
HjUjLU-Ai. ОЌ 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
РІК L. Ч. 41. Джерзі Ситі, Н. Д ж ^ субота,, 2Wo лютого 194г Jersey OttyrN-. Ль`Saturday, February 21, 1942. VOL. L. 

ТРИ ЦЕНТИв .алуЧ
і̂̂

ж^АХ паіьрш ЗА №АКИЦЄЮ ЗЛУЧКНИХ 
` ДЕРЖАВ АМЕРИКИ. , 

mm 
Тсл. „Свободи': Bfcrgcn 4-0237.у— 

. . I ' l l , ; ' " ' " ' І ! m i І Џ " 

Тел. У. II. Соќму: ВЬгцап 4-1016 THREE CERTS и THE UNITED STATES 
OF AMERICA. FIVE GENTS ELSEWHERE. 

ІЇ4$ t Ђ Е 

КІ t i tA^ 

Радість в ЦІлШ НІдєрляндсьні 
, що Прибули на Яву Викликали 

Щораз 
ВАШИНГТОН ПРО ЗМІНИ 
- В БРЙТІЙаЬКОМУ КАБ№ЕТІ 

ИТЬ 

ВАШИНГТОН. --Вістка про -зміну у воєнному кабінеті 
Чорчила та назначений міністром дотеперішнього брихій-
ського амбасадора до Москви,' Ќрипси, виќлякала` вдобрення 
у вашингтонських урядових колах. Переміни в кабінеті озна-
чають усунення всяких спроб диміої- Чорчила зо становища 
преміера міністрів. Також і цей фінѓѓ, що б. міиістер Ьінер-
брук призначений для важної місії до Вашингтону вважають 
кроком вперед в американсько-англійській співпраці. Бо при-
сутність у Вашингтоні лорда Бівербрука, який має дволітню 
воєнну практику, як теж знає всі англійські недомагання, 
вважають додатнім явищем. Щодо Ктжпса, то про нього від 
давна вже є опінія, що це один з чолових лівих політиків, 
якого ідентифікують з бритійським1 робітництвом. 1а'деякі 
вашингтонські кола не є вловні задоволені з зазначення` Кркп-
са міністром^ бо підчас останньої візити їдена до Москви 
большедшш мали домагаЃйся, щоб Англія запевнила їм на-
все Балтійські Держави, Басарабію та взагалі дала їм вільну 
РУКў.у Східній Евроці, а Ќрипс мав одобрктати таќї совєт-
ські домагання. Знову від хвилі свого повороту до Лондону 
ІСрндс, далі об.ороняа,ось ‚ѓўполітичну; лінію. ССЄР. . . 

ВЕЛЕС ЗАПЕВНЯЄ ПОМІЧ Д-АХІЦ$СЬКІИ АМЕРИШ 

т№тжшж№шт$йштшшш., 

явив, що Злучені Держави Америки'роблять все можливе, 
Щоб допомогти краям Полудневої Америки а їх зусиллях о-
боронитиси перед загрозою тоталітарних держав. Він; гово-
рив, що Америка висилав їм зброю та інші воєнні-матеріали. 
Очевидно, перші користають з американської допомоги ці 
реслублики, що станули солідарно щцпан-американській кон-
ференції в Ріо де Жанейро., 

ФРАНЦУЗЬКА ВІДПОВІДЬ НЕ ВДОВОЛЯЄ АМЕРИКУ 
ВАШИНГТОН. —- Сомнер Ведес сказав на пресовій- кон-

ференції, що американський амбасадор у Віші буде далі ін-
тервенюватк до французького уряду в справі його відношен-
ня до Німеччини,, бо дотеперішня ного відповідь цілком не 
вдоволяє американський-уряд. Департамент стейту мусить 
знати, які є відносияи між Німеччиною й Францією, а го.юв-
но, яка є французька співучасть в офензиві маршала.Ромедя 
проти англійських військ к ашиічній Африці. Англійці об-
винувачують уряд Віші, що він активно помани- німцям, хоч 
згідно з ухвалами німецьќо-фшшцузького иеремиря, Франція 
не є обовиеава допомагати цвому ‚^ремоўюдеви мілітарно. 

ПІД' ЗВЯЗУЄ ФИША З ВІРЕКОМ 
ВАШИНГТОН — Джордж Гил, б. секретар конгресмена 

І емилтона Фиша, якого засудили за кривоприсягу, зізнав 
на процесі відомого, німецького пропагандиста Ґеорга Силь-
вестра Вірека,, що Вірек та конгресмен Гемнлтон Фиш сходи-
дмся разом, їа їмо Вірек співпрацював з конгресменом проти 
ириступлення. ‚Америки.,^о війни. 

КНУДСЕН` ПРО ПРОДУКЦІЮ ЛІТАКІВ 
ГАРТФОРД (Кони.). ^- Сен- ВилГісм С. Кнудсен заявив, 

що в 1942. р Америка випродукує 42,000 літаків згідно з у-
становленою програмою президентом Рузвелтом. Він - відмо-
вився підтвердити, чи в наступному році американські фаб-
рики випродукують 185,000 літаків. Кнудсен твердив, що він 
знає, що буде в цьому році, а за насту іщиіі, не говррііть. 

КВЕСТЮНУЮТЬ СТАНОВИЩЕ ВОЛТЕРА ВИНЧЕЛА 
ВАШИНГТОН. Члени; Морської Комісії палати послів за-

пталн секретар# вармннрси полк. Накса, щоб він вияснив, 
чому Волгер Внвчеа, відомий колюніст та радіовий комента-
тор, в однострою етаршини`мармнарки виголошує свої радіо-
ві промови з рамені торговельної фірми. Один конгресмен 
мав зажадати, щоб Вивчила призначили на остров Самоа, 
або щоб він зііезнѓиував зо своєї позиції в марииарці. Винѓ 
чел сказав у першій радіовій промові по вступленні Америки 
у війну, що морські ‚властіѓ- дозволили йому далі займатися 
його журналвггичмою та радієвою діяльністю. Полк. Наќс 
мав витовкти, що він мало знає про Винчела та мусить за-
сягнути двклаянйяих іиформацій від контр-адмірала Джей-
кобса, шефа бюра мореплавства. f . 

СТИМСОН ПРО ЗАВДАННЯ АМЕРИКАНСЬКО! АРМІЇ 
ВАШИНГТОН- — Секретар війни Стимсон заявив, що а-

мерикаиська армія приготовляється до офеизшшцх операцій 
нротм Держав Осі, та що вона не буде роздріблена на малі 
відділи в цілях оборони. Він твердив, що такі вивадки як 
асстрідюааннд. острова Аруби в Західній Нідерландській Ін-
дй, можуть повторитися частіше, але це не змінить факту, 
що Америка вриготовдяв могутяю армію, яка має стрінути 
ворога далеко від границь Америки. 

George Washington -- Father of His Countr 
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Індії- Японський Натиск 
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ЏЏ:' ЧОРНИЛ ПЕРЕОРГАНІЗУВАВ т 
МІНІСТЕРІЯЛЬНИЙ КАБІНЕТ 

ЛОНДОН. - - Чо'рчнл уляг публнчній опінії і тим аере-
орѓанізував свій міністеріяльнин кабінет. Деяких міністрів 
усунув, а на їх місце приняв нових. Крім того зменшив. ЧИ-
сло міністрів з девять до сім. До найзамітнішої зміни в. тім 
кабінеті належить це, що приступив до нього сер. СтафорД 
Криме, людина комуністичних поглядів. Він був півтора.року 
бритійським аибасадором до Москви і недавно звідтам цо-
вернув. По повороті він заяюш, що в Совєтах є багато тако-
го, що можна подивляти, але є багато й такого, що не треба 
впроваджувати в інших краях. Але комуністичної наўші він 
не опрокннув. Стафорд Ќрипс займатиме уряд „лорда при-
ватної печатки", а також провідника нижчої парляментарної 
палати. Замітною зміною є і це, що Чорчил назначив заступ-
ника преміера, яким буде провідник з Партії Праці, К AiyiL 
Міністер праці Е. Бевин, який недавно втішався великими 
впливами в Англѓї, далі залишається в кабінеті, але його 
впливи змаліли. Бсвин був юнійним організатором і в тім 
характері увійшов був до бритійського кабінету. Лорд Біьер-
брук, що мав-міністерство продукції, приїде до Америки і тут 
буде працювати у звязку з продукцією Британії і Америки. 

РОЗПОЧАВСЯ СУД В РІОМ 
РЮМ (Франція)- -'`'Дня`З9. лютого ц` р̂  розпочався й 

малім французькім' містечку Ріом, суд над двома бувшими 
французькими премієрами, над двома бувшими міністрами і 
б. начальним вождом французької армії, ген. Гамеліном, за 
те, що, мовляв, вони втрунули Францію у війну, хоч Фран-
ція не була до цього готова. Відразу на початку: б. премієр 
Л. Блюм заявив, що цей суд не судить їх, за які небудь про-
вини, тільки судить демократичну систему і Французьку -Ре-
публику. Бувший премієр Далядіє заявив, що цього ‚̀ с#ду 
потрібно для німців, які хочуть в той спосіб змусити фрач-
цузів признатись до вини у викликанні війни. Інші міністри 
заявили, що уряд Петена не має конституційного права пе-
реводити над ними цього суду. Ген. Ґамедін заявив, що він 
не може допустити до того, щоб суд обвинувачував- і судив 
французьку армію, тому він і його адвокат, впродовж цілої 
розправи будуть мовчати і на ніщо не будуть відповідати. 
Проти цього запротестував б. премієр Блюм, який сказав, 
що через тс вся вина буде спадати на політичні чинники. 

--.'-. - ' : -. 
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АМЕРИКАНСЬКІ ЗБРОЙНІ СИЛИ ПРИБУЛИ НА ЯВУ 
БАТАЛІЯ (Ява, Східна Щдерлянлська Ьиія). — -Прибуття перших американських військ 

та літаків на поміч військам Обєднаміх Держав, що держать фронт проти японців- в НІдер-
ляндській Східній Індії, викликало велике іілунювлення та радість серед пригнобленого о-
етаннімм невдачами населення цих голянлських іюсілостей. Хоч американські війська прибули 
в незначній КІЛЬКОСТІ!, про те їхня присутність вказує, то голянлиі не воюють самі та що 
вони можуть паліитиси дальших допомрі t AMI раки. 

ТВЕРДИНІ МАНІЛЬС'ЬКОГО ЗАЛИВЎ ПІД АРТИЛЄРІЙСЬКИМ ВОГНОгІ 
ь.. v в)АШИгІІ'ТОН. ф Департамент війни нопііомляе, що японці почали сильно обстрізію-

вати гвердмні, що бережуть входу до Манільського Заливў. Рівночасно л тим ворог посилює 
свій натиск на американсько-фнлининські лінії на суші, підтягаючи ве нові й нові підмоги лід 
фронт. Хоч з головного штабу ген. МекАртурл поносять, що американські війська зуміли від-
бити натиск японців в певних місцях, олначг ия перемога лелви чи має більше значіння в 
обличчі 'готе великого завдання, яке жде ієн. МекАртура, а саме видержати давно-готова-
иий япоін'ькиіі наступ. 

І ЯПОНЦІ ПЕРЕШЛИ РІКУ ЕІЛІН 
РАНГУН. — Японські війська на більшім відтинку перейшли ріку мЛт і вигнули цілі 

; оборонні позиції на бурмськім фронті. Завзяті бої там продовжуються. Активноќ) була пові-
гряна сила Обєлнаиих Держав, в якій головну ролю грали американські літаки І летуни. 

, НА Ш Є Т С Ь м М -ФРОНТІ НІМЦІ ВІДСТУПАЮТЬ . 
' у БЕРН. — Советські звідомлення полаюп. що на центральнім фронті, на полуднє віл 
міста Вязми, сснєтські війська розбили цілком німців на 45-милевім фронті і німці я поспі-
ху відступають.. Смоленськ внаслідок цього знаишовся в обстрілах з обок боків. Советські 
війська внаслідок тих воєнних операцій хиобу їй місто Хрести, недалеко Веліша, що лежить 

і над верхньою частиною ріки Двини. Ті війська повели також сильні наступи на лєнінград-
іськім фронті і біли Харкова. і 

ПОНОВНЕ БОМБАРДУВАННЯ ПОРТУ ДАРВІН 
КАНБЕРА (Австралія). — Японські бомоовиіоі масово налетіли на Порт Дарвін і його 

бомбардували. Це вже другий день японці бомбардують цей Порт. Вій важний тим, що з 
Hboro- йде поміч Обєднаних Держав на остров Ява, який японці тепер збираються здобути. 

БРИТАНІЯ ПРИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ДО ОФЕИЗИВИ 
ЛОНДОН. — В бритійськім парламенті міністер виши 

Андерсон заявив, що Англія готує свої збройні сиди .не лише 
до оборони, але й до нападу. Зрозуміло, що оборону Англії 
є в тій підготовці найголовнішою справою, казав він. Бо 
колиб Англія впала, то всі пляни до нападу будуть уяемож-
ливлені. Англія мусить вдержатись за всяку ціну. Водночас 
Англія скупчує сили, в людях і матеріалах, щоб підготовити 
наїзд на Европу. Для тої шли. казав він, Англія будує бага-
то транспортових літаків і „глайдерів". Заиітне це, що^^е-
давно вістка з Лондону також говорила, що німці в тепе^^ш-
ню пору будують багато „гляйдерів". Внходилоб, що будуча 
повітряна війна буде мати далеко ширші розміри, ніж до-
тепер. 

КИТАЙЦІ З Н А Й Ш Л И НОВИЙ ШЛЯХ ДОСТАВИ . 
ЧУНКШГ. -- Китайський уряд маршала Чіяиѓ Кайл Шека 

.іаявив, що маршал Кай Шек, будучи в Індії розвязав справу 
догтави воєнних матеріялів для Китаю. Як відомо ті здатерія-
ли дотепер илнли Бурмським Шляхом. Але внаслідок загрози 
тому шляхови З боку японців, він стає непридатним для 
дальшого транспорту. Морг Рангун, через який теж negexo-
дили воєнні продукти, тепер підмінований. Китайський уряд 
говорить, що тепер продукти плистимуть з індійських nop' 
ѓїв просто до Китаю. Мабут'ь в тій цілн бу'де використана 
Асамськл дорога. Також будуть використані ріки і зубні за-
лізниці, які переїздять через високі Гімалайські гори. 

..-. J - . . . , ,, 
НА БЛИЗЬКІМ СХОДІ ОЧІКУЮТЬ УДАРУ ДЕРЖАВ ОСІ 

БЕЙРУТ (Лібанон). - В міжнародних колах таке $е-
реконання, що з весною Держави Осі пробуватимуть завдати 
тяжкий удар Обєднаним Державам на теренї Близького Схо-
ду. Той удар буде походити з Лівії, від армії маршала Роме-
ля, а також з боку Кавказу, від німецьких армій, що стоать 
на Україні. Обі німецькі рили натраплять на тяжкий опір. 
Ьрнтійці на Близькім СХОДІ скупчують великі снліь Німецька 
невдача на тім терені може бути початок кінця німців. Е$они 
це знають, але внутрішні обставини змушують.їх до рнзнков-
ндх кроків. Час в Европі працює на користь німців, говорять, 
ті кола. 
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У РІЧНИЦЮ ВАШИНГТОНА 

ряд, висказуючи їм гіркі кри-
тичні завваги. Бо інтерес на-
ції це щось святе, яке в дану 
хвилину може бути доручене 
одній особі, а в другу хвили-
ну, коли покажеться, що та о-
соба не вщсрнуе якслід своїх 
обовязків, — іншій. 

Англійці добре розуміють, 
що невдача може нераз спасти 
на націю не з вини якогось 
провідника. Невдача може спа-
сти внаслідок помилок, дав-

нарОДЖЄННЯ{них попередніх провідників 

ш, перед якою не годен був 
врятувати нації ні найбільший 
політичний ум. За такі невдачі 
не можна винуватії даного 
провідника при владі і не мо-
жна ного усуваѓй від влади, 
бо через те можна накоїти 
нації ще більшої невдачі. 

Та питання, як пізнати, чи 
дана невдача впала на націю 

Читаємо тепер щораз часті-
ше про оживлення всесловяи-
ської ідеї. А це в звязку з кон-

порлдлх брнтійськихїсолідаціею всього словянства 
генералів в 
провідник н 
інших, тільки вину перебирає 
на себе. Тим більше тоді, коли 
ВІН Є В ПОЗИЦІЇ КОЖНОЇ 'ХВИЛІ 
роботу своїх підрядних прові-
рити, змінні и, чи зовсім при-
пинити. В лівійській кампанії 
Чорчил можливо дещо загнав-
ся, бо не передбачував, що 
прийдеться'знову висилати з 
Єгипту на інші фронти і тим 
ослабити наступ проти армії 
ген., Ромеля. 

Коли ходить про Сінгапур, 
то тут вина Чорчила є про 

панувати над цілим великим 
словянським світом. Якби тут 
тільки про це ходило, то всьо 
булоб гаразд. Така консоліда-
ція булаб дуже пожадана. Але 
під одним застереженням, 

скріпити 
основно 

-Ko.ni не можна оуло 
змінити впродовж; 

Дня 22. лютого припадає річниця 
Юрія Вашингтона, котрого заслуги для Америки такі які вже зійшли зо сцени. Мо 
великі, що про нього принялася загальна назва Бать-,же спасти ипалодок шшпм і 
ќа Свого КраїЃ 

Ті заслуги справді такі великі, що властиво ні-
яка назва, і ніяка посмертна згадка не може віддати 
їм повної справедливості!. Тим трудніше зібрати ці 
заслуги в рамці короткої статті, коли про цю постать 
написано вже тисячі грубих томів і все ще пишуться 
нові, які відкривають все нові сторони цієї великої 
людини й нові фази його широкої ДІЯЛЬНОСТІ!. 

Всеж таки річницю його народження святкують І через недогляд, аоо нерозум 
по всій Америці кожного року; бо в спогадах простого провідника, що є прн 
минуле життя й діяльність на'ходять натхніння для владі, чи внаслідок якихось Ін-j 
поборювання труднощів у сучасному ї'ї нову віру тих незалежних від нього j було на інших фронтах, як 
в світлу будучність нього 'краю. З того огляду важ- причин? — Щоб довідатись^ Советах, де позиція була в 
НИМ Є Власне'сьогорічне святкування річниці його на-;якслід про причини якоїсь;дану хвилю більше загрозлн-
родин, бо власне між теперішнім положенням Злуче- невдачі, треба над нею диску-jea, н к в і І п ч 
них Держав і положенням їх у часи Вашингтона за- тувати, треба 
ходять замітні подібності! й анальогії. 

Найважнішою заслугою Юрія Вашингтона для 
Злучених Держав був його привід у війні за неза-
лежність американських кольоній. Він був командан-
том військ, які воювали за ідею, що 13 країн в Амери-

серед даних обставин все мо-
жливе, щоб німецькі кораблі 
затопити. Англійські моряки 
і летуни виявили величезне 
геройство. Але не вдалось їм 

J цілковито затопити німецьких 
блємати"чна` Оборонні позиції! кораблів. Зате вдалось їх уш-
Сінгапуру будувались давно,!к о д и т и 1 зробип. їх на пеннии 
ще коли його не було при вла-, 
ді. Але вж. за ііого влади ті мілітарного боку та втеча ні. 
оборонні позиції мона було! м е ц ь к и х хора^лчв з французь-! кого порту в Брест, до дома 

Ішнього порту в Гельголяид, 
двох місяні .І.ирпіФікацііі і Ш я Англії є корисна, казав 

проти Малянсь-ІЧоРчил- Ь о с т о я ч и в БРССТ н , ' 
було 

повернути IX 
кого суходолу, можна 
бодай иіслати до Сінгапуру 
більше війська і літаків. Це о-
станнє лежало в силі Чорчила. 
Він не заперечував, що скрі-
пити Сінгапур було можна, а-. 
ле виясняв, що тих сил треба і з м У ш е ш і 0 т о г о британськими 

силами. Ті сили з ` - -

щоб під тою конс'олідацією не 
крилась облуда, себто для од-
них словян воля, а для других 
неволя: А є такі побоювання, 
коли місце давнього москвось-
кого імперіалістичного словя-
нофільства, що вже зниділо, 
малоб заняте „червоне" словя-
нофільство, себто той москов 
ський комунізм, який старався 
не тільки захопити провід 
ництво серед всього словян. 
ства, але стати рішальннм 
чинником в „всесвітній пролє-
тарській революції". Больше-
внки, будучи зручними май-
страми пропаганди та агітації, 
намагаються злучити кличі 
всесвітнього комунізму з іде-
ями всесловянства. Та це лег-
ко не іде тому, що в двох о-
станніх декадах серед всіх сло-
вянських народів ідея словян. 
сьќого обєднання зазнала по-
важних поразок. 

І так, в часі польської неза-
лежностн (1918—1939. pp.) но-
ляки воювали куди більше зо 
своїми словянськими сусіда -

ніж з пан-ґерманською за-
грозою. Спершу воювали з ук-

в 1920 році із „сло-
вянськими" большевиками, а 
рік пізніше дерлися на життя 
й смерть з словянськими бра-

літаків по- тами-чехами за Тешнн та 

мецькі кораблі мали широке 
вільне море і могли виїздитиімн 

на АтЛянтійський океан в ціли 
наїздів на бритійські кораблі, ранщями, в 
Коли вони з того вигідного 
порту втекли, значить були 

видвигати всі і Чорчил далі оправдувався 
можливі причини, які могли американською невдачею в 

І на це скластися, не затаюючи Перл Гарбор. Мовляв, нена-
! нічого і не лякаючись, що ти- дійний напад на Перл Гарбор 
ми запитами та критичними і затоплення чи ушкодження 
увагами можемо когось обн- великої частини американської 

Ід йти чи надірвати ііого авто- фльоти і літаків цілковито ие-
ці має перестати бути кольоніими в розумінні еконо-; р и т с т і,ШІОГО л і к у н а u e HeMdj реміннлн спосіб ВІЙНИ на Дале-

фіЛІІ пшіого,і., g тількн дискусія, обширна.ікім Сході! Внаслідок тих мор-
'ських невдач японці могли 

мічноі, чи культурної, ЧИ ПОЛІТИЧНОЇ 
„рідного", краю,'а мають стати державою, рівноряд-иокладІіа. „еусграшима, а при 
ною з цим краєм за морем. Проти системи монархії і^щ щтелїѓентна, фахова, сн-

істійно бомбардували згадані;Шлеськ. А в 1938 р. прн віві-
І кораблі та завдавали їм шко-і"1^11 Чсхословаччини словян-
Ідн. Вони далі будуть бомбар-іська Польща відіграла знову 
`дуватй німецькі кораблі, тепер! п о г а нУ ролю,. 

! в` німецьких портах, з тою са- Щ Добре списувались чехи 
тЦсфакціею, що бомби, які не У відношенні до українців чи 
влучать в сам корабель, влу-1 словаків. Цс саме можна сказа-
чать в чисто німецьку землю,!т" "Р0 сербів у відноиіеиін 

І а не в французьку. до своїх братів, хорватів і сло 
І л ` .. ! вінців, що часто не знали ін-

Оборона Чорчила н а з а г а л ^ м о в и в і д — б о м б . н0_ 
була переконлива і він далі Ж І В . 
при владі, хоч можливо, що А вже буде зайвим говори-

висунули американські кольоніі систему консеквент-
ної демократії, "в якій уся влада походить з вибору 
правлених. Хоч як ці ідеї видаються нам звичайними 
й самозрозумілим'^ тоді вони` були нЄприаичні, не- с,б зерна не змішує опісля 

стематнчна, яка розбирає црав-
ду від брехні немов зерно від 
полови й відділені в той спо-

знов з половою, тільки по-
стійно зберігає їх чистими. 

Гнів англійського парлямен-
а 

свобідію посилати пі'д охоро-
ною своїх боєвих кораблів 
військові 'транспортќ, які ви-
саджували на -'-різќних терито-
pЊxШ^^я^a^'bќy1ѓfyiШvi. А-
мерикансько-бритійська фльо-
та,'зазнавши тих початкових 
невдач, не могла станути до 
відкритої боротьби з японсь-

но тих невдачах і критиці ио-
го авторитет хвилево дещо 
обнизиться. Але, як було ска-
зано інтерес нації стоїть ло-
над поодинокими особами. 
Мужня, безоглядна - % 
зробила своє і переконала 
широкий англійський загал, 
що в проводі нема клік, які 
служать собі' взаємно, звязані 
особистою льояльністю, а 

признані, революційні. Боротьба за усталення їх була 
довга й завзята й крівава. Нераз у ній воєнна доля 
хиталася в користь старого., 

і 
` Під певним оглядом ця історія повторяється на І'̀ Ў' а також англійської су 

наших очах. Як v часи Вашингтона, так і нині великі спільности, звертався проти кою фльотою. 
сили кидають вйзов ідеї, що Америка мається ира - ! Ч о Р ч н л а з а ті невдачі, що прн- Гострі китичні завваги по- тільки є провідники, які шану-
вити американцями. На наших очах по п р а в л і н н я ! ^ за службу 
американськими краями посягаються загребущі руки, j станшх часах. В Ліби бритій-
I в наші часи на поміч їм ідуть симпатії певних кру- с ь^' в і и с ь к а ЗН0В зазнали пев-
гів населення Америки, які іїереняті ідеями, ворожи-і" 0 1 поразки^ Фактично поло-
ми до ідей, за якими правління має виходити з прав-! я H h i "Р"ч`""аи в ЛіЃн інші t 
лених. Як у часи Вашингтона, боротьба між двома краще, ніж на початку, остан-

ньої брнтійської офензиви 
проти військ маршала Ромеля. 
Але англійська нація озлобле-

ла ще й у звязку з перепливом; нації. Коли та служба в дечо. 
німецької ‡льотилі через Анг- му недомагає, вони ні на хви-
лійський канал, недалеко бере- лину не вагаються скритикува-
гів Англії. Хоч з чисто мілітар- ти і того, кого ще вчора все-
ного боку це не була ніяка не- ціло шанували. Там де є така 
'вдача, але це затронуло честь мужня критика широкий загал 
морської сили Англії і це ан- має таке внутрішнє псреконан-
ґлійців найбільше заболіло, ня, що зроблено все, що мож-

ти про трагічне положення у 
країнського народу по причи 
ні ворожого відношення до 
нього його словянських сусі-
дів, в першу чергу Мооковщи 

росіяни, українці, поляки, чс-
хи, словаки, хорвтаи, серби, 
болгари і'ѓ словінці. Клич зиа-
менитий, коби тільки був зов-
сім щирий, себто колиб мав 
на ду%ті справжнє визволення 
словян. А так є, що в тих кли-
чах з Куйбишева, Лондону й 
Ню Порќу можна завважити, 
що в них поминається долю 
українського народу. Вправді 
не ігнорується його цілковито, 
бо навіть сам Сталін кількома 
наворотами згадував про по-
неволення України та українсь-
кого народу гітлерівською Ні-
меччиною. Але зате з усіх бо-
ків збувається мовчанкою те, 
що буде з українським наро-
дом, як він позбудеться ні-
мецьких окупантів. 

Що за причина? Невжеж 
українці не є словянського ло-
ходжения? Не всеж вони не 
хочуть тої волі, якої бажають 
собі Інші словянські народи? 
Отже не згадується за те то-
му, що українці хочуть звіль-
нитися не тільки зпід пануван-
ня Гітлера, але також не хо-
ч)ть словянського, себто мос-
ковського чи польського ярма. 
Ось тому то й теперішні пан-
слявісти так зручно вимина-
ють українську проблему в цій 
так важній і рішальній ( бо-
ротьбі людства. Ось такс на. 
ставлення ломічується зарівно 
в писаннях поляка І. Матушев-
ского („Нови Сьвят"), як і в 
писаннях „Нового Руссќого 
Слова", не згадуючи вже про 
таких українських „Бенеднк-
тів Арнолдів", якими у відно-
шЄнні до України є галицькі 
кацапи. Що більше, навіть де-
які американські часописи, які 
є обслуговувані журналістами 
з анти-українського табору, 
свідомо чи ні, піддержують 
цю саму лінію. Ось така жур-
налістка як Соня Тамара („Ню 
йорќ Гералд Трібюн" з 17. 
лютня 1942 p.), пишучи лро 
змагання всіх словян проти 
тевтонів . німців, ЛііІ словом 
не згадує про українців та їх 
бажання жити у свобідній 
державі. 

держави поводилися таќ не-
щадно з українським понево 
леним народом, що їх пану-
вання над Україною бувало 
гірше від давнього татарсько-
го лихоліття. 

А тепер погляньмо на рік 
1939, коли то імперіялістична 
Німеччина почала підбій світа 
руйнуванням та плюндруван-
ням у першу чергу словянсь-
ких держав. Паде Чехословач-

течіями заповідається довга, завзята н крівана. "BVI UK"""UIHVW, vvwonon одача, u.ic uc оаі^ипули чссю мужня критика широкий загал чина, знищено Польщу, ВКІНЦІ 
' .. проти військ маршала Ромеля. морської сили Англії і це ан. має таке внутрішнє переконай- безпощадна воєнна і машина 

Історія американської революційної війни пока- Але англійська нація озлобле-,ґлійців найбільше заболіло, ня, що зроблено все, що мож- Гітлера .звернулася проти Со-
зує, ЯК велика ідея народоправства запалила револю-Іна ил Чорчила тому, що він на Як це можна допустити до то- на було зробити. А коли й)вєтського Союзу, що ще -в 
ЦІЙну армію ДО надлюдських зусиль. Память ТОЇ ВІЙ-Іпочатку тої' кампанії майже з ѓо, щоб німецькі кораблі пс- трапляються недостачі і по-! 1939 р. помагав йому добити 
ни й свідомість великих ідей, за які йде боротьба і п е в и і с т ю з а я в л я в ^ т о бритійці репливали собі попід ніс цілій милќи, ті помилки випливають І розгромлену Польщу. У тако-

' з недосконалости людей, мають великі сили в Лібії і англійській повітряній фльоті. ! іь В а - ! т а ^ ' ь Dt" , ,mi "-""" " `"'^ч і tmiліпшкиі 'ііиш'фнніи ЦІЛЬОТІ, З недосконалости людей, а не му моменті зачинає знову лу-
'знищать армію маршала Ромс-Ій до того'' під досягом прн-}з переѓпитої системи, для якої вати клнч: Словянс, єднаймо-в теперішній світовій війні, не лишають у 

ШИНҐТОНа сумніву, ЩО й ЦИМ разом перемога ЛИШИТЬ-. показалось опісля, що хоч j бережних гатерій? Чорчил за-івлада є ціллю, а джонглюпан- ся перед и№Щрманськон, нс-
СЯ ПО боці народних прав, народних свобід І народ-1 вони мали великі сили, тих І являв, що-аиглійська повітря-'ия інтересами народу, є лише безпекою та загладою! Ста-
НОГО поступу. (сил було замало, щоб зннши-jna і морська фльота зробила засобом до ціли. (ваймо до боротьби всі разом 

к̂ Ве+-ЦЃЧ?ЛОВЯНСМгІ- ^-JpnKfrl^ЮЛЯ, іКСЛИ ̂ У н ІЩЦ 

Коли гості 
XIV. 

порозїздились, 
цеж ис свідвок високоблаго-
родної ;птні його? Він сграж-

..Витаю усіх тих приятелів 
моїх, що не встигли ще забу-
ти про мене". 

Гості тимчасом оглядали ко-
верту і прочитали на печатках 
„Харківська иочтово-тслеграф-
на контора". Усім відомо бу-
ло, що в Харкові жив Мнсаків 
приятель і всі зрозуміли, яким 
чином надійшов Мисакін лист 
з` того світа. Гості завязалн 
межи собою живу бесіду, кож-
иий висловлював свій погляд 
на покійного Мнсака, хвалив 
його добре серце, турботи про 
інтереси Уляни Іванівни, кож-
ний висловлював також свої 
догадки про те, через що саме 
такий, а не інший плян виро-
бнв собі покійний Мисак для 
пересилки грошей і що хвн-
линн зверталися до Мисачнхн, 
щоб вона підкріпляла того а-
^ о іншого в його догадках. 

Не зрозумів тільки дід Омель-
ко такої дивовижі і просин 
паню поясняти йому. 

— Все, діду, розкажу, все, 
та тільки не сьогодня, а завг-
ра, поясняла нона дідови. 

Старий Омилько вийшов. У-
ляна Іванівна звеліла подавати 
обід, витала своїх ѓостей, але 
була схвильована, неспокійна, 
хоче і не видавала цього. Що-
діялося в душі Уляни Іванівни, 
трудно було зрозуміти, алеж! 
видно було, що ваганням її! 
про те, чи їхати, чи не їхати і 
— настав кінець, бо сидячи за) 
столом і замислившись на де-
кілька хвилин, у неї мимоволі 
зірвались з уст такі слова: 

Уляна Іванівна ще раз перечи-Ілав' Г)0ЛІВ се`рцем, що вгаду-
тала Мисакового листа і довгоіиав взаємйі симпатії' Горбаць-
над ним думала. Зміст непро-'кого і її, а тимчасом умів при 
читаної частини листа був трч- душити в собі усі ті турботи 
пісенько такий, як і в тому1 і щ'иро`від"'зауші благословляє 
лисѓі, що передав їй Горбаць-!їх на шлю`#' Уявився Уляні 
кий після смерти Максима І Іванівні і лікар Горбацький... 
Петровича. Л'ляна Іванівна рі- Образив вщ, її, не пошанував 
шала тепер питання: чи вихо-іїї гідности, самолюбства, алеж 
дити замуж за Горбацького.Івона кохає'його, кохає і він... 
чи ні? Під свіжим вражіннямі Не їхати, значить, за кордон, 
останнього листа перед очима} не добувати собі знання і пра-
їі пробігло усе коротке жнттяіна лікаря, віддатись коханню, 
і діяльність її чоловіка. Мало скористуватись` життям для 
зробив він користн на селі, a-j себе у молодий свій вік... Ско-
леж він був щирий, добрий і ристуватнсь:? Задля себе ско-
чесний. Ѓа що і за які вчинки ристуватнсь? Занехати бажан-
моглаб вона докорити свого!ня Максима. Петровича, своїі 
покійного чоловіка? За довгу;власні, віддати `перевагу шлю. 
бездіяльність його? Алеж до бў, а не -університету, скінчити 
пятьдесять літ вій був самот вік жінкою, матірю, а не ліка-

ре.м у отц$ому рідному селі, ти, одинокий; він був по-
кидько. Останнє в усьому ви-
правдувало його. А що він ко-

I хав її, про цс і думок не може 
бути. Що ладен був цілком 

І віддатися народові! — це свід- могла родадвати. цього питан 
ічнть і нещасна поїздка його ня. Перевінчатись, казав Гор. 

Поїду, конче поїду! Ніхто'за лікарем і останні турботи бацький. Ѓтоді поїхати. О, ні! 

межи отцією темною.в але рід-
ною масо'ю?..- У Мисачнхн би. 
лася кров у жилах, туманило-
ся в очах, але вона ніяк не 

і ніщо не затримає мене! Сам 
Максим Петрович благосло-
вить мій путь... 

про медичні знання та права 
своєї жінки... Листи його до 

Вона не здатна, дробити своє 
почуття, своє кохання!... Одру-

Горбацького і до неї — чи житись здобувши права ліка-

ря, тобто через декілька років 
— та чи можлнвож це? Чи мо-
же вона разом віддатись і на-
уці і коханню? Одночасно ду-
матн про зміст лекцій і про 
кохання до Горбацького? Та 
чи й ждатиме сам він декілька 
років? О, ні! Цс рішати треба 
так, або так. 

Другого дня панком поќли-
кала вона до себе діда Омель-
ка, перечитала його того лис-
та, що отримала вчора, пере-
читала й того, що передав їй 
Горбацький, пояснила дещо 
старому, а потім обидві свої 
руки поклала дідови на плечі 
і дивлячись йому в очи, запи 
тала: 

— Діду, скажи мені поправ-
ді, по совісти: чи виходити за 
лікаря Горбацького, чи ні? 

Дід подумав трохи і відио. 
вів: 

— Виходьте пані, і простіть 
мене, старого, що я тоді обра-
знв вас! 

— Я, діду, не серджуся! 
відповіла Уляна. Іванівна. 

Через декілька днів вона бу-
ла вже у Франції, урядила всі 

свої діла і Коли цілком уже за-
спокоїлась, першим чином пс-
речитала ще раз листи свого 
чоловіка, ще раз подумала 
над ними і відповіла нарешті 
на нерозвязане своє питання: 

— Ні, за Горбацького замуж 
я не піду! 

Відповідь її була тверда, рі_ 
шуча й непохитна. 

(Кінець). 

Let Your Answer 
to Bombs Be BONDS! 

We are. fighting enemies who 
will stop at nothing. With our 
homes, our теѓў lives at stake, 
shall we stop short of giving our 
dimes and dollars for Defense? 
Buy Defense Bonds and Stamps 
every day, every week. Buy as 
If your very Ufe depended upon 
i t ltdoesl 

сербів, болгарів, чехіа, поля-
ків і москалів, а нема 4Ї, коли 
мова про 45 міліонів ўкраїн-
ців?^Ось і через таке метушня 
навколо нової пан-словянської 
ідеї, що булаб тепер зрозуміла, 
навіть пожадана, стає досить 
підозрілою. 

Гітлєр є смертельною- за-
грозою дія України, подібно 
як для Польщі, Чехословаччи-
ни, Сербії чи Росії. Нема иі-
кого серед чесних українців, 
що визнававби німецьку оку-
пацію України. Та коли укра-
їнці є проти німецького оку-
панта, то це ще не значить. 
що вони хочуть вернути в не-
волю Москви чи Варшави. Bv-
нн не боряться за повалення 
одної тиранії, на те, щоб на її 
місці прийшла давна тиранія, 
чи настала якась нова. 

Коли проти імперіялістич-
ної Німеччини мають станути 
всі словяни, то вони мають 
бути обєднані великою ідеєю 
свободи для всіх, більших чи 
менших словянських народів. 
Ось це буде пан.слявізм, що 
матиме глибокий відгомін та 
всебічну піддержку всіх тих, в 
кого пливе хоч краплина сло-
вянської ќрови. 

Таке ставлення справи му-
сить лягти в основу не тільки 
боротьби проти Гітлера, але 
також це є перша дійсно трн-
вала підстава до обєднання 
всіх словянських народів. Тоді 
щойно цей гін за обєднанням 
буде природним, бо його вуз-
ли будуть` спаяні справжньою 
всесловянською любовю. Без 
зясування тих підставових за-
ложснь, а і в тому без цілко-
витої зміни у відношенню мо-
сковської й польської політи-
ки до України, неможливе є 
обєднання словянських наро-
дів. Хвилеве обєднання всіх 
проти-гітлєрівських сил може 
існувати так довго, доки не 
буде знищений Гітлєр. Та це 
не буде тривале всесловянське 
обєднання. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОІОЗУ, 



N. ЗІ. СВОБОДА, СУБОТА', 21-го ЛЮТОГО 1942. 

_ 

ПОМЕР АНДРІЙ 
ЧЕХІВСЬКИЙ 

Бічними шляхами надійшла 
з окупованої Франції вістка 
нро смерть Андрія Чехів-
сьќого... 
. Отже ще одна ѓяжка втрата. 

Відійшов з цього світу один з 
тих незломних, висококуль-
турних, активних українців 
давнього типу, які все своє 
життя віддавали українській 
ідеї й за неї клали голови. 

Андрій Чехівський походив 
з священичої родини. Чехівсь. 
ќі з діда-прадіда були все в 
духовній верстві, ще від того 
Запорожця Чуприни, який 
перший висвятився та додав 
д о свого прізвища — Чехівсь-
кий. 

Родина Чехівських дала Ук-
раїііі борців, які ніколи не 
схиляли голови перед воро-
гом. Віддавали Україні все 
життя rt вмирали з її іменем на 
устах. Суворий присуд долі, 
який тяжіѓть над українським 
народом тяжким тягарем, упав 
також і на цю славну родину; 
жадному з її синів не суди-
лось упокоїтись біля " своїх 
батьків на Україні, в рідній 
Г о р о х о в а т u і. Справди-
лись пророкування старої ма 

страшних злиднях і повній са` 

'8 
mm 

мітности. Перейшов всі етапи 
емігрантського бідування і на 
старости років залитися без 
праці й будь яких засобів 
існування. Українська родина 
Єреміевих, з якою його вязала 
найщиріша двружба й спільна 
емігрантська доля, старались 
за всяку ціну 'допомогти йому 
дістатись з Парижа до Швай-
царії, де сама перебувала, але 
й та вільнолюбна й славна 
Республика Швайцарська, що 
споконвіку давала захист п'о-
літичним збігцям всього світу, 
не спромоглась дати візу ук-
раїнському революціонерови. 
Нещасний Чехвіський бідував 
в холодному й голодному Па-
рижі, держачись при життю 
завдяки скромній допомозі 
друзів — українських еміґран-
тів. Жура за рідним краєм, 
злидні, невдачі й повна безви-
глядність підточували нерви й 
серце покійного і так він упо-
коївся 12. грудня м. р. в като-
лицькому домі „Нуазі ле сек" 
під Парижем, як пишуть — у 
страшній тузі й не чуючи рід-
ного слова. Поховали його в 
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Простори Бритійської 
Спілки Держав 

Складові частини бритій-! 10. Бритійська Східня Аф 
ської спілки держав розкидані рика: Кенія, Уганда, Занзибар, 
по всьому світу, а звязуютьсяІТаиганійка, Родезія та інші 
в одну імперію особою коро-Ікольонії. 
ля і силою брнтійської фльо-
ти. Фльота тримає в своїх ру-
ках морські шляхи поміж о-
кремими частинами імперії, я-
кі мов ланцюг оточують ввесь 

11. Південно-Африканський 
Союз — домінія, що склала-
ється з Капляндії, Наталу, 
Трансвалю та інших земель. 

12. Західньо`Африканські 
світ. Головкою ланцюга є о-Ікольонії: Сієра-Леоне, Золо-
стров Великобританія, з якимітий Беріг, Нігерія, частини Ка-
фльота звязує поверх 20 окре- мерўиў й Того, 
мих островів. ІЗ. rjicocTpoe Арабіѓ: Аден 

1. Остров Великобританія!— фортеця, що'захищає про-
має 94,000 квадр. миль просто-{плив з Червоного моря до Ін-
ру й розділяється на Шкотію.)дійського океану. 
Англію й Валію. Тут є столи-! 14. Остров Цейлон — бага-
ця імперії, Лондон, осідок ко та кольонія. 
роля й парлямснту, великі! 15. Індія — напїв домінія, 
промислові й торговельні осе-;що має свій національний кой-
редки. Населення о коло 47 мі-!гоес і віцекороля; великі при-
ліонів. (родні скарби; ділиться на ве-

2. Найближчим до цього і лику кількість окремих дер-
центру кільцем ланцюга є 1р- жавок, племен і каст, які во-
ляндія. Це самостійна держа- рогують між собою, 
ва, звязана деякими справами) 16. Маляйський Иівостров 
з Британією. Це остров npo-J3 фортецею й морсько-летун-
стором 32.5 тисяч квадрато-Іською базою Сінгапур, яка ві-
вих миль з населенням 4.3 мі- (дограє в Азії таку ролю, як 
ліонів. Політично ділиться на Пбральтар в Европі, стереже 
дві частини: Ірландію й Ул )й контролює шляхи з Індій-
стер. ірляіідія — окрема дер- j сьќого океану в Тихий. На Ма-
жава, Улстер — провінція Ан-іляйськім півострові пять фе-
глії. Ірляндія хліборобська, деральних держав. 
Улстер індустріяльний. У 1933-1 17- Ч а с т и н а острова Борнео 

томуж місці 10. грудня (1941 {році Англія вивела своє вій-Іта ниіка інши'х дрібніших о-
тері Чехівської, яка, вмираючи р ' УкРаїнЩ " емігранти, ям'сько з ірляндських портів. Істровів, надзвичайно багатих 
в 1912 році, сказала, що ніхто І ч и с л е н н о прибули зо всіх заќў-1 3. Пбральтар'- фортеця в І природніми скарбами. Кольо-
з дітей не л'яже поруч її моги-1 т и н о кУп ованої Франції, щоб скелі над проливом з Атлянчнії. 
ли, а рознесуть свої ќїстки п о ' х о т ь ч У д о в и м х о Р о м т а квіт-тійського океану в Середзем-j 18. Остров Ґонг-Конг, що 
всьому світу. І так, старший к о ю в і д Д а т ь останню шану вір-'це море, охороняє й контро ; належить до Англії від 1841. 
Чехівський, Віктор,' славний и о м у с и н о в і України... 'Лює цей пролив, затримує во-jpoќy, охороняє вїзд до гирла 
український революціонер, no-j Мені особисто тяжко писать рожі Англії кораблі. В руках! ріки Кантон, що є шляхом до 
клав голову в першій світовій ці стрічки, бо покійний Андрій Англії є він від 1713. року. ) Китаю. 

4. Остров Мальта на Серед-; 19. Австралія — материк, 
між Сицилією й около 3.3 міліонів квадрато-

8 міліонів насе-
Союз місцевих 

боробсько-скотар-
;для кораблів, що пливуть з{ська країна. Найбільший у 
Англії до Індії, загорода для світі продуцент вовни. Друге 
італійських та всяких -інших місце після Канади по плекан-

^ ще літ. Вязала мене з . . - .! ' . , . „ w „ , L , в я 
і зі всею родиною це. Африкою. Довжиною 17 миль, них миль іа 8 

с. і школа;й життя, й ; В е л и к а Ф 0 Р т е ц я й морська талеішя. Домппя. 
о летунська база. Перепочинок держав. Хлібо( 

Українських Націоналістів' 
Андрій Чехівський помер, а О 

т. т и і ТИІДСТІ 
Там-же й сестра Зійа.` 

Отже доля тяжко відплатила 
лицарям України, які ніразу не 
зганьбили українського прапо-
ру і не забрудили українсько-
го імени... 

війні „не за Україну, а за її ќа- був моїм щирим приятелем з 
та". Володимир Чехівський,'молодих ще літ. Вязала мене 3 ^ е м н о м у M0

Tf' 
премієр Директорії, та Мико- HHMj я к 

ла, полковник Синьожупанни- хівських 
ків і командант Києва за Ди- українська музика. Володимир 
ректори, конають на засланні, Чехівський був моїм товари-
відбувши Соловецькі муки пі- ш е и з часів у Семинарії й Ки-
сля большевицького „Процесу ївській Академії, Андрій і Ми-

кола вчились там же одночас-
но зі мною, а молодше поко-

ЄІЙВІсТКйіГбуЛО'̀ ВЖе Ші`-
їми учнями і в тій же Семина. 
рії і в Жіночій Духовній Шко-
лі. З Андрієм же особисто вя-
зала мене ще й школа Лисен-
ка, де ми обидва вчились (він 
— ТпҐву, а я — композиції), й 

Андрій Чехівський народив-!українська пісня. Вона власне 
ся 7-го грудня 1879 р. в родині! відіграла рішучу ролю в світо-
священика села Гороховатки, ѓляді й долі всіх Чехівських, 
на Київщині біля Трипілля.! як не раз розказував мені по-
Вчнвся, як і його брати, в Ки- кінний. В ті страшні часи, ко-
ївській Духовній Семинарії. А ли в Рос'і „на всіх язиках все 
потім в школі співу Миколи і мовчало", українська пісня й 
Лисенка, в проф. Олександра j хори були єдиним джерелом, 
Мишуги, в якого був улюбле-:з якого живлилась українська 
ним учнем і повинен був стать;свідомість, де формувалось 
помішником, наколиб Мишўѓа; молоде українське покоління й 
був залишився на Великій Уќ-; запалювалась національним 
раї'пі. Мав чудовий голос-те- вогнем українська душа на ві-
нор - - і все мріяв про музичнўіќй, до загину, як це було й з 
карієру. Брав завше живу у- Чехівськими. Вся родина Че-
часть в українськім культур-j хівських була просякнута тим 
нім і політичнім життю Києва, j духом і ентузіязмом, який да-
За Української Республики) вала пісня та який робив дім 
служив в посольстві в Римі як j Чехівських радісним, світлим 
аташе, а по упадку українські українським куточком на MOB-J: 
кої влади і розвязанню по-ічазній. суворій і сумній, TO-J , я 

сольств, опинився в Парижі відішній Україні. Отже світлий; Д-р Олександер Кошиць 

кораблів, що пливуть по Се-
редземному морі. До Англії 
иалежлть-від1814. року. 

5. Остров Кипр, морська 
база коло берегів Азії. -

6. Палестина, Транс-йорда-
иія та Мезопотамія (Ірак) по 
сусідству з Арабією, автоном-
ні области. 

7. Суезький канал, під кон-
тролею Англії. 

8. Англійсько - єгипетський 
Судан, у спільному володінні 
під проводом англійського гу-
бернатора. 

9. Єгипет, самостійна дер-
жава в тісному союзі з Анґлі-
єю. 

дружній спогад про гарні хви-
лини, проведені там, та любі, 
щирі й палкі розмови з покій-
ним, пісні з ним співані, нехай 
будуть ласкавою ухмілкою 
при гіркому останньому слові 
„Прощай'.". А книга страж-
дань України запише на своїх І морські бази. 

ні й вивозі пшениці. Третій 
збройний осередок імперії. 
Капітал .‚переважно, .„лщглій.-
СЬКИЙ. 

20. Нова З е л я н д і я — о-
стров простором 104 тисяч 
квадратових миль з населен-
ням 2 міліони. Летунські ба-
зи для Тихого океану. 

21. Бритійська Океанія 
около 250 ріжних дрібніших 
островів на Тихому океані, се-
ред яких більші: Фіджі, Со-
ломонові, Ґілмерта. Еллис та 
інші. 

22. Канади домінія, з 
простором 3.694,863 квадрато-
внх миль та поверх 11 міліонів 
населення. Друге головне мі-
сце по виробі збройної сили й 
перше в плеканні пшениці. 

23. Бритійська Західня Ін-
дія: Бермюда, Ііаіа.ма, Барба-
дос, Джамайка. Трінідад, Та-
баго та інші морські 'й ле-
тунські бази. 

І 24. Фалкендські ост'рови 

НОВИЙ „БОЄВИИ ВІЗЃѓ—З доків 
на воду дреднот „Алабаму" 

у Норфовку, в стейті Верджінії, спущено ОНОДІ 
на вод) дреднот „ллаоаму дсвять місяців перед плянованнм рсчннцем. Секретар 
фльотн Наќс у своїй промові, виголо`шенін на врочистости сиуіпення на воду, за-
явив, що ця подія означає конет. ^обо`ро'нної ери" тії початок „воєнної ери'`. -

З ЖИТТЯ Г Р О В Д 
ІОРҐДНІЗДЦІН 

' ГЕМТРЕМК, МІШ. 

З діяльности Українського 
Демократийного Ќлюбу. 

закупив за $200 Бондіб Дер` 
жавної Оборони, жертвував 
$127 на закупно бомбовнка 
від міста Дітройт і зобовязав-
ся давати на Американський 
Червоний Хрест по $5 місячно 
аж до самого кінця війни. 
Крім того ќлюб закупив 10 

В 1933 р. в нашій громаді)примірників „Історії України" 
Гемтремк, Міш. засновано но-ІМ. Грушейського та „Богдан` 
вий Український Демократич- гетьман: Ўкраїни'! Ю. Вернад-
ний Ќлюб, не зважаючи на ш. ,,_,1.„,.ч ,. . . 

сі.кого. Книжки ці вислано до; що існували ІНШІ того родчі '. 
ќлюби, історія цього к л ю б у ІР'жиих американських людей' 
подібно як судьба всіх амери-Н УЯ"анов. Ќлюб позичив Щ О : 
кансько-українських організа-Іна будову місцевої української 
цій, довга та повна жертвен-; католицької церкви, а $2(і7 
них трудів. Родився він в не-держить в резерві на ці уќра-
достатках. Через кілька літ І-.-„.,..- .. ч. г.. . - ' Ґ 

- v , . і інські потреби, які напевно 6v-
льокувався в комірнім, бо не 
мали ми власної домівки. Зѓа- '1VTb п 0 зaк^,,l^^^,l^" `"'"` війни. 
валося, що ось-ось ќлюб роз- Треба також згадати, що 
летнться. Іклкіб має свій власний дім, 

Та так не сталося. КлюбІгарНу гостинницю без цента 
здобув собі право громадян-) у т а к і л ь к а т и о т і в к и 
ства в нашій громаді ти` почав! 
розвиватися, бо члени ќлюбу 
прийшли до переконання, т о 
це замало є лиш належати до 
ќлюбу, але треба творити в 
ньому центр товариського й 
громадського життя. 

1 жаття в ќлюбі поплило 
відтоді кращим руслом. Ќлюб 

в банку. 
Йоснф Крупка. 

Џ 

ВИЛКС БЕРІ, ПА. 

Закуповують Ьонди. 

На річних зборах Братства 

ДЖОРДЖ СИЛВЕСТЕР ФІРЕК 
котрого федеральна прокура-
торія називає найважнішим 

Історійках ще одне благородне; 
‚Андрій Чехівський". 

ALASKA AND THE ALEUTIANS 

Отже Велика Британія це 
щонайменше 24 більших окре-
мих просторових ОДИНИЦЬ, ЯКІ 
є кільцями в одному держав-
ному ланцюгу, що ним опе-
резано ввесь світ. 

ft-i і.и.і` 

`М-Л' 

-‡ за#$.., 

{'Репну Senst^-Good Defense" 

STOCWNGS tad vxfa polkd 
on tin! off by the toe wetr 

longer thxn when tu^td by their 
topi. Teicb the littlest one" to 
treat locto gently— 

вистарався кільком членам св. о. Нико.іая. відділ 99. У. І і. 
політичні заняття. Не було Союзу ухвалено закупити 
жадної імпрези, підприємства Бонд Оборони на суму сто 
чи нароДнього свята, щоб доларів. Вѓдділ 99. є найстар-
ќлюб н'е взяв в них участи. тим відділом у Вилкс Бері, 

Знаючи, що Америка t у На. Хоч він не є тут найбіль- німецьким пропагандистом в 
війні, й що цю війну вона му- шим відділом, то проте пер- Америці, станув у ВашинГГОЩ 
сить виграти, ќлюб не забуває ший сповнив горожанський о- на суд за те, що не подав уря-
за свої громадсько-патріотич-ібовязок завдяки дбайливости дові певних приписаних зако-
НІ обовязки. Цього року клюб(Союзовців-иіонірін. ном даних. 

У ЦІ ЧАСИ, КОЛИ ЗАХІДНІ ДЕМОКРАТІЇ 
в боротьбі проти тоталітарних диктаторів 

шукають способів мирної співпраці народів і держав 
ОДНОЌ) З КНИЖОК СПРАВДІ НА ЧАСІ Є КНИЖКА ПРО УКРАЇНУ, 

її МИНУЛЕ Й СУЧАСНЕ: 

І С Т 

ВОРОГ МОЖЕ НАПАСТИ НА АЛЯСКУ.—На недавній пресовій конференції в Біло-
MV Домі президент Рузвелт звернув увагу на можливість японського нападу на Аля-
CKV Коли його спитали, чи може'Ал`яска відбити напад, він відповів: Певно, що ні. 

Маленька мала вгорі показує, що від Токйо до Алевтських островів усего 
^200 миль Німеччина має 150 літаків системи Дорніера. шо можуть летіти з ла-
дунком бомб на віддаль 7,500 миль. Чи Японія має такі літаки, не відомо. 

КРАЇ 
проф. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 

В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕВОДІ: 

Ofrit.l hindhng of лосіодір will 
ьие ibt nnia on Н̀іс Jupplie 
, ..' „ . t Voo n'oncv tn invest m 
r . , Ĵ VINOJ Я А М Г $ ! Wtr 

NceUs bmuej'. 

СТОРІН Б23, 4 КАРТИ, 

A HIST 
U K R 

liy Micliael Hrushevsky 
PRICE $4.00 

Для замовлення 
ВИРІЖТЕ Ц Е Й ЩГ 

К У П О Н 
НА КРОПКОВАНІИ 

ЛІНІЙЦІ І ЗАШЛІТЬ 
ЗО СВОЇМ 

ЗАМОВЛЕННЯМ. 

їй 

ДО КНИГАРІІ1 нСВОКОДИ", Р. О. BOX 34Г,. JERSEY CITY, N. J. 
ІІІ.ЧІЛ.ІИІ iHl.iyt яп.іиріи M'.lliuji ц (..‚м ('ІСК')М) і upoufj ьш` 

СЛІІМІ мені примірників ІсюрІі України іірчіі(. Михайла Грушо 
ськкіо і̀, англійськім псрск.мді. 
І ми 
Адреса -
Місто - Стейт — 

. 



СВОКОДА.^СУБОТА 2Uto ЛЮТОГО 1942,, Ц . Ш 

з ѓ з ѓ з ѓ з ѓ з ѓ І З Ѓ І З Ѓ з х 

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН 
не цурався правди, 

1 

тому він припинќи нс-
ред батьком, коли він 
зрубав черешню соки-
рою. Це виглядає, як 
дрібна річ, але може 
власне тому, шо гово-
рив правду, він став 
пізніше 
Америки. 

Президентом 

Ми не маємо наміру 
бути Президентом, але 
ми теж віримо в прав-
лу. Коли ми говоримо 
про наші футра, то 
кожне наше слово — 
дійсно правда. Вироб-
лне.мо їх зо шкірок 
найвищої якості! — у 
найновіших модах — 
маємо великий вибір 
— у різних розмірах — 
і все це в найнижчих 
цінах. 

Прийдіть і переконай` 
теся, .що цс все правда. 

Michael Turansky 
350 SEVENTH AVENUE 

NEW YORK, N. Y. 
LACKAWANNA 

4-0973 

BETWEEN 
29th A 30ih STS 

16th FLOOR 

,з#с, що організм потребу$ відѓ 
ішнідньої 'дієти,, трацу, -.щеп? 
дення, застрикувань, свіжого 
‚повітря, або пастильок, що 
мають залізо та аршснік. Важ-
нею` річчю; в ѓіюдібішх винад-і 
ках є придержуватися і чисто? 
ти,, бо .витискання чиряків ^ j ; , a r W "Ш"Д "м- ь̀ ^ '-" 

ІМІГРАЦІЯМ ПИТАННЯ, віл, 
нелегальний приїзд, справи моря-
ків. Відповідна ПОМІЧ І порала. 
Порали бел`матно. ї Я ^ 
LEONARD TROSKIN —. і Іииадішк 

і llvt'i in'і м ніі Нотир. 
67 W. 44 St., New York City. 

Tel. MUrrmy Hill 6-0918 
Чах для. порад uLi і ди 5. ѓод, UOIL 

ТЕПЕР В УНІФОРМІ. Карол Лендиі. фільмова актор-
ка. відома як „светер герл оф мувіс", закинула светер 
і оділася u уніформу. Тепер вона переходить вишкіл 
оборонця домів в Лос Анджелес: 

The emergency defense program -. 
of training provided an opportunity і 
ifor practice and experience in thci 
I various trades, ar ts and professions 
Inot only greater than available un-
!dcr the old peace-time Army sye-
j tern, but far more varied and com-
jprehensive than anything the aver-

ffi Г 5 . Ї Й . ^ a d i i P " " . c,„ „ . . . . . , тим, що , , , , 

Чиряки. 
Чиряки бувають ріжносо 

роду і ріжної величини. Чиряк 
є болючим місцем під шкі 

ню передісталися ааразкн 
(баќцилі), котрі викликують 
запалення залоз, призначених 
до виділювання поту, що 

І vent of hostilities the opportuni-
jties for practical experience in vir-
Itually every field of human en-
Uleavor—there is hardly any talent 
ior skill, except perhaps, that of the 
beautician, which the modern army І с п г ж Ч И Н и е м а д і , ‚почервонілі і 

'does not require -have increased І r -
‚beyond the most optimistic hopes j сверблячі прищики. 
;of peace-time. Th net result isj Більші чиряки виростають 
that any individual taken into the м n p o T „ 3 j кількох днів нераз 

! Army, whether by operation of the! , .. _r 

selective service act or by his own j ДО величини голуоячого яйця . 

драпання ‚-спричиняє перено-і 
шеішя заразній на інші части! 
тіла. Мал'і..чиряки можна здер-j 
жаяи..в ї$ніи розвитку, при 1 
помочі смаруваиня йодиною! 
або ќольодіонрм. ђеликі чиря-j 
кн належить віддати ліќўвак-і 
ню лікаря. Чиряка коло носа,! 
на горішній губі або в усі ?ре-j 
ба піддати лікуванню лікаря. 

1 - і і` 
наше'-Учені . годяться, що 

сонце вкінці розлетиться іЩ 
страшній експльозії, одначе це 
не наступить скорше, як за 
кілька біліонів літ. 

П Ѓ О Д А КЬ 
ДОЛІИ, ФАРМИ, РЕСТОРАНИ, 
САЛУНН, БУЧЕРНЇ, ГРОСЕРН1 

й ріж мѓи о рида бмзнесн. 
Полагоджуќ) нотаріальні справи. 

Продаю ріжного роди асекурадію 
П Е Т Р О Б А Р Т К 1 В 

Real Estate', ft Insurance Broker 
Notary Public, 

309 E. 14. Su New York, N. Y, 
PHone AH 4-82S4 " 

Д-Р C Ч Е Р Н 0 8 

НАЙДУТЬ ПОСАДУ З 
ПОТРІБНО ДЯКОУЧИТЕЛЯ до tpc-

ко-кашліиіької ііарохіі св. О.`гійко-
.іая. -Канднд.щв іфисиіьсн ""Лати 
свою`` аплікацію і свої . кваліфікації 
nil адресу: і'''-1 

PAUL TALPASH, } -
219 So. 3.d St., St. Сімѓ. fh. 

j нвншй ш д Г П 
НА ПРОДАК 

j П О С М Е Р І № ї ї І С І І 1 

Fbcrpi Л ИррніадІ недуги чодо 
ліків і жінок — Шкіра ` в' кроь 

9 АнадЬа кроои дда аодружого сві 
1 ДОЦТВЕ. 

І # ГсиороТдн ft жслякм л ідўеться, бе. 
опера цЃі. 

223 SECOND AVE., car. MlV. ST. 
NEW YORK CITY. Rope 14. 

Gramerey 7-7в97 
Офісові ГОДИНИ 10—8; неділя II—X 

Жінка-доктор до обслуі я. 
X к флюроскоп.—Екзамінація $2.00 
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enlistment, will have a chance to 
-return to civil life with a special-
ized training which he could have 
obtained as a civilian, under nor-

,mal. peace-time conditions, only 
' through the expenditure of more 
time than he will spend in the 
Army and considerable money, 
whereas the Army will pay him 
for the service he gives it while 
improving his own capabilities. 

Є вони ясно червоні, округлі й 
спочатку тверді, а після мяк-
нуть но нагромадженню в них 
матерії. Такі чиряки є дуже 
`болючі, докучливі в ночі як в 
день і тіерешкаджають у спан` 
ні. Сусідуючі з ними залози 
підлягають побільшенню і 
змнкшешпо, внаслідок чого The changes made necessary by 

the situation in respect to national повстає гарячка в місці, де no-
defense also arc reflected in t he : казались чиряки. 
Army's schools for Jhe-higher edu- З а р я к і д і с т а л н с я п і д 
cation of officers. The War College . . 

„ ч " . п л Т , ! w . ^ S r ^ w ^ h " ^ s suspended for the duration of шкіру, спричиняють з а в а ѓ д и 
S o n D C In th" former of-: t h c emergency and its facilities de- чиряки, хіба, ЩО ВІДНОрніСГЬ Г 

the thirty-ninth of a officers were given training in the l ^ t c d
w

t o W a
f

r ^ P ^ e n t activities ш к і р и e д у ж е сильна. Причини і 

YOUR ARMY 
officers the Army maintained two 
schools, thc Command and General 
.Staff School at Leavenworth, Kan-

(This is 
series of articles, prepared byArmy handlin 
Information Service 
Street, New York 
liU! HfatUt'y Uf ffTL' 

and its 

В Асгор% Л. Ай., И. Pl4 no-
мер ДНЯ НКЧ ЛЮТОГО 1942. по 
короткій, але нсбе.)Пі-шій ішр-
ковій недузі чденБр. CBJ О. 
Ннно.тн, від. 5. уЃ Н. Союзу, 

'ТЕОДОР БЕРНАЦЬКИа 
Покійний уродився в році 

1884, в селі Краоюпуще, повіт 
Бережани, в Галичині, Зах. У-
країна. 

До У. Н. Союзу вступив 25. 
лютого 19(29. р. При счерги 
чнслив S8 літ. 

В` Америці в смутку поли-
шив жінку Катерину і замужну 
вже доню Анну, замсшкалнх .в 
А^тт)рія. 

За життя був дуже приємної 
та товариської вдач). 

Похорон відбувся в четвер; 
19. лютого, з дому жалоби, 
43-10 Гренд Ев. в Лсторія до 
церкви св. Юрія в Ню Йорќу, 
а відтак, при здвнзі родини, 
знайомих та членів Братства, 
на цвинтар Кадьварія, в Брук-
лині. 

Відпочивай, Друже,'у прибра-
нііі нашій Віѓчнќі Америці, і 
хай Тобі цільна земля Вашмнґ-
тона буде легкою! 

Ми.хашо Бел% секіі. 

БОЛІНІГ 
І Рани на ногах, опухлі ноги, на-

бряклі шнлн, болючі нога, флебі-
тіс (запалення жил), напухлі або 
болючі коліна чи кісточки 1 рсв-
матичні ноги успішно лікуємо НО-
внмя еврооейськніш методамн без 
операцП. 

Лікує згрубіння днток і КОТНИШ. 
Офісові години: іцолгнно від. І 

до б ввечір, в понеділки і четвер-
пі від І. до 8:30 ввечір. Нема уря-
доних годин У неділі. , , ^ 

Dr. L. A. BEHLA 
3 2 0 W . 8 6 S t , New York City 

Близько Бродвею. 
ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СПЕЦІЯЛіЄТ. 

ТРИ-ПОВБРХрВЮТ 
БИЗНЕСОВИЙ ДІМ 

на 8 кімнат ^ великий с'тор у Ніл-
міигтон, Дсл. ‚на Higitway, яко щяег 
да New. York,; і Washington. Найкгкі-
ше надаетБсі" на турист і ом 1,'рс-
ставраігг. Продам дешево. По .̀-, і"' 
формації п ришу писали па адрс-
су: " - ЗУ-і 

ТЕОДОР ЧОРНтЯ, 
313S._0'poaneU S t u BJlimorepKW. 

In n l i i і O l i r i l HI i.i Ш }I'M 

fiXTXX 
И 

facts and figures on its organiza- handling of the problems ̀ оѓ g r a n d { ^ " ^ ^ t T J ^ ^ L f ^ l S t ' 
twn,) strategy. The conrses l a s t e d U n l n e І Т ^ ^ ? Ж ? . ^ Л и Ї ^ . " Л 

1. Загальне ослаблення 
1 ПРИЧИНІ: НЄДОКроВНОСТИ, }№ВМІ- ввечір. Вт неділі ЗГІДНО З УМОВОЮ; і 
і лого шдкормлювання, зденер-І ; 7 , s ^ ^ H n j f i e l f А ^ ; Г J ' І 

ДЄНКНХ ВИЧЄриуЮЧИХІ TeL Еммея 3-4468. 

янковйч ї`ї 
-ХІРУРГ 

Урядові години: 
n o j j . Від І—"З пополудні і від .6—№ , 

months and required intense a p . . a n d the training of these units in 
plication on the part of the stu-jmaneuvers provides ‚opportunity 

In the years following the F i w t ^ e n t s ' f o r a c t u a t fic,d training to sup-
World War the Army maintained , - " . . r .. W a f . . v iplant the map problems and tacU- аУаа"` 
sehools for all of its arms and ^ J J J f ^ Ь і Й Д Й Ї ѓ И Ф$ ҐгїЬе Pfасе-time Com- орган.зм недуг, цукриці і НЄ-
^ c e s j n addiUon ^ о Ш Ш № $ Ќ і ^ ^ Д У Г И "ГК-
SSSS^S^^S ,1 ^сезвагу to revise iteyeduc^ іЙГнЙ"ї?г68^ tSn i i B

a S %Я 2- Локальне ослаблення 
n e e r ^ t ^ C h e m i c a l Warfare Ser- U ,o n a I aysU:ra m^ order to increase : f i e d y o u n g officers in various spe- шкіри через безнастанне її по-the vice,' the Coast Artillery, the Ad- i i l c 

ju tan t General's Department, the 
Finance Department. SignalvCorps. 

output ' of trained personnel.;cialized duties of staff and line. 
revision included expansion of JThese courses cover three months, j 

the schools and the shortening, in- The output of graduates is being 
Ordnance Department and Medical t ^ ^ a t i o n and specialization of increased as rapidly as the ficili-
Corps were among the War De-
partmcnt agencies which maintain-
ed schools for the training of both 
commissioned and enlisted person-
neL 

Through the years of peace. 
with a small regular army as the 
only normal source T)f students. 
these schools were comparatively 
small establishments and their 
courses of training were excep 

дражнення, або тріскання її 
від ношення гострої одежі, 
шкірні недуги або інші при-
чини сверблячки і драпання. 
У той спосіб заразќи розно-

the courses. The peace-time sched- ^ д 0 f t h e school can be extended 
ule had contemplated fritting men ` T h e rapidity with which the 
for instructors, and also providing Army's school system was ex-
thcm 
utilize 
service act made available a con-j program of rapid expansion has u , . 
siderabrc number of men ‚who jdemonftrated the soundness of the , и Р я к и показуються поодн-
possessed i)rofessional knowledge!planning by which the Army HOKO або громадно. Нераз HO-' 
of their subjects sufficient to quali- ^established the original schools. и и появляються по кілька ра-
fy them for instructors once they The successful manner in which , . . г я м і м МІГ1І І я „„ ^1 
had been taught to apply their it operated through the emergency з ш н а г , м c a M 1 M М1СЦІ- a ц с л о ' , 

tionally thorough. Not only did knowledge in the Army way. In ' i s evidence that it can be readily казуе, ЩО заразќи полишили-: 
they equip the student for his mil- the cases of those who were not adjusted to thc needs of a nation ся внутрі шкіри. Чиряки є- За-j 
i tary duties in his special branch so well equipped thc needs of the ia t war. разливі І МОЖУТЬ повстати на 
^ ^ Ж ^ І Ш # Ш ? ? Ш . t h e ? ' ^ . r ! t L y . . b e c a m c

J
p , i r a _ r a ^ u n t а"^.ѓЬдїїіиіііііііііівиііііііііііііміііішіи пі іп ріжшіх частяхтіла, а передцв-

: д-р волод. ГАЩИЦЬ : 
І! УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР. ХІРУРГ 11 

І АКУШЕР 
;690 S. 19 ST., NEWARK, N. J 
і; Td.: Eases 3-5066 
; Урядові години: Від 1 до, 3 попол. 

від б до 8 ввечір. 
І! В яеді.іі згідно з умовою. 

ПОПРОБУЙТЕ 
ЧИСТІ ПРИРОДНІ ЛІКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЧАЇ: 
Ч І.—І`РУДИИЯ ЧАИ ДЛЯ тих, 

що іі'ридяіь її.І кашель і 
продихові подражнсііня вна-
слідок иростудн. 

Ніна $І за иикеі. 
Ч. 2.-ШЛУНКОВИЯ ЧАИ-АДв 

тул,- иіо терплять на шлу-
ІІ"К і кпшкпні недомагання: 
газ і чиѓў, спричинену над` 
міром красу а шлунку II 
часове затвердження. 

І(і)К! $І іа пакет. 
ч. а-дюртггичнии ЧАЙ— 

для тих, що тсршіягS від 
аанору сечі, іірннагідного 
іщдражімиіня міхура it сс-
'іиішіи іірншіду. та болі 
крижсй`від присіудіь 

І Нив $1.75 за пакет. І Посилайте сво'ї замовлення до: 
і н Mr.. GRETA LESKOVAR, 
ЏІ 507. Б. 73 S ^ Nm V^k, N. Y. 

ІХТЇТХХГХХ7ХІІГІХ^ДХХХХХХ^ 

ПІДПИРАЙТЕ СВОК 
БИЗНЕСМЕНІВ. 

with training they, could:panded in the face of the emer- сяться, або втираються в шкі-
г life. The selective j gency and its adaptability to a py і спричиняють чиряки. 

retical foundation and broad рѓас- courses wen1 designed to produce 
tical experience which could be soldiers capable of doing a spc-
utilizcd to advantage in starving a cial job to the shortest possible 
career in civil life in the event lie j)eriod of training. This system 
decided to quit the Army. A con- does not, however, deprive the sol-
sidcrable number of successful dier of the training which will as-
civilian technicians, mechanics and sist him later in civil life. Once he 
specialists received their basic has completed his school course he 
training in their chosen careers in begins practical experience which 
one of these Army schools. This in the small peace-time Army 
training was, in fact, one of the which preceded the emergency it 
inducements to enlistment. was not possible to provide for 

For higher military education o l him. . . . . . , . . . 
а і я я я ш в ^ п н п н в н і і в в а в в в п в п в в п а в в 

FOR 

ICT0RY 
BUY 

UNITED STATES 

BONDS - STAMPS 

сім на шиї, обличчю, під па-
хами, иа плечах, тощо. Чиряк 
дозріває звичайно в 7 до 10 
днях і якщо його не прорі-
жеться, тріскає, а тоді з нього 
випливає матерія. Рана годь-
ся звичайно в сімох або кіль-
канадцятьох днях. 

Часта поява чирякш дока-

шнжуючо-
і власної волі 

' З А Й В О 
Зовсім .інііво вдав.чтися до 

ю ціну иогребника, котрий 
іѓродў%у̀ $ над низькою ціною. 

Наші ўслуги, можна дістати таксамо 
дешево (на ділі дешевше), як в інших, а 
кожний .матиме те розуміння і вдоволен-
ия, що дістав ўслугу найліпшу, яку лише 
можна дістати. 

STEPHEN JJEWUSrAK 4с SON 
FUNERAL DIRECTORS v 

77 Morru St., Jcficr City 34 E. ZSth St., Bironoc 
Phone: Phone: 

Boreea 4-5083 Bayonoe 3-0540 

' mm .i - . — -, I 

. -

В І С Ў Ь ПРИШЛЕЌ 
ВИРШНИЌ І ПРОДАВЕЦЬ 

m Е`Б л ѓ в і -"GRANT СШСЬБ 
UPHOLSTERY С а , Ішг. 

2469 WEBSTER АУЕгЛЯ 
' Ne.r 188tb St. 
B R O N X , N5 Y. 

Mae на -складі 
Р!ЖНІ Mf БДІ 
доброї ЯКОСТН, 

ПО дешевій 
цінЃ. 

'-і. Tclcphon#t 
S FOrdham 
— влевв.-

" " "Ml.ll .І . . 1 ^ . 1 1 , , 1 Џ 

Р И Й ПОХОРОН" цеіо поегар-
)іою мета-ісішю 

труною, ДВОМА антами, караваном, 
оааьсамуванням, вжк-
вднням Похоронного 
Дому і т. д, -LJ 

Все, чого треба, з виїмком одш-
ня в ііалсжнто'аеп за церковну 
відправу А ішннтар. 

S. К А N А І K A 1 N 
4 3 1 St etc St., Perth Ага boy, N. J. 

Phone: Perth Amboy 4-4(646! 

МИРОН ЛИТВИН І с и н 
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 

Обслуга щира і чесна 
Л1а!гГ Office: 

383 MORRIS AVENUE, 
cor. Springfield Avo. 
E W А Ќ k, Л l N 

Pbone: E M M 3-5347 

Branch office (Філія): -
969 SOUTH BROAD STREET, 

T R E N T O N , N. X . 
Phono: Trenton. 8588.""' 

Т А Р З А Н , ч. 509. Відмовлено в о л і . 
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TAR2AM R E M A I N E D ^ 
A PRISONER OF 1 
тне PIRATES, 
WITH S I M P L E -
M I N D E D A L I 
A S HIS GUARD. 
ONE NIGHT A D 
W H I S P E R E D . . . . 

Jf^T.. ‚'4Щ- -; V VA' 

. ..Ї̂ ЛНжП це ^^%^Рї iuj^wd 
ЖТС^2Д5ИГГУ ^)-$к 

Ш^щіУтУш Я V v J Ж` Ум ^ш 

шш { fflff 7 І І Я Ѓ :;Ч в̂ 

1ГТ І 1 ' І 11 IILJ 1 г"г4шл v LJiW^l 
йУ^п^г) і S}{ іл 

"О MIGHTY TARZAN, X A M 
YOUR FRIEND. I'LL LOOSEN 
YOUR. BONDS. YOU CAN SWIM 
ASHORE. 

''WiLUiXJU COME WITH ME?" " N O " 
ALI ^ANSWERED, "I LOST MUCH BLOOD 
IN THE FI6HT. I CANNOT SVMIM SO FAR." 

"IF YOU LET ME ESCAPE,0" 
THEY MAY KILL YOU. NO, 
TARZAN DOES NOT BUY 
PREEDOM AT SUCH A PRICED 

І В А Н В У Н Ь K О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

зараджує орогребамн no піт гак 
низькій як''$150. 

Обряуіа найкраща. ' " 

J O H N B U N K O 
Uccn.ed UndertJter ве Embalmer 
437 Е. Sth ST.. NEW YORK CITY, 
Dignified funerals as low as Я 50. 

Telephone: GRaaiercy 7-7661. 

Тарзан став тепер вязпсм пі-
ратів. Прнвязаного до стовпа 
його стеріг Алі, якого ум не 
був дуже глибокий, але серце 
щире. 

Одного разу він прошептав 
до Тарзана: „Могутній Тарза-
не, я твій приятель. Я розвя-
жу шнурки і ти можеш собі 
поплисти на беріг". 

„А ти поплинеш зо мною?" 
— запитав Тарзан. „Ні", від-
повів Алі. „Я втратив багато 

І ќрови в боротьбі і далеко не 
можу плисти". 

„Коли ти допустиш до того, 
що я втечу, тебе за те вбюгь. 
Тарзан не купує своєї свободи 
ціною чужої ќрови". 

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

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
129 EAST 7th STRJECTT 

NEW YORK, N. Y. 
Tel: Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE ft CHAPELl 
707 PROSPECT AVENUE, 

Сеяг. E. 155 St.). BRONX, N. T. 
Tel.: Mel roan 5-6577 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ 
ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ-
ТИ. А ПРОСВІТА — ЦЕ СИЛА. 

; ' 


