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МЯСА 

'НЮ ИОРК. — Поліційні пласти на припоручен-
йи бюра ціц арештували 29 осіб з 14. великих мяса-
рень, за те, т о ті продавали покутно мясиі`вироби і 
жадали за ті вироби більшу піну, ніж це було нало-
жеііс згаданим бюром. Подібні арешти відбулись і 
пѓо інших стейтах Америки. Бюро заряду цін гово-
рить, що` відтепер воно візьметься на добре до тих 
людей котрі.не придержуються постанов бюра. 

ДОМАГАЮТЬСЯ 10% ПІДВИШКИ. 
- МІО ЙОРЌ. — Голова нюйорської дільниці Ман-

гетен, Нейтен, заявив, що він буде Домагатись від 
міської управи Ню Йорќу 10% підвишки для всіх сво-
їх міських урядників. Бо внаслідок війни, життя таки 
значно подорожіло і ті урядники знайшлися в при-
крих фінансових клопотах. 

ПРОТИ ПІДВИШКИ ЦІН НА ЗАЛІЗНИЦЯХ. 
.ВАШИНГТОН.—Економічний директор Джеймс 

Бирнс заявив, що він є проти того, щоби підносити 
ціну на залізничу їзду, зокрема на поїзди, що кур-
сують довкола Ню Йорќу і привозять щодня до Ню 
Йорќу тисячі людей, а опісля, по роботі їх вечором 
відвозять. Ті залізниці внесли подання до бюра за-
ряду цін, щоб їм дозволено піднести ціни,, бо удер-
жання залізниць в нинішні часи також подорожіло 
й через те вони стають перед банкроцтвом. Пред-
ставник бюра цін висказан свою прихильну оиінію 
відносно цеї підвишки цін, але цьому спротивився 
Джеймс Бирнс, котрий заявив, що кожна підвишка 
цін на продукти, чи обслугу, є нічим іншим, лише 
одним кроком ближче інфляції. 

БОРОТЬБА З НЕЩАСЛИВИМИ ВИПАДКАМИ. 
і ^^..^vt^^JSQ^K. j ^ 3 Ню Йорку^Дхала в ріжні стем-

ти Америки комісія, зложена з сімох членів, під го-
ловуванням Вилйема їрвіна, котрої завданням буде 
повести широку кампанію за зменшення нещасливих 
випадків по фабриках і по шляхах Америки. Мину-
лого року в американськім промислі було 52,000 
смертних нещасливих випадків, себто далеко більше, 
ніж було тих випадків на боєвім фронті. Крім того 
чотири і пів міліона людей зазнало ріжного пора-
неНня, серед них 165,000 окалічіло на стало. Ті люди 
могли своєю працею за минулий рік ўзброѓѓй 200,-
000 війська, або могли побудувати сто транспортових 
кораблів. Згадана комісія має подавати поради, як 
і що робити, щоби ті випадки зменшити. 

СПРАВА СТРАЙКУ ВУГЛЕКОПІВ БУДЕ 
ПОЛАГОДЖЕНА. 

ВАШИНГТОН. — Комітет взаємовідносин пра-
ці передав Справу страйку вуглекопів в стенті Пен-
силвенія, президентови Рузвелтови. Водночас ирсд-
ставник згаданого комітету висказав думку, що той 
страйк вже в найближчих днях буде полагоджений. 

ОБНИЗИЛИ ВІК ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ. 
БОСТОН. Ген. Майлс, командант першої служ-

бової округи, затвердив рішена, на основі котрого 
вік молодих хлопців, що хотілиб добровільно всту-
пити до армії, знов обнижемо. Тепер може вступити 
до армії навіть хлопець, котрому минуло 17 літ. а 
котрий ще не осягнув 18 року життя. Ллє вѓін мусить 
мати дозвіл від родичів. 

ОБТИНКА ПАЙОК ОЛИВИ. 
ВАШИНГТОН. — Бюро заряду цін зарядило об-

тинку цін для всіх промислових заведень, з винят-
ком деяких, а саме тих, що мають який небудь звя-
зок з комунікацією. Також випито від обтннки газс-
ти і всі мешкальні доми. Обтинка є дуже велика, бо 
майже половину, це є 40%. 

„ПЛЯН ЗДОРОВЛЯ" У З Н А Н И Й З А М О Н О П О Л Ь . 
ВАШИНГТОН. — Найвищий суд видав осуд в 

сираві спору двох медичних організацій „Груп Гелт".і 
котрої завданням було давати медичну опіку головно' 
державним урядникам, та „Америкеп Медікел Aco-j 
шіейшен", котра організувалась серед широкого на-; 
селення. Найвищий суд заявив, що остання органі-; 
зація прибирала форми монополю, бо уживала своїх j 
виливів, щоби знищити першу. Вона натискала на і 
лікарів, котрі служили в „Груп Гелт", щоби ті ви-і 
ступали звідтам, а приставали до неї. Урядників цеї' 
другої організації покарано грошевими карами. 

ЖІНОЧІ КОРСЕТИ ЗНОВ В МОДІ. 
НЮ ИОРК. — Вирібники жіночих корсетів за-

являють що ті корсети не лише не виходять З МОДИ, 
але навпаки, у звязку з війною знаходять чимраз 
ширше застосування. Але жінки уживають нині біль-
ше корсетів не з огляду на бажання себе прикрасити, 
тільки помогти собі тим в праці. Відповідний корсет 
дає опору тілови і підчас праці жінки не томляться 
так скоро. Що корсет може жінці в праці помогти 
зміркували вже англійські жінки і там корсет має 
широке пристосування. 

f'ОЧІ.(.і І І'. — Промоилиючн перед місцекою торговельною палатою, Ормтійський ;ім-
басадор Галифскс заявив, що плини Гітлера цілковито нендались і цей рік дасть поважний 
задаток для його прогрм. По переможнім закінченні війни, говориќ кін, іреба буде покласти 
справедливі основи дли тривалого миру. 

^. 

Заповідають Скорі Політичні Переміни в Африці 
ЛЛІЯНДСЬКА rOJlOBHA^KBATMPA 8 ІН^НІЧ^Ш АФРИЦІ. — Приїзд сюди Марселя 

ТІейрутона, dywuoro міністра ліутрішніх справ у Віші, вказує U s ваб`лижаючіся важні політичні 

Врухоішння Великої Газолінової Фабрики 
БЕЙВЕЙ (Ню Джерзі). — Компанія СТендерд Ойл оф Ню Джерзі врухомила величезну 

фабрику виробу спеціяльної моторової газоліни, 100-октейн. Ту газоліну вже віддавна інжи-
ніри уважають за страшну „секретну" американську зброю, бо при помочи неї всілякі мотори, 
зокрема летунськ?, можуть виконувати далеко кращу працю, ніж при помочи іншої о роду ґа-
ю.тіин. Але ми газоліна, хоч найкраща в світі, вже знайшла в Америці суперника. Недавно за-
клади Гулрія повідомили, що їм вдалось відкрити ще кращий рід газоліни, котра „зреволю-
ціонізує поиітронлаіістно" і матиме величезний вилив на ведення війни. 

ПІДРЯДНА ЯКІСТЬ ЯПОНСЬКИХ ЛІТАКІВ 
ІіКИВЬИ (Нќі Джерз$). — Підчас святофіого відкриття фабрики газоліни в Ьейвей, Н. 

Дж., були нриявні представники військ., зокрема летунських сил. Вони відчитали деякі ўрив-
кя з листів і ленників взятих в полон, або (Вбитих, японських старшин. З тих уривків 
виходить, що ЯПОНСЬКІ старшини скаржились, т о американські літаки, зокрема повітряні 
фортеці, такі вищі̀  віл японських піл оглядом боскости, що японським літакам не лишаеть-
ся ніщо інше, лише перед ними втікати, або гинути. А втеча не приносить коякови чести, 
скаржаться ті японські старшини. Вони також нарікали на свої протилетунські гармати. 

НАЗНАЧЕННЯ НОВОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО „ЧЕРМАНА" 
НИКЛІ о. — На засіданні комітету Демократичної Партії новим предсідником тою ко-

мітету вибрано теперішнього головного ночмайстра, Френка Вокера. Понередний предсілник, 
Едвард Флин, зрезигиував і президент Рузвелт назначив його послом до Австралії. Проти то-
го назначеиня пішла гостра критика. ПриявнІ демократичні провідники на згаданім засіданні 
таврували тих критиків і казали, що вони прямують до підорваиня поваги президента. 

ГА1ФЕКС ПРО ПЛЯНИ ПТЛЕРА 

переміни в Африці. Прихильники генерала Де Ґоля виступають завзято проти нього як про-
тн перешкоди в обелнанні французів. 

ШВЕЦІЯ ПЕРЕД ІНВАЗІЄЮ? 
СТОКГОЛЬМ; — Пер Албін І ансон,. шведський иреміср міністрів, заявив шведському 

парляментові, що Швеція стоїть перед можливою інвазією, та запевняв, що вона буде ста-
вити інвазії впертий сиротив. 

ВІЙСЬКОВА ЗАЛІЗНИЧА КАТАСТРОФА В ФРАНЦІЇ 
МОСКВА. — 3 Женеви приходить сюди вістка, що в Франції зударнлися зо собою два 

німецькі військові поїзди та що в катастрофі загинуло принаймні 50 вояків. Рапорт каже, що 
катастрофа була ділом саботажників. 

СІКОРСКІ ПРО СВОЮ ВІЗИТУ В ВАШИНГТОНІ 
. ЛОНДОН. — Генерал Владислав Сікорскі, польський преміер, відбув у Ш ќотії иерс-

глнд польських військ і в своїй промові до них заявив, ню година офеизиви зближається. 
Він заявив теж, що в своїй розмові з президентом Рузвелтом у Вашингтоні він обговорював 
справу федерації нснтрально-енропейських держак. 

з війною ЙДУТЬ ЛОШЕСТИ 
БЕРН. — У північній Палії пошнряеться в застрашаючнй спосіб ЛЮТИЙ гиф. Найбіль 

ніс лггкнені села й малі міста. ІНвайнарні зажурені ними вістками, бо багато випадків зано-
іомано в місцевостях, що прилягають до ш'вайцарської границі. Поширення гїіфу припису-
ють іісредовсім невідповідній достав! води в малих місцевостях. 

КОНВОЙ ДОПЛИВ ЩАСЛИВО ДО МАЛЬТИ. Хто не чув про геройську поставу 
оборониш малесенького острова Мальти на Середземному морі? Держить'ся він під 
початќу війни, видержуючи сотні атаків повітряної ф.іьоти „Осі". Це найбільш оом-
бардоване місце на світі! На образќу бачимо, як серед постійних нападів субмарин 
великий конвой Аліянтів пробився щасливо до Мальти. А це значить, що прибули 
до Мальти нові запаси зброї й поживи. 

ОБЛОГА ЛЄНІНҐРАДУ ПРОЛОМАМ 
МОСКВА. Червона армія проломила облогу 

Ленінграду, що триває вже сімнацять місяців. Про` 
лому доконано на полуднє від озера Ладоги, де ро-
сійсьќі війська захопили стариниў фбртецу ІИлісель-
буріутцо ґлпу німецьких руках від.серпня РИ'І. року. 
Комунікат російської команди нрииисуе пролом ко-
маігдуванні маршалів Жукова й Ворошилова. 

Вістка про нрорвання облоги Ленінграду пнкли-
каЛа велике одупіевдення не тільки н самому Ленін-
і раді, котрії!! тепер зможе .її і.ніг діставати поживу 
й амуніцію, але іі по вені Росії, де в ньому факті до-
бачують заповідь більшої офензиви. 

Російський комунікаі підчєркус великі трудно-
ш.іпрор'иву через девять миль сильно укріплених по-
зицій і иідмінованих піль' За останній тиждень во-
ижанпи під Ленінградом німці лишили на полю боїв 
13,000 і-.битнх. Чотири дивізії лягли на забраних 
фортах. V російські руки попало І#60 бранців. 

Рос ійська к о м а н д а іюдае т е ж вістку п р о ;ишят-
тя Каменська, важноѓ., залізничого пункту, Н5 миль 
напівніч від Ростову, та іВ'Дае. що російські війська 
взяли в полон ні вороніжському ({)роиті 22,000 мада-
рів, 7,000 італійців і 2,000'иімців, Російська армія пе-
рейіила вже ріку Донець й йде на Лиху, важний ко-
мунікаційний вузол. 

На Кавказі російські війська перейшли ріку Ма-
нич і захопили Дивне, кінцеву етапів) залізниці, що 
йде на Захід Від залізниці з Ростова до Баку. Ще 
далі на полудні росіяни занили Черк'асђЌ, на дорозі 
до майконських нафтових теренів. 

НОВИЙ РЕЙД НА ІІЕРЛІП. 
ЛОНДОН. v неділю вночі бритінські бомбо-

вики на відали вдруге` Ьерлін у великому рейді й ски-
нули на нього величезну масу вибухових матерій. У 
ціи.оиераціїдипіі! стріцулн си.шішй опір збоку o6oj^ 
рбнш'в иѓмецьког ГѓолицЃ"н нГр,) іп.ій 23"5'ітакК Pfr 
порт рейдерів стверджує, ѓпо н Берл'іиТ горять ВЄЛЙ' 
чезні пожари. 

Преса підчеркуб факт, іцо бритїйці налітають на 
Німеччину в багато більпюМ) числі літаків, ніж нім-
ці налітають па Британію, ТІЇ` ЩО бритійці літають 
понад німецькою територією ба`гат'о разів довше, 
ніж німці понад бритінською. Ці факти показують 
виразно на новажнў нсревагу бритіїіців у повітрю. 

НІМЦІ МСТЙТЬСЯ ВДРУГЕ ЧЛ РЕЙД. 
ЛОНДОН. Два ради налітали німці рейдом на 

Лондон у неділю, мстячйся видно за бритійські рей-
ди%иа Берлін. У цих рейдах` б'ритійці зострілили 10 
німецьких літаків. 

ПОСТУП: БРИТІЙЦІВ НА ТРІИОЛІС. 
КАЇРО. Наступаючи по пятах німецького 

африканськоѓ^) корпусу, восьма бритійська армія під 
командоіо генерала Монтгомері посунулася знову на 
іг. миль вперед в ;Піоіі ѓа дійшла на віддаль сто миль 
від Тріполісу. Вона г'іде широким фронтом, котрого 
крила заходя`ть глибоко в пустиню. Лліянтські літа-
кігбють без перестанќу ію позиціях Oti, 

У Тунісі американські іі бритінські літаки далі 
бомбардували ворожі комунікаційні лінії. Вони за-
топили два ворожі, кораблі, nut перевозили вояків. 
Від початку тої ка`мпанії американські легўші збили 
197 ворожих літаків, а втратили тільки 97. 

БРИТІЙЦІ ЗАТОПИЛИ 6 КОРАБЛІВ ОСІ. 
‚ЛОНДОН. - Адміралі цій подає в своїм комуні-

каті вістку про знищення б кораблів держав Осі на 
Середземному морю. В цих операціях беруть участь 
не тільки підводні човни, але й лскші сили. 

У суботу затоплено ворожѓці трапспорговин ко-
jp.ioe.ib с ю миль від Тріполісу, іѓ ушкоджено його 
еекортовий корабель. У суботу віючі затоплено 
менший . і раіп портовий корабель кодо острова 

ІДжерби, 70 миль від берега ЃУНІСЎ Бритінські иід-
' водні човпи сторііеДували один італінськин корабель 
v самому заЛЙВІ Генуї . 

НАЦІСТИ ШУКАЮТЬ ЗАРАДИ ІІ.А ВПЛИВ РЕЙДІВ. 
JH )W)U.)W Як видівт -. німецького урядового 

комуиікату на радіо, цей уряд старається нротиді-
ілати впливові могуѓціх рейдів бритійських летуиів 
їіа`нім( иькі війська в ІІорвеґії Націстцчних уряд ка-
а.е, идо бритійці- пробували цими рейдВмй иіомати 

.оосиоі о духа німі'пьі.оіо народу, але це їм не вда-
лося. 

І Іімпі звергакѓі:- і неція і 
МЄЦЬКИХ єни ЬК V І ІОрВЄІ О. О( 
пані ч у і к а м и п р о Н;ІО.І:ІЛ..ІЮМ' 
рожим настроїм населення, . 
ГОЮ В ПІВНІЧНІЙ І Іоріігі п 
харчів. 

Шведські г'азети сТверджуіоть ЗГІДНО, ЃПО IX КО' 
Жоснондеіпам у Німеччині заборонено подавати віст-
ки про наслідки бритійських рендів на Берлін, але 
нідчеркуіоть, як замітний факт, що націстичний уряд 
ѓгустивў рух широку пропаганду про величезні нас-
лідки німецьких рейдів Па Лондон. 

.пѓ ўі..ПА п.і настрої НІ-
І і ч нерви i n іьію Иідор-
і а інва ніо І Іорн(чіі , в о -

ДОВГОЮ ЛІ%'оПоі(і т е м н о -
ігенравйльнОс І ні д о ѓ г а н и 
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ПОМОЖІМ ВІДДІЛОВИМ 
УРЯДНИКАМ! 

Ірак за Обєлнані Держави Жовто-Блакнтний n P a n o P ! = ^ b 5 6 S 
1 ' іруть їм їх рідні землі, котрі 

У минулу суботу амсрнкаи- впливам уряд Іраку з того ча-
ськнй департамент стейту по-:су держався досить прихнль-

Хом большевикн паплюжать фронтах. Як заповів - нрези-
українськнй. жовто-блакитний дент в цім фіскальнім році А-
прапор так, як лише можуть і мерика матиме довѓів на 210 
вміють, проте те паплюження біліонів лолярів. Цеж стра-
наивно доказує, що того нра- шениа жертва в крові і маєт-
нору вони страшенно бояться, і ќу! А все це тому, що світ 
Ми не поверталиб постійно до!першій світовій війні не 

Чому то майже в кожнім відділовім оголошену 
ню про річні збори була приѓйдќи за залеглі вкладки 
до відділу? Чи така пригадка не є динна? Таж це 
не часи безробіття! Усі працюємо і гроші є. ЗИа-І 
чить, що часи змінились. Так, змінились, але не у 
всьому. Не змінились в дечому члени. Вони звикли 
до цього, що як на збори не прийдуть, то урядники 
зайдуть до них до хати, щоб сколєктувати вкладки.; 
Таке бувало, коли урядники мали більше часу. Тоді 
ходили по хатах і колєктували і не так дуже на те 
нарікали. Але тепер вони цього не.можуть робити, 
бо нема на те часу. Мабуть це предчуваючи, так мало 
членів було цього року на річних зборах. І Іросто 
многі не хотіли, щоб їх часом не вибрали до уряду... 
Теж знаємо, що й тих, що м̀и їх вибрали на цей рік, 
то вибрали їх у дуже миогих випадках проти їхнього 
бажання. Бо як члени так урядники працюють тепер 
довші години, днями і ночами, а це значить, що се-г 

не можуть і при найліпшій охоті}"?У1"" 

будуть скольонізовані так, як 
зіст'алн скольонізовані ними 
словянські землі біля Берліна. 
Вони бачать цю вишу небсз-
пеку і боряться проти неї. Со-

поівегський письменник і пропа-
не був г̀ атор Ілля Еренбург в своїй 
алежних статті в „Н. й. Тайме" з 3. січ-

ґазети самі тої справи не ма-і справедливих основах. По ріж-j ня ц, р. найвиразніше ствер-
ли на першому місці. Жовто-;них закутках існував гнет, аіджу^ ш о вояки червоної армії 
блакитна барва не дає їм спа-'цей гнет викликував невдово- н е 'боряться за комуністичний 
ти. Замѓѓиє Й те, що з жовто-,лсння. В підпіллі ріжиих паро-{режім, лише за свої рідні зем-
блакитним прапором вони тіс-.дів наростали струї, шо боро-!,). Дослівно він пише: 
но звязують „петлюрівщнну",їлись з існуючим міжнародним . ,, . „„„nuL.alIll: „п .,„„; 
чи взагалі український націо-і ладом. Те незадоволення ви- .Деякі американці до нині 
налізм. !користовувалн палячі в роді Дивуються, як це сопєіськм 

Звірська ненависть комуНіе-ІГітлєра і Мусолінія, котрі о̂  
тів до цього прапору нагляд-1 ст`аточно довели світ 'до цсї 
но доказує, що той прапор кровавої різні, 
має в собі якусь магічну чаро-j Не сміємо допустити до 
дійну силу. Щось могутнє му- повторення того стану. В ін-

в цій J сить в нім міститись, коли в'тересі Америки не сміємо до-
шоби знов покрив-

місці серед їхніх ворогів, аіджувано деякі народи, щоб 
німці, що в розбишацький ізнов створювано обставини, 
спосіб нищать Україну, сотня-;які творилиб ночву для зрос-
ми і тисячами розстрілюють!ту нових палячів. Всі народи 
людей та викрадають з Ўкр'аї- мусять дістати волю, як це 
ііи все, що можна викрасти —'зазначено в Атлянтійськім 
є в них на другому місці. Жов-і Чартері. Всі народи мусять ді-
тб-блакитний прапор виќли-j стати спосібність свобідно ви-
кує в них пропасницю, а не І сказати свою волю і дібрати 
німці! j собі такий уряд, якого вони 

Ось тут і приходить 
наша скромна DO 

бота Ми не говоримо і не бажа-нере-

дав ди публичноіо відома, щп но до Обєднаних Держав, але 
він одержав від представника війни державам Осі не винові-
а чіп№кої держави Іраку зві- дав, бо араби дивилися на' бо-
домлення, що той уряд вино- ротьбу двох державних груп 
вів війну Німеччині, Італії й Я- зовсім практично, себто не хо-
нонії. Не дивлячися на ге, шо тіли заявитися проти групи, 
Ірак має може несповна три котра на їх тодішні розрахуй? 
міліоин душ населення, нри-'кп могла остатися в війні пе-
ступлення його до війни, а реможцем. Коли тепер Ірак 
сиіціяльио но боці Обєднаних нарешті таки заявився 'ўчас-
ДсржаВ, є в міждержавній по- шиком війни і) виповів війну 
літнці фактом великої ваги. державам Осі, то це є найќра-

Передовсім малолюдний Ірак їцою признакою, що серед а-
Імає велике значіння своїми на-, рабів нарешті назріло переко-

1 іфтовими теренами, що зачне- нання, що переможцями 
Ми дістали допис, на який треба звернути усім ілнються між найбогатші в сві-̀ . війні будуть Обєднані Держа-.большевнків він є на першому пустити, 

Союзовцям ПИЛЬНУ увагу, бо пишеть'ся У ньому Про Ѓті, Тому заява себе Іраку по ви. В цей спосіб акція Іраку 
важну організаційну справЎ: НавЯЗуюЧИ до ЩОЙНО j стороні Обєднаних Держав о- означає поворот публичної о-
відбутих по відділах У. Н. СОЮЗУ виборів пише нам значає, що Ірак ставить рішу- і пінії арабів в користь .Обєдна-
гром. Михайло Туркот, секретар 324 відділу У. Н. Co-jno ЦІ природні богатства до них Держав, 
юзу в Филядельфії, між іншим, ось що : розпорядимости Обєднаних j Таке публичне" замарковання 

Держав. повороту публичної опінії а-
3 економічної о боку, ще j рабською державою буде 

важніший Ірак через своє по-.своєю чергою мати вплив на 
ложення у передній Азії над j поворот публичної опінії по і Чому це так? Таж німці і захочуть 
Перзьким заливом. Почерсз інших краях, населених маго- роздавлюють український і!на чергу 
Ірак думала Німеччина здавна метанами. Іншими словами ця російський народ, загрожують 
поставити залізннчу лінію;‚заява віри в аліянтську " е р е - ^ ^ ^ ^ з б р ^ є Г ' " з а в д а ю т ь і є кш"і в.д .мені ўкраїн-
знану Багдад-Ьерлш, шо мала могу буде ще одною ироиа- . „ о д я м стільки терпінь, по- сьќого народу. Але боремося і 

}стати немовби хребетним стов- пандою -за аліянтську перемо- збавляють стільки людеЋ їх;будемо боротись за те, щоб 
Гпом великої німецької імперії, ѓу. Важним аѓутом у цій новій 'життя. Чомуж отже головне hrofi нарід, подібно як всі інші 
Into мала обняти полуднево-:. пропаганді буде обіцянка Об- і вістря отої ненавистн звсрта-j народи світу._ дістав на основі 
і --. г.„„,..., : „„„„,...L А^;„. ; п` іти проти жовто-блакнтноі о заяв Атлянтіиського Чартеру 
східну Ьвропу . передню Аз ю єднаних Держав допустити i n p a I 1 0 p v ? Т а ж Ц е й І і р а і І о р іс- можливість с в о б і д н о , без 
та розділивши Єгипет від Ін- представників держави Іраку!„уе від.віків. Він старший в'ДІстраху і терору, висказати 
'дії, мала перетяти впоперек на мирову'"конференцію. Че- німецького райху, не то від{свою думку та с`казати, чого 

кизнениі комунікаційні лі-(рез цю участь, прнстунлення націстичного режіму- Він існу- він хоч̀ е й якого уряду собі 
вав вже тоді, коли московсь-{бажає. 

Хіба в тім щось злого? Як-
на-{що український нарід дійсно 

бажає комуністичного режіму, 
кретар чи касієр і 
присвятити збиранню вкладок стільки часу, що дав 
нішс. ТОМУ ОСЬ таке положення треба всім ч л е н а м Ш ^ Гітл.еР. к о т Р " " . нав,ть}слідами Іраку. Це теж иоши 

ралиУОЯД-ІР^"В зовсім `конкретні захо-ряє значіння Атлянтійськоп 
Ди для її зреалізования. Пере- Чартеру як загально-світової 
довсім націстична пропаганда програми, 
підсувала населенні Іраку, що, І Покище прийде до миро-
хоча націсти вважають німців вих переговорів, внновідження 

їй війни державам Осі Іраком 
буде мати поважний вплив на 
перебіг війни. Передовсім во-
но покладає край мріям Ні-
меччини й Японії втрінутися в 
Іраку. Boijo ставить ще одно 
забороло для німецького по-
ступу на передню Азію. Воно 

спів-j піддержує Туреччину в її не-
воєі нгра.іьности, котра властиво є 

синів j "рнхнльностн до арабів, наці-: відмовою Німеччині станути 
ДО американської армії, чи нашою власною участю! с т и в е л и с в о ю пропаганду се-,,ІО стороні держав Осі. Воно 
V тій армії — ми збиваємо українсько-американський,;ІКЛ а Р а б , в п о арабськи. „Євно найде відгук і на неда-
капітал, який УСІМ нам придасться. Усе те трудно 3 ДРУого боку пропагандўі декому Кавказі. Буде мати не-
списати і зібрати, але запишім принаймні точно те , І д л я Держав Осі серед арабів малий вплив і на сусідній Іран 
що найлекше записати і провірити, — с е б т о закуиле-!Р о б н л н італійські фашисти, а (Персію), в котрім держави 
НІ нами Воєнні БОНДИ. ріўче" Мусолнп представляв;осі теж` пробували своєї ж-

. . . .. г - ! с̀ ебе за оборонця музулман-тригн, а детепер господарям. 
Не думаємо, що знайдеться хтось, п оо міг неї,....,,, „;,.„ _.. ..„_,„,-, ,inu.,lt.t L ІЛГ п 

J ' іськоі віри, до котрої призна-1 війська Обєднаних Держав, 
признати слушности ось тим словам чи порадам ;ІОТЬСЯ араби. В цю політичнўі налаштовуючи перевіз воєн-
одного з наших відділових секретарів. Тепер такі'ііп-рмгу пхала свої пальці й Я-{них матеріялів до Росії: 
часи, що ось такі поради стають самі собою обовя- понія, котра обіцювала стрі-j ВИГЛ'ЯДИ аліянтської 

бо вони само- і йўтися в Іраку з `Німеччиною` 

;рез цю участь, 
тій Іраку до війни 

всі ; 
ИІЇ ЬрИТІНСЬКОІ ІМПеріІ В nil іі ї : і (і М.ІІІ! .. - ' _. Іким провідинќам і не снилось, частині світа. Мріяв про цю вплив і на перебіг мирових п е - Ц , зєдиненнй німецький 

цію ще кайзер Вільгельм реговорів. Це теж буде `пози-:рід колись стане смертельною 
до першої світової{дивною заохотою для інших загрозою для сходу Квроин. 

нн, а мрію його підхопив)магометанських країв піти Чомуж тоді !цей прапор з 

мати на увазі. Значить, що як ми вже вибрали уряд 
ників на цей новий рік, так допоможім їм їхні обовиз-
ки виповнити. А це станеться, коли всі члени будуть 
приносити свої вкладки та будуть відзиватись на 6-
иовістки та прохання вибраного ними уряду. А до 
таких прохань, наприклад, належить те, щоб кожнийіиануючою расою та идуті 
Союзовець подав у свому відділі, скільки він купив " 
воєнних Бондів. Це є дуже важна справа. Нам усім 
повинно залежати на тім, щоби дати доказ, що ми t 

-̂ мрешнин-евідомої. й. ітлтріатнчішІ,уіфашськ()-аіиіери-
канськоі організації, що всі ми є прикладними горо-
жанами, що ми даємо більше, ніж від нас держава 

Своєю витривалою працею у фабриках,іжадів. wt вони и мам.п. 

ловно семітів, все таки вони 
роблять різницю між жидами 
й іншими семітами,- арабами: 
мовляв,; націсти зовсім негќрн-
ються з бажанням знищити 

вимагає. своїми жертвами на Л. Ч. Хрест дім подібні американ- 'ІОГО_ "роти їх расових с 
ські добродійні ціди, своїм закуином державних і;0рагж, aPaGlB- ! , а ^ о к ^ С1 

воєнних бондів, та висилкою наших дорогих 

ідентифікувати 
„папізмом", а 

навіть ьиплекувати до нього 
кого.більшу ненависть, ніж до са-

мого націзму, до дійсного во-
рога цивілізованого світу? 

Причину цього ми добре 
знаємо, хоч не добре знають 
про це многі культурні люди. 
Та скажена, звіряча ненависть 
до жовто-блакитного прапору 
випливає з того факту, що 
той прапор символізує свобо-
ду і самостійність України, її 
повну незалежність від Моск-
ви та інших сусідів. Зновуж 
імнеріялістична Москва впя-
лила свої кігті в Україну не-
мов хижий яструб в рибу і не 

то він заявиться за той режім 
і справа буде вияснена. Чогож 
тут боятись? Замісць виступа 
ти проти неї думки, больше 
вики повмнніб II весніло ПІД' 
хонитн та зазначити, що ні-
чого не мають проти неї. 

Та замісць того, щоб обіця-
ти українському народові! 
можливість висказати його 
свобідну, незастрашену волю, 
большевикн всдугь страшенну 
кампанію проти всякої дум-
ки, яка малаб задемонструва-
ти ту вільну, непрнмушену во-
лю української^ viHgoo4y. За 
місць свою ненависть `цовере 
тати проти дійсного спїльно-
го ворога — націстів, вони по-
вертають п проти жовто-бла 

зуючими, як їх тільки хтось піднесе, могн через крок Ірану 
зрозумілі. Віримо, що загал членів У. Н. Союзу це й 'талією. Вершком цеї iHTpn-j6araT0 кращі . . ѓг ` . І Ги був наїзд німецьких лстуніві розуміє . до цього застосується. Та возьме ще підіна ‚^ак якнГі рік тому Це за. ЧИТАЙТЕ УЌ 

исре-
сталн 

увагу, і Газолінові обмеження, що теж утруднюють Чѓавило брнтійські війська 
колєктовання, особливо по великих містах, де наші ввійти до Іраку для прогнаний 

Р А І Н С Ь К І 
КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО 4ACTF 
ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ 

люди дуже розкинеш. і німців. Завдяки бритійським{Щ. А ПРОСВІТА — НЕ СИЛА 

хоче її випустити. Цей яструо JKHTHoro прапору. Якраз своєю 
радше разом з рибою пїдеиід скажено`ю кампанією вони ви-
воду і втопиться, ніж мав би'клику ють поважне підозріння, 
рибі дати волю. Це прикмета.що з комуністичним режімом 
захланного хижака. Ось чому н с Всс впорядку. Ця кампанія 
така ненависть до того прано- наявно доказує', що сумління 
ру, чому така неперебірлива большевиків не є, чисте, що 
кампанія сўироти жовто-бла- в о н н бояться конкурента. А 
кнтноі краски. 

Закидають большевикн аме-
риканськнм українцям, що во-
ІІІІ звідсіля хочуть говорити 
від імені українського народу. 
А цього і на гадці ніхто не 
має. Ми є американські гро-
малини і на першому місці 
ставимо добро Америки. Але 
цс добро Америки вимагає, 
щоби по війні заіспував на 
сві'ті такий лад, котрий не ио-
тягав би за собою чергової 
війни. Тисячі найкращих синів 
Америки нині проливають 
кров на далеких світових 

є демо тим конкурентом 
кратія. 

Український нарід нині бо 
реться проти німців. Це сини 
українського народу так муж 
ііьо наставляють нині груди 
проти німецької навали, іїси-
ні), що інші народи совєтської 
держави також виконують су 
млінно свою частину. Ми цьо 
го ніколи нс заперечували, а 
навпаки, ми горді на цей факт. 
Алеж ті спин українського на-
роду lie боряться за комуніс 
тичини режім, тільки за свою 
батьківщину, за свій край, за 
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ІВАН ФРЛНКО 

Основи Суспільностѓі 
Повість 

27) — j 

—' Ах, отче! Покиньте ціоінимн заповнене! Аджеж їх під 
розмову, прощу вас! Вона вас'суну в мені ворог темний за-
бентежіггц, мрже зашкодити j місць жінки, дітеО, нрияічлів. 
вашому здоровќі! праці її любови! А, скажіть! 

— Що там моє здоровя! II як же мені тепер умирати? 
прикро якось відповів о. НР Яким лицем стати перед су-
стор. — Пізно тепер дбати цроідом t ірашног". справедливого 
здоровя, коли смерть за илг і судді? 
чима. Але для душі моєї... дляі^ Отче, отче! сказала ііа"-
луші ця розмова може бутс, ні Олімпія, добираючи найсер-
корисна... Чую, що вона вздо ідечіпіпого. тону: не клеве-
ровлює мене. Аджеж подумай-Ітіті, на себе! Аджеж ви знає-
те самі, до чого довів мене не-jте, на дні душі своєї знаєте, 
чистий! Тут у- селі душі, від J і и знаю, і Бог знає, що це 
дані мені в опіку, пропадають.j всс неправда, що ви сказали! 
гинуть, бажають хоч 
чика світла, умирають 
го промінчика, без іс 

він, заходячися 
лі 

Іірг)МІН-
бЄЗ і " 
рн ЛКІ-

і Аджеж 
зійдете 

і ТОМНо. 

ви любили! 1 
І цього світа 

ви не 
безпо-

бови й милосердя, — чи ви Вона 
розумієте, що це значить? А г 
я про одно тільки дбаю, що-
бн гроші складати! Книжечки 
щадничі, ім пері яли, дукати, ку-
поии, льоси, курси... Боже бій! 
Адж?ж усе. життя моє було 

простяіла йому руку; 
ніжію, цо давньому в 

його лице. Та він увесь за-
тремтів, мускули ЙОГО ЛИЦЯ ІІ 
уст задріжали судорожно, а в 
очах видно було перестрах. 

Ах, пані! — ледви дишу-

'ін, шеіпав 
кашлем. Покиньте це! Ради 
Бога покиньте! Не воруште 
тих згадок! Аджеж вони вби-
ваю†ь мене! Аджеж це мій най-
гяжчий упадок! Ви, може, не 
розумієте навіть усеї його гли-
бини!.. 

— - Упадок, до котрого веде 
любов, ніколи не може бути 
таким страшним гріхом перед 
лицем Бога, котрий же є й Бог 
любови! врочисто, але якось 
холодно проголосила пані. 

: -Не хуліть, пані! Не об` 
ражуйте Бога' — ііосііішно 
промовнв о. Нсстор, махаючи; 
руками. `Адже ви знаєте... 
Адже це чужоложство... Адже 
тут... Боже. Боже! Не дай мені 
вмер ги, поки, не спокутую хоч 
тисячної части нього - гріху! 
Поки не оплачу його, кровю 
с̀ воєю не окуплю його! Аджеж 
тут. пані, було щось ще страні-
нііпе. ще поганіше за чужо-
ложство! 

— Ех, отче! промовила 

р'имі і ь на мене ніякого, вра-
жіния. Всі оті викрики, охан-
іїя, балакшіня про страшний 
гріх, друге, десяте, все це дур-
ниці. Лишіть цс для пансіоне-
рок і для акторів. І іам, ста-
рнм, зовсім не випадає грати 
комедію. Застарі вже ми. Мо-
жема говорити ясно й вираз-
но, й холодно, розумно. Адже 
ви знаєте добре, що Адась ваш 
сни. і що в'аш перший обовя-
зок... дбати про нього, запев-
їип н й'оѓр будучийў. Чи гріх, 
чи два, т о воно так сталося, 
це вже 'лишімо на Божу волю, 
але я думаќ), шо обовязок че-
сного чоловіка тут ясніш, і ні-
якнми оханнями від нього вн-
крутитнся не можна. 

Вона говорила це грпзлино, 
трохи з притиском, та бе$`"ііа-
ѓосу. Та нроіе видно було по 
її лиці.' Що для цсї розмови 
вона іггїра̀ яа в̀сю свою силу 
свого духа, всю своќї енергію. 
Як грач на одну карту, так во-
на поставила всс на цю смілу 

пані Олімпія, нараз змінюючи) пробу. Вона досі ніколи ніс не 
тон, промовила холодно, різ- трібувала говорити з о. Не-
ко, цинічно. — Що це вам знов(стором таким тоном, але, ба-
у голову прийшло? Чого виІчачи тверду, неподатливу, май-
граєте передо мною комедію? же тупу його натуру, добре 
Я її добре розумію, й вона не' чула, що колись треба буде 

іі так із ним заговорити. На-
ѓода трапилася швидше, ніж 
їй т'ого бажалося — та дарма; 
Пані Олімпія бистро слідила, 
яке вражйиїя зроблять ЇЇ сло-
ва на старого священика. Сама 
не знаючи, коли й як це ста-
лося, вона встала зі свого мі-
сця і в випростуваній, нанру-
женій, майже грізній поставі 
наблизилася до нього, в ио-
ставі вовчиці, що, певна своєї 
сили, наближа'ється до ягняти, 
щоб мої о без боротьби по-
жерти. 4-v 

О. Нестор увесь закамяпів. 
Як сидів у (JTOTe.TK) під вікном, 
прислонеинм руя`етою, згорб-
лений, опертий ліктнми на по-
руччя фотелю, так і закляк, 
задеревів. Навіть руќн його, 
наставлені наперед, мов для 
оборони, з розпростертими 
пальцями, перестали тремтіти 
й виглядали мов деревині. Дух 
у нім заперло. Широко витрі-
щейі очи вперті були з вира-
зом смертельної тривоги в ли-
це пані Олімпії. В тій жінці, 
що досі все являлася перед 
ним дамою, мягкою, ніжною, 
вищою істотою, він уперше те-
пе{). почув існування звіря, хи-
жої бестії, іцо дрімає на днѓ 

душі кожного цоловіка, іноді 
ворушачися зовсім явно, а іно-
ді ховаючись так глибоко, так 
старанно, що хочеться вірити, 
що її там і зовсім нема. О. Нс-
стор досі не завважив ніколи 
присутності! того звіра в на-
турі пані Олімпії; тим біль-
іпий був його перестрах у тій 
хвилині, коли побачив себе з 
ним око в око. Він чув, що 
супроти неї він безсильний. 
безпомічний, що від її ласки, 
від її доброї волі залежить иу-
стити його живим або тут же 
розшарпати. її спокійні, рівні 
слова не обманювали його; 
ХОЛОДНИЙ ОЛНСК її ОЧеЙ; ТВЄрДІ 
мускули, що, напружившися 
по обох її щоках, бігали -по 
них, то наближаючись до кін-
ців уст, то відскакуючи від 
них, зціплені уста й ті рішучі 
кроќн показували, що не зо-
всім добра воля панує в душі 
тої жінки. 

Довгу хвилю стояла мертва 
тиша в покою. Ті двоє людей 
стояли одно насупроти друто-
го непорушні, непевні, з по-
чуттям страху, й ненавнсти в 
душах, не зводячи з себе очей, 
не сміючи навіть поворухну-
тнся. Нараз відітхнули обоє,' 

Росія могла виплекати в сер-
цях своїх синів такий несебе-
любний патріотизм, як це мог-
ло статись, що країна, котрої 
національний гимн є „інтерна-
ціонал" могла виявити стільки 
волі в обороні національної 
культури. Я чув, як чужинці 
говорять: 'Хіба це не поворот 
до минулого?' Ал'еж бо, ми 
знаємо, спіралю 'деколи бе-
руть за коло. Національною 
свідомістю насичене повітря в 
наших часах. Космополітизм 
19. віку є річчю минулого. 
Мрійниќй, що були патріота-
мн часу і простору, вимерли. 
Воскресла любов до власного 
села. Та це не заворот до ста-
рого. Хіба може хтось любити 
людство, не люблячи свойого 
власного народу? Я нікого так 
нс боюся, як „любителів люд-
ства", котрі є самолюбно рів-
иодушні до своїх власних ма-
терей і дітей. Ми нс стратили 
віри в братерство народів, але 
любов до нашої батьківщини 
зробила з неї живучу віру". 

Так говорить ідеольог повіт-
нього большевизму. В цілій 
статті він ні словечком не зга-
дує про комуністичну на̀ уку, 
чи про комуністичний режім. 
Найвиразніше підкресляє, що 
своє завзяття і хоробрість у 
боротьбі з німцями люди чер-
пають в любові до своєї бать-
ківщини, до свойого села. 

А коли так, то хіба важко 
за ключ йти, що вони бажалиб 
бачити свою батьківщину, 
своє село, свої рідні землі, ' в 
найкращім розквіті, добробуті 
і славі? Хіба сумлінна людина, 
навіть з комуністичним пере-
конанням, може твердити, що 
советський режім є вже ідеа-
лом і він вповні задоволяє 
людські непереможні стрєм-
ління до свободи і nocrynyj, 

Ілля Еренбург стверджќуєў Щ(Г 
советський режім завернув до 
старих засад патріотизму. Цей 
зворот він називає „спірале-
ю", а не колом, це значить, що 
хоч советський режім завер-
нув до старих засад, але вод-
ночас поставив ті засади на 
вищім ступні, Совєтським вчс-
ним і мистцям нині м о ж н а 
величати Петра Великого, Ка-
терину, Суворова, й інших 
російсько - царських г е р о ї в . 
що вславились п і д б о я м и 
чужих земель. Цс дозво-
лене с о в є т'с ь к о ю „с п і р а-
л с ю". Але водночас сама 
згадка про старий українсь-
кий жовто-блакитний прапор 
вправляє їх у звірячу лють. 
Чому старий жовто-блакитний 
прапор не поставити також на 
засаді спіралі? Таж совєтсь-
кі вояки, а серед них і україн-
ські, боряться за свою бать-
ківщину, за рідне село,,а не за 
добро людства, нс за 'космо-
політизм. Чому не задоволити 
національних почувань україіі-
ського народу,'і не дати йому 
того, чого він бажає, цс є — 
національну свободу, якої снм-
волом є отой жовто-блакит-
НИЙ прапор? 

Скажуть большевикн: „Не-
правда, він цього нс бажає". А 
припустім, що не бажає. То 
иощо тоді проти жовто-бла-
китиого прапору зводити таку 
звірську кампанію? Чому не 
дати нагоди й українському 
народови свобідно виявити 
його справжню волю? 

За цю саем нагоду ми тут 
боремося, а нс за що інше. Бо, 
як казав французький пнсь-
менник Вольтер: „Я МОЖУ 
вповні не годитись з тим, ЩО 
він говорить. Але буду боро-
тись до загину за право, щоб 
він міг свобідно говорити те, 
що говорить". 

хвиля напруження пройшла. 
Дикий звір у душі пані Олім-
нії сховався, руки о. Нестора 
знов затремтіли, і уста судо-
рожно скривилися мов до п.іа-
чу. Ледве дишучи зі звору-
шення, він промовнв: 

— Бог із вами, пані! Що... 
що цѐ  ви? 

— Нічого! — якось неохоче 
буркнула пані й сіла. 

(Дадьше буде^. 
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ПРОФЕСОР BATGOH КІРКОЮ ПРО 
ЗАГРОЗУ КОМУНІЗМУ І ФАШИЗМУ 

В КАНАДІ 
(З канадіПського часопису „Новий Шлях") 

Відомий канадійськин мово-'за демократичним вибором 
знавець, літературний критик і:всіх офіцирів рядовиками і ма-
суспільнсцполітичний знавець, тросами і за творення вояць-

' професор. Ватсон Кірконел.'ких рад (салдатський совєт) 
професор каледжу в Гемилто-Іможе бути дуже корисною в 
ні, Онт., помістив у торонтон-( підкопуванню основ капіталіс-
ському тижневикові "SATURDAY тичної влади". 
м е н т ' довшу статтю під наѓ. 10. червня 1941. року, нане-
„Наші 'комуністичні революці-'редодні нападу (німецького) 
опери не є росіянами". Це одна і на Совети, летючка Саскаче-
з найглибших і найсоліднішеі ванської секції комуністичної 

Міжнародні Закони про Полонених 
В старовину метою війни бў-;Найгірше обходиться з иоля-

вало повне знищення протнв-'ками. Німецький уряд заявив, 
ника. Ворога рідко щадили і! т о Польща більше не існує і 
воєнних бранців не було, як І тому польські бранці не нахо-
це трапляється ще й тепер уІДятьєя більше під охороною 
війнах між дикими варварсь-
кимк племенами. В міру того, 
як варварство уступало місця 
цивілізації, мордований бран-
ців заникало. У старинному 
Римі оцінювали вартість по-

!міжнароднього права. Це, оче-
видно, не так, але для наці 
це вистарчає, щоб тримати їх 
у вічному страху, під загро-
зою на гаїв і куль. 

Японія не підписала Женев-

обгрунтованих статтей про ко-
муністичну й фашистську за-
грозу в Канаді, яку будьколи 
ми мали нагоду читати в ка-
надійожін пресі. Ось що він 
пише: 

„Найбільшою внутрішньою 
небезпекою, з якою стрінуться 
Злучені Держави і Канада по 
цій війні, буде заворушення 
правого фашизму; розумію під 
цим пряму акцію тих, які ма-
ють найбільші фінансові інте-
ресн серед суспільства. В жад-
иій частині світу почуття вла-
сности ие . є сильніше, як на 
північно'американському кон-
тинеиті, де більшість населен-
ня походить із шарів, що вла-
сною працею набули приватну 
власність..; 

Вершок небезпеки був би то-
ді, якби 'дуже видна підготов-
ќа до комуністичного повстан-
ня по війні, що вдалась би, 
кинула нас в обнятѓи судорож-
ної правої партії. 

З цього всього може нічого 
не вийти. Більшості анґльо-
канадійцям навіть тяжко уяви-
ти собі, щоб у цій країні мо-
гло йти до яких екстремівсти' 
(крайностей). Навіть декотріj у 
ііаші знатні політики й старші 
урядові особи мабуть уважа-
ють комунізм немовби тільки 
різкою формою демократії. 
Тоді, як палко ироросійська 

ження v неволі бувало жах-
лнве. 

На протязі девятнацятоѓо 
століття положення полоне-
них вояків дешо поправилось j 
й їм признано деякі людські 

партії Канади подавала: „Кінѓ, 
Чорчил, Колдвел, Рузвелт і 
Птлер тягнуть людську расу 
наосліп у безодню масового 
вбивства... Це зокрема дає о-
приплатім трудящій клясі та 
її спільникам у їхній боротьбі 
проти „їхнього власного" уря-
ду, безогляду чи він канадій-
ський, бритійський, німецький, 
ніпоиський або американський.(права. Великим кроком вис-

Іред були правила про обхО-
дження з полоненими, які за-
стосовували до воєнних бран-
ців обидві сторони підчас 
американської горожанської 
війни. Відбулись ріжні міжна-
родпі наради й конференції и 
тій справі і в-4899. році скла-
дено перший реєстр міжна-
родніх приписів про те, як по-
водитнсь з воєнними полоне-
ними. То реєстр кілька разів 
поправляли, останній раз на 
конференції в Женеві в 1929. 
році. Сьогодня положення 
бранців є окреслене міжна-
родніми законами, які були 
прнняті усіми більшими й важ-

лонених як робочої сили і pd-іськоі Конвенції, але після 
били їх невільниками. В се-j Перл Гарбор заявила, що буде 
редніх віках февдальні воло'-'"Р"Держуватнсь міжнародніх 
дарі брали бранців, щоб за законів щодо полонених. Зда-
них пізніше дістати викуп. В ється, що вона виконує це 
новіших часах полонени'х вва-Ц-`воє зобовязання у відношен-
жали свого роду зак.іадника-"' До американців та частини 
ми, які мали запевнити життяі а" г л , и ських полонених. Зате 
і поворот власним полоненим, в ,ДОм 0 ' "іо бритійські бранці, 
що попали в руки ворога. Та І захоплені у Сінгапур, а також 
весь той час воєнні бранці не голяндці, переживають япон-І 
мали ніяких прав й їх иолв-!ськУ неволю дуже тяжко. Та-) 

Німці не Можуть При 
єднати Українців до 

Співпраці 
ЛОНДОН, (ОНА). - Німці 

вже здається цілком втратили 
надію приєднати українське 
населення до співпраці, бо 
найновіші видання німецьких 
газет принесли вістку, що ній-
ці заводять в Україні нову по-
ЛІТНЌУ, на основі якої вони ие-
ребирають господарку в свої 
руки. 

Україна є важна для німців 
з стратегічних зглядів, а крім 
того вони сподівалися діста-
вати з України великі запаси 
поживи. Нацќій пішли на У 
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З МУЗИКИ 
‚Вершком успіху Ґаліка`, як 
фортепіянового педагога я-
вляється після першої світо-
ВОЇ ВІЙНИ ЙОГО ДЄСЯТЬЛІТНЯ д і -
яльність на побережу Тихого 

w океану. В літі — кожного з 
Щ тих літ — він провадив рівно-

— СЛАВ- часно в трох містах — Сан 
КОМПОЗИ- Франціско, Лос Анджелес і 

- - Толивуд — ќлиси мистецтва 
фортепіянової гри і викладав 
в місцевих університетах. 

Педагогічну діяльність умів 
погодити Ґаліко з концерто-
вою. За весь час своєї концер--
тової карісрн він виступає, 
попри численні власні концер-

домий українському загалові TMf 3 оркестровим супроводом 
під дірігентурою таких слав-
ііих дйрігентів як Волтер Дам-

ПАОЛЬО ҐАЛІКО 
НИЙ МУЗИКА і 

ТОР. 
Хочу згадати за людину, іта-

лійсьќго імігранта, що дав 50 
років своєї мистецької й ком-
позиторської праці с в о ї й 
прибраній батьківщині — А-
мериці. Це Паольо Галіко. ві-
доі 
ще п з співучастн в внкону 
ванню моєї сонати на кирпато 

Пропаганда для Війська 
У вересні 1941 року, три мі-

сяці після того, як Росія ста-
ла нашим воєнним спільником, 
офіційна брошура п. Тнма 13а-
к;і подала в імені канадійських 
комуністів, що ,,зміни в наших 
мобїлізуючих гаслах не озна-
чають жадної зміни ціли ні за-
пехання зусиль у кл ясо в ї'й бо-
ротьбі в Канаді". 

Майже в тому самому часі 
розіслано поштою до канадій-
ських вояків чотири-сторінко-
ву летючку, звану "THE FIGHT-
E'R'S VOICE", яка накликала їх 

кож відомо, що за сім років 
війни з Хіною японці майже 
не мають хінських полонених. 
Обєднані Держави обходять-

ся з полоненими італійцями і 
німцями вповні по міжнарод-
нім законам. Італійці в табо-
рах в Індії, німці в Канаді, всі-
лякої національності! бранці у, - _ -
Совєтському Союзі, як теж пі-Ізабрала з собою або знищила. 
ції полонені держав „Осі" в Українське населення віднес-

лось до наїздника з 

країну з великими плинами 
господарського і промислово-
ѓо розвитку, але як нарешті 
заняли українські землі, то 
крім ненависти не застали там 
нічого. Все, що німцям моглоб 
придатися, советська армія 

ула під мистецьким оглядом (бткровеніе) 
ш, чим нона є тепер. Вона ру j рркест 

більшості живуть в постави -
пах, які є країні, ніж иоложен-
ня цивільного населення в- їх 
ЕІласннх краях. 

Згідно з постановами Же-
нсвської Конвенції, воєнним ці, Еріх Кох, написав в 
полоненим є̀  

ненавистю і відказувалосі 
ним співпрацювати. 

українські мотиви на концерт. р о ш Осип Гаврилович, Антон 
в Тавн Г ол, в Ню Йорќу. В тій Зайдль та Ѓустав Малер. 
самій галі дає він концерт 19. ѓаЛіко є теж визначний аме-
лютого. рнканський композитор. За 

Тому оО років Америка не с в о ю ораторію "Apokalypse" 
була під мистецьким оглядом '-тќровеніе) дія солістів, хо-

ру і оркестри він одержав 
пить тисяч долярів нагороди 
на конкурсі Наніональної Фе-
дерації Музичних Клюбів. 

Цілий час свого побуту в 
своїй прибраній батьківщині 
Галіко був у самому центрі 
всіх музичних подій, там 'де 
творилася музична культура 
Америки. Він член-основник і 
урядник товариства музиків 
„Вогіміянс". 

Галіко жива, дуже сердечна, 
отвер-та і товариська людина, 
з молодечим гумором, яка її 
часах ‚.модерної цивілізації" 

ти 
вигналась вперед під еконо-
мічним, промисловим, чи вза-
га.іі матеріяльним оглядом. 
Але на культурному полі не 
задоволяла тих. що бажали 
бачити свій край на висоті. 
Завдяки тим людям зачався 
великий рух і на ТОМУ ПОЛІ. 

Засновуються численні філь-
гармонічні товариства, з лю-
бителів і професіоналістів, то-

велнкою{вариства для розвитку опери 
і камерної МУЗИКИ, щ о своїми 
покликами і продуќціямн му` 
зичного мистецтва Перекопу-

Німецький комісар в Ўкраї-j ють громадянство про потре-
газетіібу успішнішого 

„виявнювати всі надужиття та 
нездібности вижчих офіцирів" нішим^і державами. 
і подбати, щоби всі „фаши-' х 

офіцири були усунені. 
грудні 1941. року кому-

ністичну брошуру FIGHTER'S чі приписи 
NOTEBOOK", обвннену так. що Патетична 
виглядала на різдвяну посилку, 
розсилано поштою воякам ка-
надійської армії Партія Пращ в Всл. Британії звернути увагу на дефініцію в 

саме тепер дала дуже поваж-!Тій „Нотбук".'який це рід фа-
ну та добре обгрунтовану ос- щистів, проти яких, як вони 
торогу перед нідпольними пля-j кажуть, вони боряться 
нами бритійської комуністки-;Тання: Що є фашизм? 

В теперішній війні була на 
початку небезпека, що держа-
ви „Осі" знехтують всі існую-

про полонених. 
ідеольоґія, яка 

вважає ворогом у такій самій 
мірі вояка на полі бою і ро-

Ѓодиться бітника та селянина у запіллі, 
та яка ставить собі за мсту 
винищення противника ними 
можливими засобами, вже са-

Пи- м а по собі давала мало надії 
Від-і на людяне трактовання поло-

і, групи нашого Великого Бизне- неволити сотні міліонів людей рогови такі інформації, які він' 
‚-;СС" і і дали їм біля 7 міліонів ио- тільки захоче. Одначе ворожа; 
я Головне поле діяльности ко-І-юнених, скріпили серед наци- сторона не сміє вимагати того! 

ноі парти, деякі наші Канадѓи-! повідь: Фашизм це жорсто- "сннх. Початкові перемоги, я 
ські провідники, по скрайно ќа влада найбільш реакційноїЌ'дозволили державам осі по-
протнкомуністичному періоді ^^_^_-^.-- -_,_... -,!_.__— ;_.^-_ж 
скоро піддаються легковірно 
му понятті, що не годиться 
критикувати комунізму, щобімуністів Наі%Уому континентіІСТІР почуття самопевности й 

ЛѓЯРХ6Тет!в_ {всі під-U серед великої м̀аси̂  недавноѓ6'Іб е з к аРн о с ; г и- Т а в'міру опору 
імігрантського населення з Ев-!' Щораз то значншіих пере-
ропи. Тих, що родились в Ев-.`мог Обеднаних Держав, на-
ропі, або діти з родини, в якійіслідком яких число полонених 
бодай одно з родителів є евро-! в о . я к , в Держав ..Осі зросло 
ленського уродження, є 38 мі-і3Ріс також і їх страх 

кожна людина, я-
ку воююча сторона інтернує 
наслідком війни. ` Це значить, 
що бранцем є однаково вояк, 
як і інтернована цивільна лю-
дниа. Своєю поведінкою у 
відношенні до польських і со-
ветських цивільних інтернова-
ннх Німеччина явно нарушує 
цю постанову. Вона також ло-
мить постанови Женевської 
Конвенції тим, т о віддає 
полонених на працю в їіриват-
них підприємствах, де нони 
находяться під зарядом і ко-
мандою фабрик, землевласни-
ків чи інших не-військових у-
стннов. Бранців мається боро-
нити перед визиском, обида-
мн товни, та спробами вчини-
ти їм якунебудь ш'коду чи 
кривду. 

Міжнародні закони не забо-
роняють полоненому дати во-

„Українер Цайтуш 
в якім говорить. 

артикул, 
що. німці! 

креслення наші — Ред. НШ). 

Вірність Комінтернови 
Тому може булоб корисно 

піти за прикладом бритійської 
Партії Праці та вияснити, зо-
всім безсторонно, дещо, що 
торкається теперішньої діяль-
ности комуністів у Канаді. 

На самому початку мусимо 
таксамо,'як бритійсьќа Партія 
Праці, поставити ріжницю між 
Совєтською Росією, нашим хо-
робрим спільником воєнним, і 
канадійськнми комуністами, які 
-л- з малими винятками не 
є росіянами і не зас.іугову-
ЮТЙ на признання за досяги 
совєтської армії. Вони є рад-
ше канадійською секцією Ко-
мінтерну, чи Третього (комуні-

від нього і він обовя'іаний. по 
дати тільки своє імя, війс'ько-
вий сп'пінь і порядкове число 
(„сіріял номбер"). Його після! 
битви не сміється наражувати j 
на небезпеку і мається, коли і 

що буде тільки це можливо, відправи 

дозволяє собі називати „мо-
культурного (дерне?1 правдивим іменем. Це 

розвитку талановито, амерн- ж р е ц ь І Ш С 0 К 0 Г 0 мистецтва, я-
канськоі нації. Появляються к о г о і д с а л о м е п р а в д а j щ и . 
талановиті американські ком- п ; ґ т , „ , , „„ . . .... 

покидають „українофільську"Іпознторн, які для кращого і'гак - в ж и т т ' ю 
політику і перебирають цілу розвитку своєї композиторсь j 4 Галіко хоч як 
господарку в Україні в свої коіі техніки ідуть на студії в 

Европу, щоб повернувши ира-
цювати на користь Америки. 

пл.янів перевести в життя н е і з н о в у музичні школи попри 
місцевих серіозних музиків 
ангажують ще й визначних ев-
ропейців. Ось так в 1892 році 
Національна Консерваторія в 
Ню Гіорку ангажує на свого 
директора чеського комиози-
тора Антона Дворжака. А в 
цьому самому році директор 

з і старшої (від нонередної) Џу? 
j зичної школи т. зв. Н. й . Ко-
лєгія МУЗИКИ, Александер 

муть в свої руки цілої госпо- ІЛямберт, `концсртовий иіяніст. 
учень Єпштайна, Брукпера і 
Ліста, спроваджує з Європи 
молодого ніяніста. Був ним 
Паольо Галіко, італієць, уро-
джений в Триєсті, що покін-
чив віденську консерваторію, 

руки, оо інакше вони своїх 
в життя 

можуть. 
Кох пише, що якби в Ўкраї` 

ні не було німців, то там пану 
вав би хаос. Українці мусяті 
зрозуміти, що вони ще не до-
росли, правити державою, нн 
ше він. Німецький комісар ќа 
же, що німці потребують 
України хліба, але як не возь 
муть в свої руќн ц 
дарќи в Україні, то його відти 
не дістануть. 

люнів У Зл. Державах і біля }з їхніми бранцями. Тому то є 
2 міліони У Канаді. Декотрі!вигляди, що держави „Осі 
палко симпа'тизують з комуніз- і будуть щораз то точніше при-
мом. а більшість різко пр'оти- ідержуватись постанов Женев-
комуністична; а дуже велика!ськоі Коітенцп. 

Провірені звідомлення про 
змішана та сприємч'нва^удьбу полонених в тоталітар-

Ця велика не- ї н и х країнах показують, що їх 
там трактують ріжно. В Італії 

група по-середиіп незлодумна, 
одначе 
для пропаганди 
засимільована маса населення 
робить Канаду та Злучені Дер-
жавн багато більше нодатни-

тн негайно у запілля. В таборі 
для полонених бранцеві має 
бути забезпечена релігійна 
свобода і він має дістати мож-
лнвість для фізичної І У.МОВОЇ 
розваги. 

Здорові бранці можуть бў-
ти вжиті для всіляких робіт, 
але їх не можна приму ціў вати 

1 0 ^ SAYED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER! 

BUY WAR BONDS 

в мистецтві. 

іліко, хоч як є толерант' 
іюю і мнѓќою людиною, до 
музичної творчости ставить 
незвичайно високі вимоги. 
Каже, що „ніщо не є добрім:, 
що не є найліпшим". І відно-
сить це не лиш до своїх близь 
ких. але головно до себе са-
мого. 

Особливо є великою мо-
ральною піддержкою бачити, 
як солідно він працює над 
своїми композиціями. 

Будучи довголітним ного 
учнем і маючи честь '..внкону-
вати свою Сонату на карпато-
у'країнські мотиви при спів-
участи Ґаліка як ніяніста, ав-
то тех стрічок подивляв хоч 
би .його фізичну витревалість 
в праці для осягнення артис-

(тичного ідеалу ансамблю. То-
х , - - 4ді, коли другій людині, з ўто-
будучи нагородженим Двома†ми- я ќ здаєтьсяГгТорЙлнсмсТ ^ " ^ 
золотими медалями. Там він Ь C T p v „„ фІЗичного оргапіз-
студіював фортепіянову гру 3ijMV г`а'-мко 
славним Юлієм Єпштайнои, af ' ' 

Робертом 

з бри'тійськими бранцями Об-1 працювати довше ніж працю 
ходяться менш більш по .110-

МИ для комунізму, як відносно ідяному, зате ставляться бру-
як от Англія (тально до греків і югославян. одиородш країни, 

або Швеція. 
Тому саме пайбільшим засо-

лом пропаганди, вживаним ко-
стичного) Інтернаціоналу. Хоч муністами, є чужомовна преса. 

Є прпнаймснше десять кана-ІІОІШ канадійці, одначе їхня 
вірність є тільки до того 1н-
тернаціоналу. Вони нрнйман)ть 
його накази та беззастережно 
їм повинуються. Його ціль — 
знищення канадійської держа-
вн та всіх інших не-комуні-
стпчннх урядів. 

Офіційні публікації Комін-
тсрігу такі відкриті у своїй 
програмі, як Гітлєр був у Майн 
Камнф (Моя Боротьба, де по-
дані ідеольоґія й ціли паціз-
му). Ось „Тези й Статути" 
Комуністичного інтернаціона-
іу містять у собі таку заяву: 

„Завдання пролєтаріяту поля-
rat в тому, щоб розсадити ці-
лу машинерію буржуазії, зни-
щнти н та всі парляментарні 
інституції з нею, безогляду чи 
вони республиканські, чи кон-
ституційно-монархічиі". 

А ось ясно поставлена доля 

дійськнх газет, і`нспіроианих І Ш 1 

комуністами І під комуиістич-І = 
ними наказами споза Канади. 
Більшість їх друкується в То-! 
ронті, а це "Novosri" (хорват-і 
СЬКа), "KKONUCA TYGOUNIOWA" 
(польська), „Вестнік" (росій-І 
СЬКа), "LUOOVE ZVESTI" ( с л о -
вацька), -LA VITTOKIA" (італій-
ська), „Ново Време" (болгар-
СЬКа). "KANARAI MAGYAK .MUN ! 
KAS" (мадярська). "UAUDits, 
BALSAS" (литовська). „Ўкраїн-' 
ське Життя" (українська) і 
"CANAUER YIDDISCHE WOCHF.N-
BLATT". (жидівська). Всі ВОНИ і 
політично кермовані з одного1 

джерела, а багато їх навіть рс-І 
даѓўють під одним дахом, хоч 
мають ріжні посилкові адреси. 
Майже кожна з них має менше 
як три роки існування і вияв-! 
ляє нову ХВИЛЮ КОМУНІСТИЧНОЇ! 
активности, форсованої з не-j 

Націсти таксамо стараються 
не кривдити занадто англійсь-
ких бранців, але не мають нія-
кої пощади для советських 
полонених, "їли поляків і на-

для ' деяких французів. 

ють ЦИВІЛЬНІ робітники на по-
дібній праці, ані теж не вільно 
вживати їх для` виробу воен-
ного лаштунку. Коли їх вжи-
вається в цей спосіб у цивіль-
ній індустрії, тоді, їм мається 
платити. Весь час. одначе, во-
ни маюиь бути під охороною і 
безпосередніш зарядом уря-

приватного хлібороба (фарме . , 
ра): „Земельні селяни або хлі-іг,Ува-10М) ЩРЩ$. 

(Кінець буде). 

ВІД АДМ. „СВОБОДИ" 

бороби е капіталістами в хлі-
боробстві... II роле ѓаріяѓ му-
сить завдати безпощадний ии-
щівний удар цій клясі". 

А цей уступ кидає світло на 
техніку (комуністів): Комуні-; 
стична партія мусить навчи-! Просимо всіх відді'лових се-
тись лучити легальну роботу кретарів У. Н. Союзу подавати 
з нелегальною; одначе вся ле-`я ќ н а й коротші повідомлення; 
гальна робота мусить під оўка- про відділові збори та справи, 
тися під фактичною контро- які на них будуть обговорені, 
лею нелегальної партіЃ'. Також просимо присилати по-

„Тези" поручають такий нляп J відомлення щонайменше один 
підносно армії: „Пролєтаріяті тиждень перед зборами, щоб 
і ірниці ново о прокидўе і з най-'; можна їх зложити і помістити 
більшою енергією поборює всі на час Старайтеся подавати 
роди військових установ бур-1 лиш місцевість, назву Брат-; 
жуазної держави... Проте він ства чи Товариства, число від-
юикористовує ті установи. на ділу, дату і місце зборів. ЎІ 
те, щоби дати робітникам вій- суботнішньому числі не буде-! 
ськовий вишкіл для грядущих мо подавати відділових ого-
цеволюційних боїв... Аптаціи дошень про збори. 

ГОТОВА СТАТИ БРИТІЙСЬКОЮ КОРОЛЕВОЮ. Мо-
лода бритійсьќа принцизна Єлисавета, що правдопо-
дібно засяде по своїм батьку, теперішньому королеви 
Юрію VI., на бритійськім престолі, наразі вчиться всі-
ляких воєнних обовязків як кожна інша англійська дів-
чнна. Бачимо її, як вчиться перевязуватн рани. „Ране-
ною" є н молодша сестра MaprageTa.. 

ду, а не цивільного иідириєм-і 
ця. Полонені в таборах, що не 
працюють, не о т р и м у ю т ь 
плаѓні. 
'- -Старшин не вільно вживати І 
для праці в цивільних підирн-
єм"ствах, підстарший тільки! 
тоді, коли вони добровільної 
зголосяться. Старшини в по 
лоні мають діставати таку са 
му платню як рівні їм ранѓою 
старшини ворожої армії. По 
закінченні війни сума, випла-
ч ѐна старшинам, є міжїіарод-
пім донѓом, який противна 
сторона має сплатити. 

Полонені підлягають припи-
сам воєнної дисципліни і мо-
жуть бути карані, коли їй не 
иовинуіоться. Кари допуска-
ються такі самі, як для вояків 
армії, що їх взяла в неволю. 

Після захоплення в полон 
бранці мають право вислати 
до родини поштову' картку` з 
повідомленням, що з ними 
сталося. Вони можуть також 
отримувати листи її посилки, 
з в и ч а й н о через Червоний 
Хрест. Відмова дозвс#іу Чср-
п о п о м ў Хрестові ї ПрИВЄЗТЙ 
посилки для американських 
полонених в Японії є одним з 
видів нарушсиня цієї поста-
нови. 

Є цілком пенні докази,'.'що 
держанії „Осі" наруіиують ба-
ѓато п о с т а н о в Женевської 
Конвенції щодо обходження : 
воєнними полоненими. Навіть 
в останній війні, коли Німсч-
чина мала три міліони иолоне-

іних вояків аліянтських дер-
Іжав, а аліянти мали' два міліо-
ни німецьких і австрійських 
бранців, німці часто нарушу-
валн приписи Гагської умови, 

jmo були тоді; в силі. Тепер, 
'при щораз більшій недостачі 
І робочої сили, націстична Ні-
МЄЧЧЙНа ломить правила Же-

(иевської Конвенції у ще більш 
І яскравий спосіб. Та в міру 
зросту числа німецьких бран-
ців в руках Обєднаннх дер-

іжав, це' надушування готове 
;зменшитись, хочби тільки на-
Iслідком страху, що Обєднані 
Держави відплатять німець-
ким бранцям рівною мірою. 

, Загальна Рада — ФЛК 

композицію з кооертом Фук-
сом і два роки з Антоном 
Брукпером, одним з наіібіль-
іпнх симфонічних композито-
рів - усіх часів. 

Приїхавши в Америку, Галі-
ко вже мав за собою чотири 
роки успішного концертуван-
ня по ріжних `краях ЬврОпй, 
Знову свою багату американ-
ську концертову каріеру по-
Чинае власним першим кон-
цертом в Ню ГІорку в 1892 
році. 

Шоби мати більше свободи 
j рухів Галіко покидає в 1896 
році И. И. Колегію'` Музики. 
Вже тоді здобув собі признай-
ПЯ ЯК УСПІШНИЙ ІрОрТСПІЯИО' 
вий педагог. Що року відбу-
ваються концерти його учнів 
зі супроводом орхестрн в Кар-
неї і Гол. . 

Як досвідчений учитель він 
видає тритомову, система гич-
ио уложену збірку етюдів 
ріжних композиторів, а далі 
опрацьовапня інструктивних 
гворів (рОртепіяновоі літера-
гўри тд педагогічну працќі 
про нову методу синхронізо-
ваного опрацьовапня скаль. 

при своїх поваж-
них літах ще свіжий і спосіб-
іііш годинами продовжувати 
виснажуючу працю. 

Концерт ІІаоди Ґаліка в Тавн 
Гол. це подія в музичному 
житті Америки. Це нитьдесяіь-
літтн його .першого копцсртх 
в Ню Порќу, присвячене вн-
ключно трьом ясним зорям, я-
кі освічували шлях ного му-
зичного життя на протязі дов-
ѓоѓо часу. Це творам Баха. 
Бстовена і Шопена. Соната 
Бетовена ч. твору 53. є голов-
ним твором програми, так са-
мо як нятьдесять літ тому. 

Роман Прндаткевич. 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОД-
ІІОІО СОЮЗУ, А т и м -
САМПМ СТАВАЙТЕ СПІВ-
ВЛАСІВІКОМ ШІСТЬМІЛІ-
ОІІОВОІО МАЄТКУ ЦЕІ 

ОРГАНІЗАЦО. 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ХАТІ ПОВИНЕН ЗНАХО-

ДИТИСЯ ЧАСОПИС 
„СВОБОДА". 
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способів мирної співпраці народів і держав, 
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СВОБОДА, CF-РЕДА. 20-го СІЧНЯ 1943. Ч. 11. 

ІІроф. Микола Чубатий. 

Духове }Ниття Українського Народу 
по Першій Світовій Війні 

(Карѓний нової історії українського народу). 

I I . Українська Наука. 
(Продовження). 

Східне католицтво це нрн-
родна західна'струн в культу' 
рі України, т о 
дуже успішно до духового ^ 
-самостїйнения від московсько-
ѓо народу, чого православія 
так успішно іќ- в силі переве-
сти. Тому перед чим каже ця 
Група майбутнє в Україні. Дех-
то"з неї. наприклад Юрій Ли-
на. уроженетіь Східної Ўкраї- ЃЯ V 

ба викладати той предмет на 
правничих виділах. 

Перший став читати лекції 
того предмету проф. М. К.іИ-
менко на київськім державнім 

причинилася університеті, автор основної 
праці про українські цехи; 
(тепер на засланні). Друга по 
ніїі була утворена катедра іс-
торїї українською права на 
гайнім Українськім Універси-
тегі v Львові; викладав проф. 

бистрого дослідника Надимиj 
Щербаківського, проф. укр.і 
університету в Празі, дальше І 
д-ра Ярослава Пастернака 
проф. Богословської Академії 
у Львові, і директора Гсторич-
ного. Музеќї Наук. Т-ва їм. 
Шевченка у Львові. Ќромі тих' 
маємо кілька молодших^ зов-
сім многонлдійиих сил на слу-` 
жбі тої науки. 

Математичну науку гідно' 
репрезентує нині трьох укра-
нгців: ака^і. Кравчук та акад.; 
Граве на Придніпрян(циш. д-р! 
Володимир Левицький б. пре-1 
зидент Наукового Товариства': 
ім. Шевченка у Львові та дон-' 
голітниіі директор математич-і 
но'природничої секції. Всі во-j 
ни три математики світової І 
сл^ви та члени многих загра-І 
инчних наукових установ. і 

Найбільшим українськи'м ге-. 

З РУХ? ПО ВІДДІЛАХ 
І Н. СОЮЗУ 

лет То`ва-іщо багато наших членів 
платити Іковажать собі плачений вкла-

;тар напише ушмиення. 
риство не може вічно 
за довгуючи.х членів вкладок.ідоќ і забувають, що секретар 

(тимбільше, що тепер, наші І відділовий не обовязаний хо-
, члени майже самі старші, і дити по хатах збирати вклад-
jпочинають більше хорў'вати, к и . — Сповніть тільки свій о` 

Річні 3OODH Тоќ УКп Клн,6у:ЖЖ UC б у Л " Л і , в т и к ' ' ' щ о м ' ` бовязок, а тоді н наше това-КІЧМІ зоори іов. уьр. ічлніоу ісяця нриходиться нам виила-
Ностуновою, відділ 70. JMVBHTH більший бенефїт, бо за 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 

н Дня 10. січня 
Домі при Флп 
річні збори. 
нрелс. Михайло Спадиќ, а до 
перепровадження зборів внб-
рано Степана Костіва. СекрЄ-
тарював Дмитро ііилевич. По 
звіті урядників, збори ухвали-

у j j 1942 рік ми виплатили . $678 
'џўя! відбулисьіхорим членам. 
$бори відкрив; Вкоротці кожний ч.іаі о-

держить подвійну почтову 
картку, хай на тій другій їх 
картці у відповідь подасть: 
на яку суму до нині закупив 
бондів разом для себе і для 

риство зможе скорше и успші-
ніше сповнити свої зобовязаи-
ня супроти нашої прибраної 
батьківщини Америки, суиро-
ти У. Н. Союзу й супроти сво-

членів. --" 

ли одноголосно вотум довіря своєї родини, не робить ріж-
уступаючому урядови і в`ибра- ниці де і коли їх закупив, а 
по ного вцілостн на цей рік. тільки хан 'подасть загально 
Місячні збори будуть відбува- на яку суму закупив і хай як-
тись як раньше: у вівторок по нанскорше відішле на адресу 
кожнім десятім, в годиш 7.30 секретаря, бо до кінця лютого 

За уряд Тов. Укр. Клтобу 
Поступового, від. 70: 
М. Спадиќ, предсідннк, 
М. Самоіл касієр, 
В. Кушнір, секретар, 

53 Greene St., Jersey City, N. J 

проф. О. Бальцера до 
ірямо історичне білітації- до нього предмету в 

призначення, свого роду месі- останніх роках ісѓнування Ав-
янізм України нести того ро- стрії. Його виклади списані 

цивілізацію v слухачами та видані 1921 р. 

M t f r 6 j 1ЯІ;; ографом є проф. Степан Руд 
! ннцький. найкращий 

ду христіянськ 
полуднево-східній Квропі. 

Замітне дуже, що погляди 
пової історичної української 
школи еврогіеїстів найшли 
теж живий відгомін в украін-
ській модернііі літературі. Ма-
ніфест літературної групи, о-
чолюваної М. Хвильовим та 
переслідуваної московськими 
большевиками. виразно голо` 
сив: фронтом до Европи, пле-
чтпиа до євразійської Москви. 
За таке літературне ..Вірую" 
наложив талановий М Яви-
льовий. бувший большевнк і 
робітничий писатель, голо-
вою. Такі ідейні заложения 
слідні у Д. Віконськоі. Н. Ко-
ролевої, та інших. 

До цього нині доволі поиіи-
рЄНОГО ІСТОрИЧНОГО СВЃГОГЛЯ" 
ду тільки частинно склонюєть-
ся також найспосібнішиїі уче-
ник М. Грушевського. І. Кри-
някевич, історик козацької 
держави. Він засадничо різ-
ниться зі своїм майстром на 
державно - творчі сиосібиости 
українського демосу, в тім' він 
близький В. Липинському та 
О. Тсрлецькому. Зближений 
до, нього теж М. Кордуба 
професор варшав'ського уні-
верситету. 

Оригінальних поглядів М. 
Грушевського держиться ие-іся 
величќин гурт fioro учнів І 

стали мабуть першим нідруч-
ником тої науки. На Україн-
ськім Вільнім Університеті в 
Празі розвинув рухливу наў-' 
КОВу діяльність в тій науці та 
написав кілька прань А обсягу 
історії українського права 
проф. Р. Лащенќо. 

Одначе основні студії над 
нею новою історичною нау-
кою розгорнулися доиерва в 
Українській Академії Наук в 
рамах окремої Комісії для 
студій Українського Права під 
проводом акад. М. Василенка 
(тепер на засланню). Спід йо-
го редакції став виходити о-
дин том Праць Комісії Історії 
Українського Права за дру-
гнм. а кожна праця, переваж -
НО його молодих сиівробітнн-
ків. мала суто наукову вар-
тість. Найбільше талановитим 

учень, 
f Ієнќа, професора берлінсько-
го університету, вчений сві-І 
тового іменќ. Ст. РуднйцькийІ 
був доцентом львівського дер-і 
жавного університету, в часі і 
українізації на Східній Ўкраї-і 
ні став директором Картогра--
фічного Інституту .%'країни BJ 
Харкові. Від 1930 року коро-j 
гає він своє життя на засланні 
десь над Ледовим морем. В у-' 
країнській науці географи 
большевиками живцем похоро-
иеног'о Ст. РудниЦЬЌОГО гідно` 
заступнв В. Кубійовнч, проф. 
краківського університету, ав-
тор досконалого ат.тясу Укра-
їни та учень Рудницького про-
фесор М. Дольницький з ук-
раінського у н і в є р с н т є т у 
в І іразі. 

Учнем Рудницького є теж 
український ґеольог д-р Ю-
рій Полянськнй. тепер у Льво-
ві. один з найкращих знав-
ців в середущій Нвропі так 

леднякової доби в 

вечером. у гін самій галі. 
Відділ в минулім році заку-

инв бонд на $1.000. а цього 
року ухвалено щоб знов заќў` 
пити на $500. Крім нього і ч.те-
ни ВІДДІЛУ постійно купують 
бонди і відділ дістав цертифі-
кат признання від денартамсн-
ту фінансів. Він теж складав 
жертви на ріжні американські 
гуманітарні ціли. 

ЗО. грудня 1942 р. помер наш 
довголітній ч.ч.%и Григорій РоЗ" 
маѓтий. - РІросимо членів, ко-
трі залягають і вкладками, 
щоби точно платили їх шомі-
сяця найдальше до 25-го, 
оскільки вони працкжггь і не 
можуть приходити на збори, 
то хай стараються післати ко-
гось з родини, або через ко-
ѓось із членів передати. Поза-
місцеві члени хай не забува-
ють, а хай посилають свою 

І вкладку щомісяця на адресу 
і секретаря, не ждучи, аж секре-

секретар має подати до У. Н, 
Союзу: на яку суму наш відділ 
закупив бондів і стемпсїв. 

Просимо також наших чле-
нів. котрі у першій мірі, ще 
до нині не вписали своїх жі-
нок і дітей до нашої організа-
ції, щоби цс зробили якнай-
скорше, а також, щоб стара-
лись" поміж своїми ирнятеля-
мн й знайомими придбати хоч 
одного нового члена у році, 
а за це дістануть надгороду, 
бо. У. Н. Союз xftit ріжні ќляс'и 
обезпечення як для старших, 
так і для дітей, і не дороще 
як у чужих. чА тим ирнчини-
тесь до зросту . нашої рідної 
організаці.ї і нашого відділу. 

Також хочемо пригадати. 

ППТГЯГІІП ФАБРИЧНИХ РОБІТНИ 
ІШІГШПи к , ^ (Д(квід не потріб-
ннн). Ріжмий рід легкої фабрнчииї 
JM)6OTII для охочих робітників. Зго-
лошуватись 'до: "-‚і' 

EMELOID CO.. 
278 Laurel Ave., Arlington, N. J. 

ВАСИЛЬ О Р Н І Ш К 
ВИРІБНИК І ПРОДАВЕЦЬ 

М Е Б Л І В 
"GRANT CIRCLE 

UPHOLSTERY CO., Inc.' 
2469 WE8STER AVENUE 

N o r !88tb Si. 
О N X. N. Y. В R 

Mac на складі 
РІЖНІ МЕБЛІ 
д о б р о ї ПЌОСТИ, 

по дешснІА 
ЦІНІ 

Telephone: 
FOrdham 
5-1666. 

ДВОЄ ХРИСТІЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ, 
ШО .ЧІІКПЬ бизцсс, іютрсбу-

н.п. ЖІНКИ-ГОСЛОДИИІ до домаш-
пьиї обслуім і рскомсіідаціью. Кім-
ІІІІІ.І і прнватш купальня. Тслефо-
їіуйтс PLau 8-0806 идснь, а 5Сяг.-
dale 1265 иіісчір. 10-2 

ііого співробітником та світло званої 
їапШдаючямся вченим був Е. геольогн 
Окиншевич. Хоч молодий ві-
ком. дав кілька високо вартіс 
НИХ праць 3 обсягу устрою 
права козацької держави. На 
жаль при ..ліквідації" акад. М. 
Грушевського й КИЇВСЬКІЙ ака-
лсмії 1930 р. 

воі слави ґеольоґом t акад. 
Володимир Всрнадськнй, бать-

г а ко Юрія, професорі історії з 
Єйл-університету, перший ире-
Зидент Української Академії 
Наук; з молодших В. Крокос 

узнали його теж співробітник київської акаде-
: прихильником ..буржуа:пю-на-
Iтональних" історичних поѓля-
'дів М. Грушевського. нрнне-
Iволили його, .нублично каяти-

що він і зробив. Одначе 
j видно морально зломаний. за 

мії та проф. київського ушвер-
ситету. 

В обсягу природничих наук 
знані як дуже поважні вчені є 
акад. П. Тутківськнй. llJap.it-
мень, Воб.іин та Заболотний; 

ічости українського духа у все-
I українському аспекті. Слід 
! признати, що українська нау-
ка найскорше ириня.іа всеўќ-j 

іраїнські рейки та у своїй все-
‚українськости f солідарна і 
Ѓконсеквентна, більше ніж яка; 
і друга ділянка українського j 
(духового життя. 

(Дальше буде). 

ЗБОРИ В І Д Д І Л І В У. Н. СОЮЗУ 
TPEHTOH. Н. ДЖ. - Тов. Ві.іміі 

Козаки. - від. 116. її' ѓці Л"м.ии своїх 
членів і члсниць, ши річні збори від-
будуіься н неділю. 24. січня, в Укра-
ТцськІЛ Гали, в голині 3. пополудні. 
На лисішім порядку буде справоз-
ллння уряду j - цілого року, справоз-
.і.шии контр. комісії. Коігтр. комісія 
має явитися в секретря в суботу. 23. 
січня, в і клині 8. ссечір. 331 Секонд 
Сір. На річних зборах мають явити-
ся всі члени і членній- Буде вибір 
нового уряду на рік 1943. Члени, ко-
трих імен секретар ще не має між 
тими, шо купили бонди, нехай іїри-
несуть ІІ.І збори за як}' суму купили 
бондів. З нагоди 20-літньоТ річниці 
нашого відділу маємо псі вписати 
свої дѓѓії н ряди У. Н. Союзу. - - Ми-
х.іґіло Скурняк. пре д е ; М. Думан-
іі.кий. кас,; Павло Стадніїќ, секр. 

$ісп оо Цілий 
Щ ПОХОРОН 
ОБСЛУГУЄЛК) В ПКРТ АМБОИ 

і околиці 
KAiNAI K A I N 

К Г Х К Н Л Ь R O M E 
433 STATE STREET, 

PERTH AMBOY, N. J. 
Phone: Perth Amboy 4-4646 

Джиджора. P. І`ераснмчук(ловк 5 0 п о ЙОГО „покаяннім;останній був третим президен-
знавець доби Внговського та (письмі`` не стрічався більше з}том київської академії. 
український геральдик К. Ьард тою- працями 

виданнях. Цінну 

тім. що нішфссори історії російського ук-
студії серед раїнського походження пере-

Та мимо ходячи на історичну схему М. 
до новстан-! Грушевського. як Ол. Малії" 

історичних новськнй. Демчснко; на тім 
шляху Гув і один з найкращих 
професорів історії російсько-
го права Н.іадимірськнй-Буда-
нов. одначе номер 1918 року. 
На полі дослідів новочасноѓо 
права мали ми в повоєннім 

вінський. Близький йому В 
Біднов та тільки під культур 
по - національним Дмитро До 
рошенќо, оба неучеиикн М 
Грушевськгоо. 

Історичне значіння М. Гру 
шевського саме в 
оживив історичні 
молодої генерації 
вільно дав почин 
!ія так ріжннх 
шкіл. 

Всежтакн для усіх них не-
зрушимим фундаментом ли-
шйлася його 'глибоко иереду-
мана схема історії трьох схід-
но-с.ювянських народів. Не-
мас нині українського' історії-
ќа, шо її не приймав би. На 
іѓ заложенних працюють ни-
ні всі історики СНЄИІЯ.ІЬННХ 
галузей ўкраїно-зиавства як 
історії літератури, илиегично-
го мистецтва, музики, права, 
економії України, тощо. 

СТУДІЇ над історією госио- Празі, теж знаменитого 
дарства України вів успішно ""ќа російської ніколи, 
до свого увязнення одеський слідника ..Руської Правди 
проф. акад. М. Слабченкб ав- Українська соніольогія 
тор 5-томової Історії Госио- ла перед світовою війною 
дарства України від XVII. сто-j сили європейської міри, а 
ліття. дальше Олександер Гру-
шевський та інші. 
Відродження української дер-

жави причинилося до сгворен-
ня нової окремої українсько^ 
історичної науки історії 
українського права. З хвилею 
повстання українських упівер-
снтетів зайшла реальна потрс-

f—радпнськнхі—Наука української антродо-
працю про(льогіь яка мала до війни тако-

народні так звані конні суди г 0 вченого світової слави як 
в Україні дав ур. Черкавський.!хведора Вовка нині реирезен-

Яо праці на полі тої нової j хована старшим антроиольо-
української науки ириеднали-Іґбм проф. їв. Раковським, о-
ся на старість теж деякі про-'етапнім президентом Наук. 

Товариства ім. 
Львові до війни 

періоді знаменитого правннкаіл а с т о в с ц ь к н 1 - , 
акад. Станислава Днісѓрянсь- ушверситЩ 
кого, т о вважався серед ні-Ь ^ — 
менькнх 'юристів за нерию-
рядну європейську наукову 
силу та сенатора Сергія Ше.іу-

ИГевченка у 
та молодшим 

д-р Ростиславом Єндйком. 
Хемію репрезентує акад. 

Іван Горбачевський. проф. 
1 держав, університету в Празі, 
'та К)рііі Кнстяківськнй. про-
і фесор Гарвард - університету; 
оба великої міри вчені. Науку 
фізики гідно заступають два 
молоді дослідники д-р Андрій 

хнн'а. професорі Вільного Уќ- к-коаїішів. всеж таки два і 
раїнського Універнитету в важні сиеціялісти. проф. С 

прав-
до-

ма-
дві 
це 

Ол. Кистяківського та Зібера; 
нині поважним соціольоґом є 
В. Старосольський. б. проф. 
університету в Празі (тепер на 
засланні в Туркестайі). 

Добре репрезентована є ни-
III українська археольогія; на 
першому місці слід поставити 
вельми солідного вченого та 

доцент держ.І 
у Львові, та д-р 

Ев. Вертниорох. доцент ўні-' 
верситету в Варшаві. 

Технічні науки не мають І 
багато репрезентантів серед 

по-1 
те-і 

пан Тнмошенко зі Стенфррд-
універснтету 'в КалГфррнії, 
член Американської Академії! 
Наук, визначний спеціяліст в) 
науці внтревалости матеріялів. 
один з нечисленних в Амерн-
ці. Другий це проф. Фешенко-
Чопівськнй. проф. гірничого 
виділу краківського універси-
тету. тепер політехніки у 
.г1ьвоні. 

Тим способом дали ми ко-' 
ротесенькнй начерк українсь-

жнтт'я стара-
дати образ цеѓ твор-; 

9і 

вввв ІШЌЛЃО. ІЛП. .Місячні зворИ 
', Пр. св. О. Ннколая. від. 106. иІлбу-

дуіься в неділю. 24. січня, Зараз по 
Сл. НожІЙ, в гали церковній. Оќлен 

І і Райс ул. ііроснмо всіх членів і члс-
ннць конечно прнйтн. бо ніс маємо 

І багато справ з річних зборів полаю-
ІДИТЯ. Усі урядники на 1943 рік ма-
1 ють' принятн присягу. Контр. комісія 
дасть сіірлвозданкя за 1942 рік. Уряд 

_ ,. на 194̂ 3 РІК є вибоаний такий; В 
} Любас, ѓірс`дсл `Лі- Шаран. за сѓл' ів 

Чорглпий, рск. сскр.; Г. Дацьків. фін. 
І секр.; М. іТопіль, кас; контр. фінан-
{сів: И. Коиовськнй, їв. Лабойко, II. 

ІІашко; доглядачі хорих членів: ІВ. 
Г)Ибей. Ст. Солтис; полісмен М. Подо-
ляк: до прапора T. Джуган. Ще раз 
Просимо всіх членів принести на 
.ібирнспнс. за яку суму хто нуппв 

' бондів. Суспендований членів проси-
мо прийти і заплатити свою залеѓ-

j лість. а будете прнняті наново. Члс-
; ми. шо довіўють.до каси більше як 
і 525, будуть мусіли платиѓн 4",,, згід-
: но з ухвалою зборів. — В. Любас. 
нрелс; М. ЇІопіль. кас; Г. Дацьків. 

' пеќр., 1018 N. Trumbull Ave. 

кого.наукового 
ючися 

КЛАРК ГЕЙБЛ —ПЕРШИЙ ЛЮТЕНЛНТ. Перший з 
ряду, т о його бачимо `на образќу, це всім добре ві-
домнй фільмовий актор Кларк Генбл, що тепер скін-
чнв летунську школу як перший лютенант. Бачимо, як 
жде разом з товаришами, щоб отримати Срібні крила 
і стати кваліфікованим летуном-гарматчиком. -

БАИОН. Н. ДЖ. lip. св. Арх. 
і .Мич.іі.і.і. від. 213. повідомляє своїх 
; членів, uiu на річних зборах 8. січ-
'ня вибрано такий уряд на 1943 рік: 

К). іх)йко. предс; II. Задорсцькпй. 
заск; А. БнрИЧ, фін. секр."; В. Са-

jлій. засг.; М. Пахолок. кас; П. Коб-
рнн. рек. секр.; контрольори: В. Слв-

і ран. М; Росоловський; тростісн: І. 
І Кушнір. .М. Росоловський, М. Дань-
! ко. Збори відбуваються в другу нят-
ніішр в місяці, в У. Н. Домі. -'й. В. 

1 19. віл. Просимо членів приходити 
: на збори кожного місяця і платиѓн 
свої вклалќи. — И. Кобрнн, рск. сскр. 

КГРКЛЄНД ЛЕЙЌ, OUT. - Оісим 
lur.iafMo до відома, іцо загальні річ-
пі збори Той. ім. Біласа й Данили-
ниіна. від. 44G. відбулися в неділю, 
10. січня, в іп;і. 3. попол.. в Доміиііі 
У. Н. Обелнаиня. До заряду на in-

: ступннй рік ввійшли наступні: II. 
Пжгрівськнй, гол.; Д. Фенюк. секр.; 
М. Мнсевнч, скарб.; контрольори: 
пані К). О. Ґрнцпшнн. М. Завалій 
І. Грипів. Хто бажав би вписатись 
В члени нашого відділу У. Н. Союзу, 
то просимо зголоситись до членів за-
рилу. П. Товтрівський, прсдс; Д 

1 Фенюк'. сек'р. ` ` ' ' ч- і 

МИРОН ЛИТВИН 1 син 
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 

Обслуга щира і пѓеня 
383 MORRIS AVENUE. 

cor. Springfield A v e . 
N E W A R K, N. J, 

Phone: ESsex 3-5347 

І В А Н Б У Н Ь К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

заряджугі погребами по ціні тжх 
низькій як $150. 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. 

J O H N B U N K O 
Licenied Undertaker tc Embnlmar 

437 E. 5th ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funerals 25 low as $150. 

Telephone: GRomcrcy 7-7661 
mt 

TAP3AH, 4. 701. Надія і розчаруванни. 

GRANNY ASXE0 HER C0MPAN-
10^5 FOR PIECES OP THEIR 
GARMENTS TO MAKE A 
FISHING SEINE. ONLY 
DAREENA OBJECTED. 

'THIS IS NO TIME FOR PEACOCK 
VANITY,' GRANNY 6R0VUED AS 
SHE RIPPED OFF PIECES OF THE 
GIRL'S HANDSOME COSTUME, j 

^̂ F1 -̂— 
' " r V C ' ' - ̀  A 
wv 1_^^У^р8 

.ит `І'Ў' " ^^^^уш^^^ 

UN0ER GRANNY'S DIRECTION Л 
THE VARIED TEXTILES 
WERE TIED T 6 6 E T H E R 
WITH 5TRIPS OF CLOTH .' ^ 

DGV. by umtMi mutrt вгаиеяи, іас 

4 v ^ 

Шщ 
-701-

Скликавши ціле товариство 
старўшќа ЕГікерс ііри казала 
жінкам скинути зо себе їхні 
суконки. З них вона хотіла 
зробити волок на риби. 

Всі жінки послухали старуш-
кн, лише Даріна запротесту-
вала. Але старўшќа не жарту-
вала: „Це не пора на дурну 
впертість", заговорила вона. 

І'одним махом нона здерла 
з Даріни суконку. Тепер під 
наглядом старушки жінки за-
чали сшивати волок на риби. 
Нова надія почала вступати 
в них. 

Ллє та надія скоро оберну-
лась у розчарування. Бо цей 
.‚волок" показався не кращим 
ніж вудки, що їх спорядив 
Тарзан. Ним важко було зло-
вити рибу. 

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

П О Г Р Е Б Н И Х 
НА Ф І Л А Д Е Л Ь Ф І Ю 

, ,. й околицю 

МИХАЙЛО НАСЕВИЧ 
eor. FRANKLIN ђс BROWN ST3., 
PHILADELPHIA, PA. 

`ХтХ. Market 1320. 
ОБСЛУГА В ДЕНЬ 1 В НОЧІ 

I E T P S К Р Е М І 
УКРАТНСЬКИИ ПОГРІБНИК 

ЗАНИМАЄТЬСЯ ПОХОРОНАМЯ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

tORJC І ОКОЛИЦЯХ 

iat EASTTA STREETT^ 
NEW YORK, N. У. 

Tj t l Огскагі 4 - а И В _ 
BRANCH OfTIOE ft CHArCLi 

707 PROSPECT AVENUE, 
(MM-. E. 188 St . ) , В R О N X, N. T, 

TsLt ЮЗгмв 8 ^ 5 7 7 -


