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ВАШИНГТОН. — Президент Рузвеят виголосив 
промову при посвяченні вўѓольного каменя розпо-
чатої будови памятника Джеферсонові, основникові 
Демократичної Партії. Джеферсон був одним з ос-
новноположників американської демократії, пропо-
відуючи науку,-що-кожна людина повинна ̀ мати на-
лежний круг свобідного діяання, щоб у ньому 43И-
явити свої персональні здібності. Посвячуючи --ву-
гольний камінь ного памятника, президент Рузвелт 
сказав, що демократично-републиканський устрій 
усетаки ліпший,-ніж котрийнебудь Інший, і ми по-
вннні бути задоволені з нього. гВодночас він-тавру-
вав диктаторські устрої, які опираються не на,волі 
народу, тільки .-да волі одної, чи кількох дібраних 
собі одиниць. А на далеку ̀ мету опінія загалу таки 
показується правильніша, ніхопінія одиниці, гово-
рнв президент. 

ПОЛІЦАЙ ЗАВИВ ПОСАДНИКА ДОНҐ^ІЧУ. 
ЛОНҐ БІЧ (Лонѓ Айленд, Н. й.). — Паліцай.Ду-

лі з особистої.пімсти напав на посадника примор-
ського містечка Лонґ ;Біч, Едвардса, і внстрілом з 
револьверу повалив його на землю. А коли тілохо-
ронитель посадника, Волш, хотів - роззброїти Дулія, 
той іще^раз вистрілив і тяжко зранив.Волша. Опісля 
пішов до лежачого на землі посадника і віддав у 
його плечі ще кілька стрілів. Посадник помер. По 
тім учинку Дулі віддався;в .руки поліції.і розказав 
цілу історію, чому так поступив. Отож посадник. 
Едвардс усюди виступав ‚проти Дулія і внаслідок 
його заходів Дулія не вибрано на наступний глк 
предсідником „поліцайського добродійного фонд}'". 
Думка, що-посадник переслідує,його, не давала ио- ; 
му спокою, аж доки не довела його до того трагіч-
ного вчинк.. 

БУДУТЬ БУДУВАТИ ТУНЕЛЬ У НЮ ЙОРЌУ. 
^ ВУШИгтґТОН^Дж'есДжовнс,`през1йдент адмі-
ністрації фѓедеральних пбзичок, заявив, що вже в 
найближчих днях буде вирішена справа, позички міс-
ту Ню І Йорќ, суми 70 міліонів долярів на ціль побу-
дування тунелю з;Бетері Парку до Бруклина. Місто 
задумувало -будувати ОЙІСТ на тім самім місці. Але 
коли департамент війни спротивився, будуть буду-
вати тунель. Внаслідок заяви Джовн.са можна.бути 
певним, що та.справа вже порішена і в короткім 
часі тунель зачнеться. будувати. 
БУДУВАТИМУТЬ ДАЛІ ДЕШЕВІ АПАРТАМЕНТИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Нюйорська комісія будови меш-
кань заявила, що місто Ню'Йорќ має в пляні побу-
дувати для-1,260^000 своїх мешканців дешеві, а мо-
дерні мешкання, на-місце-старих і невигідних домів. 
Будови буд}ѓѓь І відбуватися по всіх пятьох дільни-
цях Ню йорќу. ` 

ЗАКЛИК ДО МИРНОЇ РОЗБУДОВИ. 
НЮ ЙОРЌ.— Спільник ‚фінансіста Моргана, Дя-

монт, виголосив прилюдну промову, в якій сказав, 
що Америка повинна держатися здалека від війни, 
але повинна ріжними воєнними і .невоєнними про-, 
дуктами помагати,Англії і Франції. Водночас Аме-
рика повинна;так.розбудовувати.свій промисл, щоб 
він мав тревалі основи, а.не зазнавав.потрясень із 
скінченням війни. Інш і̀ бесідники підкресляли, .що 
війна вЕвропі може мати погані фінансові натиски 
на економічну структуру Америки. 

КОНФЕРЕНЦІЯ ВЛАСНИКІВ tCTAJII. 
НЮ ЙОРЌ. — На конференції представників 

сталевого -промислу промисловець Фовдлі вигодо--
сив промову, в -якій говорив, що в американськім 
промислі йде-до зудару між .впливами.р_адикадьних 
робітничих провідників з приватним промислом.; 
Радикальні робітничі'провідники, говорив` Говдлі, 
хочуть замкнути всі головніші галузі промислу ви-
ключно для юнійних робітників. А це, казав він далі, 
зле відібєтьєя на самім промислі, а;навіть може ви-
кликати інфляцію. 

ВИШКІЛ РОБІТНИКІВ. 
ВАШИНГТОН. —' Національна конференція в 

справі .робітничого законодавства, на якій радить 
39 представників стейтів, рішила звернутися до де; 
партаменту праці з пропозицією, щоб федеральний 
уряд запроваджував усюди по стейтах виховні кур-
си, в яких виучуваноб робітників нового ремесла, ко-, 
ли старе ремесло стало непоплатне. На тих курсах 
відновлюваноб також-фахове знання тих робітни-
ків, які довший час внаслідок безробіття були не-
чинні. 
ЗМІНЯЮТЬ ПЛЯНИ БУДОВИ ВОЄННИХ КОРАБЛІВ 

ВАШИНГТОН. — Діючий секретар ларинарки, 
Едісон, заявив, що студії європейської'.морської вій-
ни змусили американські власті змінити пляни в бу-
дові двох нових американських воєнних кораблів, 
„Колюмбії" і „Клівленду". 

НОРИКБЕРЗЬКІ ПОСТАНОВИ 
ДЛЯ ПОЛЬЩІ 

зберігає мовчанку, чи він буде І ЛОНДОН. — Доходять ві-
в$ретє кандидўѓати, чи ні. Се- домо'сті, що канцлер Гітлер є 
ред демократів у тому зідно- La те, щоб застосовувати „но 
шенні є роздвоєння. Сенатор І римберзькі постанови" щодо 
з Каліфорнії, МекЕду, недавно І „расової чистоти!' також і на 
заявив, що президент.Рузвелт теренах Польщі. .Вже має ,бу-
є необхідний і він мусить:дсан-І.ти виданий у Польщі розпо-
уцедуівати втретє, навіть колиб( рядок, що має перевести спис 
особисто не хотів. Бо лише;Людности у тому напрямі, чия 
він може забезпечити Амери- і раса, є „чиста",. себто чи і в 
деў перед війною і продовжа-^кого не пливе часами жидів-
ти той-: політичний цілях, наіська кров. 
.якім стоїть нннГ Америка. А се'-1 .. .-- ‚-ярр— 
натор Вен Нон5 заявив, що в` 

ніякому разі А буде піддер- НОВА НІМЕЦЬКА'ПОГРОЗА 
жувати третьої кандидатури; Б Е р л і н '_.. Змов урядово 
Рузвелта, а навіть буде проти заповідають, що Велика Бри-
-неї виступати, ; хоч належить; . ^.ПІ. 

„ і - ,-, -'' і танія пізнає в дуже І короткому 
до Демократичної Парти. Г- л --

^ к - ^ , часі, що це значить бути у вш-

і нивяюня 

`НЮ ЯОРК. — Окружний) Нот. Водночас президент далі 
прокуратор Дюі розпічне при 
людною промовою 6 грудня-в 
Мінеаполісі кампанію за здо-
буття номінації н'а кандидата 
на президента з боку Рел`уб-
ликанської Партії. Подібні за-
ходи роблять інші чолові ПрОт 
відники в Релубликанській 
Партії, сенатор TeqVr і ґубер-
натор 'Брікер. 

в `Ню (Йорќу приятелі за-; 
ступника президента Тарнера 
оснували кватиру виборчої 
кампанії, що веде агітацію за 
назначення його кандидатом 
на президента з боку Демо-
кратичної Партії. Подібні за-
ходи робить адміністратор 
„сошел секюриті", Под Мек-

ВЕІЕИШ№ШНА ЛАБОРАТОРІЯ 
В АВТІ 

Бюро Біольогічного Огляду 
влаштувало мандрівну лябо-
раторію для охорони диких 
звірят. Міститься вона у від-
повідно приладженім авті. 
Вправні лікарі для звірини 
можуть навіть забирати хорі 
чи ранені звірята до такого 
авта як до шпиталю. Дикі 
звірята лікується в ціли кон-
сервадії звіринного св'іту 
краю. 

ЗНАЙШЛИ Ш Т І ПЕРЕДПОТО-
П О В О С З В Ш И -

Пічас копання на вулиці пе-
редмістя, Лос Анджелеса, зва-
ного Гайленд Парк, знайдено 
30 стіп під землею закаменілі 
кості величезної, нині вже ви-
мерлої породи звірят. Кістка 
ноги мала 8 цалів у промірі. 

Повідомлено Каліфорній-
ськніі Інститут Технольоґії, 
котрий почав добувати всі 
кістки, щоб заховати їх для 
свого музею. 

і ' Г І С И І І {ні з Німеччиною. Це має від-

ЩЕ ВЃДКРИВАШТЬ НЕВІДОМІ і J , o c i m , c " ^ " - ' ^ "" 
ПРИРОДНІ СКАРБИ АМЕРИКИ ілодок і ніліецькнх літаків-̂ Зом-

ЧЗовозів. Все, що досі було, 
ѓяк заповідають папісти, було 
тільки підготовок) властивої 
акції. 

Інжиніри, що взялися копа-
ти в копальні Ќалгуна коло 
Далонеґи, в стейті Джорджія, 
знайшли великі `поклади золо-
та. З кожної тони матеріялу 
можна добути золота варто-і 
сти 60,000 долярів. 

Коло Бизбі, в стейті Арізо- РИМ. - - Премієр Мусоліні 
на, відкрито поважні поклади дораджував студентам, щоб 

КНИЖКА І ЌРІС 

молібдена, мінералу, дуже ва-
жного для фабрикації сталі. 
Сировець продається по-Здо-
ляри за фунт. 

держали ќріс зараз коло 
книжки, бо „доперва книжка 
і ќріс зроблять студента пов-
ним фашистом". 

= 
ЗМІНА ВОЄННОЇ ТАКТИКИ ` -̀  ' 

ЛОНДОН. — Затонув неве-
ликий англійський корабель 
при самім бритійськім побе-
режжі і то впродовж одної 
мінутн, при чому згинуло 9 
моряків. Як причину `подано 
„вибух", але панує таке перс--

конання, що корабель .вдарив 
на міну. З цього заключають, 
що німецькі субмарини закла-
дають тепер міни на тих шля-
хах, якими курсують анґлій-
ські кораблі, і то навіть при 
-с^ійм--бритінєькш березі.' 

БОЛГАРІЯ В КЛОПОТАХ 

44Е СПОДІВАЮТЬСЯ НОВОГО 
-̀  ‚ЗЕМЛЕТРУСУ 

С;Єйзмографічний , в)дділ 
Фордгемського університету )В 
Ню Йорќу жаже на основі сво-
їх реєстрів, що нечможна спо-
діватцся скорого повторення 
землетрусу, .котрий навістив 
у середу південну частину 
сгейту Ню Джерзі, східцю 
частину Пенсилвенії та сусідні 
частини Делаверу й Мері-
ленду. ^____ 

Л Л Ь Ш О К Е В ШПИТАЛІ 
. Один поліційний урядник 

міста Філядельфії відкрив, що 
-відомий бандит Аль. Капоне, 
випущений недавно з феде-
ральної вязниці на Сан Педро, 
в Каліфорнії, знаходиться т-е-
пер в одному шпиталі І на- пе-
редмісті Філядельфії, де він 
лікується на недугу, звану па-
резією. Недуга проявляється 
параліжом нервів руху, при 
чому нерви чуття неспаралі-
жовані. 

ПЕРЕХРЕСНІ СВІТЛА ДЛЯ 
ПІШОХОЛІВ 

Щоб зменши ч чис.-р неща-
сливих випадків ` піі' )хода-
ми, Ќрослі̂  президеі.: Н ойор-
ського `Автомобільного Клю-
бу, радить завести перехресні 
світла для пішоходів. Малиб 
уставити такі світла на пере-
.хрестях, котрими проходить 
велике число людей: коло 
шкіл, фабрик, -спортових арен 
і парків. 

І ЛОНДОН. — В Англії зда-
ють собі доібре справу з того, 
що Совєтн наматаються опа-
нушати Болгарію, використо-
вукхчи при тому „словянський 
сентимент". Совєти є за те, 
щоби Болгарія дістала від Ру-
мунії Добруджу, а вони Баса-
рабію. Таким чином Болгарія 
булаб у сусідстві з Советами, 

а це значить, що й большеві-
зація Болгарп не булаб за го-
раміі, так яЌ тепер. Крім того 
Совєти моглиб через олану-
вання Болгарії натискати силь-
ніше на Туреччину,- а також 
лекше поширити свої впливи 
на Балкані, зокрема в Греції 
і Югославії. 

І ТАКИХ НА ФРОНТІ ТРЕБА. 
Швець, на службі в французькій армії гіа лінѓї 

Мзжіно, відкрив свій варстат для вжитку воюючих 
жовнірів. 

В АЙШЇПРО ЗАХІДНЬО-УКРАШ-
`ї СЬКІ ЗЕМЛІ 

ЛОНДОН. — Агенція Гаваса подає, що з.нагоди 
перебування ген. Сікорського, теперішнього поль-
ського преміера, і А. Залеського, теперішнього 
польського міністра заграничних справ, виринула 
знову справа .відбудови Польщі. Агенція подає, що 
польський уряд згідний з тим, щоб не натискати на 
те, щоби Польща повстала наново в.давніх грани-
цях, якщоб таке домагання мало довести до війни 
Англії, чи-там аліянтів, з Совєтами, що загарбали 
західньо-українські й білоруські землі. ;На ту тему, 
як подає агенція, дебатовано підчас конференції 
представників польського нового уряду з ?бритій-
ським міністром заграничних справ, Галіфаксом. 
Конференція тривала 90 мінут. У заміну за ті -землі, 
якщо аліянти вийдуть -з війни переможцями, Поль-
ща має дістати нові території, що тепер -входять у 
склад німецької держави. 

ВІЙНА ПОШИРИТЬ КОМУНІЗМ, ДУМАЮТЬ ' 
`ЎМОСКВІ. 

МОСКВА. — О. Ярославський, большевик ста-
рої гвардії й̀ керівник советською безбожницькою 
пропагандою, заповідає, що теперішня „імперіяліс-
тична війна" закінчиться „триюмфом комунізму". 
Попередня „імперіяліст'ична війна", ‚каже Ярослав-
ський, завдала тяжкий удар капіталізмові і скинула 
з тронів Романових, Габсбургів і Гогенцолєрнів. А 
ця друга вже повалила Польщу і збудила в Індії по-
неволені Великою Британією народи до нової бо-
ротьби за визволення. Та війна цілком певно далі 
ослабить імперіялізми і доведе до їх упадку, а з 
упадком імперіялізмів, твердить Ярославський, ко-
мунізм мусить вийти переможцем. 

.ШУКАЮТЬ ‚̂ ПРИЧИНИ" ДО НАПАДУ НА 
ФІНЛЯНДІЮ. 

; МОСКВА'. —-̀ 'Московська пріса'"і "совєтсьКеЗра-
діо'спільно -ведуть далі сильну пропаганду; зверйе-
ну проти Фінляндії, що стала ‚̂ іграшкою в руках 
брИТІЙСЬКИХ ІМПЄрІЯЛІСІВ". СОВЄТИ ТВерДЯТЬ, ЩО'це 
вина Англії, а також Злучених Держав, що фін-
ляндія опирається Совєтам. Закидують фінському 
урядові, що він веде протисовєтську пропаганду, 
фальшує історію, не признаючи большевикам, що 
то вони дали свободу Фінляндії, а фінській пресі за-
кидують зокрема ще те, що пропагує фінський шо-
вінізм, фантазуючи про „границі Фінляндії на Уралі". 
Не подобається Совєтам і те, що фіни не.роблять 
.ріжниці між царською Росією і Совєтами та що роз-
голошують, що Совєти поставили їм такі домаган-
ня, ‚які годі приняти. Протифінська кампанія є така 
гостра, що можна припускати, що Совєти готові пі-
ти війною проти Фінляндії. 

СОВЄТИ ПРОТИ АМЕРИКИ. 
МОСКВА. — „Комсомольська Правда" .розгю-

чала сильну протиамериканську кампанію. В арти-
І кулі члена Совєтської Академії Наук, А. Баха, є на-
пад на президента ;Рузвелта..за його вмішування в 
фінсько-совєтський конфлікт. Далі подає він_„істо-

.рію" Злучених Держав, зокрема БІДНОСИНИ Злучених 
Держав до інших американських держав. І твердить, 
що американські міліонери робили всюди та'кі дер-
жавні перевороти, -які були вигідні їхнім інтересам. 
Таким чином, каже Бах, опановано Панаму, Кубу і 
Мексико в 1913 p., коли тамтнастававлено диктатора, 
що відповідав інтересам американських імперіяліс-
тів. Промисловим американським магнатам закидўе 
Бах війну між Болівією і Парагваєм за нафтові поля 
в Чако, а також насміхається з незалежности Фили-
пин. 

ЗАПОВІДАЮТЬ ФІНЛЯНДІЇ ДОЛЮ {ПОЛЬЩІ. 
МОСКВА. — Совєтська ,;Правда" помістила кар-

тун, у якому насміхається з польського бувшого мі-
.ністра заграничних справ, 'Бека, .що представлений 
як жебрак, а Польща як руїна. Картун дає Фінляндії 
до зрозуміння, що коли вона буде слухати свого мі-
ністра закордонних справ, то її і її міністра жд-fe та 
сама доля, якої зазнала Польща і'Бек. 

НАЩСТИ ‚РОЗГАНЯЛИ ЧЕСЬКИХ СТУДЕНТШ. 
ПРАГА. — Відбулась протинімецька дем'онстра -̀

ція яких 2,000 чеських студентів, що брали участь 
у похороні чеського студента, що був.арештований 
підчас демонстрацій, влаштованих в дні 28. жовтня. 
Пять разів розганяли студентів і пять разів вони 
вспіли HaHOBovзібратись Ѓдемонструвати. З цього 
приводу еТб осіб арештованих. 

ПОЛЯКИ ОХОРОНЯТИМУТЬ полякш. 
КРАЮВ. — Німецька окупаційна влада заряди-

ла, що німецька поліція буде стерегти німців 1 ні-
мецькі інституції в Польщі. А польська поліція` має 
дбати про польську людність і польські установи 
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ПОМІЧНИЦЯ, ЧИ ЗАВАДА? 
Відомий європейський кореспондент Ото То-

лишос розглядає в своїй останній кореспонденції з 
Берліну до „Ню Йорќ Таймеў" важне для ви сліду 
в'ійни питання: яку вагу може мати поміч Росії для 
гіімеччини? 

, Вже само поставлення питання наводить на па-
мять давню вже промову німецького канцлера Гітлє-
р'а про те, як то знаменито маласжз^Німеччина, якби 
в̀ она мала пшеницю України й копальняні багатства 
Уралў. Приходять певно теж на память великі спо-
дівання німецької преси з нагоди заключення угоди 
між Німеччиною й Росією. 

Для цих сподівань була спершу видима пере-

ПЕРЕМІНА „ЗА ОДНУ ГОДИНУ" 
Коли хто переглядає боль-. подяки рідній Червоній Армії, 

шевицьку пресу і те все., що і могутньому радянському 'на-1 
передає большевицька пресо-і родові1 і-найведичнішій люди-1 
ва агенція, то виходилоб, що ні епохи —Любимому Сталі-
ввесь український нарід у За-Іну,_ які в страшну для народу 
хідній 'Україні не то що при-ІЗахідньої України хвилину по-
пав цілим серцем до'Москви, їдали руку братської допомо-
але прямо молиться до Сталі- ги".; 

на. Десь давно пропаговано в Далі читаємо у відозві про 
Галичині за московські рублі („сонце ясне, що зійшло над 
таку методу, при помочі якоїівцвволеною землею" і зігріло 
можеќ галицький „русин" ви- „колись гнаних і голодних ді-
вчити московську мову за „а- тей". Кінчиться вона ось таки-
дін час". А тепер червона-Мо-Іми останніми словами: 
сква випрактиковуе щось по- „Хан живе найвеличніша 
дібне, а саме те, як то за „одну людина нашої епохи, наш рід-
годину" можна зробити міліо- ний Сталін!" 

У . відозві західньо-україн-
ських письменників до пись-
менників Радянської України 
читаємо попри похвали Совє-
тів таке: 

„Віддаємо ввесь хист, увесь 
наш талант, цілу енергію, всі 

ЦІКАВИЙ ВКЛАД ДО ПІЗНАННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

НОВИЙ ВОРОГ ЗАГРОЖУЄ 
ПІВНІЧНІЙ АКЕРИЦІ 

У часі воєн ширяться зви-
„ . ' Т' ... - чайно ' пошесні недуги пі.-; Під таким заголовком рим- ється — в̀  першій частині сво- кі^^а і вичаино більше забирають ський двотижневик „Августеа" 

помістив в ч. 24, з 28 жовтня 
ц. p., критичну статтю проф. 
Даміяні на книжку проф. в. 
Онацьќого „Студії з україн-
ської культури й історії", щоі'оце, що належиться в святі 
недавно вийшла італійською і українському народові та йото 
мовою. Проф. Даміяні, це о-1 європейську функцію, яку він 
дин з` найкращих славіотів Іта-І дійсно .виконав в ѓнтернаціо-
лії, почесний член польської І нальному житті, поставивши 

єі книги — (встановити на під-
ставі історичного минулого в 
вічному контрасті і конфлік-
-ті з сусідніми націями, і зок-
рема з Росією і Польщею, мі-

ни західньо-украшських лю-
дей вірними слугами Сталіна. 

Досі Москва розтрублюва-
ла, як „просте" населення За-
хідньої України кидалося в о-
бійми совєтських жовнірів, 
себто тих монголів, що -їх Мо-
сква вигнала з Азії на захід-j наші творчі сили на службу 
ньо - українські землі, щоб!Радянській УкРаїні `1 спільній 
„освободжували" своїх „бра-(нам Всесоюзній Радянській 
тів", правда, не'по крові, але і Батьківщині для квітучого 
по — марксівській науці. Та І розросту української радян-
видно, що того Совєтам зама- ської культури і загального 
ло. Захотілось їм показати, І радянського добробуту, 
що погодилися з совєтською! ‚.Ми, письменники Західньої 

ї, вдається, болгарської Акаде-
мій Наук, головний директор 
Бібліотеки Італійської Палати 
Депутатіѓв. Це авторитет, до я-
кого голосу -прислухуються, і 
тому вважаємо потрібним гіо-
дати цю критичну статтю в 
'перекладі і українським чита-
чам: 

„Євген Онацький, якому іта-
лійці завдячують вже стільки 
з їх знання українських проб-
лєм, що 'він. їх уже багато 
років висвітлює дуже компе-
тентно і все з інших точок 
`погляду та все з тією самою 
незломною вірою, зібрав в 6д-

забороло між Бвропою й Азі-
єю, а нині — між цивілізацією 
і большевизмом. 

„Розділи „Українська проб-
лЄма. в бігу історії" і „Украї-
на та межі Евроши" творять 
разом справжній малий трак-
тат української національної 
історії від початку до наших 
днів, зігрітий полумям без-
межної патріотичної пристра-
сти. Проблему української не-
залежносги, як її бачив Напо-
лєон, і що нею Онацький зай-
мається окремо, треба вважа-
ти за своєрідне доповнення 
до цього і̀ сторичного тракта-

шкода': 'зруйнування війною комунікаційних засобів і окупацією такі великі пани як(України, виховані на вселюд 
через; по^ьс.ьк^ територію. Отже приходилосн пі 
дождати, 'поки ця комунікація буде наладнана. Те 
Ч$рез; польську територію. Отже приходилосн пі- ІПотоцький, що то пішли го.-Іських творах невмирущих ре 
^ w n b T u ' # I A U ` А ^ПМУНІКЙНІЯ rwne нялялняня Те- лосувати у виборах до совєт-

адвокатів, редакторів, 
менників і мистців. 

пер, як видно з кореспонденції Толишоса, вирина- ^ " ^ с"вєти досі називали 
ють інші сумніви в успішність російської допомоги, пПідпанкамии, слугами бурЖу-
сумніви, багато основніші. Відносяться вони до пи- азії. Отже захотілось їм ' мати 
тання: чи може Росія дати Німеччині потрібні їй іще окремі заяви від україн-
матеріяли, як польська комунікація буде наладнана? ської інтелігенції, від лікарів 

У відповідь на це питання Толишос наводить 
звіт, який про %цю справу" предложив Кельнському 
Географічному Товариству полковник Нідермаєр. 
Цей референт доказував, що Росія не може дати 
Німеччині сирівців, бо Росія сама не продукує цих 
сирівців стільки, скільки їй треба. До того її сирівці рек'он.ається, що її переконан- т ь о м а 

низької якости. Навіть якби Росія мала досить до-
брих сирівців на вивіз за границю, то вона не моглаб 
їх вирозити, бо її комунікаційні засоби слабі: ро-
с̂ йсьќі залізниці не можуть навіть перевести тих то-
варів, які вона повинна би перевести для свого влас-
нрго ^зросѓаюч^р запотребування. Ро$я не може 

волюціонерів Тараса, Шепчен-
а також і ті, І ќа й Івана Франка, вільні від 

збодьрґдчного. шовінізму на-
ших недавніх гнобителів, хо-
чемо творити соняшну радян-
ську культуру, національну 
формою, соціялістичну змі-
стом. 

„Тому беремось до роботи,! 

му гарну книжку деякі зо сво- ту, таксамо як і ще інший роз` 
їх попередніх студій, розкида- Д'іл, що в ньому, аналізуючи 
них по ріжнйх періодичних етнічну термінольоґію сх'ідньої 
виданнях останніх років. 

„Отже маємо перед 'собою 
книгу розвідок чи нарисів, що 
ІВСІ мають одну спільну мету 
— Україну, і одну ціль — чпо-
ширення між італійськими чи-
тачами розўмінів й знання 
важніших сторін і моментів її 
духового життя, та докумен-
таліьне ствердження її ясної і 
недвозначної національної о-

Очевидно, що може зайти! R . ' у у собавости в лоні великої, але і сьогодні` радянськими пись-м F м. ! незгідної, родини словянських 
народів, особли'вости, що її О 

І та заява кінчиться бага-
славословіями" на 

таке, що людина може змши-
ти свій погляд. Навіть повин-
на це зробити, коли т)льки пе-

честь Совєтів і Червоної Ар-
мії, а кінчиться, як можна до-
гадуватись, ось таким могут-

ня помилкові. Чим більше 
людина інтелігентна, тим біль-

'шу повинна мати відвагу це 
зробити. Але повинна це зро-!ш м акордом: 
бити з доброї волі, зо снравж-1 " Х а й Ж и в е улюблений вожд 

народів, наш учитель йосиф 
Сталін!" 

нацькии підносить з гли'боким 
переконанням догори, на під-

Европи, автор доводить право 
українського народу на істо-
ричне ймення „Русь". 

„В розвідці „Українська мо-
ва в родині словянських наро-
дів" висвітлені деякі лексичні 
особливості мови, зокрема ті, 
іцо відріжняють її від мови 
московської, та накреслені де-
нкі важливіш'і й помітні мо-
менти її історичного розвнт-
ку народнього, літературного 
та культурного в бігу сѓоліть 

„Дуже цікаві також відомо-
сті про фолькльор і мистецтво 
взагалі, як народне так і штуч-

нього переконання, а не а 
примусу, не зо страху, що ко-

Та ми тепер є свідками, як 
, появляються ріжні відозви з 
Підписами визначних захід-

, ньо - українських письменни-
ків, композиторів, мистців, 

' „трудової української інтелі-
)Генції міста Львова" і т. п., 

ще слїд-обелужйти комунікацію ні своїх товарів, ні їли цього не зробить, то буде 
своїх людей. Російських залізниць не направлюва- j карана чи переслідувана. 
но просто ще від царських часів і через це країна є 
просто спараліжована економічно й військово. Вся-
кІ сподівання на те, що заграничні знавці могли би 
поправити цей важкий стан російської господарки, 
єічиста -фантазія. ^.^ 

Другий європейський кореспондент того само-
гЬ „Ню Йорќ Таймеў", Г. Е. Р. Ґедє, розкриває в той і звернені до письменників Ра-
самий час Іще й політичну причину, для якої Росія Ідянської України чи „товари-
піевно не дасть Німеччині більшої економічної до- ша Хрущова", першого секре-
гіомоги. В Росії саме панує переконання, що Росія таря Комуністичної партії 
вже все дістала з союзу з Німеччиною, що вона 1 (большевиків) України. Ось у 
могла дістати. Давати тепер щось Німеччині й не цій останній відозві посила-
сподіватися за це ніякої заплати, Рлсія не хоче. До ; ється „щирий і палкий" при-
того ‚ТЧ)сія припускає як дуже можливу річ, що Ні- і віт „ќерінникові большевиків 
Меччина війну програє. В такому випадку Росія, як- квітучої Радянської України, 

%бЃи далі держалася Німеччини, могла би на цьому со- ‚соратникові великого Сталі-
юзі лиш утратити. Тому Росія поволі усувається від і на". А далі пишеться -в- ній 
нкдосідного-союзу, щоб на випадок вйгри Англії й ‚таке: 
Франції заробити на перемозі й цеї сторони. ' „наші серця повні глибокої 

ставі довгої низки історичних, не, що їх Онацький ілюструє в 
‚політичних, географічних, ет-1 останній частині, і що в них 
нографічних і мовних даних.(бракує тільки (але вислсхвлю-

„Ці нариси можна поділи- j ємо надію, що вони послу 
жать обєктом наступної пуб 
лікац'ії) вичерпне досліджен-
іія незрівияного скарбу тю-

ти більш менш на такі три 
групи: історично - політичні, 
мовні та фокльорно-мнстсць-

Бували в світі ріжні режімн к,-; а л е остання ціль їх усіх 

ліна, як це оповіщено. От у-
підлюють- себе і дають свої 
Ѓімена під заклик, повний 
фальшу, щоб рятувати хоч 
таким способом українське 
життя на українській землі. Та 
чи це врятує? Якщо' совєт-
сько-московська влада вдер-
'жигѓься ще якийсь ч̀ѓѓс в УкрИ-
їні, то певно незабаром дові-

го українського національного 
генія, що виявляється в мельо 
дійності та незвичайному ба-
патстві ѓукраїнських народніх 
п'ісень, які належать до най 

і ріжні брутальні диктатури 
Бували ріжні насильства над 
тілом людини. Але такого на-
сильства, яке творять Совєти 
лад душею людини чи' нації в 
світі доЦ ніколи не було. Бо 
як можна повірити, щоб ті 
люди, що підписались під ти-
ми відозвами, могли в дійсно-
сті так ду^ати і таке відчува-.- _ _ _ _ _ ; ! ь ІІ1ГІ ::j : , „ д ; і : і . и: 
ти, і так славити Совєти і Ста^ підписали ці вірнопідданчі теми 

цілком ясна — це бажання за-
документувати яко мога кра-
ще патріотичну тезу автора і 
випливне з неї право украш-
ського народу на. повну й ціл-1 кращих в Европі і наі'ґбільш 
ковиту політичну нееалеж-1 характеризують самий нарід. 
ш с т ь - І „Книгу завершує точна і ду-

„Відповідно доуцієї своєї го-1 же корисна біблі`ографія фран-
ловної тези Онацький намага- j цузьких, італійських, німець-

історп, ПОЛІТИКИ, 1 то 
заяви, багато буде розстріля-1 тим більше, що саме завдяки 
них, чи в тюрмах, а будуть Онацькому Італія посідає одну 
певно і такі, що покінчать і 3 найкращих іі вичерпних гра-
самогубством. Не буде інак-}матиќ української мови і по 
ше, як було досі з усіми най-j сідатиме незабаром також не 
кращими українськими сила-j менш вичерпний словник, що 
ми, що пробували бути вірн'и- вже'знаходиться в друку?) тг 
ми Мсю'кві й одночасно-, слу-(низка гарних і осарактеристич-
жити Україні. Бо в Совєтах і них відбиток української гра-
можна служити тільки Москві і фіки на таблицях поза текс-

даємося, що з тих осіб, щ0 й Сталінові, а більш нікому, {том' (УПСР). 

УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО У КНЯЖИХ 
Ш А Х 
Написав:! К. 

.Дружина розкладається і 
затрачує своє провідне місце 
ў'`воєнній організації. 

Побіч тружини другою ча-
стиною давнього війська було 
загальне народне ополчення, 
Що мало-, стйру назву воїв. 
Сііершу вої не мали ніякої по-
с?ійної організації. Як на кра-
їйу напав ворог, вся людність 
хапала за зброю, для оборони. 
І'їв цьому виді місцевої, с'амо-
обордни вої прретрівали довгі 
часи. Але вже перші київські 
юіязіі почали, вживати народ-
ньрго ополчення до зоргані-
зованйх походів. Лев Діякон 
ќажѓ;." що Святослав до по-
хрду на Болгарію зібрав ‚'‚усю 
дорослу людність". В нашім 
літописі, 'вої як окрема форма-
ція побіч дружини згадується 
виразно аж 1015 p.: „це дру-
жина батьківська в тебе і 
вої", кажуть бояри до князя 
Бориса.'Від часів Ярослава 
маємо деякі відомості про ор-
ганізацію воїв. 

'До опо'лчення належала 

міська людність і 
(б) 

селяни-хлі-
бороби.-т. зв. смерди або чор-
ні люди. Проти ворога мав 
іти кожний, без огляду на вік, 
бе? огляду на те, чи мав від-
повідну зброю, чи ні. Всево-
лірд̀  підчас нападу половців 
1078'р. „повелів збирати вої 
від малого до великого". В 
1151 р. кия'ни заявили кня-
зям: „Хай підуть усі, як хто 
може хоч і кий О.хлуд") y^y-j 
ки взяти; як же хто, не піде,' 
дай його нам, ми його самі 
побємо". І так пішли „один 
одного, не оставляючи, всі з 
радістю за своїми князями, і 
на конях і піші, велика сила". 

Вої скликувано в якийсь у-
мовлений спосіб: „Князь Яро-
слав розіслав^по всій державі 
звістку про збирання війська і 
велика сила селян зійшлася 
до нього" (Еймундова сага).' 
Селяни являються під прово-
дом старостів, — сільських 
старшин. Міщанські частини 
мають назви^$ід своїх горо-

ці, - ̂ .берестяни, володимирці, 
звенигородці . й ін. Деколи 
вживається назви полк на о-
значення території, з котрої 
йшло ополчення: напр. „вїде-
мо в сильний полк київський", 
значить у Київщину. 

Учасники походу деколи ді-

боротьбі з печенігами, що БІД 
968 р. своїми набігами стали 
загрожува'ти самому Києву; 
щоб -дорівняти степовій кін-
ноті, уќра}нціі мусіли організу- а торќів берегом привів на 

ків, але його власне . військо і коні". В 997 р. перед сподіва 
ще піше, їде човнами: „Пішов ним нападом печенігів Воло 
Володимир на болгарів з До-
бринею, вуєм своїм, у лодях, 

ставали плату: „Ярослав по- ішов'між 'іншим тому, що ту-

вати кінне військо. Перші та- конях". В 996 р. він заводить 
ќі спроби бачимо за Свято- нові судові кари (т. зв. вири) 
слава, У. похід на Дунай він {за вбивство — „на зброю і на 

димир ходив до х Новгорода 
По „верховні вої", цебто кін-
ноту. Володимирів син Свято-
полк (1015—1019) користу-
вався наємними печенігами. 

(Дальше буде). 

жертв у людях як самі війни. 
У -часі горожанської вміцц 

в Злучених Державах юнійиа 
армія втратила коло 200,0(И) 
вояків наслідком пошесних 
недуг, а лиш 112,000 згинули 
від ран, одержаних у часі бо 
їв. У часі світової війни вії 
1914—1918 pp. Злучені Дер. 
жави втратили 58,119 жовні-
рів внаслідок недуг, головно 
еспанськог іцфлюенци, а лиш 
50,385 вояків згинули в боях 
або від ран. 

Подібного ворога, страшні-
щого від самої війни, треба 
побоюватись Північній Аме-
риці в недалекій будуччині, 
згідно зо словами д-ра Гарві 
Егню, секретаря Канадійської 
Шпитальної Ради в Торонті. 
Згаданий лікар каже, що на 
наступну весну можна слоді-
ватись у Півн. Америці пово-
роту еспанської інфлюенци і 
то в таких розмірах, як це ді-
ялося в 1918—19 роках. 

Цей факт про. поворот 
еспанської інфлюенци потвер-
джують теж і статистики, які 
держать реєстри і старанні.-
ся відкрити циклі, цебто пе-
ріоди часу, в яких пошесні ні'-
дуги загрожують людству. 

Є одначе потішливі факти 
проти цеї заповіли поширсн-
пя еспанської інфлюенци, яка 
в Канаді перед 21 роками по-
тягнула за 'собою далеко 
більше жертв у люськім жит-
ті від тих, що згинули в часі 
4 років війни на воєнних по-
боєвищах. Лікарі не дармуиа-
ли в тім часі і, маючи на умі 
можливий поворот цеї недуги, 
придумали способи, щоб :іа-
побігти її поширенню й ліку-
вати тих, які вже занедужали 
.на цю недугу. Тим середником 
є сулфапіридін (sulfapyridine), 
при помочі якого дається у-
сгїїшно поборювати еспанську 
інфлюенцу Ще більше потіш-
ливим є те, що цей серед-
ник може запобігти заражен-
ню цею небезпечною недуго-
ю. Цю оповістку про ўспічі-, 
ність цього ліку проголосила 
Обслуга Публичного Здоров-
ля в Злучених Державах. Яо-
го вже випробувано і він уря-
тував уже людське життя. 

Також лікарі не є ще цілком 
певні, чи вибух епідемії ін-
флюенци в наступнім році бу-
де загальної натури, чи будуть 
це лиш відокремлені випадки, 
як це притрапилось минулого 
року в східніх містах Злуче-
них Держав і Канади. Одна-
че ержання себе на ` осторозі 
проти такого ворога люд-
ського здоровля і лриготуван-
ня на його поборювання не є 
жадною втратою часу і гро-
шей. Чим ліпше буде приготу-
вання до поборювання цього 
ворога, тим правдоподібніше 
є, що ця недуга обійме менші 
простори, а занедужання їм 
неї не буде смертельне, як це 
траплялось 21 літ тому. 

чав свої вої ділити, — старо-
стам по 10 гривень, смердам 
по гривні, новгородцям по 10 
гривень усім, і відпустив їх до 
дому". Отже селяни діставали 
меншу плату як міщани. В 
пізніших часах служба в о-

ду приход'ять' коні з Угорщи-
ни. Під," Доростолом Свято-і 
слав намагався вже поставити І 
кінний п'олк до боротьби 3J 
греками. „Під кінець дня вони 
на конях виїхали з міста, 
вперше , зявившися кінними, 

полченні була мабуть безплат- бо звичайно виступають на 
на- ворогів піші, не вміючи вила-

4. Кінниќй і пішці. з и т и н а с ' д л й й т а к б и т и с я 4 
;ворогами', оповідає Лев Дія-

В найдавніших часах не стрі-'кон. „Греки скоро взялися до 
чаємо в Україні кінноти. Старі зброї, посідали на `коні, взяли 
словянські вої билися пішо; і Списи"-(в'они' вживають такі 
варяги таксамо не знали - бо-довгі` до битви), з запалом і 
ротьби кінно. Варяги, як мор-і натиском великим на HHXV пу-
ський -нарід,.відбували дальші ктилися. Але ті, не вміючи й 
дороги тільки водними шля-j керувати коней уздами, як 
хами на човнах. Україна вза: греки почали їх. бити списами, 
галі не була багата кіньми: завернулись.'і забралися до 
„імператор Константин Пор- міста'% 
фирородний (ум. 959 р.) опо-
відає навіть, що в Україні 
цілком нема коней, треба ќу- Л0ДИМИР. не покидає заходів 
пувати їх у степових народів, утворити кінноту. В поході на 
прим, у печенігів. І кіннота врлжанських болгар 985 р. він 

Наступник Святослава, Во-

)ІДІВ: кияни, переябіавці, турів- почала творитись мабуть аж 'у висилає кінноти степових тор-

ДИПЛЬОМАТИ ПОСМІХАЮТЬСЯ. 
Американський амбасадор Джозеф Гру, котрий не-

давііо тому наговорив багато неприємних річей Я"^нії, 
'та японський мЃи і стер заіраничннх справ, адмірал По-
мура. Світлина була знята в Токііо. 

-іБОРИ ВІДДІЛІВ ̀ і. Н. СОЮЗУ 
ВІЛКС-БЕРІ, ПА. Місячні збори 

Бр. св. О. Ннколая, від. 99.. відбу-
ДІТЬСЯ в неділю, 19. листопаду, за-
раз по Сл. Божій, в гали церковніЃї. 
Пригадується членам, щоби прийшли 
на зборів і 'тнм, що залягають -' 
вкладкою, щоби внрівнялн в тім МІ-
сяці. бо прийде контроля, то не гар-
но буде, щоб їх перечнслялн як не 
точних членів. По МОЖНОСТІ! СІІЛі. 
та'ть спій довг і буде все впорядку. 
і тоді не буде нарікання, що члсш 
:успендовано. — Уряд. 

СЕНТРАЛІЯ, ПА. Місячні збори Бр. 
св. Арх. Михаїла, від. 90., відбулўо -
ся в неділю, 19. листопаду, зараз і)" 
Богослуженню. Пригадується всім 
членам, щоб явилися точно й виріи-
няли свої залеглости. За цей місяць 
пкладкн за нікого з каси не будетьсі 
внснлатн, без ріжннці, чи хорнй чи 
здоровий. Кожний' має платити свою 
вкладку так само точно, як він сѓю-
дівається, щоби йому точно запла-
тіѓѓй, що йому належиться. Ті. Ш" 
мають но кілька місяців довгу, коли 
не заплатять належнтостн, буду"' 
усунені з рядів Союзу. Вже краПН' 
пора, щоби уряд відділу - не ХОДШ; 
за вами останнього дня в місяш ' 
просив, щоби ви заплатили свою iw 
лежнтість. Проситься родичів впнс)-
іатп .сш`ї діти до У. И. Союзу. — 
ах. 15о.іч;:і:іі.кпй. Ііредс; їв. НаДііч, 

ќас; 1. Чепа, мол., секр. — -



м. Џй. 

з УКРАЇНСЬКОГО жипя 
в ш и н у 

ЩО ЙОРЌ, н. и . 

Величаве Листопадове Свято. 

Цього року Листопадове 
Овлто, іі.іаштоване 12. листо-

‚ду центральним Комітетом 
міста Ню Йорќу в Стайвесант 

Сќул, випало надзвичай-
Те свято випадало І ая 

по гар"" 
гарно і попередніх років. Але 
нього року дався відчути я-
киїісь спеціяльно . бадьорий 
настрій- Не лиш добірна про-
грама викликувала цей на-, 
стрій, але. здається, загальне 
наше нинішнє положення, я-
кого вагу добре зрозуміли ті 
приявні, шо в скількості по-
верх І.-011 зібрались на тім 
святі. 

Свято розпочалося з малим 
опізненням американським на-
ціональним гимном, добре 
відспіваним Молодечим Хо-
ром з Ню йорќу і Ню Джерзі, 
під проводом п. Степана Ма-
русевича. Той сам хор відспі-

- вав „Ой, та зажурились" Р 
Купчинського, та „Козака не-
спь", аранж. М. Гайворон-
ськогр, муз. Леонтовича. Ви-
ступи цього хору є добре 
знані вже не лиш нюйорськін 
цуо.інці. але таќрне по інших 
містах Америки. Точки були 
педантично виконані і стоя-
,іи на тім самім мистецькім 
рівні, то й попередні висту-
ин того хору. Публика приня-
ла іх щирими оплесками. До-
бре випала деклямація п. В. 
Ріікшнііського „Перший Ли-
стбпад". Є в нього гарний го-
.іос. постава й уміння переда-
ти поезію з таким чуттям, з я` 
ким писав її автор. 

Потім був перший виступ 
у Ню Йорќу вже добре відо-
мої по інших місцевостях А-, 
мернкн оперової артистки мс-
кр-солран, пані` Ольги Лепко-
пої, що загостила з Европи на 
гостинні виступи в Америці і 
Канаді. Як слід було сподіва-
тись, пані Лепкова відразу 
захопила иублику, виявивши 
-знамениту голосову техніку, 
дикцію, силу і краску голосу, а 
також глибоко відчуту інтер-
иретацікі тих пісень і компо-
зицій, які вона того вечора 
співала. Як першу пісню вона 
відспівала „Мені однаково", 
слова Т. Шевченка, муз. М. 
Лисенка. Це дуже трудна пі-
сня, яку радше можна назвати 
..співучою деклямацією", ніж 
піснею. Лисенко надав їй та-
ких тяжких і різких голосо-
йих перемін та комплікацій, я-
кі переживав Шевченко, коли 
її творив. Цю пісню - рецита-
аію може виконувати лише 
знаменитий артист. Бо вона 
може бути виконана або дуже 
добре, або цілком зле. Серед-
нього виконання не може бу-
ти. Пані Лепкова, як усі цього 
сподівалися, виконала її дуже 
Добре. її гарний і сильний го-
аос, смілі високі позиції, ви-
разна дикція, в якій зрозумі-
іим виходило кожне слово, 
ПЛАСТИЧНО малювали ту гли-
бінь думки і чуття, які умі` 
етнв у тій поезії Шевченко. 
Наступною точкою пані Леп-
кової була арія Одарќи з опе-
ри „Купало" А. Вахнянина. 1 
чя пісня, хоч цілком іншого 
мистецького покрою, викона-
"а була співачкою з повним 
артизмом. Дальшою піснею 
У̂ла „Серенада" Брамса. Пуб-

лвка нриняла артистку щиро 
і не жалувала заслужених о-
нлесків, змушуючи її до над-
датків. 

Промову англійською мо-
вою виголосив адв. М. Гіізнак. 
Ьесідпик річево зма'лював 
'сторичну ґенезу українського 
націоналізму, доказуючи, що 
кін має за собою таку давню 
історичну традицію, що, лиш 
ігнорант, злобна людина, або 
bf'p"i наших визвольних зма-
1 аж, може звязувати її з 
затіями якоїсь іншої держави. 
-'Іистопадовий зрив 21 літ то-
му був'одним із багатьох ви-
бухів того українського наці-
"ікі.іізму. Він змагає до задо-
Рово.'к'ини не лиш національ-

і 

них домагань українського 
народу, але також до сповнен-
ня загально людських засад 
-справедливости. Без задово-
лення тих справедливих жа-
дань українського народу в 
Европі все буде кипіти й ста-
лого миру ніколи не можна 
буде осягнути, говорив бесід-
ник. 

Смичковий 

'СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 17-го ЛИСТОПАДУ 1939. 

ансамбль цід 
проводом п. С. Марусевича 
виконав по мистецьки кілька 
наших, непокалічених суча-
сним модернізмом народніх 
пісень, що аранжовані М. Гай-
воронським, як „Отаман" і 
„Ой в полі могила",- в якій 
панна Анна Тростянецька сво-
щ ліричним сопранод захоп-
лювала публику. Виступ за-
кінчено відігранням „Козаць-
кого походу", аранж. М. Гай-
воронського. ' 

В другій частині виступив 
ново створений хор укр. прав. 

церкви в Ню Иорку, під про-
водом п. Татарова. Беручи 
під увагу короткий час, який 
мав п. Татарів для підготови 
свого хору, треба признати, 
що дав більше, ніж можна бу-
ло сподіватись. Жіночі голоси 
були дуже добре зіспівані; 
добре вивязались також чоло-
вічі голоси, але до жіночих їх 
було рішуче замало. Через те 
не було рівноваги між голоса-
ми. Зате п. Татарів задемон-
стрував себе як добрий дири-
гент, що -вміє панувати над 
хором. Хор зідотПтав „Вкраїно 
мати, кат сконав" К.Х Стецен-
ка, „Ой, горе калині"Хр. Ко-
шиця та „Садок вишневий ко-
ло хати" Ю. Кириченка. 

Тепер виступила знову па 
О. Лепкова і відспівала такі 
тіісні: „Воєнна осінь", муз. А. 
Рудницького, „Гопак" .Му-
соргського і як наддаток 
„Любить,—не любить", Маска-

№А $ж` т ЙОРК, Н. Й. =т УВАГА 
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАПОМОГОВЕ 

ТОВ. ДНІСТЕР, ВІД 361. У. Н. СОЮЗУ 
влаштовує 

ДРУГИЙ ВЕЛИЧАВИЙ ВАЛЬ 
В СУБОТУ, 18. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 18, 1939) 

В ДВОХ ПРОСТОРИХ САЛЯХ LENOX ASSEMBLY HALL, 
252-256 Іст 2. вулиця. 

На тім бали будуть пригравати (Дві орхестрн українські і аме-
риканські танці, такі, які молодіж тут роджена домагається. А для 
старших щось, чудового. Хто прибуде не пожаліє того: напнток, 
який собі хто бажає, смачна перекуска, як звичайно в нас буває. 
Хто прибуде, не пожаліє,4 забавиться як хто вміє. Потанцює там 
до схочу. Комітет Дністра всім гостям радо" послужить. Вступ 40 ц. 
266,8 За щиру обслугу ручнть — Комітет. 

'HUTZIILSHCHYNA" 
(Spadal ттЛаі Іешиаџ 

ГаС Ijltf'bihni М я я а і м т ) ! 

т: 

УВАГА! — В Е Ж А НОВИНА — У В А Г А ! 
НОВІ УКРАЇНСЬКІ ЗВУКОВІ ФІЛЬМИ 

„ГУЦУЛЬЩИНА" 
„Г А І И Ч І Н А" 

будуть висвітлені: HHl ЙПРК — в с а л , пКАРПАТІЯ", 217 IIIU ПШ IV Е м 1 6 Љ S t в cyBQ-гу J 
НЕДІЛЮ, 18. І 19. ЛИСТОПАДУ ц. p., 
від ѓод. 7. пече ром до 11. вночі. 

НЕДІЛЮ, 26. ЛИСТОПАДУ ц. p., від 
- год. 6. до 10. вночі. 

HrflAPK — в УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛІ, 
IHUHI IV , 8 0 w a l U m Stf в НЕДІЛЮ, 3. 

ГРУДНЯ, від. год. 6. до 10. вночі. 

ФШЯДЕІІЬФІЯ-9"Л„Г-Г; 
СУБОТУ, 16. ГРУДНЯ, від год. 7. до 
11. вночі. 

4FPTFP — в укр, НАР, дом,'4lh Sl-
1LUILT љ W a r d в Н Є Д І Л Ю І і7, ГРУД-

НИ, від. год. 6. вечером до 10. вночі 
Дорогі Громадяни! 

Фільми „ГУЦУЛЬЩИНА" і „ГЛЛИЧИ-
НА" це одинокі українські фільми, які ма-
ємо із ЗахідньоТ України. 

„ГУЦУЛЬЩИНА" — цс фільм ріжннх 
коротких епізодів із життя наших CJ1AB-
НИХ ГУЦУЛІВ.. 

„ГАЛИЧИНА" — це фільмовий репор-
таж („травелог шов") ріжннх галицьких 
повітів. 

На БЌРАНІ побачите такі сцени: „Ніч 
під Івана Купала" — Гуцульське весілля 
— Великдень на Гуцульщнні — Чудові вн-
дн ГІР КАРПАТ — Сотні Гуцулів на ко-
ііях і багато інших цікавих сцен. Далі по-
бачнте жигтя наших селян в Галичині, 
ріжчі міста, села — праця селян: жннва,„ 
сінокоси і̀ т. д. Тисячі української молоді 
в ріжннх походах, маніфестаціях і т. п. ` 
Почуєте гарні народні пісні, музику і чу-
дові мельодії гуцульських трембіт. . 

Щиро Вітає Вас 
Укр. Фільмова Спілка „КАЛИНА". 

УВАГА! Укр. Організації, Церк. Громади, які бажалнб, щоби вище 
згадані фільми, чи то які інші українські фільми були висвітлені в їх 
Нар. Домах, Церк.` Салях, просимо за інформаціямн в тій справі писати 
на адресу: . . 268,-

М._ NOVAK, KALYNA FIJ-M CO., 421 Е. 9th ST., NEW YORK, N. Y. 

шя. Композиція А. Руд-!першу чергу ту ягайлонську 
ницького, це модерна річ,! ідею, що коштом українсько-
у доброму розумінні. Таких го, білоруського, чи литов-
річей нашому концертовому fсьќого народу намагалась бу-
репертуарові конче потрібно, і дувати таку Польщу, яка му-
щоби перемішувати їх з на-1 сіла провалитись. Ця ягайлон-
родніми пісня`ми, чи компози-Іська ідея, цей польський імпе-
`Ціями, опертими на народніх }ріялізм, є тим трійлом, що 
мотивах. Бо життя, хоч .корі-і параліжуе польський нарід із 
ниться в минулім і живе тра- і середини й стягає на нього у-
диціею, то кожний раз до тої)падок коли не з одного боку, 
традиції добавляє щось своє, і то з другого. В подібний спо-
сучасне, оригінальне. „Воєнна сіб розточує Москву і росій-
осінь" А. Рудницького зма-Іський імперіялізм, опертий на 
льована сучасними красками, ^кличах, голошених Петром 
в яких сентиментальні осінні'Першим, а продовжуваних те-
настрої присипані холодною І пер Стал'іном. Провал і заги-
дійсністю, а пожовкле листя І біль польського й москов-
дерев падає не від подуву j сьќого імперіялізмў є конеч-
вітру,'тільки від гуку гармат. І ний, щоб могла заіснувати 
Цю композицію, як і бадьору, вільна Україна 

"HALYCHYNA" 

УВАГА! УКРАЇНЦІ БРУК1НА! ПЕРШИЙ РАЗ В БРУКЛЙНІ! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ДОМУ 
В.НЕДІШ, 19. ЛИСТОПАДУ (SUNDAY, NOV. 19, 1939) 

в 6. годині ввечір -
В САЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО- ДОМУ 

UKRAINIAN NATIONAL HOJVffi, 216-218 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

РЃ' КОНЦЕРТ 
- славної української оперової співачки зо Львова 

О Л Ь Г И Л Е П К О В О Ї 
'Українські Громадяни! Це перший раз, що ми маємо таку нагоду ѓо-, 

стнтн у себе славну українську співачку зі Львова, паню Ольгу Лепкову! 
Тож громадно приходѓѓь послухати нашу визначну мецо-сопраністкуі Пере-
кажіть своїм знайомим, кревним та 'сусідам, щоб прийшли якнайчнслен-
ікше на концерт пані Ольги Лепкової! 262,8 

Управа Українського Національного Дому в Бруклині. 

тріскаючу життям компози-
цію- Мусоргського „Гопак", 
пані Лепкова виконала з дій-
сним артизмом. А як наддаток 
відспівала ще композицію 
Масканія зо словами, пере-
кладеними українською мо-
вою, „Любить, не любить". 
Акомпаніювала їй дискретно 
пані Ольга Ляхович, піддер-
жуючи спів там, де цього бу-
ло потрібно й усуваючись у 
тінь, де. вимагала цього по-
треба. 

Святочну промову виголо-
сив д-р Л. Мишўѓа. Навязую-
чи до Листопадового зриву, 
бесідник дав основний начерк 
теперішнього положення у-
країнського народу. Проаналі-
зував причини, що довели 
Польщу до такого соромного 
провалу, до яких зачислив у 

В кінцевій точці молодечий 
хор під проводом п. С. Мару-
севича відспівав „Ой, поќла-
лась. доріженька через брід", 
музика К. Стеценка, і „Для 
всіх ти мертва і смішна", сло-
ва Олеся, муз. Степового. 
Концерт закінчено україн-
ським гимном. 

К. О. 

БІЛЬШЕ ГОРШКИ, МЕНШЕ 
ПИВА 

Американська Фундація для 
Розсліду Бизнесів обчислила, 
що в цьому році зросло в Аме-
риці споживання горівки, а 
споживання пива зменшилося. 

Америка видала на пиво в 
цьому році 2 біліони 72 міліо-
ни долярів, на горівќў 693 мі-
ліони долярів. 

ПОЗІР! - ВІНДЗВР, КАНАДА! = ^ ї 
ГІДДІЛ УКР. НАРОД. СОЮЗУ ч. 341 у ВІНДЗОРІ, КАНАДА 

торжественно святкує І 

teg? ДРУГУРІЧШЙГ 
С В О Й О Г О І С Н У В А Н Н Я 

і В УКР. НАЦІОНАЛЬНІМ ДОМІ (ОТТАВА-ЛЕНҐЛОЙС) 
В СУБОТУ, 18 ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 18, 1939) 

з нагоди офіціяльного приняття 100 нових членів, які вступи-
ли до Віндзорсьиого Відділу за останніх два місяці. 

ПРОГРАМА: 1. 8. год. вечером: добірна вечеря й короткі 
промови визначних гостей; 2. Спільна фотографія всіх 
членів'Ў. Н..С. та гостей; 3. 10. год.: танці. 

Українці міста Віндзору й міста ДІтройту! . 
Без ріжниці, чи Ви є вже членом У. Н. Союзу, чи ним 

будете колись, конечно прийдіть забавитись і повеселитись 
ў'гостинності СОЮЗОВОЇ РОДИНИ ч. 341. — Вступ вільний. 

Комітет. 

ішт—т—ш — — .— ' Т —' 

ЃА! % Ж ' НЮАРК, Н, p . ^ S S УВАГА! 
ЗАХОДОМ ЗБАРАЖЧАН ВІДБУДЕТЬСЯ 

П Р О П А М Я Т Н И Й Д Е Н Ь 
в честь збаражського народнього працівника АНДРІЯ 

ШМІҐЕЛЬСЬКОГО, получений з КОНЦЕРТОМ 

В СУБОТУ, 10, ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 10, 1339) 
В САЛІ 59 BEACON STREET, NEWARK, N. J. 

Початок у годині 8. ввечір. — Вступ на Коі ц-рт і Баль 35 центів. 
Хорові точки виконає хор української пресвитерської громади 

піт ўпраною проф. Ю. Кириченка. 
Нросиіься всіх збаражчан з Нюарку і околиці, як рівнож. і всіх 

інших українців ло ласкавої участи. Заряд. 

ПОЗІР! а з ѓ - НИАРК, Н. Д І , І ОКОЛИЦЯ! - Ш ПОЗІР! 
В СУБОТУ, 1 8 . - 1 9 . ЛИСТОПАДУ 1939. РОКУ 

ТРЕТЯ СОТНЯ ЧОРНОМОРСЬКОЇ СІЧИ В НЮАРКУ, Н. ДЖ., 
І УВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ ЗАГАЛ 

:——-:: : будуть обходити : :: : 

( J ^ ВЕЛИКЕ СВЯТО 
А ЦЕ ОТВОРЕННЯ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СІЧОВОЇ САЛІ 

під ч. 506-508 — 18 AVE. в НЮАРКУ В ГОД. 6. ВЕЧЕРОМ. 
З неї нагоди відбудеться спільна гостина при першоряд-

ній музиці в новій і обширній салі, де заирохіується увесь 
український загал. 9 

Шановні Громадяни! Ваша присутність на. цім Святі бу-
де сердечно витана й побажана, бо будете мати нагоду пер є -
конатися й на власні очі побачити, що' тяжко запрацьований 
Вами цент, даний на цей дім, увінчався надзвичайним успіхом. 

З Січовим привітом 
СЛАВА УКРАЇНІ! 

Команда 3. Сотні Чорноморської Січи в Нюарку. 

Р О Ч Е С Т Е Р ! ` ' ^ а ц з Т ' ' Р 0 4 Е С Т Е Р ! 
Б-А-Л-Ь 

ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДЕЧОЇ ЛІГИ 
UKRAINIAN JUNIOR LEAGUE 

В СУБОТУ, "ЇВ. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 10, 1939) 
в UKRAINIAN CIVIC CENTER, 831 JOSEPH AVE., ROCHESTER, N. У. 

. в годині 8:30 в$ечір. — Вступ 35 центів. 
К О Л О М И ѓ Ї Ќ И II О Л Ь К ІЛ..Ї В А Л Ь Ц І 

УВАГА, ЕЛИЗАБЕТ, Н. Р „ І 0К0ЛИЦ.Я! = Ш 
ЌЛЮБ УКРАЇНСЬКИХ ТАНЦЮРИСТІВ ПРИ УКРАЇНСЬКІМ 

НАРОДНІМ ДОМІ В ЕЛИЗАБЕТ, Н. Д Ж . 
: :: : влаштовує :-—::-—-і 

^ ПЕРШИЙ ВЕЛИШ БАЛЬ ^ 
В НЕДІЛЮ, 19. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 19, 1939) 

В УКР. НАРОД. ДОЛИ, 214-216 FULTON STREET, ELIZABETH, N. J. 
Початок 7:30 ввечір. ::- Вступ 35 центів. 

Пригравати буде брхестра Ваката.. Смачні перекуски і налитќи. На 
балі буде гссткнннй виступ танцюристів з Ню Порќу і Джерзі Ситі, Н. 

ІДж-іЗапрОінуемо псі українські організації до участи, щоби помочи нашій 
украї'нській молоді. Комітет. 

1318-1939 
З НАГОДИ 21-ЛІТНЬ0Г0 ЮВИЛЕЮ 

Ф І Р М А 

П. СТАСгОКА 
ПОРУЧАЄ НА: 

; ПЯТ-НИЦЮ І СУБОТУ 
(NOVEMBER 17 and 18) 

СЛІДУЮЧГ ТОВАРИ ПО НАСТУПНИХ ЦІНАХ: 

ШИНКА 
В А Р Е Н А 

краяна на пластинки 
(Boiled Ham Sliced) 

43 цент, фунт 

Саламі 
П Е Р Ш О Ї 

я к о с т и 
В ЦІЛІМ КАВАЛКУ 

35 цнт. фунт 

КОВБАСА 
СІКАНА 

23 цнт. фунт 

КОВБАСА 
С В І Ж А 

НЕ - ВУДЖЕНА 

22 цнт. фунт 

Л О Й Н 
О‡ ПОРК 

(в цілім кавалку) 

18 цнт. фунт 

СОЛОНИНА 
ПАПРИКОВАНА 

13 цнт. фунт 

Солонина 
С О Л.Е Н А 

Цілий стрип 

9 цнт. фунт 

ШИНКИ 
В У Д Ж Е Н І 

З А Д Н І 

20 цнт. фунт 

ШИНКИ 
С В І Ж І 

З А Д Н І 

19 цнт. фунт 

СОЛОНИНА 
С В І Ж А 

(БЕЗ ШКІРИ) 

8- цнт. фунт 

САЛО 
С В І Ж Е 

8 ц. фунт 

Капуста 
квашена 

5 цнт. фунт 

І М П О Р Т О В А Н І Ш И Н К И : 
2-ФУНШІ ПЕРЕДНІ 81 ЦНТ. 

ІІ4-ФУНТ0ВІ ПЕРЕДНІ $1.65 
ІІБ—10-ФУНТОВІ ПЕРЕДНІ. 38 ЦНТ. `ФУНТ 
І2-ФУНТ0ВА ШИНКА ЗАДНЯ $1.05 

4-ФУНТОВА ШИНКА ЗАДНЯ $2.05 
і;УВАГА: Кожний покупець, котрий зробить за--

купу на $1.50 або вище дістане: в пятницю ІІ! 
суботу 1-фунтОву баќсу смальцю безплатно, і: 

Ш FIRST AVENUE, NEW ПШ CITY 
628 - 5 T H AVENUE, SOUTH BROOKLYN, N. Y. 

121 NASSAU AVENUE 
B R O O K L Y N (GBEENPOIND, N , y , 

{Слідіть за оголошенням n Свободі на другий тиждень в гигтнищо). 

`чшшяшшшщшшшшшшшшшшшшш 



. J. 

ЗБОРИ ЮДДІЛЗВ У. Н. СОЮЗУ 
БЕТЛЕГЕМ, ПА. Збори.Бр.^в. Ди-

мнтрія, від. 288., відбудуться в не-
ДІДНО,, 19. листопаду, 2^5 Карбон ул., 
в ѓ'од. 1. пополудні. Маємо кілька 
важних'.справ до полагодженая. ‚.От? 
же обовязком кожного члена є при-
бути,на ці збори. — Андрія `Данії` 
люк. секр.; В. Завиќ',-предс; Д. іМу` 
інистий, кас. 'ЎУ 

ќотриЃ 

В НЄДІЛН1,19. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 19, 1939) 
в УКРАЇНСЬКІМ .НАРокніі домі (cmc GBNTER), З 

831 JOSEPH -AVENUE, 
точно в 6. годині вечером. І - --— 'І Вступ 50 центів-

Громадини! Не тільки раз на житті трапляється нагода почати 
співу нашого оііеровою співака. Залишіть на цей вечір все і спі-
шіть на концерт масово. ' , , Комітет. 

ВУНОАКЕТ, P. Ай. Місячні збори 
Тов. Запорозька Січ, віл. 206., від-
будуться в -ледіяю,. 19. лисірпаду, л 
гали церковній, 74 Harris- Ave., у 
годині 1. точно. Збори точно в 1. го-
дині вкликуеться ѓтому, .-що-я 5. го-
днні на тій самій галі відбудуться 
організаційні збори У. Н. Союзу. 
Пригадується довгўючим членам, т о -
бн старалися по мржности вирівняти 
свій . довг до відділової каси. Про-
CHT}JCA членів явѓѓѓися на збори.;'на 
означенѓій—aiiS-:— ' B a u Коковський, 
секр. ^ ч ' 

НЮ ГЕИВЕН,-`КОНѓІ.' Збори, Тов. 
Любов, від. 370., відбудуться в су ; 

боту, 18. листопаду.^в годині 7. вве-
чір, в гали 127 Парку ул. Проситься 
всіх членів прибули ‚йддбррн і і -ви-1 
рівняні всі налсжнтостнхбо в про-
тнвнім разі багато наразиться на не-
прнемности. — :Г. Хомета, предс.; 
О. Гіна, кас; М. Сзмпара, секр. 

. й Ѓ ' ДО) W t І гОКОЙИіуі! -f^m П № І ! 
З А Х О Д О М і У К Р А Ї Н С Ь К О Г О ЃТОВАРИСТВА П Р О С В І Т А В Н Ю Й О Р Ќ У 

:-†—:: : ^аідоіфветься драма в 5 діях :——::-—: 

Б Е ;а т й м щ шп А" 
'' з ВЕЧІРНИЦЯМИ пщчшськага 

ЩЩШ№ ШТОПІЩУ (HOVEMOER19,1939) 
Lii MANHATTAN RLAZA, 66 EAST 4th ST. 

BETWEEN 2nd 6 3rd AVENUE, NEW YORK, CITY. 
, Початок „в 4. год.-лополудні точно. — По представленні БАЛЌ — Музика Ант.ощк.ова. 

„Драма „Безталанна" .відома, як одна із кращих цєс на. нашій сцені. Цим разом Українське Т-во „Про-
св$іл"'. подбало, щоб .вона була поста'влена якнайкра'ще. Відограе ЇЇ Драматичний гурток, який існує' на-' 
долині міста'. `До драм'и долучено ще Венерннці Ніщинського з музикою - і. співом. Отже прнходіть, шоб {( 
побачити гарне представлення і добре забавитись. Перекажіть про це споїм знайомим! 

. ОТЕМФОРД,:КОНН. Місячні збори 
І5р. св. Арх. Михаїла, від. 350., від-
будуться в неділю, 19. листопаду, в 
годині 5. пополудні, в -церковній - га-
лн -на Грінвіч^ Еве. Проситься всіх і 
членів ічлениць, місцевих і позамі-{ 
сцевнх, прийти на збори, бо є важні 
сира НІ! до : полагодження. Проситься 
членів вирівняти свої ловѓи, щобіі 
хто довгўе до Братства, не нерепнсу-
‚ваву довгу на наступний рік.- Хто ба-
жав би стати членом У. Н. Союзу, 
або вписати діти, нехай зголоситься 
4іа збори. — І Василь Карий, предс; 
Василь Блащук, кас; Ілько Лінхай-
лншин, секр. 

ПАСЕИК, і Н. ДЖ. Місячні збори 
І Тов. ім. `Тараса Шевченка, від. 42., 
і відбудуться ив леділю, 19. листопаду, 
'.в.годині 2. пополудні, в льокали У. 
іН. Дому. 237 Грвп Еве., Пасейк. 
fВсіх чле`нів і члейиць проситься пгш-
І бути точно на означеніѓй .час бо цей 

аз збори лічиўться точно в 2. ѓод. 

ню ЙОРЌ, я . й, - ^ 8 
УКРАЇНСЬКЕ ЗАПОМОГОВЕ Т-ВО лБУ-КОВИНА" 

f^H помочи Драмгуртка здолннн міста 
ставить несу під назвою: 

J } К У й А Г ^ ^ Е 
В СУШУ, 18. ЛИСТОПАДУ` (NOVEMBER 18, 1939) 

в УКРАЇНСЬКІМ' РОБІТНИЧІМ ДОМІ, 
85 Е. 4-та Стріта в Ню йорќу, Н. И. 

Початок у год. 7:30 вечером. т— , Вступ :40 центів. 
По представленню ТАНЦІ до пізної ночі. 

Ця комедія „Сќупар" t дуже ц'.кава для'кожного, бо зобра-
жае як живуть, кохаються і женяться скупарі, — таке всякому 
цікаво бачити. Т-во .‚Буковина" витає усіх гостей. 

внож повідомляється всіх членів, 
що цеї самої неділі відбудуться ор-
ґанізаційні збори в ѓод. 4. погіол., в 
гали иарохіяльвій, 45-47 Говп Еве., 
Пасейк, на котрих буде промовляти 
організатор У. Н. Союзу, Василь 
Зат`аєвнч. Всі члени, старі і молоді, 
обовязково на ці збори мають яан-
тнсь. Також проситься привести сво-
їх знайомих на ці організаційні збо-
ри,. котрі, ще не є членами .У. Н- Со-
юзу. — Василь Юснпчук, предс; Во-
лоднмнр Лелеѓ, кас; Петро Голова-
чук,. секр. 

ДЖЕРЗІ СНТ, Н. ДЖ. Місячні 
і збори Тов. Укр. Січ. від. 170., відбу-і 
ідуться в неділю. 19. листопаду, в го-
ІДІІНІ 6. вечором, в У. Н. Домі, 181-
і 183 Фліт ул. На ці збори обовязком 
і кожного члена і відділового ўряднії-
! ќа прийти для рішення важних від-
І ділових справ. Рівнож прнпоминаю 
- довгўючим членам, щоби вирівняли 
і свої 'залеглі вкладки до У. Н. Союзу І 
}й .до Тов. Січ, бо в противнім разі і 
!такі члени будуть суспендовані. Та-? 
І кож проситься привести своїх зна-
йомих, щоби можна їх вписати л`', 

Сцена з нової української фільми „ГУЦУЛЬЩИНАП 

продукції-і'кр. Фільмової Спілки „КАЛИНА" 
а 

і .ПЕРША УКРАЇНСЬКА 

КОЛІРОВА 
ФІЛЬМ А 

„ПРИГОДА УКРАЇНСЬКОЇ 
ДІВЧИНКИ у 

ТАНЦЮРИСТКИ" ^ь 
і інші дуже цікаві сцени, 
в яких беруть участь танцюристи зо студії в Ню'Иорку,; 

будуть висвітлені 

П Е Р Ш И И Р А З В Н Ю А Р К - У , Н. Д Ж . 

в У К Р . П Р Е С В . Ц Е Р К О В Н І Й САЛІ, 
49 BEACON STREET, NEWARK,. N. J. j 

В НЕДІЛЮ, 19. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 19, 1939) 
Початок у год. 8:30 ввечір. — Вступ 40 ц„ діти 15 ц. f 

Фільмл малює життя українсько-амернканської молоді. Пікав:! j 
для всіх: молодих і старших, українців і чужинців. 

Фільма під управою І. Заблоцького Й Т. Слободяна. 

H i m i t м і и и і і і і і і і і і м і т і м и 

У. Н. Союзу ще в тім році, бо хто 
впишеться цего року, то є один рік 
молодший і в тім менша вкладка. 
Отож не забудьте скорнстатн в о-
станніх місяцях року з доброї наго-
дн. - Т. Наконечний, фін. секр, 
16 Sanford PI., Jersey City,-N. J. 

В пятницю, 3. листопаду 1939., 
‚померла. в Шіиагр,. 1 лл., членн-
ця вшділу. 398. .молодечого де-
ггартаменту У. Н. Союзу, 

' ИОАННА ОЛЕШКО. 
Є .`Вона донькою Олекси і 

Аннн Олешко. Родилася .31. 
жовтня " 1925. Отже мала при 
смерті 14 років. До '.У. 'Н.. Со-
юзў належала від 1926. року. 

. Похорон відбувся . в вівто-
рок, 7. листопаду. Похоронена 
ца українськім ќатол, цвинтарі 
в ІІИкаго, Ілл. 

Вічна їй-,память! 
Петро Пуцнло, секр. 

Ану вгадай! 

— Ану, вгадай, що я нині їв? 
— Клюски. 
— Чому клюски? 
— Бо маєш кавалок на, бо-

роді. 
— Не вгадав. Я клюски їв 

іще вчора. 

$5,4)00 ' 
коштує мурований дім в Псл-
гам Бей, Н. й. б 'кімнат. Лота 
50x100. 

РЕСТАВРАЦІЯ з гарячими 
напнтками. Тижневий оборот 
около $400. Ціна .$3,300. 

За інформаціями звертайтесь 
до: 168-9 

S. KOWBASNIUK, 
277 Е. 10 St., New YorV, N. Y. 

Де зайти 
на добрі 
снідання 
і,обіди 

! .УКРАЇНЦІ НЮ НОРКУ І ІНШИХ СТЕЙТІВ! УВАГА! 
ПРИ Н А Г О Д І В І Д В І Д И Н Н Ю И О Р К У 

не забудьте загостити доУКР†рЕСТАВРАЦП під назв.: 

rttUCJC-Y .ОгРЕ.Н .К ІТ^аHEW" 
3 3 T H I R D A V E . ( 3 ) , м е ж и 9 . і 10 . в у л и ц е ю , 

N E W Y O R K CITY 
Там і можна дќѓати по приступних цінах смачні, 

старо краєві, як рівнож американ'ські страви. Лін певні, і; 
що Вас задоволить, як цього певні ті сотки й сотки; 
нюйорськнх українців 1 американців, котрі вже щодня; Реставрація 

отворена 

ДЕНЬ 1 НІЧ 

заходять, до нашої Реставрації 
За добрий харч 1 обслугу ручать 

браття І. І А. ГЕЛЕТІЙ. 

пробка 
ЗІЛЛЯ Даром 

ЛІЛСРШ `иМТІІЕ 
Мілертон є приємний і легкий 

.до .зажнтія. 
-Мілертон дає найкращі ycniw 

коли його вживається тільки в ќо. 
лечності, а тоді заживається floro 
д б о рараз перед нічним спочин-
ком, або по встаііню рано. 
Мілертон не виробляє прнвичкн 

"ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА Iti 
чвистане ^айже на цілніі " І 
‚Місяць. 

Сгіеціяльиа --Ювнлейна 
.Оферта 

ЦІНИ до .31. грудня 1R19: 
і Package Mlllerton 
2 „ А -б „ 

Щнн по 1. січня 10-10: 
1 Package AHIIerton 1.01 

I.JO 
2.00 
3.50 J б „ „ 

Питайте за зіллям Мілєтон у _ 
вашій сусідній аптнці, а як ш 
-його не мають, то пишіть до: 
J. S. MILLER, Inc., Depu U, 

гР. О . ,Box ,628 , Newark, N. J. 
Single package not sent COD. 

Smai! postage stamps acceptable. 
Ці ціни важні лише при замовден-

^J .ні ..просто з годрвного офісу. 

В И З О В Н И К Ч Е М П І О Н А . 

' Артуро Ґодой, чилійський чемпіон боксу ..великої 
.ваги, приїхав до Злучених Держав, щоб визвати на 
бій Джова Луіса. Бійка мала би.зідбутися в Ню-Йорќу 
9. лютого 1940. р. На.світлині з ним його жінка. 


