неї; Південні війська німецької армії посуваються 
%т^Шя^:^Ж^^і^^^^кя^ктІ^І^ Џогля6 В І д р а з у о ч и с т и т и ц , л и й АнтлянтЩський океан від ворожих сил, а далі віднести! трикутником на полуднє від пінських боліт, через 
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жив застав у висоті $25,000. 
ВЕЛИЕМ ГРІН ЗА ДАЛЬШУ БОРОТЬБУ 

З КОМУНІСТАМИ. 
ВАШИНТОН. — Вилйем Ґрін, голова А. Ф. П. 

видав заклик до всіх своїх юній, шоб вони далі зво 

повну перемогу. „Ми можемо завдати, без найменшої тінн якогось сумніву, поразку ти 
ганським силам й забезпечити поб?ду для христіинської цивілізації, говорив він. 

ВЕЛИЧЕЗНИЙ БУДЖЕТ НА НАСТУПНИЙ РІК 
юній і цілого американського народу. Факт, що офі 
ційна загранична політика Америки узнала за ко-
рисне, з ^оку американських інтересів, помагати Со-
вєтам, цілком не зміняє справи, що комуністів треба! 
далі виполювати з організованого робітничого руху, Федеральний конгрес радив до пізно! ночн, шоб ухвалити всі фінансові позиції в дер-
ВЖЄ ХОчби тому, ЩО вони ставлять інтерес Совєтівжавнім буджеті на наступний рік. А цей рік вже зачинається з першим липня ц. р. Закон 
понад Інтерес американського робітника й американ- вимагає, щоб буджет був ухвалений ще заки зачнеться той фіскальний рік, на який ухвалю-
СЬКОЇ наці'ї. Ґрін закликав юнії, щоб вони висилали ють видатки. Тому конгрес мусів радити до пізно і ночи, дня ЗО червня ц. p., доки всі суми 
на свої конвенції таких делегатів, які не мають нічо-;не були ухвалені. 
ГО СПІЛЬНОГО 3 комунізмом, а також, щоб усували ! Цей буджет є найбільший дотепер в ЦІЛІЙ історії Америки. Ще ніколи Америка не ухва-
3 проводу в ЮНІях людей з комуністичними порско- лишала таких величезних видатків. Ті видатки будуть виносити поверх 33 біліони доларів, 
наннями. 

ПОХОРОН ІҐНАЦА ПАДЕРЕВСКОГО. 
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт запропо-

нував родині Падеревского, щоб вона похоронила 
тимчасом його тіло на національнім Арлінгтонськім 
цвинтари в Вашингтоні. На стало ховати чужинців 
на цім цвинтари є заборонено. Родина Падеревского 
прнняла цю пропозицію, з тим,:-що, остаточно т і л о ^ ^ ^ ,р„сіеик 

себто на 14 біліонів долярів більше, ніж було минулого року, що зо свойого боку був також 
рекордовнм в цілій історії Америки. Ці видатки, підуть головно на армію і фльоту. Цивільні 
видатки виносять біля чотирьох біліонів. 
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ТШ Ї̂ЇЄЙ̀ЄК"О Г0--'ізуЖЄгЖр‡!^З^Є^Жо`' "ЇІольЩГ. Лише 
серце піяністз буде поховане далі в Америці, яку 
ВІН „лїобив найбільше по своїм ріднім краю, Польщі'. 

' 3 причини смерти висловили свій глибокий жаль 
нзйлередовіші люди з політичних і мистецьких кол, 
в яких Падеревскі був добре знаний і відгравав сам 
передову ролю. 

ВРЯТОВАНІ З ЗАТОПЛЕНОГО КОРАБЛЯ. 
НЮ ЙОРЌ. — На корабли вертають до дому на-

зад 17 шпитальних піклунок і 11 американських мо-
ряків. Вони їхали до Англії, щоб там робити службу: 
піклунки мали працювати в шпиталю, а моряки мали 
робити службу біля американської амбасади в Лон-
доні. Але по дорозі їх затопила ворожа субмарина 
і вони якийсь час плавали по морі в рятункових лод-
ках, доки не підняв їх один корабель. Всі вони крім 
двох моряків, здорові. 
: ь СУБМАРИНИ ДІЮТЬ БЛИЗЬКО КАНАДИ. 

— Канадій-
що німецькі 

ВІШІ. — Французький уряд маршала Петена зірвав дипльоматичні звязки зо совет-
-ІЇ-^џьЉ'^ 

в німецьких руках від 4. години 20 хвилин одно в по-
неділок. Проти'цього клина, мовляв, російська ко-
манда висуває найкращі свої війська. 

Німецьке донесення малює добуття Львова як 
дуже трудну операцію, бо німцям прийшлося добу-
вати нові російські фортифікації, побудовані за най-
новішими методами. Добувши Львів, німці сподіва-
ються, що дальший наступ військ „на українському 
клині" піде гладко. Наступ німецьких військ на Дуб-
но загрожує російським військам за Львовом. 

Німецьке донесення говорить далі про розбиття 
російських військ над Балтиком. Мовляв, там німці 
добули міста Лібаву й Якобштадт в Латвії й незадов' 
го займуть важний балтійський порт Ригу. 

Московські спроби спротивў. 
Російські донесення говорять передовсім про не-

вдалі заходи фінських і німецьких військ прірвати 
північний російський фронт і вдарити на Ленінград. 
Показується з того, що 6q'f ведут^д^пк^лдші^зд?-. 
манська, далеко на півночі, недалеко Тіілого Моря 
й Північного Ледового океану. 

Про ситуацію в околиці Мінська російське доне-
сення говорить, що там російські війська зізолю'вали 
(відлучили) великі німецькі Лили від маси німецької 

Негайно за тим, почалися арешти росіян по вс№ Франції, при чому арештовано не 
лише комуністів, але й так званих „білих росіяни 

Французьке міністерство краевої господарки заборонило своб?дний оборот маєтків 
російських громадян. 

Рівночасно уряд пояснив, що зірвання дипломатичних зносин з російським урядом ще ^ ^ ^ ^ ^ Z v ^ ^ S ^ Z ^ l ^ М а С " ш м с ц ь к о 

‚ачае виповідження війни проти Росії. За мотив цього кроку подано підривну комуні- Щ ^ І ^ З і ^ % ѓ ^ ^ ^ ^ ^ Щ 0 В С Ю А И Р 0 

До цього додається, що німецькі війська втра-
тили велику силу боєвих повзів у боях на схід від 
Луцька. 

; 'ВАНКУВЕР (Бритиш Коломбія) 
сь'кий премієр МекКензі Кінѓ, заявив, 

давна уважано в Канаді за зовсім безпечні 
ДОХОДЖЕННЯ В СПРАВІ ФЛЬОТИ. 

ВАШИНГТОН. 

не означає 
стичну пропаганду проти суспільного порядку Франції з боку допльоматичних і конзуляр-
них представників Москви. Кажуть, що це посунення французького уряду є такою самою 
несподіванкою для Німеччини, як для Англії й Росії. 

МОСКВА ПРО ЗІРВАННЯ ЗНОСИН МІЖ ВІШІ Й РОСІЄЮ 
МОСКВА. — С. А. Лозовский, віцекомісар заграничиих справ, подаючи до відома 

вістку про зірвання дипльоматичних зносин між Віші й Москвою, заявив, що французи це 
невинні жертви гітлерівських агентів та що уряд у Віші старається бути „служанкою для 
всіх". Мовляв, французький нарід колись йому за це відплатиться. 

На закид французького уряду в Віші, шо Мовляв російські громадяни вели підривну 
акцію проти суспільного порядку в Франці'ї, Лозовський заявив, шо не відомо, який суспіль-
ний лад існує в Франції. 

„ВІЛЬНІ ФРАНЦУЗИ" ЗА СОВЄТСЬКУ РОСІЮ 
ЛОНДОН. — Провідники „вільних французів" заявили свою солідарність зо совет-

сўбмарини підсуваються чимраз ближче до берегів'ською Росією. Політичний директор „Ві'льної Франції" зложив відповідну заяву на руки 
Канади. Вони діють вже на широку скалю біля бе- советського амбсадора в Лондоні, 
регів Гренляндії, себто на тих водах, які ще доне- UAnPVWCUUfl R РПЛШЇ 

ТОКПО. — Японський уряд ще далі вагається, яке становище заняти йому супроти 
російсько-німецької війни. Так звана найвища воєнна рада відбуває далі постійні' сесії, але ви-

Сенатор Гвілер домагався в се- і с л 1 д и н а р а д щЄ н е віломі. Ходять уперто чутки про наближаючіся зміни в кабінеті, 
наті ухвалення резолюції, на ОСНОВІ якої' сенатський. Заміѓно, що в Ганой, в французькій Індо-ХІні японські військові урядники захопили 
комітет морських справ взявсяб за провірення чуток, ,4 1 т р о к І В американського підприємства для торговлі з Далеким Сходом. 
начеб то американські воєнні `кораблі вже були вплу-1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ , 
тані в „стріляючу війну" і вже затоплювали німецькі І -
субмарини. Бо такі чутки помістили були в газетах 
деякі американські передові журналісти. 
ЕСТОНСЬКИЙ КОНСУЛ ПРОТИ ВСЯКОЇ ОКУПАЦІЇ. 

НЮ ЙОРЌ. — Естонський консул Йоганнес Каїв, 
видав офіційну заяву, в якій говорить, що Естонія 
є так само проти німецької окупації, як і проти боль-
шевицької. Естонія хоче повної самостійносте а не 
заміни одного окупанта другим. Естонія довго бо-
ролась за свою самостійність, доки її не виборола. 
Але Совєти знов знасилували її. Естонці наново по-! 
чали боротьбу. Та вони'не просили німців, щоб вони і 
вступали в їх край і замінювали большевицький ре-; 
жім націстичним. Коли таке станеться, естонці далі 
будуть боротись проти націстичного режіму, казав 
Каїв. 

ПЛЯНИ ПРОТИЛЕТУНСЬКИХ СХОВКІВ. 
НЮ ЙОРЌ. — Посадник Ля Гвардія скликав до! 

себе 500 секційних завідувачів протилетунською обо-; 
роною і заявив їм, що вони на случай нападу воро-j 
жих літаків мають робити? 62,000 „ер ворденс", го-
ворив Ля Гвардія, це тільки початок. Далі треба буде 
подвоїти і потроїти цей склад. Крім того більші ком-j 
пани' матимуть своїх власних протилетунських сто-1 
рожів. і 

ВИТАЮТЬ НІМЕЦЬКІ ВІЙСЬКА. Німецькій підпис під цю світлину, переслану ра-
діом з Берліну, каже, т о населення на поіьсько-литовській границі витало вро-
чисто німецькі відділи, що ввійшли до міфкаостн по відступі російських військ. 

НІМЦІ ХВАЛЯТЬСЯ ЗАТОПЛЕННЯМ ЩЕ ОДНОГО 
РОСІЙСЬКОГО КОРАБЛЯ. 

БЕРЛІН. — Німецьке радіо подало вістку про за-
топлення ще одного, отже вже четвертого росіисько-
го воєнного корабля. Мовляв, затопили його німець-
ќі бомбовиќй коло Констанци на Чорному морю. Ко-
рабель належав до типу контрторпедовщв. 

НАЙВИЩА РАДА РОСІЙСЬКОЇ ОБОРОНИ. 
ЛОНДОН. — За звідомленнями з Москви, найви-

щий комітет оборони совєтської Росії складається зо 
Сталіна як предсідника, Молотова як заступника 
предсідника, маршала Ворошилова, комісаря дер-
жавного безнеченства Бери та генерального секрЄ-
таря комуністичної партії Маленкова. 

У своїй заяві російський уряд заявив на радіо, 
що він буде боротися, поки Гітлєр не впаде Џ „пере-
можці світа" не будуть побиті. Цю заяву видано іме-
нем премієра Сталіна й президентя Калініна. 

ЩО РОБИТИ АНГЛІЇ З ФІНЛЯНДІЄЮ? 
ЛОНДОН. — Бритійський уряд студіює тепер 

питання, яке становище заняти йому до Фінляндії, 
що, звісно, виступила з Німеччиною проти Росії, а 
тимсамим і проти Англії. 

Фінський уряд зробив публичний закид, що ро-
сійська артилерія стріляє фосфоричними кулями, що 
підпалюють усе, навіть мокре дерево. Каже цей уряд, 
що такі пожари важко вгасити. 

НІМЦІ НАХОДЯТЬ УКРАЇНУ ЗНИЩЕНУ. 
БЕРЛІН. — Німецькі звідомлення з німецької 

мпанії в Україні стверджують, що німецькі війська 
йшли українські землі знищені до краю. 

АНГЛІЯ ПРИЗНАЄ „СЕРІОЗНІСТЬ" ПОЛОЖЕННЯ 
РОСІЇ. 

ЛОН7ШН. — Урядові англійські круги не кри-
ються з тим, що положення російських військ є 
справді дуже поважне. Вони сподіваються, що в най-
ближчих двох днях скояться вирішальні події. 

Невтральні обсерватори вважають німецький на-
ступ на Київ більше небезпечним для Росії ніж пів-
нічний наступ в околиці Бялостоку й на Литву. Втра-
та Києва поставилаб коло міліона російського вій-
ська в критичне положення. 

Замітно, що за донесеннями з Віші, осідку фран-
цузького уряду Петена, військові обсерватори не зай-
мають такого песимістичного становища; мовляв, ро-
сійські війська ще не розбиті, а ситуація для москов-
ського уряду ще не є серіозна. 

ќа 
на 
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Р. О. 

Під таким заголовком номі-'Як довго Сталін сидів на пере 
стнв „Н. П. Тайме '̀ з 26. черв `лазі і„дивився, як інші боро 
ня ц. р. статтю. З її думками лисі., американські Газети обе-
хочсмо зазнайомити наших ріжмо поступали з ним, все 
читачів. В статѓі пишеться: маючи ту скрнту надію, що 

„Це причиниться до Сильним він остаточно злізе з перелазу 
исности в думанні американ- і візьме участь у боротьбі, по 
сьќого народу і до більшого стороні демократій. Колиб од-
посніху 'В акції їх уряду, ‚коли наче він таки не хотів боро-
відразу на початку дискусіїітись по боці демократій, то 
пал питанням нашої полі гики вже краще, щоб далі сидів на 
супроти німецько - совєтської перелазі, а в ніякому разі не 
ніііни ми відкинемо фа.н.ши- ставав по боці свого „кумпа-

ЕКОНОМІЧНІ ТРУДНОЩІ МОСКОВЩИНИ 
І ПОЛІТИЧНІ МОЖНОСТИ УКРАЇНИ 

РОЗКРИТА трійт? 
на" Гітлєра. З обох причин 
тактика наказувала американ-

Адреса: "SVOBODA", Р. О. Вож 346, JERSEY CITY, N. J. „ 
^B—-—-BB''ii—^m--''-mmmmmmm—mmm^^m—^^——-^!i—mj j Інш '̀і І обЛУДНИИ КЛИЧ „ПОМО 

ІЖІМ Росії" і СЌЎИЧИМО наш` 
увагу на дійсній шли. це t 
'„Спинім Птлера!" 

„Зрозуміло, що одинокими ліна. 
У світлі нових подій на сході Европи, себто ви- людьми в тім краю, які хочуть Л.1Є ТІЛ 

буху НІМеЦЬКО-рОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ ВИЯСНЯЄТЬСЯ" Нарешті'„ПОМОГТИ Росії" В ТІМ змислі, 
тайна, якою був оточений приїзд гітлєровогр при- щоЃ) помогти Сталінови, є 
ятелая Геса до Англії. Виясняється теж рівночасно, (ж'меня наших домашніх'комуѓ 
чому англійський уряд так довго замовчував те, ЩО ністіВ, які багато разів вняв-j ставати з Гітлєром до бороть-і час збільшувати штучно роз-

Господарська політика, яку невільників вже не вистарча-
запровадив ще царський уряд ють. Московський уряд _му-
і яку продовжував вірно боль- сить мобілізувати хлопців і 
шевицький, прямувала до зо- дівчат у віці від 14 до 17 року 
середження можливо більшої-для найтяжчих і найшкідливі-
частини великого промислу на ших для діточого здоровля 
московській території навіть праць, до копальняних включ-
коштом його нормального і у - но. 
спішного розвидку. В околи j В полвині другого року 
цях Москви, Петербургу, Ту- війни був московський уряд 
ли та деяких інших міст засно- примушений розпочати поспі-
вувалося перед усім текстиль- ніну, майже панівну, принайм-
ні, металюргічні, хемічні і т. і.імні частинну, перебудову ор-

ським газетам принимати пов-j підприємства без огляду на ганізації советського госпо-
ілержливий тон супроти Ста-j те, що вугіль і залізо доводи- дарства. Станув на шлях „Но-

)лось довозити сюди з України вої Економічної Політики", я-
ер тих причин немалі почасти з Уралу збільшую- ким він може пійти дуже не: 

Гѓглєр сам підійшов до Сталі І чи без потреби цим кошти далеко не завалюючи політич-
на і штовхнув його так, щоівирібннцтва. Большевицький ної будови совєтської вязниці 
той злетів з перелазу. І мусів }уряд намагався також цілий народів. Обчислення всіх ѓа-

тунків колхозної данини Моло-
ляли ненависть до всякої аме- о и подобалось йому цс, чи ні.і'виток московського промислу, ху московського імперіялізму він самий знав про справу. 

Стверджують тепер Газети майже однодушно,'риканської засади, виявляли д xj6a тепер „геніяльний"інро що свідчить хоробливо'після самого лише числа гекта 
ЩО Гес приїхав до Англії не проти волі ПтлЄра, але свою цілковиту інтелєктуаль-ІСталін буде ображуватись на!розбухле число населення Мо-!рів колхозного грунту є розу 
за його відомом і згодою. Він гіопростому мав МІСІЮ ну нечесність в обличчі ста- американську пресу, що таіскви і Ленінграду і відповідно.міється безоглядним і безглуз-
від націстичного уряду. Ця місія була дннльоматич- лінських викрутів і закрутів, і ;,-ІОГО називає „генгстером" ііжахливі мешканьові відносиниідим збільшенням московсько-
на, построєна за правилами німецької так званої ви- свою охоту саботажували на- я в н о ѓозорить, що не має для(в цих мстах. Частину москов-jro визиску на Україні, але 

симпатій COK01 ПОЛІТИКИ. шу в.іасіп miupuiui.t п р и і р а м у ; „ ь о г о н , Т р О Ш к а 
Тлом її, як догадуються, була зневіра Гітлєра я к ц с л и ш Ім вдавалось. ; Може совєтський амбасадор 

в можливість виграння війни з Англією. Прийшли „Решта знас не хоче й зна- запротестує, що в сенаті явно 
до цього переконання, Гітлєр рішився зробити угоду ти про російський уряд. Ми не висказують думку, щоб ті 
З Англією. Притягнути її до згоди задумав ВИГЛЯ- маємо злоби супроти російсь-!„два ґенгстери бились зо со-
дами загарбань коштом інших держав. У виборі цих кого народу; ми будемо ниш- бою так довго, доки оба не 
жертв він собі не жалував. Першою жертвою мала ком надіятись, щоб одним із ќконають"? Може з тої обра-
бути французька імперія. Цю державу, нібито зами- ненамічених вислідів неї війни зи і люти Сталін не захоче 
рену з Гітлєром, мали між себе поділити передовсім було це, що прнвелоб їх ближ-іприняти від Америки помочи? 
Німеччина й Англія. Америці й Італії могли припасти че до якогонебудь гуманнішО- Ану, хай він у той спосіб на-
якісь охлапи. Якщоб цей плян не був до приняття, ѓо і демократнчнішого у-j гнівається! 

тепер йому не до гніву, 
тепер прийме все. І злизу-

російську імперію. При сприятливих умОВИНах МО-Ілише наше найОільшс обри-ів а т и м е BCj ТІ обидливі слова, 
гли би ці держави поділитися й Францією й Росією. Ідження. і ми не маємо намір'уLKj н а адресу „капіталістів" і 

Подаючи такий плян, Гітлєр не представляв соб і І п , д н о с и т и ПРЄСТІЖ цього режі-j„імперіялісті-в" впродовж дов-
ніяких труднощів. Противно він сподівався, що плянѓ'`'` або окликувати його як^гих Л І Т к и д а в В І Н с а м і його а-
покажеться дуже приємлиним для Англії. д д ж е ж новознайденого п ^ я т с ^ я , абоІгенти. Бо від тих „капіталќ-

по-

NKlLb UA.JcillU. TlMM'JU ЦСИ ІІ.ШН МС UV D ДКІ І і р п л н п , - " - ^ 1 -V .' ' "'""` 
тоді Гітлєр звернувся би проти свого'іншого союзни- строю. Одначе для бруталь-І Hij 
ќа, Сталіна, і мав поділити між Англією й Німеччину чого режіму Сталіна ми маємо gjH т, 

няття примусової військової 
служби і рішення збудувати 
двоокеанну фльоту, а також 

спілка Гітлєра з демократичною державою зняла би 
з Німеччини клеймо нанізму. Зрештою, якби Чорчил 
не пішов на Цей плян, Гітлєр сподівався при помочі 
Геса викликати таке невдоволення з Чорчила, що 
його можна би повалити з уряду. У найгіршому разі, 
якби плян не вдався, Гітлєр сподівався поважного 
роздвоєння в публичній опінії Англії, роздвоєння, 
яке могло би сильно помогти Гітлєрові. Думав отже 

ТгтІшр^ліЧт^ якраз демократичним спо-
собом. 

Що сталося в Англії по дорученні Гітлєрових 
плянів, мало людей про це знає. Та щоб там не ді-
ялося, всі признають, що Чорчил повів справу для 
Англії добре. Його першою ціллю очевидно було 
довести до цього, щоб Гітлєр помашерував на Росію. 
До цього можна було довести лише тоді, коли Гіт-
лєр повірить, що на випадок його походу на Росію, 
до походу прилучиться Англія, в разі конечности під Ре 

новим міністерським кабінетом. Яку rpv заграв ЧЬрШ агресивна, безоглядна на-
ЧИЛ, НЄ ЗОВСІМ ВІДОМО, але факт Є фаќтом, ЩО ГІТ-!и.стична Німеччина є- нашою 
лєр зрадив свого союзника в Москві й помашерував 
на нього, наклеймувавши його як зрадника. 

Тепер Гітлєр'ждав, що Англія приступить до 
його святої кампанії проти Сталіна й комунізму. За-
місць цього прийшла для Гітлєра несподіванка: Чор-
чил виступив у минулу неділю з промовою, в котрій 
він, не вирікаючися 'своєї ворожнечі до большевизму, 
все таки признав, що націзм і Гітлєр є головним во-
рогом Британії. 

У цей спосіб Гітлєр стратив головну точну сво-
еї воєнної гри: він дістав те, чого він так боявся: два 
фронти. 

помагати йому, щоб він зали-ітів" йому тепер потрібно 
шався при владі, або давати МОчи 
йому крашу нагоду чинити j ^ ^ ^ п р а в д о п о д і б н о . 

лихо. j C T H ^ к о л и б САВЄТИ видержали 
„Але справа здержання Гіг- ДОВший час, Сталін TV поміч 

лєра, це інша справа. Кожний дістане. Але вона буде йому; 
акт конгресу Злучених Дер- д а н а 3 погордою до нього са 
жав, почавши від повалення м о г о И ‚-Капіталісти" хочуть 
ембарга НЙ ябпою, чрпеа ""тЧттітЕУімтіІ Гтігіщд лк ана,-

ряддя длт своїх власних цілей 
Вони інші цього навіть не 
скривають і йому в лице це 

ухвалення „ліз-ленд" акту; та- п р о с т о ГОВорять. А „геншль-
кож кожна спроба сентиментуІниіГ С т а л і н мусить есе це 

і далі жебрати американського народу, де 
лиш та спроба була переведс-
на, виказували глибоке і доб-

узасаднене переконання, 

безпосередньою небезпекою; 
небезпекою так скоро нині 
зростаючою і так близькою 
до розгрому Атлянтійського 
світу, що наші власні вільні ін-
стнтуції знайшлись у смсртель-
ній небезпеці, і залишаться в 
тій смертельній небезпеці, до-
ки націстична Німеччина не 
буде спинена на своїм шляху". 
Ось так тепер пишуть в Амс-

рнці про Сталіна і його режім. 

проковтнути 
помочи. 

Нема то як „Геніяльність" 
автократів! Напередодні вибу-
ху цеї війни ми мали нагоду 
подивляти подібну „ґеніиль-
ність" польського міністра 
Века. Нині вже мало хто про 
це й ікімятає. Сумна память 
по Сталінови мабуть потриває 
довше. 

сьќого промислу було зреш-Івоно є разом з тим зменшен-
тою перенесено за Урал о-'ням втручання вищого бюро-
стількиж з господарських як іікратичного осередку до кол-
з тратегічних причин. Щоб 
прискорити і розвинути хи-
жацький визиск природних 
скарбів України, мусів москов-
ський уряд зорганізувати ве-
ликі підприємства і тут, перед 
усім в осередках добуття до-
нецького вугля, криворіжсько-
го заліза та електричної енер-

хозних справ, збільшенням 
„самоуправи" колхозу себто 
сваволі місцевих кациків, що 
спираються зрештбю на зброй-
ну силу центральної окупацій-
ної влади. Запровадження ско-. 
тарських фарм ріжних гатун-
ків при кожнім колхозі є розу-
міється дальшим збільшенням 

робітництва. Фактично заяв-
ляє уряд фабрикам, рятуйся, 
.ЎТО і як може, і наказує за-
ироваджувати „ударним по-
рядком" самостійні хлібороб-
ські господарства, навіть з 
скотарськими фармами, при 
промислових підприємствах. 
Отже замісць того, щоб ,діг-
нати і перегнати" „буржуазну, 
виголоджену" після совєтсь-
кої преси Бвропу, починають 
московські можновладці уря-
джувати по передмістях горо-
ди, які „прикрашували" око-
лиці Відня і багатьох німець-
ких міст вже в часі першої сві-
трвої війни. Ріжниця тут лише 
та, що в Европі займалися 
цим, і займаються тепер ще в 
більшій мірі з нагоди бритій-
ської бльокади, приватні осо-
би у вільній від іншої праці 
час, в СССР-же, а особливо на 
Україні, утворюється в такім 
господарстві негайно кубло 
бюрократичних галапасів. „Ві-
сті" повідомляли недавно про 
одно таке типове господарст-
во, яке при площі в 169 гекта-
рів має директора, його за-
ступника, двох бухгальтерів, 
двох магазинерів і т. д., себто 
більш менш цілий апарат кол-
хозних галапасів. Колиж мос-
ковський уряд визнає отверто 
непридатність своєї господар-
ської організації для еижив-
лення міського населення, „а 
разом з тим не дає ніякої мо-
жности поодиноким республи-
кам перевести його у власнім 
заряді, то це без наслідків в 
політичних відносинах поміж 
Московщиною та Україною 

гії Запоріжжа. Але на цілій со- і визиску, бо відтягненням збіж-
вєтській території дбав мос жа від людини для худоби, а-
ковський уряд про утворення ле воно збіль'шує „колхозне" 
майже виключно великих під- майно; основну масу засобів 
приємств, щоб здогнати і пе-'поживи на Україні, отже вагу 
реѓнати як скорше „головні чужонаціональних републик у 
капіталістичні держави", без відношенні до Московщини. В 
огляду на кольосальні непро- тім же самім напрямку вплн-
дуктивні витрати невільниць-
кої робочої сили головно чу-
жонаціонального населення, 
що коштувала справді ніби 
дуже небагато. 

Вибух сучасної війни, а осо-
блнвр хижацький напад на 
Фінляндію, викрили цілковиту 
хибність господарського си-
стему московського уряду, я-
кий узалежнював не лише ве: 
ликий промисл Московщини, 
а й саму чинність урядовѓо о-
середку від наскрізь невистар-
чальної перевозової спромож-

ває й збільшення ужитку сили 
коней і волів наслідком змен-
шеного уживання моторів ви-
кликаного браком нафти. Цей 
поворот до старих методів го-
сподарства є безсумнівною 
хоч і частинний, тимчасовий 
поразкою-еелавлСпої „нога 
зації" рільництва, поразкою 
большевизму, отже московсь-
кого уряду на українськім се-
лі, яка без наслідків в політич-
них відносинах лишитися не 
може. 

Поразка механізації хлібо-
ности дуже рідкого мережева j робства є разом з тим і пораз-
нікчемиих совєтських заліз-j кою великих і найбільших 
ниць. Вже початок другого ро-Ірільних підприємств в їх похо 
ќу війни допровадив фактич-!ді проти малих, поразкою 

лишитися властиво не може. 
'̀ іѓ 

В промислі відбувається 
властиво теж саме, що й в хлі-
боробстві. ..'На наказ Кремля 
розпочала ціла совєтська пре-
ta, а зокрема „українська", 
дуже галасливий похід проти 
„гігантоманії", яку плекав зре-
штою самий московський-уряд 
протягом двох десятків років, 
та за „розосередження проми-
слу, перенесення його до родо-
вищ сировини" за „розвиток 
місцевого промислу предметіІі 
широкого у_жігтку_" коштом 

бур'ого 

ВПИСУЙТЕ СВОЇХ ДІТЕЙ 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ І В 
ТАКИЙ СПОСІБ З А Б Е З П Е -

ЧІТЬ ЇХ БУДУЧЧИНУ. 

но цілу совєтську господарку 
до справжнього ќражу, вия-
вив, що вона вимогам москов-

хліборобських гігантів, перш 
за все совхозів, показувати які 
возили перед війною европей-

ського імперіялізму ані трохи Іських снобів, що їхали до со-
не відповідає. Мобілізація чер-Іціялістнчного раю подивляти 
воної армії і збільшені потре-'„'досягнення" советського уря-
би московського імперіялізму Іду. Але поразка хліборобсько-
спричинені війною, поставили'го систему сягає значно даль-
такі вимоги до московського j ще. Експортові зобовязання 
промислу, що міліони колхоз- Кремля загрожують виживлен-
них, а особливо фабричних'ня навіть самого советського 

ІВАН ГОРИШІВСЬКИП. 

СПІЛЬНИМИ СИЛАМИ 
щшжшшшшшшжжшж 

(ПЛЯН МАЙСТРА ДМИТРА) 
Історична картина з життя львівського братства 

в XVII. в. 
`?ггачге?геги 

гора на опришків звалилася, 
— це І "мій кинувся на них, 
своїм мівальськнм молотом 

когось куля ранила. Крик, ме-
тушня в таборі. 

Скористали з того розбиша-
кн, підбігають під та'борі на І по плечах молотить! З гуком 
самі вози кидаються. Вже те- за ним купецька молодь піш-
пер із рушниці не вистрілиш,jла, юрбою налягли на ворога, 

— опришки до втечі пуска-
ються. Як (вітер утікають, до 
своїх коней̀  чнм-дуж біжать і 
верхи ќперед скачуть. Тільки 

починається бійка рукопаш. 
Напасники шаблями рубають, 
таборяни рушницями наосліп 

(21) ТИЗДЩЩПИ^З гатять хто дрюками, хто кола-
ми, хто заліззям, —-. що було {ватажок їх, той, що перший 

— То шкода, - - сказав по-}другого боку, це від заду під рукою. Але опришки вжеітабор наглядати приходив, на 
вільно; —- я гадав, що є. на табор напали розбишаки між вози пруться, вже в табор місці заюшився з розчерепле-

I знову поглянув на людей,1 Та чуйні таборяни й тут сто-;вдерлися, відбиваються їм та-іною гт кою... 
ні одного обличчя не мина- рожили при возах, заразіборянй, вже за рамена беруть-
Ючи. відповіли їм з рушниць. ся. змагаються силою, мало! 

Здалека їдете? — запитав' Та бо й від переду почався!зубами не кусаються. Табо 
знову. наступ. Вернувся той шпигуй) Гайўся в найгіршій юрбі за- утрат і 

ний упав на землю. Всі дума- на землю не міг злізти, бо 
ли, що неживий. Та фірман стріла з опрншківського лука 
Федір узявся відразу його лі-1 його наскрізь пробила й 'до 

незабаром коваль воза прогвоздила, — а він 

В Ясах. 

іборонився. Але без 
ібійшлося. З купець-

кувати, й 
прочуняв. Та ќрови багато 
втратив і блідий та ослабле-
ний лежав на возі. 

Не можна було й думати, 
щоб того дня їхати далі. Та-
бор залишився на місці, щоб! 

того не чув!... 
Реготалися всі з тої небили-

ці, посміхався і блідий коваль, 
що лежав обвязаний на свойо-
му возі. Але усміхався він не 

‚тільки до товаришів, а ше 
усе до ладу довести и ранених Лі,иі.. пЛ г.,., - -,, J Оільш до Ганусі, що їхала ппн полікувати. Не дуже безпечно „._„„ _в „.„ Р 

ньому та піклувалася хвопим 
ночувати в степу, але ради не ,.-' а ,и .„ ;„ f

 А Н О Р и м . f %t - . .. — О о якже слабого самого було. Майже не спали купці йі 1 и 
фірмами, а сторожили й на-

— Здалека, — ВІДПОВІВ су- зі своїми кумианами, приляг-
воро Олекса. ли на горбочку і з рушниць та 

Цікавий гість криво посміх- .луків стріляють. 
нувся. Свищуть кулі, джижчать 

Ге-ге, неохочі до розмо- стріли, —- табор і собі від-
вн, нехай і так. відстрілюється. За возами 8а-

Знову згорда сягнув до ховалися купці н фірмани, за-
шапки й поволі, не поспіша- взято стріляють, майна свойо-
ючи, пішов у напрямі'до своїх го її життя боронять. 
товаришів. ` Найгірші з кіньми: кидають-

і Опришок напевне, під- ся як скажені, копитами бють 
глядати нас прийшов, — ВИ- на задні ноги стають, ледвн 
мовив скоро Олекса; — зараз держать їх погоничі. Свиснула 
напад буде. Я знаю їх! стріла і влучила одного коня. 

Опришок скочив на коня,Упав на землю, дико хропить, 
Й відїхав із товаришами. Але)— ще гірше полошаться коні. 
враз ПОЧУВСЯ дикий крик із! Вже й людський зойк чути, 

лишилася, пруть на неї з усіх кого маі 
боків, мусіла з землі підвести-1 захопиѓ, 
ся, рушниця їй із рук випала, трохи н 
стоїть бліда, безрадна. 'дещо ці; 

Опришки у крик: Троє Кои 
Дівка, ловіть дівку!. ібули пк 

Леся ѓеро рук кинулося до жна бў.і-
неї, вже її досягають. Але люди до 
Дмитро доступу до сестри не'фірмам -. 
дає. рушницею по головах на- Федором, 
пасинків бє, Олекса разом із ѓу, Олек 
ним залізним дрюком гостей трові НІ; 
чатує. Заревли розбишаки,'шия пап 
Are вѓсю силою кинулися, — вата-j шов к 
жок уже Ганусю в руках три-{напасник так рубнув його ша-
має. Але позаду враз несамо-Іблею по :і)Лові, що кров зали 

шити та ще такого, що еря-
,тував їй життя? слухували, чи опришки не вср-j 

таються. Та ніч пройшла спо-; 0 к олиця ставала людніша. 
КІННО, і другого дня вранці ! П о я Р а х показувалися села. 

а опришки нічого не І виїхали з цього нещасливого шляхом їхало все більше по-
але при бійці вози місця. На місці обозовнща 3 а-! д о Р о ж н і х - БУЛ0 місто недале-

і)ушено, треба було лишилася тільки могилка, де!ко- Селяни на конях з бесага-
`авити. Гірше, що поховали ватажа опришків. -ми їхали на торг, їхали верхи 

По дорозі знову веселість їй жінки 
вернулася. Як звичайно — смі-
ялися з Пашковського. Вмов-
ляли в парубка, що він ніби 
вчорашню бійку проспав. Ko-j ВрсштЦнаші подорожні з 
ли опришки почали стріляйќ-j горба побачили Яси, гарне, інської держави Сучаѓ 
ну, то товариші ніби то буди-;розлоге місто, з мурованими помічні труднощі Московщи-
лн ного зі сну; але він тільки, церквами, білими домами 
мовляв, зпросоння запитався. 
„Гримить?", повернувся „а РЄД зелених садків. 
другий бік і спав далі. А як аж — Яси вельми красні, 

;і упало. На щастя, 
ерхівці сторожі, мо-
х узяти до возів. І 
іть потерпіли. Один 
в розбиту голову, 
`еві прострілили но-
руку потовкли, Дми-
удару розбишаки 

ла. Найгірше вип-
іь Гордій. Котрийсь 

здалека ясніли їх 
j жовті, зелені й червоні квітча-
сті ХУСТКИ. 

„місцевого палива 
вугля і торфу на Укрнаїні. Роз-
осередження промислу малоб 
якісь вигляди на поважні успі-
хи лише в тім разі, колиб по-
руч з господарським роз'осе-
редженням відбувалась і дс-
ц е н т р а л і з а ц і я політнч-
ного проводу і політичної ор-
ганізації, але про це з огляду 
на засадничу ворожість поміж 
Московщиною і Україною не 
може бути розуміється й мови. 
Отже розосереджувати про-
мисл також як і хліборобство 
мають на Україні тіж самі мо-
сковські централісти. Таким 
чином до суперечностей по-
між традиційним централіз-
мом та сучасними невдалими 
спробами розосередження, що 
дезорганізують совєтську го-
сподарку взагалі, прилучу-
ються нові політичні протн-
венства поміж Україною 'та 
Московщиною. 

Найбільш компромітує мос-
ковський уряд та обставина, 
що цю „добу великих ре-
форм" розпочато в часі війни, 
отже під примусом зовнішніх 
подій, і зовнішніх зобовязань 
Московщини. Коли московсь-
кий уряд хвалиться, що лише 
він урятував „совєтський на-
рід" від війни, що руйнує 
„працівпе населення капіталіс-
тичних держав", то йому тре-
ба пригадати, що цю „рятун-
кову акцію" переводиться ко-
штом чужонаціонального на-
селення, а передусім коштом 
азербейджанської naqVrn та у-
країнського збіжжа. 

Німецько-московські відно-
сини були в ріжні часи ріжні, 
але боротьба України проти 
Московщини триває від соток 
років і триватиме невпинно до 
осягнення незалежності! укра-

увсчір прочуняв, зараз допи-

се- нн витворюють нові МОЖНОСТИ 
І для боротьби України проти 

на- и е ї ' ' П' можности використає 

витни рев почувся, що немов'ла йому )Чг Й він непритом-'тувався: ,гКаша є?" Тільки щ$ 
гадав приповідку Олекса. українська нація в повній мірі. 

(Дальше буде)., К, Волинський. 
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Г. Герман говорить, що на всяку спортову акцію) д. Капітуле не ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ аргументом і Кандидати на радних: Геновефа Зепко 261, Та-'вести клявзуліо подвійного відшкодування до' нових 
треба грошей. Союз дає по троха грошей нашим дру- твердить, т о американські компанії також платять .)ас Шп†кула 279, Володимир Дідиќ 268. Павло Дуда поліс (Добел Індемніти), де це буде вказане і корисне 
жинам. Але не забуваймо, що багато грошей на спор- стало, хоч у наступних роках платять менше, ніж у..чо8, Микола Давискиба 240. Степан Слободян 305, і для членів. ' 
тову акцію молодь здобуває собі сама, ріжними під- пЃерших. А'що заплата відділовим урядникам ЩМ- Іван Романишин 302. Антін Шумейко 200, Дмитро' Д. Галичин говорить, що запровадження такого 
приемствамн. Він ставить домагання, щоб конвенція СОЮЗУ Є таки замала, тому треба конче ту плату під- Шмагала 199, Юлія Ьаволяк 165,' Ілля Гузар 171, Сте- обезпечення оплатиться щойно тоді, коли буДе най-
таки ухвалила знов гроші на спортову акцію. інести^ Дел. в. 361 домагається, щоб головні урядники панія Малівода 157. Онуфрій Запоточний 199, Анналііе 2.000 таких членів, які хотілиб мати того роду о-

Дел. в. 106, ставить внесок, підпертий відділами: говорили менше, бо делегати хочуть говорити. Місто і ІИІІК)К ІЗ5, Андрій Смн'т 173. Марія Періѓ 120, Іван безпечення. ТОМУ, організуючи нових членів, Треба 
331 і 260, щоб започатковану на вашингтонській кон-голова Кузь пояснює, що, щоб "делегати могли ро ііігу.тяк 118, Григорій ТимчіЙ 141, Михайло Кульчнць- при тім збирати'інформації, чи між новими кандидат 
венці'ї' спортову акцію далі вести з дотеперішною ЗУ.МНО дискутувати надданою справою, то вони по кий 97, Михайло Дуткевич 92, Ќнѓеп Ляхович 215. таМи є багато таких, що Хотілиб мати таке обезпечен-
енергією і дати на це потрібні гроші. j в'инні наперед засягнути точних інформацій від ѓо- Днна Дзюрдзевич 69̂  Іван Шуран 112, Андрій Барбер ня. Тоді треба подавати ці інформації головній кан-

Перед голосуванням вивязалась коротка дискусія, ловних урядників.. JS7, Іван Годованець 118, Іван' Кокольський 93, Іваниа целярії. Бо насамперед треба знати, який є попит за 
Дел. в. 45 каже, що в засаді він не є проти спортової д е л в 375 каже, що годиться з д-ром Галаном, Подола 86, Антонина Чупрун 68, Михайло Коваль 49, того роду грамотами, а тоді доперва рішати, чл тре-
акціі. Але закликає делегатів, щоб не забували і про щ о ВІДДІЛОВІ урядни'ки це найголовніший чинник в Михайло Рудий 60, Михайло Бєля 46, Михайло Ко-'ба їх запроваджувати чи ні. Цю думку у формі вне-
старих. Ніхто не подумає про якісь иолекші для ста-Ін а і ш и організації. Вони провадять корисну роботу і валь з Дітройту 35, Петро .-Барѓків 69. сќу, поставив дел. в. 242, його попер дел. ш. 299 і 
рих! Ось чомуб старим членам не дарувати, решту!на н и х опирається успіх Союзу Нині треба ходити Всіх уневажнених бальотів, з огляду на подане вн'есок перейшов одноголосно. 
їх вкладок і ті вкладки з головної каси покривати? За членами по домах .̀ Члени вжене голосяться до від- "а них завеликого числа кандидатів, б'уло 63. Два На чергу прийшла полекша для старих членів. 

Д-Р Галаџ говорить, що ніхто властиво не є за{дЦу таК‡ я к КОлись. Щодо організаторів, каже той бальоти були зовсім порожні. Дел. в. 221, піддає думку, щоб проект статутової ко-
-г` " Ю. Павчак в імені виборчої комісії говорить, місії в тій справі передати головній Екзекутйві. Д. Га-

основі статута до радних мусить увійти дві личин забирає в тій справі голос і говорить, шф до-
хоч з жінок друга кандидатка, а саме Юлія;тепер, було багато мови про полекші для старих чле-
дістала менше голосів, як деякі кандидати нів, але не було конкретної пропозиції, як та полекша 

, що не ввійдуть до уряду, то вона, згідно має виглядати. Головний уряд не є проти полеќш. 
до якогось заключення. Дел. в. 29 піддає думку, щоб }(^^і^щТспе^м^`'іьЩ^ додати^ що'б кожним зб статутом, стає радною. Далі Ю.' Павчак завважує, Він є за те, щоб старі члени дістали якнайбільші по-

відділовий секретар був забондований. Ш є двох кандидатів з мужчин, які дістали однакове лекші, але ті полекші не можуть бути такі, як у де-
Д-D Галан відповідає що справа бонду це спра-!числ0 голосів. Ними є Дмитро Шмагала і Онуфрій яких проектах було сказано, щоб, наприклад, звіль-

ва кожного відділу зокрема. Бо великий відділам о- Запоточний, які оба дістали по 199 голосів. Що з тим нити членів, що мають по 70 і більше ліѓ, Від .вкладок. 
платиться накладати бонди на своїх урядників, а ма- зробити, питає вінѓ ;Ми можемо дати членам такі полекші, яќк У першій 

Над тою справою розвивається дискусія. Дел. в.'мірі, є згідні з асекуращЙними законами. А колнб ми 

дати знов 20,000 до.т на спортову акцію, але з тим 
застереженням, щоб її витрачати умірковано. 

А. Шумейко запитує уряд, чи ухвала певної су-
ми гроша на спортову акцію візьме також під увагу 
інші потреби молоді українського походження, як 
ось хорове мистецтво, лекції, орхестри і т. и.? 

Д. Галичин відповідає, що дос' 
хвала гроша на спортову акцію вќ 
стецькі 
мо 
ж ќу МОЛОДІ 

Приходить до голосування внесок дел. в. 106, 
піддержаного вв. 331 і 260, щоб піддержати спортову 
акцію так само, як це започатковано на вашингтон-
ській конвенції. Внесок переходить одноголосно 

лим не оплатиться. М. Мурашко завважує, що бонду 
гри і т їйѓ' вання, назагал, не оплачується. Бо бондові компанії 370 пропонує, щоб була лиш одна жінк 
і так оу.іо, що У-1 відповідають за страту організаційного гроша лиш них, а тоді Шмагала й Запоточний булн( 
лючала т а к 0 ^ л '": серед певних обставин,'застережених у контракті. Ко-`ми. Таку саму думку має дел. в. 123, як 

одна жінка серед рад- звільнили тих старих членів з кляси Т, то йй поступи-
інб оба радни - либ неправно, бо скривдилиб членів з кляси О, які 
який каже що! відразу платять вищу вкладку на те, щоб, коли осяг-

міькі і культурні потреби нашої молоді, алесоюзової і л н
р

ГрошГпропадають" 'шТ^сІ^^оІаепнх^гШіЛго ігіс^бїльпіеТолосів,Той є вибраний і годі! №і- вуть 70-тий рік життя, перестати платити. Одначе ми 
лоді. Делегатка О. Придун висказується за піддер- 1

оч б у в бонд компанія грошей не звертає. ТОМУ стоголова І. КУЗЬ каже, що статутової постанови лама-;можемо дати певний опусѓ у вкладках для. старих 
` ' ' " кожний в'ідділ мусить сам на місци давати собі ^тим ти не можна.'Він закликає двЬх останніх кандидатів!членів з кляси Т Тоді Д-Галичин відчитує листа від 

раду. Містоголова І. Кузь радить, щоб відділи виби- рішити це поміж собою добрим способом і таѓну†Ќ{срюзрвргр актуарія Л; дж. тлша, в якім актуарій 
рал̀ н собі таких урядн'иків, які є обережні і на них жереб. Дел. в. 146 піддержує думку І. Кузя. Дел' в. подає причини, чому не. можливо ^вьтьнити зов-
можна покладатись. Дел. в. 10 каже, що часто замі-175 радить, щоб перечислитн щераз голоси, а може сім від плачення вкладок^ .л тім листі актуарін.лро-
шання в відділі виринає тому, бо один урядник зро-де буде помилка. Дел. в. 97 піддержує думку жереба, понує, щоб дати тим усім членам, що осягнудк.7и-ии 

Дел. в. 316 домагається, щоб виборча комісія зло-
жила перед конвенцією присягу, що совісно сповни-
тиме свої завдання. Містоголова Кузь каже, що ирн-
нявши уряд в президії, чи в комісії, кожний член вже 
тим самим стоїть під моральним обовязанням спра-
ведливо і чесно виконувати свої обовязки. 

Голова М. Пізнак перебирає головство і запові-
дае, що саме прибувають виборчі бальоти і що чле-
ни виборчої комісі̀ ї повинні явитись на переді, коло 
президії. М. Пізнак читає кандидатів на бальотах, 
та дає пояснення у справі голосування. Каже, що на 
уряд головного предсідника треба віддати один голос, 
також по одному на уряд заступника й заступниці го-
ловного предсідника, головного секретара," головно-
го касієра; на контрольорів можна віддати лиш пить 
голосів, на радних лиш одинацять. Тих кандидатів, на 
яких голосуючий не бажає голосувати, треба викрес-
лити. Як на якімсь бальоті буде відголосованих за-
б'агато кандидатів на якийсь уряд, тоді всі кандидати 

льот можна при кінці голосування .змінити. 
Тут виборча комісія під головством К). Павчака 

почала урядувати, а саме, роздавати бальоти по від-
ділам, а опісля принимати відгоЛосованї бальоти. 

По закінченні виборів, в ѓод. 7.30, замкнено збори 
до чергового дня, до 9. год. рано, і 

ШЕСТИИ ДЕНЬ КОНВЕНЦІЙНИХ 

Дел. в. 64 каже, щоб головні урядники Екзекути 
ви сказали делегатам, які нагороди можуть дістати 
відділові урядники? It Кузь відповідає, що урядники 

МІ ІІДМіІ AlU.IUAd ДІОЧПІШ lid M . U U . їли.in out не Ч Ї Д Ї ^ — . . ' " і. - , . " . ; 
вибраний, тоді на цілий стейт буд'е тільки одна гол'ов- .лась ширша дискусія, підчас якої дел. в. 44 піддавав 
на урядниця, яка не зможе дати собі ради у всіх ЩЩітШ "юб полеќшў дати тим членам, які стоять по 
вах. Зате в стейті Пенснлвенія є вже аж пять головних 20 . більше літ в Союзі; дел. в. 4о запитав скільки є 

и своїх відділових секретарів, бо це заохотилоб їх!він також здається на волю конвенції і годиться, ' ' - "- ^ - . н я " ; 
праці. Тому треба цю справу поручити їм, нехай 1цоГ) шляхом отвертого голосування делегати рішили,; Р ' ^ Щ Ш ? J 
іти H.-vrnnniv тим піп ия не. -л-лгжгмтті, ЛЙЛ о АО ХТО З НИХ Має бУТИ раДИИМі' і ' _. ' радий' 

М. Пізнак питає обох, чи може хочуть тіеречи-І 

дити 
до 
дають нагороду тим, що на це заслугують. Дел. в. 62 
каже, що делегати є „боси", тому можуть ухвалити 
такі нагороди, які захочуть. І. Кузь домагається від 
дел. в. 62, А. Пашука, конкретної пропозиції щодо 
того, яку нагороду, давати? Дел. Пашуќ зпочатку о-
тягаеться, опісл'я'каже, щоб дати секретарям по три `І"Ж собою рішать, або хай рішить предсідннк. М. 
і пів відсотка. Далі долає:, .‚ухвялюйтр ѓамГлод^^ У1ішшѓ..?:акож клониться до думки, щоб; оба між со-
v n n o r e ' ач чЛ'Агвто пїчі'іти'' ип л.-п иїи ТЃа 

що союз має гроші 
книжок, на ріжні школи, а для своїх 
Він ставить внесок, щоб полеќшў да-

вати вже від 60 року життя. 
Д. Галичин пропонує іще додаток до внеску дел. 

хочете; ви можете рішати", каже він, Дел. в. 403 ста` 
вить пропозицію, щоб відділовим секретарам дати 
по З%. 

М. Мурашко говорить, що деякі делегати стара-
ються представити головних урядників як таких, на-
чеб то вони були проти иідвниікн нагороди відділовим 
урядникам. Це фальшивий підхід і це є грання ко 

а від 75 р. вище по три вкладки щороку, дел. в. 

і.о цю справу розглядала вже виборча комісія і при- „ г _, -, ._ , 
йшла до висновку, що це булаб тільки видрата часу' Приступлено до дискусії Над справою кредиту для 
перерахувати голоси. Бо виборча комісія була ДуЖе і молодечих членів, які переходять до старшого де-
точна в рахуванні голосів, а тому друге числення' партаменту. 
голосів не може принести ніякої зміни. Д. Шмагала іі В тій справі забирає голос Д. Галичин і каже, що 

" О. Запоточний годяться, щоб відбулось голосування на дітройтській конвенції було ухвалено, що моло-

МістоголбВа 1. Кузь відкрив 
секретара Г.. Ляховнча. щоб 
ного дня нарад. По прочитанні, . 
підчас нарад, над платнями для делегатів він був і апелює, щоб дел є гати лишили ту справу головному 
поставив проект, щоб їм ви 

^ ' " 2 в'Ѓ-ѓп'" "`"'чпи-Гппі v ' ї ї І , н хтжѓ тігті тим м'xuv f̂"тпм Ь "ОДЯКУ від конвенції, що так по споптовому ііриияв 'її. Отже ця контроля завважила, що Союз не Може 
.чиппр ч н ^ л "`" ^..платити по ?Ь.50 денно, N рядові у, Н. С., а він може дасть три, а може три й . - J признавати кредиту на суму $15.87 (річна вкладка в 
не чув, шоб це було прочитано а протокол.^Дел. в.іпів відсотка, залежно від того, як на це дозволять!иик"_и; _ :„ _ ; клясі W. на $І(ЮО),'тоді кол̀ и член заплатив до Моло-

дечого Департаменту тільки всього $15.00 за пять 
років членства. Бо частина з вплачених грошей му-
сить іти на ризико обезпечення. Далі контроля за-
внажила також, що не є правильно признавати кредит 

324, поставив внес'ок, піддержаний дел. вв. 206, 147,;фонди і закон. Отже до головного уряду ввійшли такі: 
292, 359, щоб приняти протокол разом з поправкою, j Дел. в. 204, М. Близнак, говорить в імені св о г о 'микоіа Мурашко як головний предсідник' 
Внесок перейшов одноголосно. відділу, в якім він є секретарем і в імені секретара г ' ' . . . . . ` . . - ' . 

І. Кузь відчитав телеграми і привіти, які надісла- другого найбільшого відділу 361. II. Кучми, що коли І р н г о р , и ' ерман, як заступник головного предсідника; 

справедливо поміж усіх членів, та щоб член 
Дж., М. Романиќ. смертного фонду. Дел. в. 324 радить, іцбб не лиш т. Кіб.чей, адв. Роман Снуќ, інж. Степан Куропась. міг дістати кредит навіть в̂ "е по році членства, коли 

Голова статутової комісії д-р. В. Галан, ставить секретарам дати належну нагороду, але даѓѓй по пів' він буде переходити до старших. Так само, щоб кре-
проиозицію в імені цеї комісії,_щоб конвенція за- відсотка касієрові і предсідникові. Делс Цг--70 питає,j Як головні радні: ;дит могли діставати не тільки члени, що переходять 
твердила таку постанову: Злук`а `заііомоговпх` органі-! чи є можливість виплатити великі нагороди з адмі-1 Павло Дуда. Степан Слободян, Іван Романишин, Тарас: з кляси І. до старших, але також члени з кляси Н., 
.чаЦій, зокрема тих, які вже перевели в себе реформу, ѓністраційного фонду? „Подумайте добре, що роби-; Шпікула, Володимир Дідиќ. Геновефа Зепко, Ми-1 або III., якщо вони хотілиб переходити до старших! 
t бажанням членів У. Н. Союзу. Тому XX. конвенція;те", напоминає він. „А коли хочете більших нагороді кола Давискиба, Евген Ляхович, Ангін Шумейко, Кредит, який згідно з обчисленнями акТуарїя, можна 
доручає головному урядові У. Н. С. поробити усі за-:для секретарів і взагалі інших відділових урядників, 
ходіі до цеї злукй. то не ухвалюйте з адміністраційного фонду стільки Дмитро Шмагала і Юлія Баволяк. буде давати є такий: 

Тут забрав слово О. Малнцький і заявив, що хоч І По одному році Членства в клясі І. Молодечого 
5ув переконаний,, ЩО В головнім уряді У. Н. Сою- Департаменту, кредит при переході до стар-

відді.ювих урядників, а зокрема секретарів. Дотепе-ілос, таке могло легко статись. Канадійський делегат 
рішна нагорода відділовим урядникам є невистар- і говорить з від. 446. що конвенція повинна присвяти 
чальна. Тому статутова комісія предкладає XX. кон-'ти більше` уваги організуванні відділів в Канаді. Там 
венції У. Н'. Союзу слідуючу постанову: XX. Конвен-Іє чисельне українське населення і є великі можливо 
цін У. Н. С̀. доручує головному урядові піднести на-їсти для організування відділів У. Н. Союзу. При доб-
городу відділових" урядників, а `зокрема секретарів,!рім поведеній справи і співпраці ‚голов'ного уряду 
до тої висоти, яка буде можлива на основі приходів і там можна зорганізувати сто відділів У. Н. Союзу, 
адміністраційного фонду. Дел. в. 238 поставив в справі нагород внесок в тім 

Над тою справою розвинулась широка дискусія, j дусі, в якім представила його статутова комісія, а са-
Слово забрав Д. Галичий і сказав, що чужі амернкан-ім'е, щоб доручити цю справу головному урядові і хай 
ські компанії, як це вже ствердив д-р Галан, дійсної він, по точнім провіренні фондів, настановить таку 
дають своїм агентам більший відсоток від колєктован-1 високу нагороду відділовим секретарам, яку т-ількй 
ня грошей. Вони можуть платити більше, в першій і можливо. Його піддержали дел. вв. 339, 90,'64. 155 
мірі тому, бо чим більшою є організація, тим загальнії292 і той внесок перейшов одноголосно, 
адміністраційні видатки відносно зменшуються, а далі Тут приходить до слова голова виборчої комісії 
також ТОМУ, бо вони не є обовязані держати грошей Ю. Павчак і звітує, скільки всі кандидати на урядни-

велась якась 
ротивннка. 

ократичних 
засадах, в яких дозволяється оспорювати уряд іншо-
го урядника. Але оспорюючи, не треба іншого обкн-
датн багном. Він заявляє, то вів чесну боротьбу і те-1 
пер бажає новому головному урядові, зокрема голов-' 
йому предеідникові М. Мурашкові сил і енергії до вн-
конання його обонязків. Також закликає всіх своїх 
однодумців до тісної співпраці з вибраним урядом. 

пере: 
певні зміни, пінх членів буде виносити __ 
предсідника По двох роках членства _. 

трьох 
чотирьох 
пятьох 
шістьох 
сімох 
вісьмох 
девятьох 
десятьох 

стар-
$ 1.00 

2.00 
— . 3.00 

6.00 
7.50 
9.00 

10.50 
12.00 
13.50 
15.00 Повище 10 років членства, належний кредит буде 

відповідно обчислений. 

в посмертнім і адміністрашинім фонді окремо, але 
разом в однім фонді. А в запомоговнх організаціях 
фонди є поділені на посмертний, і адміністраційний, 
і закон забороняє в запомоговій організації взяти 
хочби одного цента з посмертною фонду до адміні-
страційного. І хоч У. П. Союз має ОЦІНКУ грамот на 
155%, то всеодно він з посмертного фонду не може 
взяти' ні одного цента на нагороду для відділових у-
рядників. . . 

М. Мурашко говорить, що чужі асекураціині ком-
ланії не платять відсотків від колєкти гроша стало, 
тільки впродовж певних літ. Тому вони можуть в иср-
ших роках платити більше. Зате У. Н. Союз мусить 
платити, хоч мало, але стало і то навіть тоді, коли 
відділові урядники зміняються і на їх місци приходять 
нові, які з попередним приєднанням членів до відділу 
ж мали нічого до діла." 

ків до головного уряду дістали голосів і хто з них 
вибраний до уряд'у? Кандидати на головного пред-
сідника У. Н. С. дістали: Микола Мурашко 477 голо-
сів, Омар Малицьќий 197. Кандидати на заступника 
головного предсідника: Михайло Пізнак 241, Григорій 
Герман 365, Іван Пеленськнй 44. Кандидатка на заступ^ 
ницю головного предсідника: Марія Малєвич 649. 
Кандидати на головного секретара: Дмитро Галичин 
571, Володимир ледровський 48, Леон Михалюк 40. 
Кандидат на головного касієра: Роман Слободян 658. 
Кандидати на членів контрольної комісії: Дмитро Ка-
пітула 501, д-р Амброзій Кібзей 335, Степан K'vpo-
нас"ь 270, д-р Володимир Галан 420, Роман СМУК 281, 
Іван Іванчук 220, д-р Степан Кулик 180, Степан Ќоваль-
чук 61, Андрій Тарас 104, о. Григорій Пипюк 95, Ми-
кола Близнак 46, Іван Кузь 137, Михайло Фук 42, Мак-
сим Головчак 36, Олекса Коваль 49. 

Подібні- робить М. Пізнак, який кандндував на за-
ступникіі головного предсідника. Він гратулюе п. Гер- По одному році членства в клясі II. або III. Мо 
манови .на вибір і бажає йому успіху в його організа-
ційній роботі. 

Дел. в. 102 ставить внесок, попертий дел. вв. 230, По 
77, 167, 20 і 206, щоб виборчій комісії дати вотум до- .. 
віря. Внесок перейшов одноголосно. ., 

Тут наступила полуднева перерва, в часі якої де- -̀  
легати діста'вали поквітувания на свої конвенційні -
дієти і розходи. j ,. 

По полудќи наступило запрнсяження ново-вибр - " 
ного уряду. Голова конвенції, М. Пізнак. наперед ла 
присяг головного предсідника М. Мурашка, а той :. " 
черги заприсяг цілий склад головною уряду У. И 
Союзу. М. Мурашко з тої нагоди виголосив коротку мою, але всетаки зазначуе, що ця ноип схеми н с 
промову, в якій подякував делегатам за вибір, і за до того, що з відділу уступить багато молодечих 
довіря 'до нього, а до нових головних урядників апе- членів. Запитує, чи не можна залишити справи так 
лював, щоб вони разом співпрацювали для добра на- як вона давно була? ' 
шої організації. Голова конвенції, М. Пізнак, подяку- Д. Галичин'відповідає, що не вільно залишити 
вав.від себе делегатам за співпрацю, а також Цілій так, як колись було, бо проти цього виступила стей-
президії і комісіям та передав дальше урядування ѓо- това контроля. Дел. в. 45 ставить внесок попертий 
ЛОВНОМУ предеідникові У. Н. Союзу, М. Мурашкові, дел. в. 299, щоб приняти ту нову схему кредиту Мо-
Окрсмі подяки зложили оба містоголовн. ілодечим членам, які переходять "до старшого депаіь 

На чергу нарад приходять дальші пропозиції ста- таменту. так, як представив Д. Галичий. ! 

тутової комісії. Д-р Галан ставить пропозицію, щоб' Пе'ред голосуваням вивинўеться Дискусіяѓ Ў jfkift 
конвенція доручила Екзекутйві головного уряду за-і дел. в. 191 питаю'чи той кредит можна дістати у фор-

юдечого Департаменту, кредит при перехо- -
ді до старших членів буде виносити $ 2.00 

двох роках членства 4 00 
трьох „ „ ZZIZ 6І0О 
чотирьох „ „ 12.оо 
пятьох „ „ 15.00 
шістьох „ „ і8.оо 
имох „ „ 21.00 
вісьмох „ „ 24.00 
девятьох „ „ 27.00 
десятьох „ „ 30.00 
Дел. в. 316 каже, що годиться з тою новою схе-

- . 
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мі готівки. Д. Галичий відповідає, що ні, бо цей кре-
дит можна буде вжити тільки на перенос на заплату 
вкладок на нову грамоту. Дел. в. 238 питає, чи моло-
дечий член може перейти відразу до 4 і 5 кляси? Д. 
Галичин відповідає, що може. Дел. в. 251 питає, від 
яких років можна давати цей кредит? Д. Галичин 
відповідає, що кредит є вже навіть по році членства. 
Він зазначує, що в тій справі будуть розіслані всім 
відділовим урядникам точні інструкції. Тут наступи-
ло голосування над внеском дел. в. 45 і той внесок 
перейшов одноголосно. 

Д. Галичин пропонує, щоб конвенція ухвалила 
з народного фонду $3,000 
ською мовою історичної 
надського з Єйлського університетў про Бог-
дана Хмельницького; видаиння антольогії укра-
їнської літератури і видання в одній книжці всіх 
докладів, що заходами У. Н. Союзу були на Колюм-
бійськім університеті. Внесок на ухвалення тих гро-
шей поставив дел. в. 230, а попер дел. в. 155. Перед 
голосуванням дел. в. 217 запитує, чи ті видання підуть 
у розпродаж? Д. Галичин відповідає, що так. Дел. в. 
29 піддає думку, щоб Союз видавав місячник в ан-
глійській мові. Наступає голосування над внеском де-
лєгата в. 230, і внесок перейшов одноголосно. . 

Голова статутової комісії, д-р Галан, відчитує та-
ку постанову в справі органу „Свободи": 

ВНЕСЕННЯ СТАТУТОВОЇ КОМІСІЇ: ч 

І. 
XX. Конвенція У. Н. Союзу стверджує наступне: 

1. Офіційний орган У. Н. Союзу „Свобода" і "Ukra-
іпіап Weekly","був видаваний теж і на протязі о-
станніх чотирьох років у такому самому демокра-
тичному дусі, в якому був видаваний і за мину-
лих часів. 

2. Він попирав як завжди так теж і в останніх чоти-
рьох роках інтереси нашого краю. 

3. Зокрема він попирав як внутрішню економічно-
суспільну політику нашого Президента Френклина 
Д. Руавелта^.так, теж,,і його заграничну, включно 
,3j токі,' що`, боронить І демократичні ідеали і дає 
пов'ну допомогу демократіям у їхнім світовім зма-
ганню з т"Ьта'лггарйимн і диктаторськими потуга-

ми. 
4. Орган У. Н. Союзу теж в минулих чотирьох ро-

ках боронив право українського народу в Европі 
на самостійне й державне життя, а допомагаючи 
українським визвольним змаганням, визнавав ту 
засаду, що український, нарід може визволитись 
тільки власними силами. 

И. 
XX. Конвенція У. Н. Союзу рішає, що офіційний 

орган У. Н. Союзу має бути надалі видаваний в тому 
самому національно-демократичному дусі, що й досі, 
як теж має надалі боронити українське імя, допома-
гати українській визвольній справі та заохочувати 
наш загал до обєднания і скріплення своїх сил для 
нашого добра в Америці. 

НІ. 
XX. Конвенція У. Н. Союзу висказує рішучий про-

тесѓ проти негідних калюмній, киданих на У. Н. Союз 
тими, що хотілиб звязувати цю організацію з фашиз-
мом, націзмом чи іншими проти-демократичними 
доктринами. 

XX. Конвенція У. Н. Союзу взиває весь наш за-
гал твердо стояти у тім грізнім часі при своїм уряді й 
подирати його у всьому з усіх зусиль, зокрема в тому, 
що відноситься до якнайсильнішої оборони Америки. 

V. 
‚XX. Конвенція У. Н. Союзу витає весь поневоле-

ний український нарід, що живе на українських зем-
лях в Европі, бажаючи йому нових сил у його ге-
ройській боротьбі з окупантами та запевняючи його, 
що ми звідси зробимо все, що є в наших силах, щоб 
заставити світові демократії, які попираємо, визнати 
Україну як вільну, самостійну і демократичну державу. 

Тут розвинулась дискусія над редагуванням 
„Свободи". Дел. в. 221 каже, що забагато в „Сво-
боді" чужих перекладів. Чи не краще те місце за-
повнити працями власних авторів, і дати в той спо-
сіб їм самим нагороду та заохоту до дальшої пра-
ці? Д-р Мишуга відповідає, що заввага зовсім слушна, 
але де взяти на це грошей? Положення „Свободи" 
під фінансовим оглядом дуже невідрадне. Дел. в. 316 
каже, що в заявах про „Свободу" все говориться, 
що ̀ вона демократична, але добре булоб, якби тут на 
конвенції було виразно сказано, що треба розуміти 
під ІдЄ№Окрашчним. напрямком. Далі цей самий делє-
ґаг{ѓюворить, .що в колюмні „З Дня" були висказувані 
такі'іМ)ПДйди^ про я к ' . Деякі кажуть, що вони ніби ма-
ють пронімецьку закрасќь, і 

,' і Дел. в: 204, Е. ЛяХОВИНц забрав слово і сказав, 
що `це:він,`як співредактор „Свободи", цілий час про-
ваднв колюмяу „З Дня" і може ствердити, що це ціл-
ковита неправда, щоб у тій колюмні, чи в цілій.„Сво-
боді" було колинебудь"` писане щось таке, з чого мож-
наб заключати про якісь німецькі симпатії. Він зая-
внв, що його особливо обурюють ,ті закиди, бо від 
сім літ він на кожному кроці працював власне в тому 
напрямку, щоб звернути всю нашу увагу якраз на ан-
гльо-саксонський світ. Бо Німеччина, якщо взагалі 
колинебудь відограє якунебудь корисну ролю для 
визвольних змагань Укра'їни, 'то це може бути тільки 
на короткий момент, якщоб причинилась до розбиття 
Совєтів. А після того, колнб створилася самостійна у-
країнська держава, німецька експанзія на схід своїм 
вістрям звернеться проти самостійної української дер-
жави, так як тепер звернена проти цілих Совєтів. Це 
значить,, що на далеку мету нам треба дійсних союз-
ників шукати в англьо-саксонськім таборі. Зокрема 
ми, американські українці, повинні стояти на сто 

думки", говорив він, та перестерігав, що по всіх крі 
ях, зокрема в Америці, завзято працюють советсьі 
агенти, які стараються скомпромітувати всіх україі 
ських діячів і всі українські групи, які прямують д 
відорвания України'від Совєтів і створення з неї саме-
стінної держави. Тим большевицькнм агентам байд}. 
же, чи хтось демократ, чи ні. Хтось може бути найкра -
щим демократом і виразним прихильником англьс-
саксонського табору. Але тому, що він працює в нг-
прямќу відорвания ѓУкраїни від" Совєтів, він єворогоп 
Совєтів і його треба нищити. Вони нищать його таї, 
як це їм в дану хвилю і в данім місци найкраще. 11 

Ю на: видання' англій- Америці їм нин'і дуже вигідно таврувати когосђ.„ні-
праці проф. Юрія Вер- цістичним агентом '̀. Проти цеї провокації чужих`‡ 

гентів наші члени мусять хоронитись і не давати Л 
легкодушно віри. Е. Ляхович говорив, що.має зо сії 
бою про працю в Англії багато документів, яких нІхтф 
не може оспорити і буде дуже рад'ий, якби конвенція 
назначила якусь комісію, якій він передав би ці.до-
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кументи для точної провірки. 
Голова комісії М. Фук подає, 
що комісія одобрила такі ви-
плати з народного фонду: 
Стипендії для української 

молоді в Америці. 
в'. 1 Сквір Евѓен . 25.00 
в. ,7-1 Ілисконос Стефан .-_ 25.00 
в. 7 Петрунцьо Андрій ._ .45.00 
в. 7 Сухиия Михайло . . . 25.00 
в. 22 ШульковськііЯ Еміль 35.00 
в. 30 Клос Катерина 35.00 
в. 31 Стах Іван - 25.00 
в. 45 І'аламага Петро 50.00 
в. 53 Микнтюк Іван 40.00 
в. 63 Опалќа Михайло 25.00 
в. 63 Орссік Андрій 25.00 
в. 69 Мартннець Мирослав 40.00 
в. 96 Оаемок Анна __1 35.00 
в. 102 Олексиќ Іван 35.00 
в. 112 ДорОШ Катерина 30.00 
в. пз Біляннч АНІІН —:_ зз.оо 
в. 125 Подоля Левка 25.00 j 
в. 147 Ѓўменюќ Павло 40.00 
в. 149 Стецьків Марія 25.00 
8. 151 Паланиия Едвард . „ 35.00 
в. 151 Біленька Анна 25.00 
в. 163 Нагірна Анна 30.00 
в. 179 Парашаќ Павло 40.00 
в. 180 МузЙК Іван 35.00 
в. 186 Мельник Михайло . . . 35.00 
в. 188 ЦмаЙЛО К. Александер 30.00 
в. 203 Мачержак Чалий .__. 25.00 
в. 204 Харамбура Іван . 30.00 
в. 204 ДушніїЌ Володимир . 25.00 
в. 211 Геба Іван 35.00 
в. 222 Шемердяк Лука .35.00 
в.223 Деренюк Павло 35.00 
в. 223 Конюх Ольіа 35.00 
в. 223 Проць Василь 45.00 
В.223 Морнс Юрій -35.00 
в. 223 Сенюк Михайло 30.00 
в. 236 Шкірпан Еміль 30.00 
в. 236 Шкірпан Вілям 25.00 
в. 237 Стенів Іван 30.00 
н. 238 Прухніиький Андрій 40.00 
в. 238 Верестеиькнм Волод. 35.00 
в.239 Сокальччк Андрій . . . 40.00 
в. 261 Гульда Марія 40.00 
в.2в7.Дідух Ольга 35.00 
в. 274 Мусійчук Ольга 35.00 
в. 274 М'УСІЙЧУК Ірина 35.00 
в. 275 Гречен Марвін . . 5000 
в. 280 Сінґалевнч Володимир 35.00 
в. 287 Лутвіняк Михайло . . 35.00 
в. 292 Кмянчук Марія 25.00 
в. 296 Волошиновнч Гриѓ. _ 25.00 
в. 319 Пшнк Володимир 40.00 
в. 336 Кісіль Юлія 35.00 

Дел. в. 194, Барѓків, забрав слово і каже, що нам 
не треба чужих свідків, бо ми самі стало читаємо 
„Свободу". Правдою є, говорив він, що від пару літ 
„Свобода" набрала виразно демократичного напрямку, 
але завжди так не було. 

Дел. в. 53 піддає думку, щоб побільшити „Юкра-
їнієн Віклі". Дел. в. 94 ставить внесок, піддержаний 
дел. в. 70 і 20, щоб приняти резолюцію статутової ко-
місії в справі „Свободи", так як вона була відчитана. 
Перед голосуванням розвинулась дискусія. Дел. в. 74 
одобрюе напрямок „Свободи". Дел. в. 21 каже, що 
„Свобода" повинна писати більше про У. Н. Союз. 
Дел. в. 336 годиться з напрямком „Свободи". Дел. в. 
29 хоче, щоб „Свобода" була живіша. Дел. в. 271 
каже, що „Свобода" була чисто народньою. Відбулось 
голосування над внеском дел. в. 94, щоб приняти ре-
золюцію статутової комісії відносно „Свободи". Вне-
сок перейшов одноголосно. 

До дальшого звіту приступає комісія просьб і 
І І скарг 

Українське Товариство для 
Захисту старших жінок у 
Цю Джерзі . . І . 

Українська цілоденна шко-
ла в Шікаго^ Ілл. 

Українська ц ілинна школа 
в Іемтремк, Jrtiui. 

Диригентські . Вчительські 
Курси у Вініџеґу, Канада 

50.00 

50.00 

50.00 

100.00 

Далі комісія ухвалила такі 
запомоги' яз запомогового 

І фонду: 
Запомоги з запомогового 

фонду: 
в. і Турдіс Нестор 
в. 4 Пупчик Марія _ 
в. 4 Чомко Стефан 
в. 5 Ишеннчияк Василь . . 
в. 5 Мнкнтнн Теодор 
в. 5 Барннч Павло . - , . _ 
в. 7 Пласко'нос Теодор __ 
в. 7'Шолтнс Софія . . . . - . _ 
в. 9 Почекайло Нелі _^__и 
в. 10 Дутканмч Яків ^ І . Ч Ь , , . , ..25.00 
в. 21 Окрепкий Іван ,. ,35.00 
в. ЗО Вдовяк Емілія ' "25.і 
в. 31 Брелиќ Григорій 
в. 39 Пзхолок Андрій 
в. 42 СіЃам Іван 
в. 43 Романовський Іван . . 
в. 45 Сарчинськнй Іван 
в. 45 Веселик Дмитро 
в. 45 Шопа Анастазія 
в. 45 Згура Тимко 
в. 47 Копчуќ Марія 
в. 64 К)іціішнн Михайло __ 
в. 64 Бурній Михайло 
в. 67 Мельник Михайло 
в. 69 Бобик Михайло 
в. 75 Тарас Василь 
в. 77 Головід Петро 
в. 78 Ќленчуќ Михайло 
в. 78 Фіняк Яків - . '_ 
в. 80 ТнмкІв Марія 
в. Ю Маркевич Марія 
в. 85 Борецька Марія 
в. 90 Комарніцькнй Іван 

(втрата ока). 
в. 90 Лупаній Іван 
в. 91 Вознічак Юрій 
в. 91 Любка Анна 
в. 94 Крушольнииький Вол. 
в. 98 Гепчуя Анна 
в. 99 Кушнік Іван . 
в. 99 НаділА)ня Дмитро — 
в. 100 і`омсфк Іван 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
35.00 
25.00 
33.00 
25.00 
25.00 

00 
35.00 
35.00 
35.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
35.00 
35.00 
35.00 
25.00 
25.00 
35.00 
20.00 
25.00 
25.00 

^ Ьпнпик^ІІіаВіП іЃ Шўг- — !лоо ЗДД в.тљбБШ`ішгргг. яш 102 Кіба .̂, лш 
в, 364 Білецький ЕМІЛЬ 30,00 
в. 364 Лалюк Александер „ 45.00 
в.364Куземко Андрій — . 25.00 
в. 370 Марущак Адольф . . . 25.00 
в. 374 Поліщук Петро 40.00 
в. 375 Яремќо Александер _ 35.00 
в. 380 Бойко Михайло 40.00 
в.ЗЗЗРнза Вілліс „ . „ 30.00 
в. 393 Макспмяк Олекса . . . . 35.00 
в. 406 Тарас Михайло 30.00 
в. 414 Брсзіцька Гелнна . ._ 25.00 
в. 422 Рибачок Тарас 40.00 
в. 431 Бай Володимир . 35.00 
В. 442 Тнмошек Михайло „ .35.00 
в. 455 Шкварок Наталія . . - 25.00 
в. 471 Демковнч Іван 40.00 

На просвітні і культурні ціли. 
Українська Виша Школа в 

Сіемфорл. Кони. 300.00 
Українська Каюлішька А-

кадемія для Дівчат у 
Факс-Чейс, Па. 250.00 

Снротпнеиь у Філядельфії, 
Па. -- . 250.00 

Український І ІранославннП 
Семинар у Філядельфіі 
На - 100.00 

Український І Іравослаиннй 
Семинар у ГІЮ Пирку. 100.00 

в. 103 Ман Текля. 
в. 104 Бажай'Яремќо 
в. 104 Качмарський Іван 
в. 104 Мнсак Григорія 
в. 108 Дзят Іван 
в. 108 Фургалеч Андрій 
в. ПО Завалніиькнй Іван __ 
в. 112 Терлсцька Катерина _ 
в. 112 Толочкеннч.^Юлія 
в. 113 Пѓѓула Іиаіі 
н. 113 КОЗЄМЧІІК Михайло ._ 
в.118 Пайкоім Стефан 
в. 121 Кубѓтоюіч Петро 
в. 121 Яворськпй Стефан — 
н. 123 Козуб Кўѓені'я 
в. 123 Бриндзя Василь 
в. 125 Афтан.іс Катерина _ . 
в. 125 Косар Текля 
в. 127 Грицик .Марія 
в. 127 ПанькІв Василь 
в. 127 Качор Њснль 
в. 130 Поник Григорій 
в. 130 Мазуриќ Вілям 
в. 133 Суханчнк Григорій . . 
в. 133 Фешук Андрій 
в. 133 Мних Ламій 
в. 133 Пашќів Стефан 
в. 140 ТерлецькиЙ Михайло 
в;.152 Атам.итк Анна —.'I і' 
и. 15S Бадюх Катериіпі` _1'.1 
в. 155 Крицьк.) Анна 1':'__ і̀.ім 

25.1 
15.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
35.00 
25.00 
25.00 
35.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
15.00 
50.00 

в. 155 Гойда Михайло .25.00 
в. 155 Шпак Марія 20.00 
в. 158 Баглай Андрій 25.00 
в. 158 Більськнй Михайло ... 35.00 
в. 159 Камінська Ірина . 20.00 
в. 162 Демковнч Пилип 35.00 
в. 168 Стек Микола 35.00 
в. 168 Дзюбак Василь 35.00 
в. 168 Іваннло Олекса 25.00 
в. 173 Долиба Розалія 40.00 
в. 177 Лаврів Марія _ 15.00 
в. 186 Рушнн Анна 25.00 
в. 186 Цмар Елнсавета 25.00 
в. 200 Вслнкановнч Людвіна 25.00 
в. 204 Максимович Микола „ 35.00 
в. 204 Папронькнй Петро __ 25.00 
в. 204 Тураш Ілія —_ 25.00 
в. 209 Голуб Иоснф 35.00 
в. 209 Савчак Олекса 35.00 
в. 209 Мізяк Юлія 25.00 
в. 210 Яхніцькнй Василь 25.00 
в. 213 І'ренда Юрій 25.00 
в. 213 Запотоцьюій Андрій 25.00 
в. 220 Шкварок Іван 35.00 
в. 220 Демко Василь 35.00 
в.221 Троид Маря . . . 25.00 
в. 221 Канонік Семен 35.00 
в. 223 Маліборський Міїх. . 25.00 
в.223 Грннчншнн Софія 15.00 
в. 229 Савкулнч Михайло _- 30.00 
в. 230 Біжиќ Катерина 25.00 
в. 230 Горбаль Теодор 25.00 
в. 233 Швець Марта 25.00 
в. 233 Валах Катерина 25.00 
в. 234 Воробель Іван 25.00 
в. 235 Бобак Іван 35.00 
в. 235 Ґвоздь Семен 35.00 
в. 245 Войговнч Іван „ _ . - 25.00 
в. 247 Білей Петро 35.00 
н. 259 Трусяќ Анна 15.00 
в. 260 Ха'рків Ева 25.00 
в. 270 Яикі№ Анастазія 25.00 
в. 273 Драбнк Іван 35.00 
в. 273 Рудќа Іван 25.00 
в. 274 К'райц Михайло 35.00 
в. 279 Самборськпй Ілія 35.00 
в. 280 Рубльовська Анасіазія 25.00 
в. 280 Скалатський Стефан . 25.00 
в. 283 Зобќів Клемснтнна _. 25.00 
в. 291 Гущаќ Анна 25.00 
в. 293 Ставнична Агафія --_ 25.00 
в. 294 ГУМЄНЮК Иосифнна _ 25.00 
в. 300 Лавруќ Григорій _и— 25.00 
в. 300 Катннська Марія 25.00 
в. 303 Полик Тимко 20.00 
в. 306 Мисливий Іван 25.00 
в. 308 Леснганнч Михайло _ 25.00 
в. 309 Ковтун Іван . . 25.00 
в. 319 Стиранќа Микола' 25.00 
в. 320 Івахів Олекса 35.00 
в. 323 Шнляк Василь 35.00 

вѓ. 334 Самотуз Григорій . . _ 35.00 
в. 336 Баліцька Паранька — 25.00 
в. 342 Бубняк Анастазія __ 25.00 
В.-342 Марќоніт" Апольонія _ 25.00 
в. 345 Ѓайва Ева 1_— 20.00 
в.348Дарко Анна 15.00 
в. 350 Слннннськнй Мих. _ 35.00 
в. 358 Волошецька Юлія . . 25.00 
в. 361 Лапій Ліна Ji.fibJ2_Ii. .35.00 
в. 361 Пухір Семен „ 25.00-
в. 361 Ка†ўлька Иоснф 35.00 
в. 370 Децембер Ксеня 50.00 
в.-:і70 Рошка Ксеня ._ 35.00 
В.371 Малецькнй Семен 25.00 
в. 371 Романќів Григорій _. ;і.5.00 
в.371 Норман Ольга 15.00 
в. 373 Кондрат Анна 20.00 
в. 374 Біляк Андрій 25.00 
в. 379 Бобик Генрій .35.00 
в. 381 Наконечний Нанько _ 25.00 
в. 385 Сокіл Кирило 35.00 
в. 385 Бойко Микола 25.00 
в. 385 Кошляк Гавриїл .35.00 
в. .385 Скобар 11арасксвія . . 20.00 
в. 388 Проць Стефан 25.00 
в. 389 Ґрннюк Марія 15.00 
в. 396 Бекіш Іван 35.00 
в.398 Гуміняк РІоснф 25.00 
в. 404 ГУДИЌ Марія 20.00 
в. 406 Варголяк Тереса 20.00 
в. 411 Казьмірик Теодор ._ 25.00 
в. 413 Свннчик Марія 15.00 
в. 413 Барилська Анна 15.00 
в. 457 Патен Дмитро 20.00 
в. 458 Сенюк Михайло 25.00 

Комісія Просьб і Скарг уневажнила або відкину? 
ла отсі запомоги: 

Від. 91, Петро Шак — член помер. 
Від. 133, Михайло Яблонський, був хорин, одначе 

тепер працює два або три дні в тижні. 
В. 135, Антін Клим просьба відкинена, бо член 

вже отримав запомогу нього року. 
В. 155, Доротея 'Прус просьба відкинена бо 

вона є членкою молодечого департаменту, а в ш.о.му̀  
департаменті члени не платять на запомоговин фонД 
і тому, згідно зо статутом організації, запомога не 
належиться. 

В. 155, Михайло Лонупіанський - просьба нілки-
нена, бо статут організації постановляє, т о запомога 
належиться, коли член був хорнй або гіоќалічениГі не 
менше иять місяців, а згаданий член був покалічений 
два місяці. 

В. 155, Анна Шевчук запомога відкинена, оо 
віасотківг льойльно по стороні Амѐ рики і її загранич-j членќа була покалічена два місяці. 
ної політики, яка, як це всім відомо, поставила собі j В. 168, Софія Космнна запомога відкинена, бо 
за ціль повну виѓру Великої Британії. Ця виѓра по-Ічленќа отримала запомогу в грудні 1940. року. 
винна стати частиною й нашої власної політики. Сто- В. 168, Панько Боролецький — запомога відкнне-
ячи льояльно й ефектовно по англьо-саксонськім боці,)на, бо член отримав запомогу в грудні 1940. рокуі 
ми можемо по скінченні війни, і по правдоподібній' В. 168, Анна Ианьків - запомога відкинена, бо 
перемозі цього табору, домагатись, шоб була вчи-Ічленќа отримала запомогу в лютім 1941. року. 
неиа справедливість і нашому українському попеволе- В. 178, Василь Романець — запомога, відкинена; 
йому народови; шоб він дістав те, шо інші народи ма-Ібо член був хорий короткий час і вже працює. 
ютьГ а. саме свою самостійну державу. І̀ .. Ляхович за-j В. 254, Іван ІІІибеляк запомогу відкинено, бо член 
явив 
ступає від , , , , . , -
і 1935 роках, він у тім напрямку працював серед ан- В. 436, Сузанна Гентош 

пендисти не були ще навіть року членами У. Н. Союзу, 
або тільки думають вписатися на курси до вищих 
шкіл. і 

Рішено дати стипендії для слідуючих студентів по 
присланій відповідних документів, а саме: Василеві 
Римнякові, в. 118 $35.00; Лонгинові Годівському, від. 
204 $25.00; Іванові Слободянові, в. 206 $35.00; Сте-
фанові Савчукові, в. 239 $35.00; Олі Скоропад, в. 245, 
$35.00; Данилові Коруна, в. 276, $45.00; Теодор І. Ко-
лодій, в. 296, $35.00; Михайлові Паламар, в. 330, $40.00. 

Комісія Просьб і Скарг, отримала на конвенції 
від делегатів кілька десяток прохань, до запомогового 
фонду на звичайнім папери і заявляє, що всі ті прось-
ои комісія відкинула як незгідні з постановою ста-
туту У. Н. Союзу, а саме параграфу 51. Комісія отри-
мала також просьби таких членів, шо дістали запо-
могу з цього фонду в другій половині 1940. р. або 
в 1941. р. Комісія вирішила такі запомоги, що були 
виповнені на формулярах У. Н. Союзу, маючи також 
рекорд кождого члена. Це відноситься також і до 
стипендій. 

Справу просьби Гуртка Українських Науковців в 
Америці щодо помочі створенні відповідної Науко-
вої Установи — Українського Наукового Інституту в 
Америці — передано до дальшого урядування Гол'ов-
ному Урядові У. Н. Союзу. 

Післа того розвинулась дискусія і ріжні запити. 
Дел. в. 270 висказує свій жаль, що комісія ііе взяла 
під увагу просьби одної члениці його відділу, і уді-
лено їй лиш $20, коли їй треба було ухвалити більше. 
Дел. в. 316 запитує, чи всі ті, що дістали підмоги, 
мали лікарські свідоцтва. Дел. в. 324 запитує, що ста-
лось зо справою іюновного приннпя Івана Хрупали-
ќа до У. Н. Союзу? М. Фук, голова комісії просьб і 
скарг відповідає, що його неможливо приняти. В 
дискусіях і запитах брали ще слово дел. вв. 320, 235, 
210, 345, 370, 237, 342, 379 і 338. Њкінець дискусії 
дел. в. 342 поставив внесок, піддержаний дел. вв. 58 
і 96, щоб приняти до відома звіт комісії просьб і 
скарг і все одобрити. Внесок перейшов одноголосно. 
На внесок дел. в. 44 попертого дел. вв. 100 і 130, уді-
лено комісії просьб і скарг вотум довіря. 

Дел. в. 247 запитує, хто розписував до делегатів 
ті пашквілі, в яких були негідні обвинувачення на 
головних урядників ЎІ Н. Союзу і редакторів „Свобо-
ди"? М. Мурашко відповідає, "що тепер вже знаємо, 
хто це робив? Судячи, по листі, який вислав п. В. 
КедровськнТі до одного нашого члена, це''він писав ті 
пашквілі і ї̀х розсилав. 

Дел. в. 25, д-р Л. Мишўѓа заявляє, що він обі-
цяв внести до протоколу цитати стать п. Кедровсько-
го, написані в одній канадійській Газеті і це він зро-
бить, руководячись повною обережністю, бо п. Кед-
ровськнй вже иередтим грозив „Свободі", шо буде 
скаржити її до суду. Д-р Мишуга також каже, що щоб 
вже раз висвітлилась справа його радієвої промови 
в Відні, він ту промову прочитає і просить затягнути 
її до протоколу. Д-р 'Мишуга читає наступне: 

Щоб те, що було мною передше сказане, не мог-
ло послужити матеріялом для евентуального про-
цесу, чим п. Кедровський у подібному випадку вже 
грозив, хочу дещо додати до виясненн'я у справі моєї 
діяльности в Европі, в 1938 році. А також у справі 
нападів п. Кедровського на У. Н. Союз, „Свободу" і 
мене в канадійсько-українській пресі. Отже згідно з 
тим, що я заповів передше, подаю до протоколу Кон-
венції ще таке: 

1) Делегат на конвенцію У. Н. Союзу, В. Кедров-
ський, написав в канадійськім часописі „Український 
Голос" (ч. 23) з дня 5. червня 1940 р. у статті П. н. 
„Конгрес американських українців" між іншим таке: 

'̂;0№^стт'іио,1тяи1іегараті"а ШЙ Шіщі^`$)№ 
їнському загалові ріжні „тоталітарні" ідеї, одержали; 
жорстоку лекцію й поразку на конгресі у Вашингтоні. 
Навіть ті, що дібралися до провідних становищ в У, 
Н. Союзі "т'а'в газеті „Свобода", по іронії випадку,' 
в тій самій гаді три роки тому були підтримані й по-
ставлені на qeoi становища членами та пропагандою 
організації ОДВУ, тепер в особі п. М.-Мурашка, го-
лови У. Н. Союзу, давали лекцію представникам ОД-
ВУ. Це тому, що вони зорієнтувалися, де тепер сила, 
і поспішили „переключити" с'вою орієнтацію на де-
мократію. 

„Конгрес американських українців дав широкий 
мандат своїм демократичним 'провідникам і можність 
широкої праці. Тепер на обовязку їх лежить вн-
користатн той мандат та повести дальшу активну і 
реальну працю для допомоги визвольній боротьбі 
українського народу. Цей обовязок в першу чергу' 
"спадає на тих, що ввесь час боролися за принціпи де-
мократизму, що перемогли в тій боротьбі, чим спри-
ЧИНИЛИСЯ до скликання і успіху такого імпозантного 
конгресу, а саме на Українськи'й Робітничий Союз та 
газету „Народну Волю". Перемога ця не лише робить 
ту групу признаними лідерами, але й обовязує ними 
бути та виправдати надії мас, які вони покладають на 
свій провід". ' .в 

Ось це є зразок тої великої „любови" п. Кедров-
ського до У. Н̀. Союзу, і поширення пропаганди за 
У. Н. Союзом у Канаді, про що п. Кедровський нам 
говорив тут на конвенції, зазначує д-р Мишуга. Отже 
він не тільки, що відмовив найстаршій народній уста-
нові в Америці, себто У. Н. Союзові лідерства, але 
ще й „наказує" другій організації, що вона, а не 
У. Н. Союз обовязана бути лідером. А при тому у 
Канаді ширить ще неправду, бо пише про тих, що 
стоять у проводі У. Н. Союзу, ЩО вони не були і не 
є демократами. 

2) Далі в канадійськім „Українськім Голосі" (ч. 
14) з 3. квітня 1940. р. у статті п. н. „Тепер черга за 
канадійськнм ЎІ ІО"' ѓі. Кедровський, повідомляючи 
канадійських українців про те, що буде скликаний в 
Злучених Державах „Конгрес Американських Україн-
ців", пише, що до згоди в справі того конгресу дов-
го не приходило, бо змагалися дві сторони „демокра-
тична та тоталітарна". Отже перемогла, пише п. Кед-
ронськнй, демократична сторона. Щож то перемогло? 
1 тут п. Кедровський грубими буквами передає з ві-
дозвн у справі конгресу американських українців ось 
такі слова: 

„Ми свідомі того, що український нарід може 
`вибороти собі належне йому право господаря на 
своїй землі тільки власними силами". 

„Отже цим", пише п. Кедровський, „відкидається 
оте, так зване „орієнтування" на ріжних „вуйків", які, 
мовляв, опікуються нами та „для нас збудують Ўк-
раїну", як це від довших років проповідувало в Аме-
риці ОДВУ (те саме, що в Канаді УНО), а також га-
зета „Свобода", цей одинокий щоденник серед укра-
їнської іміграції в цілім світі". 

Згадуючи за тих, що підписали відозву в справі 
одного конгресу американських українцівѓ я. Кед-
ровський „інформує" Канаду про ті особи так, що 

на Агреста, через брак відповідного документу. Даль- між підписаними є такі, що „готові були тягнути на 
ше відкинено слідуючі прохання про зап'омоги: Укра- шибеницю тих, що стояли ввесь час на засадах демо-
їнської Православної Церкви в Честер, Па. і Ўкраїн- кратії, а саме: Григорій Герман, почесний голова ОД-
ського Інформаційного Ьюра, в Філядельфії, Па. Від-І ВЎ і перший його предсідатель; Дмитро Галичин 
кинено ^каргу М. Петрова, проти одного члена У. Н.! ставлениќк ОДВУ на ріжних становищах та постій-
Союзу, вважаючи цю справу за приватну обох сторін, і ний „присяжний" на великих підприємствах ОДВУ-

Рішено відкинути стипендії отсих членів: йосифаД-Р Лука Мишуга — редактор „Свободи", що поста-

u В. 12, Іван Федько — запомога відкинена, бо від-
діл Не виповнив друку про запомогу, як це постаііов-
ляє статут організації, параграф 51. 

В. 136, Андрій Брандибура просьбу відкинено 
через брак відповідних документів. 

В. 91, просьбу Петра Мудрика, про зворот за-
плачених грошей за відділ 258 при злуці з відділом 
91..відкинено. 

Відкинено просьбу 291 відділу, щоби конвенція 
подарувала довг відділу за незаплаЧені вкладки до 
головної каси. 

Справу Григорія Болюха, бувшого члена 45 від` 
ділу комісія відкинула, бо член вибрав всю резерву, 
яка була на Його членській грамоті. 

Справу Івана Хруиалнка, члена 324 відділу комі-
сія не може вирішит'и, бо цю справу вирішує статут 
організації. Член є на безплатнім продовженні обез-
печення. ` 

В. 39, запомогу для Юстини Туркевич відкинено 
через брак відповідних документів'. 

В, 76, справу запомоги для Семка Дзіжа відкиіге-
но через брак відповідних документів. 

В. 267, просьбу Романа Каплуна комісія відкинула 
ізза браку відповідних документів. 

В. 322, просьбу Гелини Літовинської комісія вїд-
кинула через брак відповідних документів. 

В. 339, просьбу Марії Сорока комісія відкинула, 
бо ця членќа отримала запомогу в 1941. році. 

В. 398, запомогу Василя Червоняка комісія від-
кинула, бо член отримав запомогу в грудні 1940. року. 

Комісія відложила просьбу про запомогу для Іва-

що цю політику і ці погляди він послідовно за-,помер, а запомогу з цього фонду платиться ч.кнам 
ае від сімох літ. Ще як був в Англії в 1933, 1934 за життя. '— 

wi5 роках, він у тім напрямку працював серед ан-; В. 436, Сузанна Гентош- запомогу відкинено, бо 
ѓ`л'ійців, складав меморіяли, переговорював особисто, членќа була хора короткий час. 
а також говорив у докладах. Він прочитав уступ з В. `ї`ї, Мільтон Шўльќонський — просьба відкине-
анґлійського тижневика „Ди Нір Іст енд Індія", з 27 на, бо не доручено відповідних документів згідно зі 
червня 1935 p., в якім пишеться про один його до- статутом організації, параграфом 5І. 
клад в Лондоні і згадується так: „Докладчик висловив 'В. 82, Микола Гайдук просить про допомогу для 
пересторогу проти тої української групи, яка небез- сина обезпеченого в молодечім департаменті. І ір сь-
печно звязана з націстичною заграничною політи бў відкинено, бо в цьому департаменті нема запомогоѓ 
кою" В тім дусі, говорив Е. Ляхович, він писав чи- вого фонду. ,. , llllv. -...,.. , ,., .,,,.-
мало стать по ріжних газетах, зокрема писав багато, В. 193, Анна Молодович - запомога відкийена Парніцького, від. 69; Лндії Ковпак, в. 123; Михайла {вив цю газету на службу ОДВУ, що попровадив у ній 
в Свободі", в колюмні „З Дня". „Хто читає ту ко- бо членќа не є хорою, а бідною, а таких заломоі у' Горостак, в. 223; Аніж Мазниќ, в. 407; Івана Терлець- — - — — 
шомну то й мусить добре знати, які вона проповідує Н. Союз, не виплачує. 'кого, в. 438; Івана П. Гловацького, в. 433. Згадані стн- (ДОКІНЧЄННЯ Протоколу на 3. СТ. „Свободи"Х 



Ч. 150. 

ВОЛОД. ДОРОШЕНКО. ріжних українських літератур-
них та наукових спра{вах і 
книжкових посилок, Максимо-
вич торкався й принципових 
питань галицько-українського 
національного життя. Хоча для 
російської України обмежував 

Які неймовірно тяжкі були І душевна хороба, що невдовзі! Максимович уживання рідної 
сто літ тому зносини з Ўкраї-J цілком притьмарила його ро-)^ови тільки до творчости по-

ДО- ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН НАДДНІПРЯНЩИНИ 
З НАДДНІСТРЯНЩИНОЮ 

СВОБОДА,_СЕРЕДА,_2-г0 ЛИПНЯ 1941. 

ною, показує такий факт. ЯІзум. Другим, що навязав без-
Головацький ледви упросив (посередні зносини з австрій1-
львівського книгаря Міліков-(ською Україною, був Ізмаїл 
сьќого спровадити для нього J Срезневський, що, відбуваю-
„Енеїду" Котляревського таічи в 1831-42 pp. наукову по-
„Історію" Бантиш-Каменськочдорож по Словянщині, позна-
го; книжки прийшли по деся-(йомився з австрійськими укра-
тьох місяцях, але пролежали і їнцями у Відні, Ужгороді, а 
аж півтора року в цензурі, по-
ки їх йому доручено! А ко-
ли, мимо того, Головацький 
зголосився до Міліковського 
вдруге, щоб добути інших 
книжок, то той не схотів прий-
мити замовлення. 

В цих обставинах доводило-
ся користати з ріжних оказій. 
Спершу стали в пригоді де-
які російські вчені, що відві-
дували Галичину. В 1835. р. 
переїздили через Львів Пого` 
дін і Кіріевський. Через них 
в 1836-42 pp. Зубрицький, Ва-
гилевич і Головацький дістали 
пару разів посилки з книж-
ками, між ін. і українськими 
(твори Гребінки, Гулака Арте-
мовського, Квітки, Котлярев-
ського, Шевченка, тощо). Пер-
ши.м російським українцем, що 
навязав зносини з галицьки-
ми, був Плятон Лукашевич, 
видавець збірки „Малорусскія 
й червонорусскія народньія 
думьі и п`вснн", який побував 
у 1839. р. у Львові, де стрінув-
ся з Я. Головацьким та інши-

вкінці у Львові, де пробув 
майже три тижні. Срезнев-
ський, тоді сам ентузіяст у-
країнського руху, зробив ве-
лнке вражіння на своїх закор-
донних знайомих, як це зна-
ємо з присвячених йому пи-
сань Якова Ѓсловацького та 
Вагилевича. 

Я. Головацький присвятив 
дорогому гостеві гарний вірш, 
який слід тут навести: 
Руський з руським повстрічався, 
Руський з руським повитався — 

Хоть з далекий Украї'ни. 
Хоть з далекої родини. 

Вже один другому брат! 
Ізияжімся, рідні діти. 
Час вже нам- ждмолоднітн! 

Свою пісню заспіваймо, 
Своей сили добуваймо, 

Та все піде в лад! 
Срезневський інформував га-

личан Про українські літера-
турні справи в Росії, а по-
вернувши додому, листувався 
з ними та посилав їм україн-
ські книжки (в pp. 1842-44). 

Крім Лукашевича 'й Срез-
невськйго, ще двом визнач-
4ЖМ, 

етичної, приймаючи позатим 
російську літературну мову як 
орган громадського й ' науко-
вого життя, проте аЬстрій-j 
ським землякам радив куль-: 
тивувати свою рідну мову вза-

- і я 

мали вони великоважне зна-
чіння для поширення Й ПО' 
глиблення національної свідо-
мости галицько - українського 
громадянства. Особливо яскра-
во виявилися наслідки цього 
єднання в памятний рік „Ве-
сни народів". 

(Дальше буде). 

ФРАНЦІЯ ЧЕРЕЗ ВМНУ БЕЗ' 
ПШЕНИЦІ 

ВІШІ. — Через німецько-
галі в письменстві,'— не лиш (російську війну Франція не ді-
у красній літературі. В листі істане цього літа заповцже-
до Зубридького (22. IV. 1842. (них 250,000 тон пшениці від 
р.) писав Максимович, що і російського уряду._ Німеччина 
‚для русинів австрійської ім-j обіцяла дати з цієї скількості 
перії жива-тиова — це укра- Ілише три четвертині, а решту 

радить добути обміною това-
ру від Бельгії. 

PRESS REPORTS І 
AND UKRAINIANS 

шська". 
В згоді з цими своїми по-

глядами витав Максимович у 
2,-гій книжці свого альманаха 
„КІЄВЛЯНИНЂ" спроби україн-
ської поетичної творчости ѓа-, 
личан, головно М. Устіянови-
ча й А. Могильницького, особ-
ливо виріжнивши „Русалку 
Дністрову". Багато уваги в 
своїх листах до галичан при-
святив Максимович правопис-
ній справі і його то порадам 
і впливам треба приписати за-І^Р"' '1 '" т ' , е Ne„^ 1 . . . . . 

к „ ' . і CHICAGO. June 29— Archbishop 
корінення в Галичині так 3Ba-jAmU)lo Glovann, сісовпапі. 

dcelred that Пісне oriental rites he 
preserved entire In form and spirit. 
By wise laws she has determined' 
and protected membership in і її is 
or that rite. It is a duty оЃ Justice 
and of charity to recognize and love 
these oriental rites for the simple 
fact that they embrace about eight 
million brother Catholics. 

"But the additional Importance 
of these rites both for us and for! 
the Eastern Catholics Is evident I 
when we think that they are and 
will continue to be providential 
means for the return of well over 
160,000.000 Chlstlans separated fromi 
us today. They belong to these 
rites, and on their return to the 
Catholic church they will rejoice in 
finding them Intact, loved and 
venerated." 

(THE NEW YORK TIMES. 
Monday. June 30. 1941). 

і CATHOLICISM REUNION 
URGED FOR 160,000,000 

lisul -
I Ctcognani Appeals at Chicago 
I to Members of Eastern Rites 

ми діячами. Вернувшися додо-
му, він теж листувався та по-1 ти 
лагоджував ріжні орудки своїхінально-культурних звязках Ѓа 
галицьких знайомих щодо 

1 наддніпрянським діячам 
довелося в тім глухім часі бу-

посередниками у націо-

книжок, тощо. 
личини з Україною. Були це 
Михайло Максимович та Йо-

Та хоч як прихильно ставив- сип Бодянський. Обидва вони 
ся Лукашевич до галичан — мріяли побувати в Галичині, 
адже він іще в передмові до але так і не судилося їм на-
згаданої вище своєї збірки )вязати особистий контакт із 
радив їм уживати рідної мови 
— мови простого народу, він 
не ўіѓ дуже піднести їх на 
дусі, бо сам дуже несимістич-
до ‚аітгшги т №т'ішџ на-

галицькими земляками. Але й 
листовні їх взаємини були для 
останніх дуже пожиточні. Ва-
гнлевнч, Я. Головацький і Зў-
(jPHUbKrfft., КОДОПрнду^ядк... д 

ціональну справу. Може тому, і Максимовичем у pp. 1837-41. мин. сг. отсі культурні взае-
що його точила невидна ще і Крім інформацій і порад у мини двох з?"манщин, усеж 

ного етимольоґічного право-
пису. 

Такий самий характер, що 
й Срезневського або Максимо-
вича, мали зносини з галича-
нами й відомого українського 
слявіста Йосипа Бодянського 
в pp. 1843-49, що цікавився 
галнцько-українськнмн народ-
німи піснями та літературним 
рухом. Для редагованого Бо-
дянським наукового журналу 
„Чтенія" вислав Зубрицький 
свою історію Галичини, а Я. 
Головацький збірку народніх 
пісень. 

Через Бодянського йшло до 
Галичини багато книжок укра-
їнських, або українознавчих 
(так, у червні 1845. р. прислав 
він Ѓсловацькому 129 томів 
ріжних книжок). 

І хоч які ще нечисленні й 

Apos-
jtollc delegate to the United states. 
in a sermon today called for re-
unlon of the 160,000,000 Greek and 
other Eastern Orthodox Cbtstians of 
the world with the world's 400,000,-
000 Catholics. 

Preaching to a congregation 
overflowing St. Nicholas's Ukrainian 
Greek Catholic Church, the apostolic 
delegate cited only one poini of 
doctrine which separated Eastern 
and Roman cummunlons other than 
the recognition of the primacy o( the 
Pope. He praised the beauty of the 
oriental rites and the faithfulness of 
Eastern Christians to the Eucharist. 
especially as celebrated In the elos-
ing mass today of the First Diocesan 
Eucharistic Congress of the 'Eastern 
Rite Catholic churches. 

„These Eastern Rites recall to 
mind a great part of the history nf 
the church, the holy doctors." he 
said, "and their learned works and 
writings, the first eight ecumenical 
councils celebrated before the schism 
of Photius In the East, where the 
creed of Nlcea and of Constantinopu 

ПРОТИ-ФРАНЦУЗЬКЕ 
ПОВСТАННІ! В СИРІЇ 

АНКАРА (Туреччина) — 
Вже від трьох днів радіова 
стація в Бейруті не подає зви-
чайних донесень і тому поза 
Сиріѓю кружляють уперті чут-
ки, що там вибухло проти-
французьке повстання. Анґ-

ілійські дипльомати, правдо-
подібно поінформовані про 
події в Сирії, не подають 
вісток. 

Повстання проти французів 
у Сирії загрозило би не лише 
військам уряду в Віші, але й 
„вільним французам", що во-
юють з англійцями. 

в о л т й лп пп ісгееа or wicea and or consiantinopiei 
; j^лм. ДВ;^гЧ^ № сптае їГmte a'ayntu т'иtwiiftffianTj 

ПІДПИРАЙТЕ СВОЇХ 
БИЗНЕСМЕНІВ. 

ЗАПИТИ І ВІДПОВІМ і 
В СПРАВІ БОНДІВ j! 

III.—Що будов, мит') нагло мені;! 
$треба було тих грошей, які я!; 

вложнв н оборонні ІЦ.І ДМІІ'ІІ бон-! 
дн? !; 

В.—Ви можете перемінќѓи свій;! 
бокд на готівку по 60 днях; 
кожної хвилиќн, коли забажає-'! 

і тс. Тоді дістанете всі свої гро-!; 
ші, в додатку належні відсотки.!; 

‡П.—Чи багато власників бондів;! 
продає свої бондн? 

В.—Ні. Люди хочуть помогти!; 
Америці узброїтнсь проти вся'!; 
ких можливих нападів. В баѓя-!; 

. тьох випадках люди вкладають 
і в оборонні бондн і марки кож- ! 
' ний цент, який мають до зао-!! 

щаджання. Деякі з них це роб-!; 
лять в той спосіб, що просять!; 

‡ своїх затруднювячів, або бан-;; 
ки, щоб вони задержували ча-
стнну з їх платні, аби за неї'! 
купити бондн, чи марки. '! 

$ЗАВВАГА: Щвб купити державні!; 
оборонні бондн і марки, треба:; 
удатись до найближчого поч-;; 
тового уряду, або байку; також;; 
можна написати по інформації;! 
до скарбника Злучених Держав!; 
Америки. Вашингтон Д. С. І! 

ЗБОРИ В І Д Д І Л І В У. Н. СОЮЗ) 
ВУНСАКЕТ, Р. АЛ. Піврічні 

збори тов. ім. Івана Франка, від. 
241., відбудуться в суботу, 5. лип-
ня. в 7. годині ввечір, у церковній 
гали. Гсрсс Ќпенні. Проситься членів 
прийти на збори, бо будуть важні 
справи до полагодження. — Уряд 
Тов. 

ЛАКАВАНА, Н. И. — На надави-
чайних зборах Бр. Преси. Богороди-
ці. від. 149., то відбулися 15. червня, 
вибрано прсдсідннком Івана Дубнќа 
на місце старого предсідника Мнхай-
ла Бойка, котрий помер на удар сер-
ця 3. червня 1941. — Онуфрій Стсць-
ків, 141 Wilkes-Birre Ave., Ucka-
wanna, N. Y. 

victory over the condemned heresies. 
The Holy See has constantly 

Повідомляємо членів відділу 351 У. Н. Союзу, що 

ГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
нашого відді'лу відбудуться 

В НЕДІЛЮ, 6. ЛИПНЯ (JULY 6, 1941) 
в годині 4-тіЙ пополудні 
В ПАРОХІЯЛЬНІИ ГАЛІ, 

2717 FERRY AVENUE, NIAGARA FALLS, N. Y. 
На збори повинні явитись vci члени відділу, щоб 

вислухати реферату в справах У. Н. Союзу, який буде (fj 
виголошений організатором А. Маланчуком. Маємо ф 

î Q П0і1ДГоД,ж^ння н а т и х зборах також J свої братські ^ 
та відділові справи. С Бораќ, секр. ^ 

ГОЛОВНИЙ УРЯД У. Н. СОЮЗУ 
ГОЛОВНИЙ ЕКЗЕКУТИВНИЙ 

КОМІТЕТ: 
ГОЛОВНИЙ ПРЕДС1ДНИК: 

МИКОЛА МУРАШКО, 
81-83 Grand Street, Jersey СЌу, N. J. 
ЗАСТУПНИК ГОЛ. ПРЕДСІДНИКА: 

ГРИГОРІЯ ГЕРМАН, 
261 Madison St., Wtlke$-Вагге, Pi. 
ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛ. ПРЕДСІДНИКА: 

МАРІЯ МАЛЄВИЧ. 
344 Becks Run Road, Pittsburgh, Pa. 
ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТАР: 

ДМИТРО ГАЛИЧИН. 
81-83 Grand Street, Jersey City, N. J. 
ГОЛОВНИЙ КАСІЄР: 

РОМАН СЛОБОДЯН, 
81-83 Grand Street, Jersey City, N. J. 

ГОЛОВНА КОНТРОЛЬНА щ 
КОМІСІЯ: 

ДМИТРО КАПІТУЛА, 
33 S. Hancock St., McAdoo. Pa. 

Д-р ВОЛОДИМИР ҐАЛАН. 
1134 Atwood Rd., Philadelphia, Pa. 

Д-р АМВРОСІИ T. КІБЗЕИ, 
11903 Jos. Campau Ave., Detroit, Mich. 

РОМАН СМУК. 
1515 Estes Ave., Chicago, lit. 

СТЕПАН КУРОПАСЬ, 
4041 W. Kamerling Ave. Chicago, III. 

ГОЛОВНІ РАДНІ: 
ПАВЛО ДУДА 

947 Ottawa St., Windsor, Ont.. 
І Canada. 

СТЕФАН СЛОБОДЯН 
4323 N. 16th St., Philadelphia, Pa. 

ІВАН РОМАНИШИН. ..V 
711 Grove St.. irvington, N. J. 

ТАРАС ШНІКУЛА. 
1409 N. Lawler Ave. Chicago, HL 

ВОЛОДИМИР ДІДИЌ, 
6521 Rutland St., Detroit, Mich. 

І'ЕНОВЕФА ЗЕПКО. 
887 Boulevard St., Akron, O. 

МИКОЛА ДАВИСКИБА. 
41 Rosewood St., , Mattapan, Mass. 

ЕВЃЕН ЛЯХОВИЧ. 
72-50 Manse St. Forest Hills, L.I., N.Y. 

АНТІН ШУМЕИКО, 
1972 Ostwood Теѓ., Union, N. J. 

ДМИТРО ШМАГАЛА. 
1504 E. 173rd St.. Cleveland, Ohio 

ЮЛІЯ ІІАВОЛЯК. J 

76 S. Tamaqua St.. McAdoo, Pa. 

Головна канцелярія У. H. Союлу зна-
ходнться у власнім домі під гмскім 

81-83 Grand St., Jersey City, N. J': 
M „__ . ‚ M M yj U #"„.—... 

IIOHIWNt UiipCU ^. (I . V.4IUJJ . 
P. O. Box 76, Jerwy City; N.-J. 

Telephone: Bergen 4-1016. 

КОНВЕНЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ 
(ДокІнчення) 

щи-
всюди, 

1 Ми вважали, що цей момент зіслала історія на те,(певно знайдуть і тепер в українському паролі 
щоб чехи вилікувались зо свого політичного русо-ірих приятелів не тільки на Закарпатті, але вс 
і(рільства і вже раз пізнали, що вони сусідують через де він не жив би. Тільки хам завжди иамятають, що 
j Закарпаття з великою Україною, а не з Московщиною, і як для них їх рідна земля і її' воля є на першому мі-
ІА коли український нарід зміг по сотках літ неволіісці, так для чесних, свідомих і характерних українців 

- „-; n..^.oT,.r.u тпта-іітапнпгти ! піднятись v 1917-1918 році до самостійного державно'-; є Україна понад vce. 
S S S S ! 2 Т и Н " - п ї І ! W M F T P П шо к Т а г " ї ' і г о ж и т т я ' т а к и м ж и ^ я м " а в і т ь я к и й с ь час жити, і Виконуючи отсею заявою дане мені уиовнова-
авторітарности, монократилм^ н і. п. in j . найтяжчих обставин і постійної боротьби)ження, витаю щиро всіх наших сестер і братів v За-
вав за те що Ш ^ п и ^ л м т ^ № ю т п а ^ УкР а і- І 3 0 своїми історичними ворогами, то хіба в країні То- карпатській Україні з їх уже осягненими здобутками і 
ну й що Німсчч""аДбУлУ^й

ц,2У ,?е
Кр

п
а'"У

ме„е як від , м и Масарика Ѓдемократії повинніб відчути ту велику кличу: 
пов^^і^о^ЬфтнотоРорґвиі У. Н. W яку виявили і д ^ і виявляіоть-украІнські,міліо.І Держіться твердо далі на становищі „господаря j 
Союзу, і каже, що я все агітував, що „HiMe44HHaK36y-!H0B, народні маси в оорс 
дувала " " """" " "А " 
цілу Укрг 

ротьбі за здійснення тих прин-{Закарпаття — наш'ої прадідної української землі. Ми 
І Каже. ШО Я ВСЄ аг ітував, ЩО „ г п м с ч ч п п а J U Y - I . - . , . . 
Карпатську Україну й що Німеччина збудує і ц и п , в ' я к , проголосив президент Вилсон, а завдяки в с і і д е ми не булиб, є з вами і для вашої допомоги, 
оашу" Тому що ось 'таку брехню кинув п.! я к и м т а ) 1 о ж ! ч е х и с т а л и Державним і самостійним на- Памятайте, що 'ваш успіх є успіхом усього українсько-
Г....^ І -„„і`„;,...,; п п с и и і илги я MV.HO ча-ІР0Д0М- Одначе празька влада не хотіла цього розумі- г о народу і перемог'ою пра'вди". ' я мушу за КедровськиЙ в теперішні воєнні часи, л т , ш . ^ , , 

у - v конвенції, де п.'Кедров-!ти- ' Т0МУ и е розвязувала позитивно української 
ський є делегатом, рішучий протест. Ви, шановні де-ІспРаяи` . , . г 

Саме цей брак політичного розуму, як , брак}календарШІналежнім числі і через те все треба до-

класти проти неї ось тут на Дел. в. 292 домагається, щоб видавати календар. 
М. Мурашко відповідає, що члени не розкуповують легатом, рішучий протест. Ви, шановні w-J и саі 

ого``відчуття трагедії 45-мілібно^вого ўкраїн-1кладати; р. С м у к п і д д а е д у м к у щ о б д а т и б і л ь ш П О . І 
.1 сьќого народу, що бореться за свою свободу‚^не дали)міч д л я Юкраініен Віклі". Дел. в. 29 каже, що з'огля-

лєґати і делегатки чули мене на десятках ато й сот-і `-"— `̀ -̀.v ѓг— —-— _ і. 
ках віч, так, як чули мене десятки тисяч людей. Ви І людського відчуття трагедії 4о-мілюнового украін-всі читаєте „Свободу" і теж знаєте, що ось ті твер 
дження п. Кедровського є 
стою видумкою і клеветою 
всі й я з'вами завжди і всюди 
людей виховували тільки в ? ( . . г ^ , ...-
країнський нарід може визволитись тільки ь.іаснимиі Повідомляю, що я' одержав телеграфічні пору-ілоді'в Америці і давало йо'му першорядні інформації 
силами і своєю кровю і посвятою. ` о:„иіічення зо Злучених Держав Америки боронити в імені; п р о українське життя і культуру. Тому треба ЙОМУ' 

3) Мою промову виголошену через Р^ 'о У ̂ 'і"Чміліонової маси американських громадян українсько- {датн 'більшу підмогу, щоб'воно'могло приняти біль-j 
14 жовтня 1-938. p., представив п. ксдровськии в ќа- ) г о р о д у п р а в 0 Закарпатської України рішати про і ш е дописувачів та іїюб можна було їм бодай трошка і 
надійськім „Українськім Голосі (ч. 4о, зо . листопада.свою д о л ю у Звязку з тим подаю до загального ві- ізаПлатИти. Він ставить внесок, щоб на видатки для! 
1940. p.), ось так: Ѓѓѓѓта "Дома наших братів і сестер на Закарпатті, як і ріжних j локраінієн Віклі" дати, крім теперішньої квоти $475, 

„Та в часи походу Німеччини проти іехо-^лова- 0 ф і ц і й н и х ЧИННиків, таке: ще додатково по $300 місячно. М. Мурашко говорить, 
кії-України опинився в Европі редактор' ол"^о аме-j формально доводиться мені говорити в імені аме-!що. безперечно, „Юкраініен Віклі" робило і робить 
рикансько-украінського часопису. : , f f f iggTOj^ установи, що зветься „Ўкраїн-;дуже добру роботу, але $;Ю0 місячно забагато. Він 
й політичної ваги_повіз з собою У"о в нов аЛ"е"н я в ' д , J.bK„fl Народний Союз"', який існує в Америці 44 роки; пропонує $100, еве'нтуально 125. Дел. в. 212 ставить^ 
ріжних організацій, а в тому числі и ^ Ж Ж U м а є десятки тисяч членів. А також від політично-; внесок, піддержаний дел. вв. 342, 94 і 155, щоб доте-
раючись на свої мандати иикоДа^шо_^^У'':. ': ..._„т.. Ігллиянітяпнпї '̂кпяїнської v-станови „Обєднання Укра- перішню ПІДМОГУ ДЛЯ „Юкраініен Віклі". пш виноситі 

'" що то від 17 років І $475, піднести ло $600 місячно. Перед голосуванням 
його змаганнях доІМ. Ііізнак домагається таки $300, також дел. о. Гун 

актично справа)дяк каже, що замало. Внесок дел. в. 212 йде Під ГОЛО-
..редставляється так, що на цілій американській пів-Ісування і переходить великою більшістю голосів; о-

чеського ярма ". . п п„. - „пп.,паи v ПІЛНІ кулі серед міліонів української іміграції нема такої д'ин проти. 
А дослівний текст то. рад.овоі промови у Відні ^ ї н с ' к о ї п а р т і ї ус{^6т ч и церкви, яка̀ б фактично' Канаді 

є такий: ' 
„Закарп 

хто баламут 
патська Русь 
IVZHt^nt Ттякою"^вона ЃЃтепер' Велика час'тина!сусідує. І тому ціла українська нація відчуває у тепе- що в'тій справі треба поступати згідно зо статутом, 
ськин нардд. ̀ ' ` ' Ж була змушена через утиски ма-рішній хвилині право і обовязок допомогти словом j а статут виразно постановляє, за що можна викидати 
їоК???тиіяяи і НУЖДУ покидати рідну зем'лю і шука-!і ділом цій країні добути такі права, щоб уже раз зо Союзу, †оді канадський делегат пропонує, щоб 
J2 гопЛппи І`і моіности до життя на американській t назавжди був там справжнім господарем український дати нагану. М. Мурашко признає, що нагану можна 
І ї м ї ї і ѓямі %я імігоаиія згодом заважила на тім.'нарід зо своєю культурою, мовою і рідною назвою; дати. Дел. в. 94 каже, що не можна давати нагани по-
шо Закарпаття ввійшло по світовій війні в склад чехо- краю.),_. - , заочно; бо Кедронськпго тепер нема на нарадах. М. 
сіовацької республики. 2) Американсько-українська іміграція, а то й весь!Мурашко радить залишити цю справу так як вона є. 

Не є моїм завданням вичислити ті безмежні крив-і український нарід, ніколи не відносились ворожо доі Дел. в. 342 піддає проект, щоб відсотки від по-
яких дізнало Закарпаття під празькою владою, ч̀ехів і словаків. І також не думають шкодити їм у зичок знизити з 4"„ до 2%. М. Мурашко каже, що 

коли мати на думці господаря неї землі, себто укра-1 теперішній важкій хвилині. Вони тільки настоюють j це законно неможливо. Тоді цей самий делегат иро-
їнський нарід і його права на самостійний розвій j на те, щоб український нарід на Закарпатті став сво-іпонуе знизити на З1-",,. М. Мурашко говорить, що і 
свого культурного економічного і політичного жит-і бідним і державним і не був далі предметом націо- цього не можна зробити, бо інвестиції мусять ирн-

Обмежуся тільки до того, що стверджу, що це пра-1 пального і культурного гноблення та матеріального носити відповідні відсотки, коли не хочемо, щоб чле-
во було знехтоване, а міжнародніх дого'ворів, що це!визиску. А та'кож, щоб Закарпаття уже раз перестало нн мали колись платити виші вкладки. Во зароблені 
право гарантували, Прага не виконала. Ми в Америції бути „пляцдармом" для ударів у державницькі і на! відсотки є дуже тісно звязані з висотою членської 
добре бачили до'чого доведе Чехословаччину того!ціональні ідеали української нації з боку не тільки Co-; вкладки. Дел.̀  в. 238 радить, щоб кожний делегат зо-' 
РОДУ політика і тому у пресі та на ріжних кон'гресах j вєтів, але й інш'их ворогів української державності!. !бовязався бодай одного члена в рік приєднати, а то-' 
і маніфестаціях пробували прилюдно заговорити до! А якщо чехи і словаки є дійсно за право українського1 ді можва буде говорити і про більші полеќш і. Він 
політичного розуму провідників Чехословаччини. ‚народу на самостійне державне життя, то'чнії ці.іічум.теж піддче ДУМКУ, щоб на будучій конвенції дс.,';іаігіі 

йськнй дел. в. 44(і говорить, ІЦО на основі 

не мали права ухвалювати більших дієт, ніж це мож-
ливо видержати конвенційному фондові. 

Дел. в. 361, М. Пізнак, забирає слово і каже, що 
конвенція забула про одну дуже важну справу, а са-
ме про перенесення У. Н. 'Союзу і „Свободи" до Ню 
йорќу. Він каже, що хоч У. Н. Союз є найбільшою 
українською інституцією, але він не знаходиться в 
більшім місті, тільки в малім, та щей до того в дуже 
поганій секції, „його треба перенести до Ню Йорќу, 
де збільшаться відразу фінансові можливости для Со-
юзу, а також можна буде вдержати кращий контакт 
з членами. Рівнож „Свобода" добре на тім вийде з 
огляду на оголошення, яких далеко більше можна 
дістати в Ню йорќу ніж в Джерзі Ситі. Він пропо-
нуе уповноважнити Головний Уряд У. Н. Союзу, щоб 
той занявся переведенням цеї справи в життя. 

Проти його внеску приявні делегати голосно про-
тестують. Дел. в. 157 ставить внесок, піддержаний дел. 
вв. І55, 20 182, щоб над тою справою замкнути да.ть-
шу дискусію. Внесок переходить. Перед тим ще гово-
рять ті, що вже зголосились до слова. Дел. в. 361 П. 
Ковальчук піддержує М. Пізнака і викладає всі добрі 
сторони такого перенесення У. Н. Союзу до Ню Иор-
ку. Приявні делегати далі гаряче протестують, та ви-
стуиають проти неренесення У. Н. Союзу. Дел. в. 102, 
Д. Шмагала, також говорить, що варт перенести Союз 
і „Свободу" до великого міста. Дел. в. 21 питає, що 
зробимо зо старим домом? М. Пізнак відповідає, що 
з огляду на околицю, в якій знаходиться старий дім, 
він вже не представляє і не буде представляти такої 
вартости, що колись. Дел. в. 217 радить залишити цю 
справу головному урядові. Проти перенесення виска-
зують'ся делегати в і̀дділів: 104, 339, 50, 100. Приходить 
під голосування проект дел. в. 361, щоб Союз і „Сво-
Зоду" перенести. За внесок голосувало 32 голоси, про-
ти 105. Внесок перепав. 

Дел. в. 361, М. Пізнак, ставить внесок, щоб кон-
іенція дала повновласть головному урядові У. Н. Со-
юзу, щоб він міг створити свойого роду комітет і. ви-
асигнувати на ту ціль потрібні гроші, аби відбивати 
калюмнії і брехливі напади ріжних шкідливих елє-
ментів, які стараються обкидати болотом У. Н. Со-
юз і ціле українське імя. Внесок піддержали дел. вв. 
74 і 27G. Внесок перейшов одноголосно. Дел. в. 20 за-
інтуе, де буде чергова конвенція? Він завважує, що 
галя на цій конвенції була затісна для всіх делегатів. 
71. Галичий відповідає, що місце конвенції на основі 
статуту ухвалює головний уряд. Але члени можуть 
піддавати думки в тій справі. Дел. в. 144 ставить вне-
сок, піддержаний дел. вв. 120 і 204. щоб замкнути кон-
Ненцію. Перед замкненням М. Мурашко виголосив кін-
цеве слово, в якім закликав всіх союзовців забути 
ріжниці і тертя, а братись спільними силами до пра-
ці. По відспіванќі обох гимнів, американського й укра-
інського, головний нредсідник У. Н. Союзу закрив 
конвенцію в гол. 7:30 вечером, у суботу, 17-го травня 
1941 року. 

Евген Ляховнч, 
перший секретар конвенції; і 
Михайло Ґудзнляк, 
другий секретар. кощ}еіщЦ, _ ^ 

' -
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ОЖКСА КУЗЬМА. 

;,; З ІСТОРІЇ ОДНОГО ЌЎРІН}І 
(З боїв під Львовом) 

мої Команди, то лише тому, 
що цей прнказ серед таких 
боєвих умов, з такими течніч-
иимн засобами і з таким люд-
ським матерія.юм б невико-
пальний. Вища команда не у-

В м . янтяе собі мабуть KoiKpirvpa-
ночі загострена ЧУЙНІСТЬ, передати наперед иодинокнм -B1Hfc Ї`Г`..- М Ж „ , І І 

і- Mil TfMlfHV ІОІОВНІ цндноші V 
щоб не наразитись знову на сотням, розкиненим на фронті ц" ' ч -- -
якусь несподіванку. Нетерпе- 15 км. Дальше: людям тре 
ливо жду на прнказ з ќоман- було .дати наперед зїсти обід, 
ди „групи Схід". Досвіта' по- бо голодні не будуть пролн-

е„ здобутті Кривчнч і Знесіння 
лежать ь тому, що :иовж тих 
місцевостей від полудня тяг-

Ч' 150. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 

БЕИОН, Н. ДЖ. 
спомин доброго сина 
ернкзнської України. 

Дія 20. червня' українська 
громада в Бейон, Н. Дж., бу-

си-ят , n v r f t r неться ланцюх високих горбів, ^ уповита смутком великого, 
силао другого з черги їздця вати цілий день ќрови . то _омін . .ють і п д т и м и села- Жа-Ф- бо в той гарний со-
до Унтерберген, бо терший, по снігах та водах. А врешті: я к , ^мітють над тими і г 
висланим ще . вечером,. десь людям треба було додати ду 
пропав. Врешті приїздять 
рано, в білий день. 

Прнказ від команди ‚.групи чити моральний підклад one- в н а ш н х Р.̀  
Схід": дня ЗО. грудня в ѓод. рації. 

ми Є це продовження гір- Р № і й день ця громада су-
десь людям треоа суло додати ду- х р е б т а в і д Моравської, пРР?одікала на місце вічного 
оба ха. Треба було вжити великої ^ ^ ^ у. - , ие е спо4иику свойого свідомого й 

сили вимови, щоби забезпе- — т а к д о в г о н е . щнфго та люблячого, моло-

8 рано наступ на цілім фрон- Вже було полуднє, як ли-

мислиме вдержання Кривчнч і)ШВ члена своєї громади, бл. 
Знесіння. Вони є знаменитим.п- Михайла Бориса, одиноко-
кріпосним валом для неприя-jЃQ Џна Петра й Марії Борис. Фільмовий актор К. Морей має 

1_1Х.._ 1 ^.^ л ? - . — .. "_. USAtJ и-``і і #`сі г% ѓі ҐЛТІЉ ?1L и-гмгл Ніхто своїм очам не хотів женитися з мотельною 
К. Колдвел. 

ті по відомим вказівкам при-, синицька група рушила в на , 5 
казу Начальної Команди. Отже ступ. Одна сотня коломийсько- Ш`_' то"" `х Очаківський{ЩІ?йі що це лежить у доМо , 
сьогодня здобути Кривчичі та го півкуріня йшла лісом, ДРУ^"^пеііь j рогачку звідки йде'чині той бравий, сильної бў-1 
Знесіння на лівім крилі, а ќі- ѓа толем, потім наша четвер- .' , ^ „Іяпин ниѓѓм.-т'і пѓо ‚nunuti Ur„ r - л 
„,.„„,._ . ѓі ' , , и , , ;" плша п 5 , . к и . комун кац я в місто. Інафе д о в и- високий, все щирий, все би віддати йому останню при-
2 3 3 5 ' "ЄРЄ

Г
ДМ,СТЯ Л " о в а н а " . д а л ь ш е половина третьої - ц

 посунеНня в сй- Усміхнений молодець, котрий 'сьў За його щиру працю й 
У Ї Ї Р І І . УВШИ - РИВЧИЧ1 " П , д б о р е ц ь - Д в , ч е Ш 3 т р е- роиу ПизТмча йде т а воро- своєю веселою вдачею, своїмMfop до свойого народу, 
належить на кожний випадок тьоі мали рушити з ліска пра- ' - , „ ' .„'зичливим відношенням почт- V 
окопатися і так обсяпсчитись воруч. Все було видко як на ж и " -удаРом 3 r o p V Т 0 ?вмГсмТок між тими що бїли' Б е 3 " Ь 0 Г 0 "Є о б , и ш л и с я НІ 

щоб здобуті місця не треба долоні ` HaCTvn 3 Л и с и н и ч На ^"````"^Щ СМУТ0К Ш Ж ТИМИ' Щ 0 б у Л И 

опускати. Раз заняті позиції 

є зачинанням від кінця і за-
іепрнятель привитав наших ж І ш й иа невдачу А як 

Д е р ж а т и всіма с и л а м и і навіть в ж е ч вй'лекя в о г н е м Вони ' н е в д а ч у п 
с е о е д н а й й о и к о і ш и х о б с т а в и н - - д о в г о н е - з а н я т і нами кривчи-
с е р е д н а н ш р и к р і ш и х о о с т а в и н M V CI.TH залягати і в ідстр ілюва- . . о , І Р Г І І 1 м а т я , . 1 п в г о 1 і а ш і 
не в і л ь н о д у м а т и п р о в і д в о р о т . Т И С } 1 З а ч а і а г о р і т и група д о - " ' З н е с і н н я ' т а к Д 0 В Г 0 " а Ш ' 
К Р И Л О н а л е ж и т ь ХОРОНИТИ П - - - ^ ! Р А н е м о ж у т ь вдержатись к о л о 
гчрило н а л е ж и т ь х о р о н и т и н.іа- М 1 В П 1 Д лисиницьким л і с о м . А . - ' . - - .... Ж О Н К Ѓ В С Ь К І М 
ЃНИМИ г м і я и м ; пг-Р Т П Р Л - І т а - - г МІСЬКОЇ ріЗНІ 1 Hd ЖОВКГВ(.ЬК1И сними силами і все треоа тя- ВІД залізиичоі будки перед n p n r l M i ' іНІШЗ о і ч ш 0 TDe-
мити,.що лише той рстанеікривчнчами працював знову ^ Р ‚Л Г rln v Г ' п п ож 
поб:дником, хто довше видер- скоростріл. Наша артилерія ^LШ!! ) С80,Х Р" 
жить. Курінь Човгана наступає' гтпііяті на жаль тіи.ки ^ ня ЧблІйія і гтппш ії іІЙр СТР'ляла- н а А а л ь ` т , л ь к и Отже ключ ситуації нахо-НІІ оооіська з гp^пoю імашке- іипяпирлями ; muv гипппгтпіл і- ,. . - і ... .̂ иф.шіи..іилж і IUMN скорин} і.іІдуться в крнвчнцьких і знесін-ібкв, поважав і шанував своїх та Тараса Шевченка , „Память 

, ^ .один концерт, ні одно пред-
Вйого товаристві. Так, це був „авлеиня, в яких він не взяв 
той Михайло Борис, котрий!б у ч а с т и В с і знали Покій-
своім поведеннрм, чемністю, І H O r 0 t щ о в і н н і к о л и н е е і д т я г . 
працею й любовю всього то-
го, що кожному українському 
серцю є дороге, заслужив со-
бі те, щоби бути, справжнім 

нувся від якоїсь праці, котра 
потрібна була, чи то для гро-
мади, чи то для загально на-
родньої справи. 1 можна сміло 

прикладом для.зсеі нашої т у т г ^ . ^ щ 0 в с я к у л ь т у р н а 
родженої молоді. п р а ц я в б е й о н с ь к і й громаді: 

Перше всего, над життя лю-j „Листопадові Обходи", „Свя-
внча. На кінці ирнказу читаю: ,..,-,.,.,„ НчмГнх ІЯІКШР І няіия .. - . . і ^ „ ^ .. „ . 
Є ЙІІПМІГТІ r, Uguani .‚‚V, к'м ; a W Мі,ШИА Д"'ІЬШ1 ' "ишв-{сьхих горах. Хто має їх в ру- родичів, котрі своїм домашніміпро Ольгу Басарабову , „Дні 
мандн що Поляки вііступаь " . . . - І - .-.і!...?.......У __.7_!_ ках- т о и M a t І`Р"В,1ИЧ1 ' Зне-Іповеденням защіпили в моло-іМатери — то львина заслуга 

УКШЬОВШ К Ш А Т Л ^ " 
двоє 

молодих українських людей 
або двох `дівчат при україн-
ській родині. Добра комуніка-
ція на всі части міста. Ціна у-
міркована. Сейчас до заняття. 
Голоснінсь нсчсром межи 7—8. ѓод. 
під ч. 504 S. 11th ST., NEWARK, 
N.4J. Third floor, Apt. S. 

БИЗНЕСОВІ НАГОДИ 
На продаж 

МАЛИЙ PECTABPAHT 
в добрім місці і з виробленим 
бизнесом. Голоситись до: 

NARQDNY RESTAURANT 
Mr.. С. M.it!ocU 

429 Е. Sth St., New York City. 

ІМ1ГРАЦІПШ ПИТАННЯ, віза, 
Йвлегальннй приїзд. Відповідна 
поміч і порада. Поради безплатно 
LEONARD TROSKJN — порадник 

67 W. 44 S t , New York City. 
Tel. MUrray Hill 6-0918 

Д-Р G. Ч Е Р Н 0 В 
Џ Гострі й хронічні недуги чоло-

вікііі і жінок — Шкіра й кров. 
Џ Аналіза кровн для подружого сві-

доцтва. 
9 ГсиороТдн й желяки лікується без 

операції. 
223 SECOND AVE.. cor. 14th ST., 

NEW YORK CITY.. Room 14. 
Grnmercy 7-7697 

Офісові години 10—8; неділя 11—2. 
Жінка-доктор до обслуги. 

X 8с флюроскоп.—Екзамінація $2.00. 

ють на цілій лінії. 
Цю останню чутку ми чули р о ж і ,ираШіелі. Видко було 

тому два дні. перед другим в т р а Ти, бо як одна чета ско-
наступом і сьогодня в неї ні- ч и л а н а кількадес'ять кроків 
хто не повйрить. Тому тяжко „аперед, кількох наших стріль-
буде сьогодня рушити людей ц і в лишилося на снігу. 
до наступу, бо всі обектйвні і , ПОчався відворот на цілей 
субектнвні трудноті з попе- фронті, з одержаних сьогодня 
редніх днів лишилися в повній 'лриказів не вдалося аиконатн 
основі. нічого, не осягнено навіть то-

Перша трудність це була ф:- Го. шо попередніми разами, 
зична неможливість: наступ не і Пишучи цього вечера ситу-
лііг зачатися в ѓод. 8. рано, а Цій не звідомлення верховній 
бо шриказ до наступу дору- команді, я заявив, т о коли 
чено нам райно в год. 9-тін. курінь трьома наступами не 
Приказ до наступу треба було міг виконати приказу Началь-

ву перед кривчицьким присіл- с і п н я Д о здоб^я й держан 
^ : ."^."СЮ,!!Н^"СІй0:и" Цих гір був призначений 

j коломийський пінкурінь (дві 
сотні), сила смішно мала і не-
достаточна. як це показалося 
зараз на самім початку опе-
рацій. 

Шо я у своїх поглядах іцо-
до пляну Начальної Команди 
Не помилявся, показалось пі-
зніше. Наступів у цьому ра-
йоні більше не прнказувано, 
хоч команда куріня іперейшла 
в інші руќн, війна під Льво-

І П О С М Е Р Т Н І віспі 

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

П О Г Р Е Б Н И Х 
НА ФІЛЯДЕЛЬФІЮ 

і ОКОЛИЦЮ ; 

ІЯІІІІ 

МИХАЙЛО НДСЕВИЧ 
й ѓ . FRANKUN ft BROWN ST3.. 
P H I L A D E L r H I A , P A . 

TcJ. Market 1320 
ОБСЛУГА Ш ДЕНЬ І ВНОЧІ 

дому Михасеві любов до всьо-'була Покійного на протязі де-
fo, що наше рідне. А що був сять років. Що більше: він не 
і дуже талановитий, то родичі стидався, а дуже часто нераз 
дбали про те, щоб йому по-'брав капелюх та ішов за збір-
могти в його науках, бо все кою, як треба було на якусь 
говорили: „що коли навчить-'народню ціль. А від себе да-
ся, то буде міг краще працю- вав нераз більше, як навіть 
вати не тільки для себе, але можна було сподіватися. Не і 
й для загальної української диво, що бейонська громада 
справи". своїми пожертвами вибивала-

І родичі в своїх надіях не с я н а п е Р ш с МІС1^С- у томУ бУ' 
завелися, бо Подійний Михай- л а в е л и к а заслуга громадян 
ло не тільки що покінчив на- Борисів і їх улюбленого сина; 
уку Інжинірії з відзначенням, М и х а с я -

вом перемінилася в позиційну і ддЄ д в ч а с і науки брав аќ- Та все те проминуло наче( 
і курінь оставався на тих ста-(ірИрНу участь у громадськім сон. Тішилися родичі, що ви-j 
новищах аж до весни, колќі народнім життю. ховали такого гарного сина.! 
сам-непрнятель виступив з о-ІІ ,и^п....ь ,Mnnn w.-,,,^ ,y ta й великі надії на нього^ 
i t t a m u k ' n i A ! V . . . . і ; І 

і 

КАНДИДАТ НА ЧЕМПІОНАТ „ТРАПУ". - Цей кінь, 
власність В. Г. Стренга, є головним кандидатом на 
чемпіонат таких перегонів, як показані на світлині; 
на випадок виграної власник дістав би 40,000 долярів. 

фензивою. ' спів. Грав на кількох інстру- покладали, бо рже й помагав 
Після третього наступу моє меНтах та навіть часом прова- батькові в заряді фабрики, я-1 

перетомлення дійшло до край- д и в (управляв) оркестрою. к 0 ' ^ув душею, бо' скінчившќі 
них границьч Мої нерви були Покінчив українську вечірну 3 відзначенням науку інжині-
розторощені. я сильно пере- ШКОЛу. Знав свою матірну мо- Р"` з н а в Добре нарабляти з 
студився, захрип і не міг вза- BV в W 0 B i Й письмі. А що від- всякими потрібними хеміка-! 
галі користуватися телефоном. ЗНачарся гарним та сильним л і я м"-
Тому ще раз просив верхов- ІОлосом, то` ще від чотирна- Тішилася громада, що ма'ла ^ 
ну команду звільнити мене з ЦЯТОгЬ року свойого життя в о с о б і Покійного Михайла І 
мойого становища. Через кіль- належав до церковного хору Ь о Р и с а широго й свідомого 
ќа днѓв від Начальної Ќоман- та ^ g відспівував сольові ба- громадянина, який не дивнв-
дн прийшло рішення по мо- СОВІ партії. Найбільше Покій- ся` ч и х т о с ь я к у с ь РоботУ зро-
йому бажанню, причім мені ннн тіШИвся, коли „Хор Боян" б и т ь - В і и с а м П робив, 
висловлено признання за до- уладжував концерти, бо все Т о ж н с х а и "-их паРУ рядків 
теперішні труди. Я дістав ін- 'казаВ: „дамо нагоду чужий- ТУТ написаних утревалить па-
ше службове призначення.. ц я м ' ПОчути наші гарні пісні"! м а т ь "Р0 н ь о г о в його родині, 

На кінець не можу не зѓа- Був прикладним членом У. Н. приятелів і знайомих. А для 
дати про своїх курінних стар- Союзу в 28.1. відділі; також Р0ДИЧІВ У 'х смутку хан буде 
шин, що були моїми военни- був активним членом Ўкраїн- заплатою те, що вміли внхо-
ми співробітниками. Браві во- ської Молодечої Ліги Північ- в а т и с и н а т а к , 1цо СВОІМ ко-

з твердої австрійської лої Америки. Він не опустив а- Р о т к о тревалим життям 

В середу, 25. червня 1911., в 
Мерсі Шпиталі в Скрентоні, 
Па., померла по короткій не-
дузі молода членния відділу 
159. У. H. Союзу 

ІРИНА КАМІНСЬКА. 
Покійна мала прн смерті лн-

ше 20 літ. Вона покінчила Сен-
трал Гай Сќул Ѓбула студент-
кою Скрентонської Музичної 
Консерваторії. 

Покійна належала до багато 
українських молодечих това-
рнств і співала в хорі. Вона 
була членндею комітету, ко-
трий робить приготування до 
зїзду католицької' молодіжи, 
џо має відбутися в Скрентоні 
в липні. 

Полишила в смутку матір, 
Марію 1 батька Михайла Ка-
юаявя; ^ Внцііи! Puibu ь 
Михайла (мол), 5 сестер: Ка-
терину ' (замужну). Лину, Іџ-
ресу, .Марію й Олену. 

Похорон відбувся в суботу, 
28. червня, рано, з української 
церкви Се. Володимира. 

Нехай земля буде їй деѓка, 
як перо! В. ї. П.! 

М. Камінський, сскр. 

(бо 
прожив не повних 26 літ) за-
служився своїми добрими ді-
лами більше, ніж інший, що 

яки, 
школи, що розуміли своє ді- ні одної конвенції, ні одного 
ло, а притім щиро віддані на- важного зібрання, а ще й ін- служився своїми добрими ді-
ціональній ідеї! 'Назву хоч би шид напоминав й наказував, 
Ґаздайка, Блавацького, Ge- щобя сповняли свої рбовязки. ж и в б и ' с т о Рок'В- А тобі 
ннка, Миськова, Панаса, Ви-За те Покійний був всюди приятелю. Михасю, хай амери-
нявського, Романќа, Гусаків- люблений і поважаний. Тому Іранська вільна земля буде ле-
ського, Желіска, Боднара. О-то так багато було зїхалося г е н ь ким пером. Спи! І про во-
гоновського. а зокрема моло- народу на той сумний обряд, ̀ л ю УкРа і н и сни. а як та воля 
дого четаря Шпілєра, недав- коли не стало в живих покій- пРияАе; т 0 Україна згадає й 
нього абсольвета віденської ного ` Михася. Приїхали були Т е б е М1Ж своїми вірними діть-
школн, німця. свої й'чужі, хто тільки знав м и : н е з л н м т и х и м словом. 

. (Кінець). ного, а чбллзькай здалека, щоГі v. . . В. М. , 

т 
Літ ЗО. травня 1941. р. по-

мер у РочсстсрІ, H. П-. в шпи-
талн Аюла по короткій недузі 
ч.ччі Бр. св. Иосафата, від. 
217. У. H. Союзу, 

СТЕФАН ШЛЮСАР. 
Роджений 9. вересня 1892. р. 

В часі счеріи мав 49 літ. Ро-
лийся в селі Пуків, повіт Ро-
гатин, Західім Україна. ' ?-`4`` 

До У. H. Союзу ВОТУІІНЬ 
1924. року Ѓбув членом 17 sth. 

Похорон відбувся з нохорон-
ного заведення Івана Марган 
2. червня до гр.-катол. церкви 
сп. Посафата при співучастіі 
членів 1 знайомих, а відтак на 
цвинтар (Палаті. 

Похороном занялось Бр. св. 
иосафата, бо Покійний не мав 
тут родини. Він осѓадив у смут-
ку жену Катерину і сина Мн-
хаила в старім краю. 

Хай земля Вашиигтона бу-
де Йому легка! 

Андрій Іванів, сскр. 

ЦІЛИЙ ПОХОРОН з цею прегар-
ною металевою 

труною, двома автамн, караваном. 
бальсамуванням, вжн-
ванням Похоронного 
Дому 1 т. д. 

Все, чого треба, а виїмком одік-
ня І иалежитостей аа церковну 
відправу й цмннтар. 

S. K A N A I К А і N 
433 Suto St., Perth Amboy, N. J. 

Phone: Perth Amboy 4-4646 

ТАРЗАН ч. 345. — Смертельний шлях. 

HIS OWN ‚TOMMYS AND ТИЕ 
WILD GIRL'S LIFE DEPENDED 
ON TARZAN'S ESCAPE— BUT 
HE WAS HELPLESSLY CAGED. 

THE BUTAWAS, HOWEVER, 
WERE NOT TAR2EELA'S 
ONLY ENEMIES. THERE 
WAS BASCOM SHARP. 

ІКПТО ГЕАТиХГ вГХОІСАТа. Irx 

THOLK3H 
TAR2EELA 
HAD GROWN 
UP IN THE 
WILDERNESS, 
SHE WAS 
HEIRESS 
TO A 

FORTUNE. 
WHICH WOULD 
COME UNDER 
SHARP'S CON-
TROL IF HE 
PRODUCED 
EVIDENCE 
O F HER 
DEATH. ' 

й о г о власно ж и т т я , ж и т т я 

Т о м а і б і л о ї д і в ч и н и з а л е ж а л о 

від того, чи вдасться йому 
втекти з лапки Краги? 

Але Тарзеля мала інших воро-
гів. крім батавців. її ворогом був 
також Баском Шарп, який хотів 
згладити зо світу Тарзелю, щоб 
заволодіти її майном. 

МИРОН ЛИТВИН І син 
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 

Обслуга щира і чесна 
МїіП Office: 

383 MORRIS AVENUE, 
cor. Springfield Are . 

N E W A R K . N. J. 
Phone: E.tex 3-5347 

Branch office (Філій): 
969 SOUTH BROAD STREET. 

T R E N T O N , N. J. 
Phone: Trenton 8588 

І В А Н Б У Н Ь К О 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й П О Г Р Е Б Ќ И Ќ 

ааряджуе погребами по діві так 
низькій як $150 

Обслуга найкращі. 

J O H N B U N K O 
l.icerued Undertaker 4c Embilmer 
437 E. 5 th ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funerals u low u #ISO. 

Telephone: GRamercy 7-7661. 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

_ ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
" ^ " В B R O N X , B R O O K L Y N , N E W 

Y O R K І О К О Л И Ц Я Х 

129 EAST 7lh STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel. і Orchard 4-2568 
BRANCH OFFICE I CHAPEL: 

707 PROSPECT AVENUE, 
(tor. E. 155 S t ) , BRONX, N. Y. 

, Тої.: Mclroio 5-6577 

Тепер, коли Тарзан десь ЗНИК 
і більше не перешкаджагр Шар-
повн, той постановив раз на 
все розправитись з Тарзелею. 

В тій хвилині нешасна дів-
чина, не прочуваючи нічого, 
йшла просто в той бік, де зна-
ходився її завзятин пррог — 
Баском Шарп.` 

СТАВАЙТЕ В` РЯДИ УКРА-
ЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СО-
ЮЗУ, який Є НАЙБІЛЬШОЮ 
І НАЙСИЛЬНІШОЮ УКРА-
ІНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКОЮ 
ЗАПОМОГОВОЮ ОРҐАНВА-

шєю. 
в кожній УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ 

ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
.ЧАСОПИС „СВОБОДАи 

` ' 


