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МІШАО тни; і в НАШОМУ АМССІІКАПСЬКО-УКРАЇІІ-

ДИВАС ..(̀ ьоіШМ` 
ЯМІ. НІНІ; ВСІ МИ BV.lt! ВИЧИНІМ 
ЩОБ :;АХоВА.1П БЛАГОРОДНІ ІЮЧУІ 
ЯКОГО КРОВ JI.IHIM-; В НАШИХ'ЖН 

ІЛ В НАС ЗАВЖДИ 11А II 
X 

ВІДБИВАЮ' 
ИД -"ні 

пл 
іш, 
КАМСЬКИЙ НАРІД. І 
ДИ.ІОСЬ З Г А Д У В А Т И 
ДОЛИ. Що С НА ВО. 
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ЗАГАЛ, А ІДЕ ЗОКРЕМА 
СТАРОДАВНІ ЇМ ЗВИЧАЄМ 

ВАШИНГТОН. — Урядові чинники заповіли, 
що нема чого сподіватись якоїсь подекші, коли'хо-
дить про паливну оливу. Східні стейти Не то, що 
не дістануть більщих пайків, але мусять готуватись, 
що ті лайки, котрі нині існують, можуть бути змен-
щені. До того самого заключеннн дійшов сенат-
ський комітет, назначений спеціяльно на те, Щоби 
прослідити ту справу. Запаси оливи під тсіісріш-
пю хвилю у великій скількостн йдуть на фронт. 
Також збірникові кораблі заняті воєнною служ-
бою. А воєнні справи нині є важніші від цивільних. 
Люди за фронтом можуть троха померзнути. Вони 
мають багато способів, щоб якось пристосуватись 
до хвилевого холоду. Але воякам на фронті треба 
дати все, чого їм потрібно, бо крім елементарних 
небезпек, як ось студінь, вони ще мають перед со-
бою небезпечного ворога зо зброєю в руках. 

ВИНУВАТІ ПІДРИВНОЇ РОБОТИ. 
ВАШИНГТОН. —ц Велика лава присяглих ири-

знала винуватими провини підривної роботи, що 
вносила деморалізацію в ряди американської су-
сиільности, 33 осіб. Серед них знаходиться вида-
вець нюйорського тижневика .‚Сондей Інквайрер". 
Вилйем Грифит, Елізабета Ділінг, Джордж С. Фі-
рек, Джордж Детередж, Вилйем Додлей Пелей, 
Джералд Винрод, Прескат Денет і інші. Всі вони 
були провідниками в ріжних підривних організа-
ціях, або були видавцями газет, що ширили під-
ривні кличі. 

ЗАГАДОЧНБ ЗАЛЮРДОВАННЯ ДІВЧИНИ. 
НЮ ЙОРЌ. — Якийсь невідомий справник лро-

бив ззаду кухонним ножем дівчину Доротею Г^л 
бярт .̂ як вона вранці иџщя ц^-^х)^У^и .-С.гялогь и^ -г 

"на Н9 вулиці в" Бронќе. Тяжіш^анен? дівчину 
знайшли два її знайомі, як вона хитаючись пробу-
вала йти далі вперед. На запит, що сталось вона 
лише сказала, щоб її відіслали до шпиталю. Та заки 
ірибув амбулянс, вона вже була мертва. Поліцій 
вислала 50 дитективів, щоб вияснити цей морд. Але 
дотепер не знайдено найменшої познаки, хто це 
міг бути. Знайдено лише шість-цалевий ніж. За-
мордована дівчина не мала ворогів. Поліція при-
пускає, що можливо злочинець взяв її за когось 
іншого, або може злочинець був якимсь маняком. 
Поліційні#озшуки далі тривають. 

НІМЕЦЬКІ ВЛАСТИ ЛЮТЯТЬСЯ. 
а ВАШИНГТОН. — В днпльоматичних колах Ва-
шннґтону говорять, що німецькі власти попали 
в велику лють, з приводу опублікування амери-
канської „білої книги", в котрій документально но-
дано, хто спричинив війну. Німецька пропаганда 
старається ослабити аргументи, виложені в тій ‚‚бі-
лій книзі", та старається вину причепити комусь 
іншому. Але в обличчі довголітної націстичної ио-
літики, відомої по цілім світі, цс їм не вдається. 

ЗА МИРОВУ РАДУ. 
ВАШИНГТОН-— Конгресмен Дирксен виробив 

проект, котрий він хоче нрсдложити перед паступ-
цою сесією конгресу, на основі котрого можна бу-
лоб створити в Америці урядову мирову раду, ЗІЯО-
жену з представників обох федеральних законо-
дагаих палат. Та мирова рада вже тепер заста-
новлялась би над ріжними міжнародними справами, 
над ріжними спорами поодиноких народів і дер-
жав, над ріжними економічними справами і все це 
розбирала та дивилась, яке відношення це має до 
американських інтересів. Опісля вона вироблялаб 
ріжні проекти, які можна булоб по закінченні вій-
ни впровадити в життя. Бо по закінченні війни не 
буде багато часу розбирати тих справ і знов може 
зайти таке,-що будуть пороблені ріжні помилки. 
ПОСИЛКИ ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛОНЕНИХ. 

ВАШИНГТОН. — Бюро воєнної інформації по-
відомило, що Американський Червоний Хрест, як 
лиш довідається про котрого полоненого, що зна-
ходиться в німецькім полоні, зараз посилає йому 
почни з харчами і іншими конечними продуктами. 
Ті пачки доходять до рук полонених. Таких иа-
чок дозволено посилати 'що місяця по одній. Крім 
того родина може вислати одну пачку па два мі-
сяці, котра важилаб по вісім і иів фунта. Що можна ‚cm^twwwe^ -^WW 
посилати в них пачках, може пояснити кожна иоч- jcwweicitiwexsixftwiiw 
та. Червоний Хрест зо свойого боку, як лиш дові-
дається про полоненого, повідомить також родину 

№ ГРОМАДЯНСТВО і; ТОМУ 
РИМІ! ДІТЬМи ЛМКІМІКП. А 

УЌРАЛ 
іѓ 

о̀ 

ШѓИТТЮ. ТА ЯКЩО'МИ ЗАВВАЖУЄМО В ТоМУ 
ЯКИЙСЬ ПОСТУII. ИАМІІТАҐЇМО. ЩО ВЌ. 

ц в д и ч у о СВОЄ ЦЗДУВАННЯ тому ДУХОВІ 
ГВОҐ.ОДІГ. 

ІЛ І ІЛ НІ 
І ДОГ, 
АІІІІЯ ДО То 
ІАХ. По і;о;п 

ІІЮМУ МІСЦІ. ТАК, ЯК II 
СРАШСЬКИЙ ТАКОЇЌ'. То.МУ САМЌ 

;Л ВИСОК'І ІДЕЇ, ЩО Дорогі АМІД 
. НАМ ВИДАВАЛОСЬ ПРИРОДНИМ 
Џ)ІН)ГІ Й УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДИВ 
ПОСТУП. ЗА АМКІМ1КУ. 

ЖІ в 

loci 
І ЌА 
І(ІО 

ІЇІІ.ІО-
ЙОІ̀ О 

}А AMI 
від Ш 

ГРОЮ, Що ї 
ЗДОРШЩТЬ 

:JA 

П.КоГо ПА-
СІ')ОІіоДД .ПОДПНІІ 
ВІДЧУВЛС ЛМКГІІ-

;оди илм пгихо-
Іі'АНСЬКоМУ НАГО-
щог.п ДОДАВАТИ. 
Що с В НЕВОЛІ. 

ИоШЯШШУ УКРАЇНУ 1111-

РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА ЗАХОПИЛИ 
1 НАЦІСТИЧНУ ЛЕТНИЧУ БАЗУ 

ЛОНДОН. — Московське радіо подало у поне-
ЙОГО Д' л п к вечором снеціяльний комунікат, що російські 

І війська захопили велику німецьку летничу базу 
в Чернншовськім та залізничу стацію Черниїнків, 

Червона армія забрала там велику воєнну ,До-
бичу, мій. іішіим: 17 літаків, 2,000,000 куль, 500,000 
літакових бомб і велиќ' припаси, військові й ци-
вільпі. 

У Північному Кавказі російські війська захопи-
ли одну заселену місцевість, вбили в ній 300 нім-
ців і забрали один повз, 5 ѓроків і 20 машинових 
крісів. 
ФРАНЦУЗИ В ТУНІСІ РОЗБИВАЮТЬ ПОВЗОВУ 

АТАКУ ОСІ. 
АЛІЯНТСЬКА КВАТИРА В ПІВНІЧНІЙ АФРИ-

Г, ЗУСТРІЧАО КОЖНЕ РІЗДВО ХТЧЇ-‡ДІ.— Французькі війська, вживаючи американської 
V.III ЗДІЙСНЯТЬСЯ. В НАДІЇ. Що зброї до розбивання новзів, перемогли німецьку й 

НАШ ' BOIKV отсі; і цього И)КУ ВЕСЬ 
НАШИХ СЛАВНИХ ВОЯКІВ. ЩО 'ДАЛЕКО ВІД НАС, 

Христос Раждається! 

італійську атаку повзів на французькі позиції 
в Фондўќу, в котрій взяло участь пів сотки повзів. 

ЖІРО РОЗСТРІЛЮЄ ПАРАШУТИСТІВ. 
ЛОНДОН. — Мароканське радіо подало вістку 

л головної кватирн генерала Жірода, що на його 
ириказ розстріляно неозначене число „місцевих" 
парашутистів, що їх скинено з німецьких літаків на 
зади аліянтських військ для ведення агітації серед 
місцевого населення. Донесення додає, що ця „пя-
та колюмна" найшла мало охочих. Всім, що по-
моглн піймати парашутистів, уряд дає нагороди. 

БРИТІИСЬКИИ ПРЕДСТАВНИК ПРИЇХАВ 
ДО ПЩНІЧНОЇ АФРИКИ. 

ЛОНДОН. 
їѓѓт і̂іЦі'гчтУі 

диг ш о ш ч п и і ЛФГИЛКІ. 4 
(ІОН. — До головної-аліянтсь.кої кватириѓГ і 
їй Хфгрийї гг '̂Поус ГариА'Д ?пекМилея, њѓ ^"^ 

ІО. ЯЛЛСКІНІ 

ПРИЙШОВ ЦНЕСЬ... t4M4H44HW ЧИЄ ̀ ШЦЧЧМНЧЧЩЧ' 

полоненого і подасть ного адресу 
ЗАКЛИК ДО ЖІНОК. 

ЩО ЙОРК. — Директор воєнного вишколу, 
д-р Нюмеи, зробив заклик до жінок, щоби кори-
стали з 20-тижневого воєнного технічного вишко-
лу і записувались на курси. З тим вишколом вони 
можуть дістати добрі праці. 

В блакиті зорі розцвітанні. 
Якось інакше, нк щоднини. 
На землю, кюмлсну до краю, 
З небес мов янголи злітають 
До нього: Госдюда й дитини. 

Џо він родивсв вже між нами 
(В палатах? XaraxV У варста-

тах?), 
Ііо він принцќ..:, як ораі ;іо 

брагаѓ 
Щоб 'дні розпуки і а нестями 
Не володіли над серцями. 

Прийшов наліпи ; душі віри 
У ііравди світ'лу шремоіу: 
Щоб ІІ.ІПІІ душі бідні й ' ірі 
На сталіу4^цреміііь .иарювіли 
На нашу житіќвў дорогу... 

во встановлений бритійський представник У Північ-
ній Африці. Його першим завданням буде конфе-
реиція з генералом Жіродом І іншими французьки-
МІІ ііровідниками. Ця місія і внднмо бритійською 
спробою довести до якогось порозуміння з фран-

гпузі.кою команДою в Півиічпій Африці. 
НІМЦІ ФОРТИФІКУЮТЬ ПІВДЕННУ ФРАНЦІЮ. 

"ЛОНДОН; Німецькп окупаційна влада иоді-
л.иіа нерку гїовану колись Францію на дві військові 

j округи: східну округу займають італійські війська, 
а західну будуть далі окупувати німці. В обох не-

I гайно почато скріпляти фортифікації. 
У Марсилії підложено бомби під німецьку го-

Іловну кватиру. Німецька команда грозить репре-
Ісіями, як виноватці не будуть піймані. 
ІЬРИТІИСЬКІ БОМБОВИЌЙ НАЇЗДЯТЬ РУРЩИНУ. 

ЛОНДОН. Бритійські бомбовиќй доконали 
І масового рейду на промисловий осередок у Рур-
Ішині. Втратили тільки три бомбовиќй. Був це лер-
Ііиий рейд нового року на Німеччину. 

НІМЦІ ВІДЧУВА`ЮТЬ ВТРАТУ ПІВНІЧНОЇ 
АФРИКИ: 

БЕРИ. . Як видно ? німецьких часописів, нім-
ні почали відчувати наслідки Захоплення Північної 
Африки аліянтами. В газеігах повно статей І вн-
падами на аліяитеькнй монополь фосфатів, котрі 
німці побирали досі з Туні'су. Альжіру й М^рг^кка, 
п котрих брак загрожує іН)Шішю німецькому рІЛЬ: 
пицгву. 
ЗАТОПИЛИ ПАЛІЙСЬКИЙ ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН. 

Л()НУІОН: Підчас нсдавних операцій на Се-
редземному Морщ коло Північної Африки брнтій-
ський корабель типу „іролера" затопив італій-
ський підводний човен „Емо". Залогу, ЩО поки-
пула иотапаючий човен, витягнено І моря па чер-
дак „тродера". 

НАФТИ ЧЕРЕЗ НЕВДАЧУ 
НА КАВКАЗІ. 

Внаслідок того, що німецькі 
'міхопиіи нафтових теренів коло 

Грозного па Кавказі, Німеччина відчуває поважно 
недостачу нафти. Через те німецький уряд ирика-
зав чим скорше переміняти різні машини, вжива-
іочі газоліну, на машини, вживаючі газу. 

АМЕРИКАНЦІ БОМБАРДУЮТЬ ВОРОГА 
НА КРЕ'П. 

КАЇРО. Великі американські бомбовини! 
системи „Лнберсйтор" доконали масового рейду 
на німецькі позиції на острові Креті. Рейдери сни-
дали на ворога 1,000 фунтові бомби. 

ЗГИНУВ НІМЕЦЬКИЙ ГЕНЕРАЛ. 
' ЛОНДОН. Б'ритійське радіо подає за швед-' 

ськими газетами, що у кампанії в Північній Африці 
згинув генерал Гейнц фон Рандов, командант 21, 

І`'німецької панцирної дивізії. 

НЕ МАЮТЬ 

СТОКЃОЉМ. 
війська не вспі.ти 
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З ПЯТЬДЕСЯТИгЛ РІЗДВЯНИМ 
ПРИВІТОМ! 

Ироф, Микола Чубатий. 

Українська Народна Легенда 
про Відродження Самостійної 

України 
Сі ара льгенда про Лицаря 

Михайлика та про київські 
Золоті Ворота. 

П О І І П Н І П І Н П П 

У цьогорічне Різдво Хрінѓові' лдоровнть ‚‚СвобоДа 
українське громадянство в Аме'риці, як і iqnwmix иратів 
та сестер наших, ідо зуетрі'чавдгь отеѓ Різдво в ^ країні, 
чи На чужині, таким самим традиційним звичаіш, як здо-
ровнла їх тому 50 років, каїн промовляла до них перший 
раз у це велике Свято. А в тому привітному слові сперед 
50 років, як і в кожному наступному на иротязі Г)О років 
'аж до нинішнього Різдва, заявляли ми. шо отеє: 

Вродився Лицар а тую ніч, 
Що Зве цсіх бра тами. 
Здійме полуду з нашій віч, 
Бо мас руну—мами. 

1 як воно було актуальним тому 50 років, і впродовж 
50 років, щоб ‚‚зійшла полуда з наших віч"-, так нині є 
воно ще актуальнішим. Бо треба, щоб ўсі ми добре відчу-
.га і зрозуміли наші завдання супроти тої світової оорні. 
в якій важаться долі народів на отолітѓа, а може декого з 
них і — навіки. Бож важиться знову теж і доля так нам 
дорогого українського народу, що то переживаючи нові 
терпіння ї нову трагедію підносить у те Різдво знову до-
гори своє серце, бр, споглядаючи на Новородженого, ві-
рить, що 

Не Ooeto. МУ тарі скуні 
І білі фарисеї, 
Бўдепіе бань збирать ѓоб і 
Бел чесних прав ки псі' 

Очевидно, що це.станеться, як переможе Христова 
Правда. Але саме її поставлено на першому місці в тому 
таборі, в якому ми знаходимось і в якому віддаємо себе, 
вцілости дія тої ціли. щоб він вийшов з тої світової борні 
повним переможцем. В тому таборі є наша Америка і це 
у для нас нанважнішс бо саме їй треба виявити у тій оор-
ні якнайбільшу силу, щоб таким чином цайсильшще за-
Важігги не тільки на перемозі па полі бою, але її потім — 
на полі мира. Бо тільки тоді можемо надіятись, що вже 
не заважить при наставлюванню нового ладу в світі дух 
фарисеїв, а тільки Дух Тою, що приніс з собою мир для 
усіх людей доброї волі. 

Різдво тому 50 років! Які бідне'нькі 'ми тоді були в 
Америці! Як бл'агала у те Різдво ..Свобода" наших людей, 
щоб брались закладати „Союзове братство", щоб десь 

Від соток ЛІТ 
день живе між 
народом ції східній Україні н е ! 
звичайно характеристична та 
{цікава легенда про Лицаря 
Михайлика та про Золоті Во-
рита. Лицар Михайлиќ це так 
популярно перезваний св. Ми-
іхайло, опікун київської Укра-
Іїнн-Руси; Золоті Ворота це 
j славна в українській старій 
і історії вїздова брама до сто-
лиці староукраїнської держа-

іви, до Києва, здвигнена київ-
іськнм князем Ярославом Муд-
ірим в часі найбільшої світлос-
ти` та могутності! України пе-
ред 800 літами. Л прозвані во-

і ми Золотими від того, що пал 
мінськими мурами, в яких бў-
ла ця віздова брама, князь Я' 
рослав Мудрий здвигнув цер-
KBV в честь Пречистої Богома 

гельськнх крилах через Карпа-
тн аж на гору Атос, звідки 
плила христіянська цнвіліза-
ція на Україну, й там їх схо-
роннв. Во не суджено Україні 

йде час рішальнопо бою за 
незалежність Сербії. Цей пра-
пор мав наново появитися у 
місті Такові, звідки серби сто 
літ тому підняли боротьбу з 
турками за волю. Анальоґія 
тої сербської легенди з укра-
їнською Михайликовою Ле` 
іендою аж надто очевидна, її 
теж сербські патріоти - само` 
стійники й використали у бо-
ротьбі за незалежність. 

Нема ше правовитого госпо-
даря на Україні, тільки наїз-

ники! 
'ібути все в чужій неволі. ІІрин-

дс цілком певно такий час, 
що голос з неба скаже: „Золо-
ті Ворота! Вам нора зноа сто-
ятн в Києві"! Тоді Лицар Ми-
хайлик принесе Золоті Ворота 
до української, вільної вже 
столиці та поставить їх на ста-
рому місці. І воші знов засяють 
золотим відблеском на сонці, 
як теж засіяє своєю світлістю 
вільна від наїзників . Україна. 
Цс станеться аж тоді,, коли 
буде повна безпека, ідо ніи-
кнй ворог не знищить вже Зо-
лотнх Воріт. Оце зміст та про-, 
нідиа думка легенди про Ли-
царя Михайлика та про кпїв-
ські Золоті Ворота. 

Що означає Михайлнкова 
Легенда? 

Л від того часу, коли то 
Лицар Михайлиќ забрав Зо-
лоті Ворота української сто-
лиці, щоб заховати їх від 
знищення, минуло вже сім 
соток літ і той голос з неба, 
щоб Золоті Ворота постави-
чи знов на свому місці, ще не 
прийшов. Чому не прийшов? 
Тому, Що ні один із дотепе-
рішних окупантів української 
землі не хоче відновлення 
світлості! .українського Кнє-

станніх днів тільки святом і воѓ боротьби, приманою пов-
гольської меншини на Укра-1 ного жолудка новим фана-
їиі, немов святом вічних ко- тизмом та новою нетолєран-
льоиістів на ўќрайських зем-(цією, але український 
лях. 

Річ 
відтворенням 

природна, що 

терн та покрив и золоченою. 
бляхою. Хто їздив до Києваі Історичні лєґсндн криють в 
здалека видів як v проміннях Ѓсобі часто якесь зерно нрав-
сонця світила віздова брама.ідн. історична наука нерідко 

'Через тс й самі ворота, Золоти- А використовує леґенди^у сп 
{ми прозвані, є немов CHMBO-JIX дослідах над 
І лом того періоду світлости та минуло; 
могутности самостійної 
раїнн. 

Народна легенда про Лица-
ря Михайлика та Золоті Врро-

іта говорить, що коли кѓѓари 
1240. року здобули й зрўину-

'вали Київ та Україну підбила 
під своє володіння, могли раз 

Прийшла московська влада 
російського народу над Ук-

ва, тільки навпаки йо'го ионс-ІРаїною. тан сотками літ ира-
волення. Тому Лицар Михай- Шювала шиї тим, щоб вибити 
лик ч е к а є т е на той слуїи- (Михайликову Легенду само-
ний час. По татарах прийшли"-тійного державного життя 
v Київ литовці, по них поля- українського народу з душ 
'ќй, по поляках москалі, спер-українських людей, але теж 
їй v царські, по них червоні, а'намарно. Двќѓѓа- пятьдесять 
український нарід вірить, що;літ працював над тим:;_лоціль-jponoiu. 
ні одна із дотеперішних владі , : 0 

не є владою українського на-
роду, ані одна із них не єІУкраїнців бути 
правовнтим спадкоємцем влади і м и м и росіянами 
князя Ярослава Мудрого над мої православної віри ' " о ч и ; 
у к р а ї н с ь к о ю землею. Ко- Ііати владу 
ротка самостійність України московського 

московський окупант уќ 
раїнської землі, щоб навчити 

такими самії-
такоїж са-

Петербурга }їй 
Кремлю як 

Ук-ІМихайликоВа Лєгенда не крие1 а а Хмельницького чи Мазе-КвоЬ'рідну, як сонце ясне, а-
ів собі ніякої історичної прав- І Ш і ,,„ ‚-ІО першій світовій!-^ теж і це намарно. Цар ба-
ДІІ, нона занадто фантастична, ;НІШІІ 1ІС о у . 1 н щ е т и м „р Иго- 'і юшка Петро Великий уло-
щоб була історична, але в о н а !

ж и м 'часом, щоб Київ засяв j а̀  "в навіть для москвичів до-
криє в собі щось цінніше від(золотиіі блеском волі, Золо-1 ќладні інструкції, як то робн-j 
історичних фактів. Вона криє г и м и Воротами, 
ўсобі задушевну ідею ўкраїн-Іч а с прийде, така 
сьќого народу, а саме його ту- „ л а д а появиться 

т jzi щсю оралнс 
- ; -ГІТГІ І - - " " ' - - - - _ - ЗВ, ^.Л- —ДЛ ! ^ 

лві терпіння і глуми за саму згадку, іцо icnvc якась „У-

на віки положити кінець само-
стійному державному житті, 

г'тінним державним життям. Це є на сто відсотків політична українського народу, колію 
їм було удалося теж 'знищити 
самі Золоті Ворота. А знищи-

- в о . !таку шатў наївного 
ня, немов казки. 

ѓу за відродження світлости к и й П а рі д стане 
старої України та' за її самос-Іпа рід1Іій землі. 

нов заблестйть 

Одначе тойі'ги- Навіть москвичів псрез-
своя рідна!І г,в старою назвою українсь-

й українсь- кого народу „русским", а в 
господарем часах доброго гумору згаду-

I аж тоді і еться. навіть і про Київ як 
Киш ввѓтліс- і -мать"' русских городов". але 

ти 

. 1 СКІЛЬКИ і)У.Іо то 
церковця чи якась. 

Волга 
укра-

краша і якннсь ‚‚український нарід 
закликів, щоб десь заіснувала своя, 
українська школа! 

Доиерва глибо'ко вдўмившнсь в усе те, чого україп-
ський нарід діішяв в Америці, та що сталось за Цеп час 
з нашими братами в Старім Краю, доведе нас в сього-
днішне Різдво Христове до крінкої віри в те, що 
Сила і Божа Ласка таки і: мри трудах і терпіннях 
їнського народу: ось тут у вільній Америці, й там, у но-
неволеній Україні. 

Залишаќться отже тільки одно: 
Далі працювати! Далі вірити! Далі жертвувати! І 

далі з гідністю терпіти, якщо тређті витерпіти, Щоб пбо- ро. 
роняти слушну i.MccHj справу. 

Америку далі боронім з цілої душі. Це наш край, і то 
добрий край. Але теж і памятаГімо, що иа"шнм обовязком 
с теж обзнватпсь за Україну; і то не так тому, що ми з 
українського роду, а в перці) чергу тому, що і'дей. зВнза-
иа з Різдвом Христовим вшіагаи, щоб т'еЯї і український 
нарід уже раз зажив вільним життям; 

їх намагається кожний 
JjQi;^країни. Одначе це годі, 
їли вже не станеться, бо в н.ія-
пах Божого Провидіння є, 
щоб український нарід відро` 
дивея до етапу давної 

лєгеіща України, хоч убрана у 
оповідан-

тю своїх Золотих Воріт. й то все надармо. Українсь-
А впродовж тих сім сотокjKHfi нарід десь там на дні ду-

кожний із окупантів ўкраїн-'"' ' . У легенді вірить, що не 
ської землі підносив претен- ПетрогЯа'до;ви ириянач,сно сві-

ста-Гкраїнського Києва. Та укра-Цвовн зі своїми Золотими) 

але український нарід 
все те відкинув. Україна най-
довше з усіх провінцій ново-
часної Росії боролася проти 
комунізму та проти безбож-
ництва, бо український нарід, 
має власні шляхи свого духо-
вого життя, оперті на тисяч` 
літну традицію хрнстіянської 
цивілізації, .спілки та духо-
вої єдности ці Західною Ев-

з удуховленою, толе` 
рантною Инропою, з Евро-
ною з почуттям рівиости та 
справедливості! для всіх. . 

А такий людський, правди-
во демократичний лад може 
зацарювати ио українській 
землі тільки тоді, як Україна 
позбудеться усякої окупаит-
ської влади включно з най-
иовішою — націстівською, 
а буде під правовнтим укра-
їнським господарем. Станеть-
ся це тоді, коли Божий Ми-
хай.інк принесе наново на 
київські гори Золоті Воро-
та і поставить їх на старсмісце. 
щоб ясним сонцем світили для 
України та цілої східної Іїв-
ропи. 1 це мусить статися не 
тільки для спокою у тій за-
кутині земного ґльобу. І не 
,%iajt-!jtti ^ци-^МДм.. щобиЯУ№яяіь-
не крівавилося що нових два-
цять-трицять літ. 
потрібне й для 
на сході Європи 
кої цивілізації.-

тих народів та нерідко 
вали душевним огнем у бо-ІїнськиП нарід, споглядаючи І Воротами призначено бчти 
ротьбі поневоленого народу на їх діла, се()то на вднищугдЬоні(ем ясним для українсь-

своєї:за ВолЮ.'Про зовсім анальо- ьання, а не зріст українсько-Д (яо народу. 
!світлости та, щоб знов Ўкраї-}ґічну сербську легенду, гово-го народу, каже: ‚.'Ні 'їѓе ще; Червоні иаслідпнки Петра 
І на стала незалежною на сході рип, український поет Федь- не вн! Правовнтнй господар {Великого вернулись з Петро-
ІІВвропи. Тому саме в найкри- кович у своїй поемі „Празникіукраїнської землі ніс прийде,'граду на Кремлі;, розбудува-р е з ^ 0 ж м и , І Т В О М 

Ітичнїшу хвилину опікун Уќ- у Такові". Тим, чим для Укра- напевно як ісѓнує напевно Іти Москву на столицю черво-
Іраїни - Русн, Святий Михайло, їнн було зруйнування Києва j відвічна справедливість й них цілого світа, видумали. 
все иредставлюваннй ( як ай'- татарами. 1240, себто гробом і правда її нляна.х Вссвпш-Ьіовий фасон, як втискати ук-

Ігелський лицар, взяв Золоті І державної самостіниости наіньоіо". раїііців у нону видумку, в о-
! Ворота на свої плечі, укрив та {століття, тим для сербів був В часі старої історичної днп „советський народ". Та 
захоронив їх перед знищен-1 нещасливий бій їх погибшого! Польщі може й длятого, щоб український нарід далі каже: 
ним аж до слушнрго часу від-;'царя Лазара з турками на Кр- використати віру українсько-1 „Ні, і не вам суджено обно-

світлбсти Києва, сопім Полі. 1389 року. Але се- го народу у свого Лицаря, вити світлість старого Києва. 
'іо в плинах Божих, рім сербського народу сотка-(Ангельської о Михайла, про-ІПрановнтий господар ўкраїн 

голощсно було „Св. Міхала ської землі шс щонио прїііі 
натроием Русі`'ў До останніх де!' 

іт поляки па Західній Укра 

— Це теж 
вратсвання 
христіянсь-

сионевірсної 
там тепер матеріялізмом та 

Києва, совім Полі. 1389 року. Але се-1 ѓо народу у 
Божих, ред сербського наррду сотка-{Ангельської о 

По словам одної відміни І ми літ жила легенда, що m 
Михайлнкової легенди Лицар Косовім Полі сербський бое 
Михайлиќ схоронив їх під вий прапор не дістався в во па Лахідиін лкра-
ДніПром, щоб ніякий ворог рожі руки, але чудесним спо-!їні дуже врочисто {обходили 
кім lie дістався. По думці сором уратувався і заховався, і о свято, одначе воно було 
чругоі він поніс їх па своїх ан-ІВіи появиться знов, коли при- у давнину іі лншіиюся до о-

I Ь ми можновладці України 
сподівалися потягнути за во-
бою український нарід к.ін-
чами безбожництва, ќлисо-

К'лявдія Олесницька. 

Ялинка 
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУ 

На 
вили 
землі, 

(.тарнії власник хромої со-
оакн з виглядом більш иевдо-1 плаѓни рент і маю право мати 
воленнм, як v йр.го безніжно-1 кілька чсрВонігх світел па моїй 
го приятеля. І жінка у нічному і стороні!" 

нашому лодвірю поста`,на живу зелень, що знечсвя 
ялинку. Як лежала наізацвила між війнќами бсзлис-

простягнена на цілў'ѓих кущів, немов ЧУДО прй-
довжину, иовизана шнурами, роди. 
серед дітвори, що збіглася з і 
цілого сусідства та обступила 
Довкруги — подоба.іа на І улі` 
всра, увязненого громадою лі-
ліиутів. Непорушннй, безсилі.-
ний великан. 

Аж четверо людей 
лося біля цього, щоб постави-
ти її просто. Та коли Вниря-
милася Серед камяіюі клітки 
пятииоверховнх стін, і я по 
глянула на неї вниз з мойого 
вікна — подобала скорійш на 
кущик, ніж на дерево. Там. у 
якомусь лісовому царстві,, пи 
шалася струнким ростом та 
розтягала віти, щоб володіти 
простором. Тут. між людьми, 
які краще за неї вміли підбіг-
вати небесні висоти, станула 
немов пригнута журбоќ), по 
кривджена, непотрібна, 
проте пребагато-зелена та 
роскішно гарна. 

що прибирав ялинку коліро-
ІИІМН Жарївкамн, надали голо-
сир ѓа щедро. 2 

„Гей Джов!" жартував 
власник хромсї собаки, з я-
кого лиця зникали останні 
сліди незаколоченого невдо-
волеиня. 

моєї мами. І на цілому світі 
не було тоді для нас рі`здвяно-
го світла, яке розрадувалоб та 
огріло нашу хату у місце ці'.о-
го, що погасло у ній назавж-
ди. 

А проте - ялинка ін'коли не 
„Я знаю, що, ти j була у нас самою 

наирадше почепив би червоніічою заоавкою, для 
жарівки гак, щоб їх усіх було!стає у хаті місця, як 

оі.ілю. якій крик дітвори нс-
іахочп- 'Н 'І`И;,Н "станџі хвилини спіз-

неною сну. і ще один старик 
зі іик.іами на кінці носа та ѓа-
зетою у руці — і кілька жінок 
з невпорядкованйм волоссям 
ѓа одягом, що вимовно свід-
чив про иоспішні заняття та 
ранішну метушню. Створилася 
довкруги жива картина тиио-
вих жителів мешкальиого мій-І 
св'ќого дому, що ()сгают.ь` тут 
після цього, як ранішні ѓоди-
пи вигнали з нього весь люд-
ськнй матеріял, пригожий для 
зарібковоі праці. Жінкн-ха-

а опіки, старики і діти. Внхнля-
лися крізь вікна, илощили до 
шиб лиця і миттю ставали да-

ЛІІІП дитя 
якої не 
діти під-

видко з вікон цьоі білявки. Тиіростають. Зникає тоді з неї 
знаєш.'котрої!" - нідморгу- враз з дитячою вірою в Мнко-
вав до хлопця. „Але я теж за-}лая та ангелів, що у Різдвяну 

ніч обвішують цяцьками лісо-
ш ялички, та ставлять їх' у ко-
ждій хаті на радість добрих, 
слухняних дітей. 

Навіть тоді, коли ми ириїз-
Як -по'лили домів з розчарувашіямн, 
заблес- і невдоволеннями та складними 

В низу .! мойого вікна зеле-
н'ий кущ ялинки обсипався 
Коліровїіми яюдамн. 
заході сонця іп ягоди 
ті.пі свгглами — 
почала виходити оуденщина. 
І зачало вступати Різдво, хоч 
на нашому календарі б.уло ще 
цілих гри тижні До цього. 

Леќї від цього, що перед хви-
„Ялинка, ялинка! —кликѓЃ -{липою занрятувало їх думки 

лн діти, стрибаючи кругом, і 
під звуки цеї новини 
лися вікна та вихилялись 
ди - ^ усі зі зором зверненим слова признання для 

без я-І Іе признаю Різдва 
линки. Я звикла до неї 
дуже, що після цього як по-
чала жити на власнім хазяй-
стві і обставини так складали-

паноільш серде'пй та щирі 
розмови. Такі, що серед року 
не находилося дня них нагод, 
часу, чи й самі почування не 
допрошувалися їх досить 
сильно. 

ЎІєні, перед Святим Вече-
ром пайважиіщою особою у 
хііті ставав Стефан. Служив 
у нас цілих вісім літ, аж до 
батькової смерти, і кождого 
року, на місяц'ь перед кіпцем 
найму, заповідав, що кидає 
службу. Через цей місяць дія-
лися у господарстві несамови-
ті речі. Крутилися люди на 
нодснщнні, не було ладу на 
обійстю, а Стефан робив, що 
хотів: спав. їв. та волочився 
по селі. Але як речннець добі-
гав кіпця і батько починав 
поважно братися до діла та 
годити когось на Стефанове 
місце, обводячи нового робіт 
пика по обійстю та показую- чнть те піт 

з моєї хатн}нроолємами доростаючих лю-
дей — у пас все находилася 
охота прибирати ялинку. І са-
ме вона становила осередок 
цілого нашого святкування у 
хаті. Була для нас наче сим-
волом цих радостей та духо-
но'і лучби, що їх свята прнно-

такісять родині, а нікуди индс Не-
мож їх найти. ‚Саме цього нам 
найбільше треба було, і за 
ним гналися ми 

ся у кількох перших роках, Іліімн шляхами 
що я не могла мати ялинки ў'завії: до дому, на Свята! Ќ о л и ! с к о Р ш с "риймав цю оферту і 
хаті — ці свята не записалися і після' Святої Вечері пахуча зс- Р а л и позбувався нового кан 

ми вже п не говорилося про 
ніщо інше, як про це, наскіль-
ки зле виконав він був наше 
порученця останнього року, 
та нащо у цьому треба звер-
нути його увагу. Стефан заїз-
див під хатні двері та входив 
у кухню у хмарі морозної па-
ри. Вигляд мав як жовнір, що 
приходить по прикази — як 
усе тоді, коли згори немав на-
міру. виконати цього, чого від 
НЬОГО хотіли. 

„Слухай, Стсфанс: 
бути 

„ l i e там, де й так рідкий 
ліс, але дальше, у гущавині. 1 
таке дерево, зна'єш Стсфанс, 
щоб не було шкода рубати!" 

Ці останні — це були оди-
нокі иоручсння. які Стефан 
мав намір виконати. ІДобіль-
ше — ще весною, прочищую-
чи ліс, він вибирав ялинку, я-
кої постановляв позбутись з 
ліса н'а найближче Різдво з 
цеї причини., що природа не 
дуже то потрудилася над и 

може (виглядом. Том`у їхав як у дим. 
нижча як тамтого року, і і приїздив скорійш чи'м ми 

але густіша. І щоб мала нлос-(сподівалися, приймаючи без 
ќі, широкі шпильки" — ви- вражіння докори, а без обиди 
кладав хтось з нас Сгсфанови. алюзії до туноголовства та 

„І щоб була симетрична" -- 'нездарности. 
докидала сестра. що ледви 
приїхала вчера з міста і не ісрідко ялинка, що цьою 

нови. 
Не 

надто 

у мене жодним незабутнім мо-
ментом. Цілих двайцять кіль-

лень запалала коліровимп 
свічками та прикрасами, які 

вспі.іа.ще наломити своєї м о - І д о Р о г о ю приходила у нашу 
ви на лад, зрозумілий Стсфа- яату. була бсзбока, крива 

та й цих вимріяних широких 
виглядає, щоб Стефан!шпильок, ані симетрії — ми 

- .си цим. що зна- нТколи на ній не оглядали. Але 
чи господарство Стефан, І Хтось хватає за ру^а'в%ож^?а ^ С

с " а х л а П о с к і , и " 0 ^ ^ К' 
червоний та збентежений як і вияснює: „ІДоб була рівнаін., 
мала дитина, підходив д о з усіх сторін, не безбока, або і христос'' 
батька та покірним голосом з усім гиллям у долі, а пуста і' 

домїВ замерз- Щ?^Щ то остае на другий на Юрі". Коли після Святої вечері за-
крізь СІІІ^ЙІ'-І"'ІР^^^^^^^^ЙІ;^!^_ "Р а в и , 7 а ч и м : І зелена, і рясна, і проста, і палали'свічечки на ялинці і 

щоб верх не зломився. як)Сявточний настрій починав о-
буде завертати у браму, та 

:віжа і зелена, та голосила 
цілу хату, що родився 

ити?і Ж в , ш о в н я л о РУКИ. У кожно- ќа літ,-проведених на Різдво v ми здебільша сами робили, а 
ѓсі -iJ!"1 0 п Р о я с , , ю в а л о с я обличчя, ріднім домі, ми мали лиш од`- вони рік за роком показували 
'піітї.Ті ^Я В '1 Я Л а С Я -VCM:iUKa н а устах, а ні-одннокі свята без ялинки.(наскільки зручнішими стають 

хлопця, j Це було недовго після смерти наші руки 

дн дата,—За 
сама''Історія 

рік повтарялася ця І щоб гилля не замітали доро-
8- - ги. 

День neptSa Свят Вечером, з 
самого ранку, Стефан запря-
гав коні до саней та збирався'ходив за ним на двір і по до-

- між нами велися їхати у ліс по ялинку. Між на- розі додавае .ют завваги: 

Стефан мав досить і зби-. 
рався до виходу. Батько ви-

кутўќати хату наче мягкі, тен-
лі звої ангельського волоси - -
ми усі сиділи вдивлені в неї 
та погоджувалися, що ніод-
ного року не була вона така 
прегарна, як саме цього. 

'̂ "Й::'?ЛГ?Г-:̂  Ш:іњШ: 



Проф. О. Ж. Фредриксен 
(Miami University). -

Витаге Вас з ГОВИЛЕЙННМ 
Різдвяним Числом! 

Перший раз познайомився І інтелігентно всі ті проблеми, 
я з „Свободою" так десь тому що є основної ваги; знову 
два роки, коли взявся за захо-‚спеціальні статті з української 
плююче мене діло, а це за зре-, історії н культури вважаю за 
датування повзятого Вами ви- такі, т о заслуговують, щоб їх 
данин анѓдійською мовою окремо заховати. Кодиж бра-
„Історії України" проф. М. ти під увагу нащі воєнні зма-
Ipv шевського. Від цього часу гаиия, то мене цікавить ще й. 
читав я з зацікавленням „Сво- та маса артикулів, в яких об-
боду" і „Юкрейніен Віклі". І говорюються наскрізь нрак-
тому тешер мені так мило пе` тичні речі, як от пайќування. 
редати Вам Mot гаряче приз` (Та ьже найбільшу гордість 
нання з нагоди того, що цьо 
горічне різдвяне число „Сво-
боди є ювиленним. 

Можу сказати, що з тих мно-

I новиќні відчувати американ-
{ські українці, коли читають 
ось ті ріжні звіти з ріжних 
місцевостей, з яких видно, як 

гих часописів, що видаються український загад добре дбає 
в Америці чужими мовами, а не тільки за тих, що є в боє-
які читаю менш більш пра- внх рядах, але теж бере щед-
вильно. ні один не являється рою рукою участь в акції роз-
мені ні цікавішим, ні з шир- продажі воєнних бондів, в до-
шим світоглядом, як Ваш ча- n 0 M 0 3 j Червоному Хрестовії 
соинс. Ваша перша сторона ^ л....„ „;„.,„,.^.. 
иеродае воєнні новини до- т а Ш , 1 Ж Х "ОДібиих п.дирием-
кладно, а редакційні статті ні- ̀ стиах. Прийміть з цього при-
колн не оминають обговорити ‚виду мої цацкрашД побажання. 

ЩИРІ ПОВАЖАННЯ 

В ДЕНЬ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
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JOHN RQMANITION 
COUNSELLOR-at-LAW 

ГОЛОВНИЙ РАДНИЙ У. Н. СОЮЗУ 

800 BROAD STREET NEWARK, NEW JERSEY 
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С В О Ї М Ч Л Е Н А М 

ВЕ(`Е.ІИХ СВЯТ ПІ$ХВА ХРІН`'ЃОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО ГОНУ 

а Воякам Американської Армії, членам Тов. Дністер }й 

щасливого повороту домів, % 

ІІ5 

УРЯД УКР. ,ЗАП. ТОВ. ДНІСТЕР ђ 
відділ 361 У. Н. Союзу І 

і{ ОДНІМ'З СВОЇХ ВІДЧІПНІ, ЦІО 
іх мав у Вншііііегу Антін Глин-
ќа, каііадійський українець і 
посол до канадіііського домі-
нія п.іюіо парламенту, він під-
креслий, що історія виказує, 
що бс:і г інці державної неза-
іежнрстіі жоден нарід і жадна 

одиниця того народу не може 
бути вільна. А Канада, Аме-
рнка і Іірнтанія, казав посол, 
ведуть війну за волю усіх на-
родів світў. Тому і українеь-
кий нарід повинен стати віль-
ним і державним народом. 
Знову українці в Канаді та А-
мернці повинні працювати, 
щоб ми виграли війну, а та-
кож, щоб ви грати і мир, себто 
щоб ціди Лліянтів зістали 
здійснені, та щоб і українсь-
кин нарід став вільним. Щ о 
нам ось тут в Канаді й Амери-
ці робити, щоб помогти укра-
їнській визвольній справі? На 
це подає посол Глинка такі 
попади: 

Ломити байдужність до VK-
раїнської , і прави серед нас 
самих. 

Спиратись ьиключно its на-
ші власні сили; не вірити, . в 
жадне „чудо" , щ о J створять 
українську державу ^ Едропі . 

І Іозбу ТИСІІ почуття нцж-
ЧОСТИ. 

Усувати упередження до, у-
краніської с'прави серед иашнх 
співгорожаи. -At, -. 

Кожний і кожна з нас .му-
сить мати належне знання, уќ-
раїнської справи, щ о б можна 
було правильно інформувати 
про неї не-українців. 

Опрокидуватн в о р о ж у ирО' 
паганду ріжних груп проти 
української визвольної справи 
ѓа проти нас самих. 

Ми повинні тямити, щ о мир 
чи війна, а українському . иа-
родовн грозитиме првне фі -
зичне винищення,' я к б у д е під 
чуткою владою. Це українеь-
кий нарід знає. Тому боровся , 
бореться і буде боротись за 
свою державну суверенність, 
за свою волю, аж поки її не 
осягне. А ми повинні звідси 
ось тій визвольній справі ук-
раїнського народу помагати. 

де№ѓ%: еьчь?л: лгл?-."гг r^-r^-r^-r^ '-: : v г- .-- г^: г. 

Українська Кушнірська Фірма 

ЮЛІЙ ЌЎЗІВ І СИНИ 
ВІДОМА ВІД ТРИЦЯТИ МАЙЖЕ ЛІТ 

А дякує всім своїм костумерам і приятелям за попертя 

І 
D 

й желає всім ` 

ІІЕСК.ШХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

Virgin Adoring the Christ Child By Fra Filippo Lippi 

Фра Фіпілпо Ліппі: Пречиста Мати з Христом-Дитятеи 

Образ, з котрого світлину образах Масаччія, а полів вінітійка візьме в неділю свої ді-
тут подано, н амальований був уютпі кипарисові гаї. котрими І ти на пікнік в тінисті ліси над 
великим італійським малярем сочаться струмочки. рікою Мензолею. На місце 
пятнацятого сто.ііття, яких Маючи такі нахили іі упо-інагої маєстатичности образів 
пятсот літ тому. Цей маляр добаиня, Філіппо Ліпні, так і Масаччія, Фра Філіппо поста-
мак в богатому італійському Чказатиб, відорвався від свого І вив щоденні радости, що вті-
малярстві визначне місце так;вчителя й став малювати но(шають чутливе око, і чар дрІб-

ІЦЛ(`.ШВОГ() IIО НОГО І'ОНУ Ь 1 

своєю осоонстістіо, як .своєю І свойом у. JL ^ и д я к а томд: ..він них р і ч е й - s 
Ш'іукою." ^ ' " ' " "' і має НШП"ТГТС`ТТІІПІ1 'і-?алінського-) Малював Філіѓй 

Родився Філіппо Ліпні десь багато образів, вичаи-
ма-

гѓо Ліпні опі-
.малярсіна своє місце, яке л е д - І С І Я 

коло 1400. року. Ставши за І по чи мав би, якби був ішов 
молоду сиротою, піп ие зовсім і сліпо слідам`и свого майстра, і І Ю "Р'"`'і^ннуючи церкви 
по своїй волі став законником {Вважається він нині і іершимІ'1 ьовиламн, робленимн на мо-
ордену Кармелітів; звідти не-{італійськіїм малярем, 
ред його іменням t- гнтул І змальовував у своїх 
„фра" . що означи( „братчи-і иростин народ, якиіі 
ќа", законника. Як .молодиГіічав v ріднїді місѓі 
хлопець, він учився малярства і дня. 
від плавного 'тоді маляря Ma-J Добрим прикладом цього 

стилю малювання є зображе-
iiiiii тут "на світлині образ . Це 

JULLIUS KUSSOrf k SONS 
- ' -. ,г 

І 315 SEVENTH AVENUE 

(ріг Семої Евеню й 28. вулиці) 

котрий І кріп ще сині, і всі нони мали 
образахJTI самі иризиакн: в виді свя-

він стрі-і.тнх появилис`я на них иласти-
кожногоіво люди МІ середньої'ЌЛЯСИ 

jйого рідної Флќоренції. Ніш-
лб його слідами багато інших 
малярів, через гцо іі говорить-
ся часто про ,.школу Філіппа 
ЛІППІ". (г`. МІЖ ІІІІІІІ! іі син но-

саччія, як неп малював свої 
славні мальоннла к Каплиці 
Вранкачів v Фльоренції. УЧ.ІЇВЃ 
ся радше слідкуванням за м а - І о Л І , І І :, ііаивчаснішнх твор ів ; Г О і Філіпіііир Ліппі, котрого 
люванням майстра, ніж иобн- Фра Філіппа Ліппі. Иамалю 
раючи від нього науку. Зрецї? вав він його був для при ват 
тою Масаччіо не зовсім пому)ної каплиці фльорентськбгі 
підходив до смаку: він не .по` 
бив зображування величі свя-
тих осіб, бо він волів їх ніжну 
небудениість. І'.іп не 
геж материнської 11 ш 

дикпгіора косіма де Медічі 
Тема образу: Пречиста, кля 
чуча перед малим Хрестом, це малярі з його 

иобии'була и іі масі: улюблена гема 
її лі-іфлкорсіміііеі .кнх .малярів. А.!"-

иок Масаччія, бо він любни}Фра Філіппо Ліпні був пер-
боязливу її замаи.іиву солод- ший. що намалював її так за-
кість дівчаі міста Фльоренції, манливо. Як сќазан один кри 
що їх оглядав довкола себе тик, оглядаючи цей образ, та-
ІІе любив .цін навіть маеста` ќа гарна сцена мені гак і на- краще, як з найбільше від 
пічних хвиль гір і долів па гидує, як молода фльорен- критих локуменпи. 

йому вродила законниця Люк 
реція byrij що з нею Фра Фі-
ліпно втік з монастиря й з ко-
троіо він потім іа дозволом 
папи Пія І . подружився. Всі 

школи" стара-
ЛИСЯ маіюпаіи чар гарНОГО 
ж й п я ґірнстойиого юварнст-
ва. Теми цих образів були з 
правила релігійні, але з них 
ми можемо відчути сучасне 
тим малярам життя може 
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Перше різдвяне число „Сво-
боди" появилось 1. січня 18'М 
року; В редакційній статті, що 
Mat релігійний характер і о-
бііімає цілу першу сторону ѓа-
зети, читаємо, між іншим, 
таке: 

‚.Свобода" підзивається до 
своїх читачів і до всіх ўкраїн-
пін братнім, щирим словом: 
Веселих Вам Братѓ'и Свят! В 
тих для кожного українця так 
радісних днях, віддаймо і ми 
честь і славу милосердному 
Богу, що на висоті. Обходім 
неп день Христового Різдва 
по христіянському звичаю і о-
бич цю батьків наших в радо-
шах і веселости, але не в піяи-
стві й розпусті. Засідаючи до 
скромної, але спільної вечері, 
викиньмо з нашої думки і з 
нашого серця всякий гнів, нси-
ке негодовання проти брата і 
нашого ближнього. Хай хри-

ватн і на „Свободу , котра за-
внтавшн до Вашої хати бажає 
Вам щастя, здоровля і всяко-
го добра, як небесного так . і 
земного... Благаймо небесне 
оѓроча, щоб своєю ласкою 
хорошів нас Божий Син на' 
кожному кроні нашого тузем-
іїЬго життя віл злобних иана-
дін і иекольних сітей ДІЯВОЛЬ-
ськоі неволі, а ясна звізда, що 
над вертепом засяла, хай нам 
просвічує дорогу, нам, бідним 
подорожникам неї землі до 
вічного царства". 

А рік пізніше, під Різдво 
Христове, читаємо в „Свобо-
ді" ще таке: 

Щасливих та і веселих свят 
тобі бідний поневолений, ук-
раїнськнй народе! В той день 
клякни з кайданами па руках і 
на ногах в твоїм біднім верте-
пі, з твоїй бідній і до землі 

хаті і спогля-

на 
ісителя, моли, 
Ѓмир, за згоду, 

Спа-
ироси його за 
за благовоління 

БРАТСТВО СОШЕСТВШ СВ. ДУХА . 
ВІДДІЛ 7-й У. Н. СОЮЗУ в МекАДУ, І1ЕНСИЛВЕН1Я, 

; переди$ : 
якнайщиріші жсланпя всім своїм членам 

РАДІСНИХ І ВЕСЕЛИХ СВИТ 
РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
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стіянська любов, мир і згодаІ присілій куриш 
будуть між нами, будьмо всі'даючи очима твоєї сильно ш 
одної думки, одної д'оброї во-!РИ на навонароджецого 
лі і благовоління, щоб так по-
витати новонародженого Хри-
ста, що хоч цар неба і землі,! 
а приходить 'на той світ бід-
ннй, в бідній родиться стайні 
й для бідних покинув небо та 

Jзійшов на долину плачу і го-
Іря. Тому і ми памятаймо за 
бідних братів наших, що по 

і шпиталях, і розвеселім їх но-
Івою радістю. Утрім сльози сн-
ротятам і зменш їм жаль вдів, 
давши їм якусь допомогу, хай 
і. вони нещасні мають хоч` од-

І ну радісну хвилину і прослав-
}ляють разом знами в яслах 
положеного... Памятаймо та-
кож і за тих, що є без робо-
ти і без цента. Тому хай той, 
що має, поділиться в цей не-
ликнй вразник з тим, що не 
має і ходінь зажурений, бо 
„Всичсскан днесь радостн 
іспольнніпася — Христос ро-
дивси од Діви"... Вкінці, до-
рогі браття, просимо не забу-

для незгідливих дітей святої 
Мученицької України! При яс-! 
ла"х новонародженого обнови 
український народе акт віри, 
іюбови і наДії! Вір і вір твер-

до в Сиасителя, що переміг 
дінво.іа і освободив нас з ду` 
шевної неволі ада і не трать 
надії на P'tpro милосердя, що 
освободнть тебе від неволі і 
работи тілесної! Звізда ясна 
засяє і над українським верте-
пом-хутором, звізда свободи і 
волі українського народу! Але 
покищо терпім, братаймося, 
організуймося і не тратьмо 
часу на нустяки, а - дорожім 
часом, бо нремн люте! В книзі 
Божого Провидіння є назначе-
на година визволення теж і 
українського народу. За нашу 
невинну віками пролиту кров, 
за наші муки, кров і сльози 
нагородить Бог нас свободою 
і слава українського народу, 
так твердо віруючого в Хрис-
та і так тяжко терплячого, во-
згремиться аж під небеса та 
розіллється водами Дніпра, 
Дністра, Буга і Сяну... 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1 
Й УКРАЇНЦІ 

Шроти Гітлера — перші 
станули українці. 

Ми опинились знову в новій 
сніговій війні. Є ми в війні з 
насильством, агресією, грубою! 
силою і всім тим, що звязане з `` 
Гітлєром і націзмом. Та ми! 
американські українці, повинні 
бути особливо горді, що в тій І 
боротьбі ‚за хрнстіянську циві-
лізацію вибивається на перше 
місце український нарід. Бож 
можна сказати, що саме він 

ма. Це значить, як мало ще в 
світі визнаються на українській 
визвольній боротьбі, як мало 
ще розуміють ідеали тих укра-
їнських патріотів, що хотілиб 
добути кращу долю для укра-
їнсь`кого народу! Люди творить 
свободу самі між собою, каже 
Смустс, славний полуднево-
африканський державний муж. 
Таку свободу, п ідеал, ўкраїн-
ці між собою створили. 1 тому 
ідсалови вони служать, а не 
ідеалам і плинам тих, що хоті-

ВНФЛЕБІШІ НІЧ 

В()ІІИ н рі ЇЙ мі. і и УТОМЛСНІ, i n . піл пі 

Д о ШОПИ II ПОЛІ. І СІЛИ ПІДПИ'ШИ, 

Ьо ніхто не припни їх на ніч до хати, 
А дальше йти — уже не були годні. 

І мовив І Іоснф: Тут заночуємо, Маріє, 
Л завтра рано, нсіаишн, помолимось 

Богу, 
Підкріпимось і в дальшу рушимо 

дорогу, 
Як сонце землсньку сняту 

обігріє. 

Побігли, розбудили решту друзів 
своїх. 

До шопи пішли всі. Дитя Святе віѓтати, 
Яінят принесли двоє, щоб у дарі дати 
Для Сина Божого і Матері Його 

Святої. 

Иоснф приніс води джерельної з 
криниці, 

Марія Сипони лише святе облила. 
На сіні поклала, свитиною накрила. 
Саман, уклякла й вгору звела зіниці. 

тон опір І ітлєрови започатку-
вав. Бо чиж геройський опір!'1"6 "аД Україною панувати. 
Карпатської України, зверне-! Пайка американських і кана-
ний проти мадярського спіль- дійських українців. 
пика Гітлера, що за згодою j 
Берліна загарбував цю ўкраїн-j 
ську землю, не був рівночасно 
і збройним опором, і то пер-j 
шнм в Европі, поставленим 
розбишацьким плинам Гітлє-( 
ра? І якби не те, що того само-! 
го року Берлін покумався 3j 
Москвою, то хто знає, куди не 

Ми. не тільки повинні гордн-
тись тим, як в Україні .держить-
ся героїчно той нарід, з якого 
ми походимо, але в рівній мірі 
теж і тим, чого ми самі доко-
нуємо. Чиж не бачимо, скільки 
то наших добровольців зголо-
силось відразу в Канаді і тут 
до і? І скільки їх уже по-)ув би розтягнувся вже ТОДІ 0-tAU 'фМІІ! 

той український проти-гітлє- рожнло життяі Скільки вже ДІ-
нчннений не стали відзначення? Скільки 

н а . маємо вже офіцирів - не так. 
як то було в минулій війні! Аж 
вірити не хочеться, КОЛИ ЧІПЧк-
єш, скільки то дає вояків на-

оспітить, І так молилася, схрестивши бліді руки 
' Бога-Вітцн сердешная благала, 

Щоб (пікши поміг. Дитині, що тут 
Ясна юри зійшла на пеба синім лоні. І спала. 
Пастухи злякались, як ангел обявився 
І СП̀ОВІСТИВ, ШО БоЖІІЙ Син вже 

народився 
It щоці убогій, там на горн сќлині. Прук.іин. II. II 

Рід людський одкупнть, од ада муки, 

і:. ЗАХАРЧУЌ, 

-В 
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Побажання Веселих Свят Ш 

Різдва Христового 

рівськни опір, спри 
тільки тугою українського 
роду до волі, але теж і тим, 
що на долі Карпатської Ўкраї-
ції український нарід зачав сам 
на собі пізнавати злочинність і 
фарисейство націстівської ііо-
іітикн. 
ііольша впала І вас задавила... 
Відчули українці і`ітлєра теж 

і тоді, як західиьо-українські 
землі опинились під больше-
внцьким рсжімом, як німці роз-
бн.іи Польщу. Тоді знову 
справдились справедливі слова 
Шевченка, що вправді Польща, 
що гнетла український нарід, 
впала, але ііолекші для україн-
ськго народу з того не було. 
Бо та українська інтелігенція, 

що заховалась якось під По.іь-
щсю, помандрувала на Си-
бір, або зістала у великій мірі 
зліквідована в інший спосіб. 
Знову як по совєтськім режімі 
прийшов націетівський, то й 
тут скоро українці персќона-
лись, іцо нема для них ніякої, 
навіть найменшої, надії на те 

Щ 

віть найменша громада! І скіль-
ки то не робиться тепер по 
громадах, організаціях і церк-
вах для А. Ч. Хреста, ЮСО, чіс 
для акції в справі закупна во-
єнних бондів. Ми не остаємо 
позаду в нічім у воєнних зу-
силлях, навпаки, стоїмо на пе-
релі. Наші вороги і ріжиі тем-
ні сили доносили на пас, бажа-
ючи представити нас нельоч 
яльнимн. Не журімся тим. Бо 

і як Еф Бі Ай, чи хто там ін-
! ший, мав нагоду добре вгляну-
ітн в наше американсько-укра-
! їнське життя, то тоді допервд 
зрозумів, що ми собі прості 
люди, працьовиті й натріотич-
ні американці, а що любимо 
горем прибитий український 

І нарід, то за те чесний амери-
; капець ще нам дасть „кредит", 
j а не ганьбу. Ми далі даваймо 
з себе І`.СС шо можемо, щоб о-

I хоронити нашу Америку і ви-

Щ А С .7 II В О Г О II О П О Г О Р О Іі У 
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П А В Л О В 0 Л 0 Д К А , 
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щоб їхні визвольні й держав-;ґрат" шину, а при тому далі ш: 
ннцькі мрії могли здійснитись, і ' 
Бо нігде правди діти, були та- j 
ќі. що .д`умали,-; що ' М оже ти і 
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ДЩЕРЗІ CUT I 
JERSEY CITY 

разом ета'пе леќше. та -всі йонн 
гірко розчарувались. Українсь-
кий нарід опинився в новій ие-
ио.іі, а Україна стала для наніс-
тів нічим іншим, а тільки ко-
льонієіо для грабування. 

Україна завдавала і завдає 
Гітлєрови найбільші удари. 
Хто тільки елі дії в за воєнни-

ми кампаніями І`ітлєра, той 
мусить признати, що властиві 
перші удари і невдачі поніс 
Гітлєр в .Україні. Хоч Україна 
lie мала таких укрій.іених міст 
як Ленінг'рад, Москва чи Ста-
лішрад. та хоч проти неї ніш-
ли свіжі, молоді, иобідоиосщ 
німецькі нолиища, всі вони ло-
ми.пі свої копія перший раз на 
українських землях, маючи 
проти себе українське населен-
іія і українські здебільша иол-
кн з головним комапдантом 
Тимошенком — теж українцем. 
Те, що Гітлєр не може тепер в 
Совєтах вдержатись і цофаєть-
ся, треба завдячувати тому, 
що він зломив свою головиў 
силу в боях в Україні, та що 
українські повстанці нищать 
його силу на задах його армії. 

Нема українського Квізлінґа 
в Україні. 

І це є важне, що досі не ио-
чув світ про українського Квіз-
лінга в Україні. Важне це тому, 
що коли в таких краях, де ті- і 
них Квізлінгів ніхто ніколи lie 
сподівався, а вони зяви.іись, то 
в Україні, якій ворожа проти-
українська пропаганда вже 
давно, ще закгі ГІТЛЄР пішов 
на Україну, такого Квізлінґа 
заповідала, а його й досі не-

забуваймо і за Україну. 
LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL. 

if,і "̀Яи 'ўіти шттш шШт, 
перемогою, то знову знайдуть-
ся ріжні кандидати, що захоч 
чуть „визволяти" Україну, чи 
брати її під свою опіку. А наш 
обовязок є працювати в тому 
напрямі, щоби українському 
народові! була така воля, яку; 
обіцює Атлянтійсьќнй Чартер, 
але в такому розумінню, як це; 
каже наш президент Рузвелт, 
що заповідає визволення кож-
ному поневоленому народови. 
Кажім, що хочемо, щоб в сві-
ті запанувала америкапськц 
справедливість — „лнберті енд 
джостіс фор ол". І не падаймо 
па дусі! Не даваймо себе заля-
куватн ворогам визволений 
українського народу, а вияв-
ляймо активність, 'спрямовану 
до того, щоб допомогти наШР-
му урядовії, щоб перемогла u 
світі справедливість. Без віль-
иої . '̀країни — такої снравел-
ливости не буде! 
г̀ ет'С'ЄіЄ'бвС'вчч'СівіС'сж^чс'вїгк'вівівчнс.і 

ТОВАРИСТВО ЛЮБОВ, 
Відділ 262 У. Н. Союзу 

п Ансонії. Кони. 
—: желае :— 

псім скоїм членам, а зокрема 
Демкоііі Фулср, Ллсксандропі Ііа-
поляк, Іиаііоні Шмагалі, Іванові 
Неньо і Григорісиі Кашуба, що 
служать п американських збройних 

силах, 
В Е С Е Л И Х С В Я Т 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
ЗА УРЯД: 

ВМІЛІЙ І.П'ИЧ. нредсідіпшя 
СТСФЛНІЯ БЕРИ. K.icitpKi 
ОЛЕНА ПРИДУН, секретарќ;. 

ЩАСЛИНОГО НОВОГО РОКУ 
11 : желае :-І— 
І- Всьому Українському Громадянству 

І JOHN KOWALCHYK 
Й FUNERAL DIRECTOR Sc EMBALMER t 
}і'. 79 SUSSEX STREET JERSEY CITY, N. J. 
ѓѓі Tel.: BE 4-5131 
v. 
}' Наш офіс отворений як день так і ніч. 



ЗАХОВАЙТЕ СОБІ СВЯТОЧНЕ ЧИСЛО, ЩОБ ПОШУКАТИ В НЬОМУ БИЗНЕСОВОЇ ФІРМИ, ЯК ВАМ ТРАПИТЬСЯ ПОТРЕБА 

ДЕЩО ПРО РІЗДВЯНІ ЗВИЧАЇ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ 
ВІКТОР АНДРІЄВСЬКИЙ. 

...„Та будуть до тебе три 
празники в гості: 

Що перший же празник 
— святее Рождество, 

А 'другий же празник - -
святого Василя, 

А третій же призник — 
святе Водохреща: 

Радуйся, земле — Син 
Божий народився"... 

З української коляди. 

Про народні різдвяні звичаї 
в Україні зібрано багаті мате-
ріяли. Але мені досі не дово-
дилося зустрічати згадки про 
ті звичаї серед української ін-
телігенції. Думаю, що не від 
речи буде тепер згадати про 
них, тим більше, що стару ін-
теліґенцію на Наддніпрянщині 
сучасні її володарі остаточно 
донищують. 

Найважнішими в ряді різд-
вяннх свят є Свят-Вечір, або 
„Багата Кути" - 24-го грудня 
старого стилю. Це t чисто і 
строго родинне свято, котре 
кожному годиться святкувати 
в родині. Колиж хто власної 
родини не має, то звичай ве-
лить його знайомим запросити 
самітнього до себе на вечерю. 
Відмовитися від того запро-
іцсння не вільно - - це бу.іаб 
велика зневага для тих. що за-
прошують. Рівнож осуду гідне, 
колиб'хто не запросив до себе 
на кутю самітнього, самітню, 
знаючи, що вони ще не мають 
від кого запрошення. До нас 
наир. на той день приїзджа-
ли знайомі навіть із другого 
міста за шістьдесять кільомет-
рів від Полтави. 

В той день урядування й уся-
ка служба кінчаться зараз но-

кож. заооронено всякі розваги, 
бо — піст. 

На другий день Водохрещу 
святять волу по ріках, по ста-
вах, по колодязях і по церќвах, 

трого довго держалися по на-;традиційні вареники з сиром і Як є мороз - вирубують з 
ших родинах і якого, напр., ні- сметаною, запиваючи горіл-!ль.рду хРсу т і вівтар, часто по-
коли не забував мій'батько, кою, винами, наливками, а по ливають буряковим квасом ij 
По хуторах, селах і малих міс-;такій вечері господарі разом із ріжно прикрашують. Коли свя-
течках при тім часто стріляли ч`остями часто вибираються дошеник опустить хрест у полонѓ 
з рушниць, пістолів, револьве--ќлюбу на маскараду. ЌЎІ дехто кидається, щоби ску-
рів ' — „зустрічали кутю". BJ. По ̀ селах та хуторах на т а к і ' п а т и с я У свяченій воді. Раніше 
більших містах поліція це за-(вечері приходили щедрівники, 
бороняла. іЎ нас співали традиційну щед-

Коли при куті з дітей кхто(рівку: 
чхне, батько мусить за те за-
платити, бо то щастя для ро-
днни. 

В один із пиріжків з кали-
ною господиня, коли його лі-
пнть, кладе монету, так, щоб 
ніхто того не бачив. Кому ири-
паде той пиріжок, то він мати-і коли ми жили в хуторі і в 
ме щастя цілий рік. Іповітовім місті Кобеляках (на 

Перед вечерою часто під Полтавщині), то на новий рік 
серветки кладеться дарунки, я-(зраня, ще поки господарі не 
кими присутні обдаровують і встали з ліжок, приходили по-
оебе взаїмно. сйпальники, звичайно хлопчн-

По вечері, той із дітей, щоіки, що обсипали господаря 
має близько хрещеного бать- jзерном і проговорювали: 
ќа, несе до нього трохи своєї; C j.. __ D O , „ C M 
куті та узвару та вітає його з . Ж и т о Ш 1 І С И Н Ц И ' 

На новий рік. 
На щастя , на з д о р о в я . 

СТЬІІАІІ .МУСІПЧУК 

Р І З Д В О ВЕСЕЛИХ (`ВИЃ РІЗДВА ХІ'ІІСТОВОГО 

Мела нќа ходила, 
Василька водила, 
Васильку, мій батьку, 
Пусти мене в хатку, 
Я жита не жала. 
Чесний хрест держала... 

Коли 

Різдвом. Хрещений батько від-
дячується йому подарунком. 
Цей народній звичай в мої ча-; 
сн широко задержався навіть і І ще щедрували так: 

був звичай у тон час випуска-
;тй голубів'і стріляти їх. Потім 
влада заборонила і він став 
виводитися. Як люди потім 
верталися додому зі святою 
водою, то на одвірках і на вік-
нах пишуть крейдою хрести, 
вони мають хоронити хату від 
злих духів разом із тим хрес-
том, що його накопчують на 
покуті страсѓною свічкою, ко-
ли повернуться від дванацяти 
євангелій у"страстний четвер. 

Ніяких хожденій ..трьох ца-
рів" з вертепом та ще й удень 
я ніколи не бачив, як не бачив 
удень і колядників. 

На Водохрещу увечірі часто 
по ЌЛюбах відбуваються „хре-
шенські" маскаради. По них 
різдвяні свята і святочні заба-
ви скінчені. 

серед інтелігенції, уже зросін-
щеної. У 

На Багату Кутю ніколи не 
буває ялинки і ніколи не сиіва-
ють колядок, як то є звичаєм 
у галичан. Колядки співаються 
на перший день Різдва увечері 
і ніколи в день. Рідко коли 

Я маленький хлопчик, 
Ізліз на стовпчик, 
У дудочку граю. 
Хриета забавляю. 
Вас з празником поздо-

ровляю... 
За .щедрівку дістають гроші. 

на другий день Різдва і потім і або якого „гостинця' 

полудні. Перед вечором зами-ійому 
каються всі крамниці, ресѓора-1 
ни, цукорні - всякі видовища 
заборонені в той день і на пер-
ший день`-Різдва, так що з ве-
чора 24-го грудня аж до ранку 
26-го грудня місто наче вимер-
ло: з хати можна вийти хіба 
до знайомих. 

В церквах 24-го грудня ве-
чірня кінчиться раніше, як зви-
чайіЮ; г^ десь в годині пятій 
пополудні і хоч офіціяльне ду 

в тому році вже не КОЛЯДУЮТЬ. 
Духовенство на Вкраїні мало 
припис від витої церковної 
влатн боротися з тим звичаєм 
колядування. Отже, з цсркоа-
ного амвону воно нроповідува-
ло, що то є звичай поганський. 

IB тім практично допомагала 

хцншіе'іибї ``М`ІН№``А puL'rwAWftt'niptr і" ітгщнвигн? ЩШшіб 

В самий день нового року 
зраня звичайно їздять чи хо-
дять з візитами до начальників 
і до знайомих. 

Напередодні Водохреща, то 
є 5. І. ст. ст. їсться ‚.Голодна 
кутя". При тій куті мало страв, 
але кутя й узвар неодмінно. 
Вечеря також строго пісна, бо 
в той день піст. Де можна стрі-
ляють „провожають КУТЮ". 

ції 1905 року той звичай з по-1 Поза тим ніяких спеціальних 
двійною силою обновився на-j ритуалів в той день і вечір та-
віть у більншх містах, от як у !.„^, ' , 
Полтаві, де ходити з колядка-
мн стали учениќй середніх 
шкіл. (До того часу за такни 
проступок могли чекати суворі 
кари)! Мені відомо, що в ті 
часи, колядувати ходили на-
віть до полтавського губерна-

и царська поліція, але 
вивести колядування всеж не 
вдалося. Навпаки: по револю-

Веселих Снят Різдва Христового 
і Щасливого Нового Року 

бажає всім 
Членам Відділу 266 У. Н. Союзу 

ВАСИЛЬ ТРУФИМ, 
секретар. 

гісех'віс,?,в`еч:ч,г,5Х'С,іс,с,сх'в"еж,с`с"с,с 
ЗНАГОДМ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

—: бажаю: — 
всім Союзовцям І моїм 

Приятелям 
В Е С Е Л И Х С В Я Т 

і — 
ЩАСЛИВОГО НОВОЮ РОКУ 

Різдво. Маленька, тепла хата. 
Освітлена мала ялинка. 
Дарунки скромні, небагаті... 
Синок Михайлиќ і Галинќа 
Чекають з ненькою на тата. 
Що мав вернути з войнн нннька. 

Пізно. Дівчатко вже дрімає. 
„А чн Христос вже народився?" 
Михайлиќ ненечки питає... 
„А .й` наш татко забарився? 
Чому до дому не вертає?" 

Опівніч двері відчинились, . 
На кулях входить тато в хату: 
Христос Раждається! — Славіте! 
Загомоніла жінка й діти. 
„Нема вже войни, татку милий?" 
Маленькі діти говорили. 
„Скінчилась война, мир у світі. 
Будемо враз колядувати"-. 

Минуло літ двацнть чотири. 
Різдво... Маленька тепла хата 
Ялинку в хаті освітили 
І ждуть, як перше, з войни—тата. 

Нема. Дівчатко вже дрімає. 
Синок маленький зажурився 
І ненечку свою iinT.it: 
„Чи то Христос вже народився? 
Чомуж наш тато не вертає?" 

Нема. Війна в нас знова грає... 
Далеко десь. Пан Біг відає, 
Різдво Михайло споминає, 
А може Й на войні пропадає. 

ЩАСЛИВОГО нового ГОНУ 
нижні. :-

ВСІМ СВОЇМ ПРИЯТЕЛЯМ 1 З Н А Й О М И М 

ІВАН РОЛЬ, молодший 
Rolls Restaurant 

1167 S E C O N D AVENUE, BERWICK, PA. 

жслае своїм Членам і ЦерковніЃї Громаді 
ВЕСЕЛИХ гнит РІЗДЇЇА ХРІН'ЃОВОГО 

ми церковними приписами, і 
не визнає того звичаю, щоб 
ї'сти святу вечерю, одначе „не-
Офіціяльно" всі тримаються то-
го звичаю. В Полтаві, напри-
ќлад, поскількн мені відомо. 
не було христіянської родини, 
котраб у цей вечір не мала на 
вечерю куті й узвару. Того 
звичаю свято держалися моі 
знайомі зросійшені НІМЦІ. ЧЄ; 
хн і навіть найчистішої ќрови 
москаль - старообрядовець. ба-
пітнії купець - наш сусід. 

та давав їм коляду. 
Колядувати починають зви-

чайно співом різдвяного тро-
паря: ..Рождество Taot. Хрис-
те, Боже наш", далі йдуть ко-
лядки. а на кінці кондак: „Ді-
ва днесь" і побажання господа-
рям. Колядники ходять „со 
звіздою". яку роблять із пру-
тиків, обтягнутих ріжнобарв-
инм папером. Звізда конче во-
сьмикутна (подвійний хрест) 

ніколи не шестнконечна. В 
середині звізди паперовий 

Хрн-До вечері сідають раніше чи І прозорий ооразок Різдва 
іле вже як добре Істового, через котрий иросві-
- як зійде різдвяна І ЧУЄ вставлена горіюча свічка. пізніше 

смеркне 
зоря. Ця дата є останнім днем 
різдвяного посту, отже ніяких 
скоромних страв (в тім числі 
й молочних та яєць) уживати 
не можна гріх. Вечеря, хоча 
і обильїш, але строго пісна. У-
.іюб.теиих v галичан голубців 
я ніколи не' бачив і не чув про 
них на цій вечері. З риб, крім 
наших звичайних прісновод-
них: коропа, щуки (славні 
„товченики"), окунів, карасів 
лина, судака, ляща, 
багатших звичайно 

нід-Звізду колядники крутять 
час співу. 

Інтелігентних к о л я д н и к і в;І 
(шкільну молодь) прииимаеть-
ся в хаті, частується ласощами, 
вином, наливками. Коляду вони 
жертвують на добродійні цілі. 

Часто колядники натраили-
ють на ялинку у знайомих, .пі-
шаються в них і бавляться при 
ялинці. 

Взагаліж ялинка є діточою 
і столі розвагою, та й то не по всіх ін-

вжива.іася телігентськнх домах, де є діти. 
зііа-
до-

вОДилося бачити або чути, щоб 
ялинка була (та щей маленька 
на столі) в кого, де дітей нема, 
як те мені доводилось бачити в 
Західній Європі. 

Найбільш улюблений (і. ма-
буть. найпраќтичнішйй) спосіб 
улаштований ялинок це бу-
ли спільні ялинки, головно по 
к.ііобах. а інколи й по школах. 
Ќлюби були дуже поширені: 
навіть по повітових містах 

і у кожнім був ќлюб. В Полтаві. 
`наприклад, при її сорока тися-
чах мешканців в кінці 90-тнх 

І років було три ќлюби, а пере; 
війною аж п'ять. Кожни 

І ќлюб улаштовував ялинку для 
дітей своїх членів та їх го-
стей. На такі багато і пишно 

осятрина (знаменита юшка з (Селяни тої заоави не 
осятрової голови!) в гарячім і ють...). Але ніколи меі 
зимнім приготуванні. В остач-
ні часи перед війною пошире-
не б%ло вживання бі.юморсі -
кої. дуже смачної риби.(.іешо 
нагадує нетрўѓів і наваги, шо в 
замороженім виді приходила 
до нас із Архангельщиии. Ніс-
ні (її тісті ні масла, ні молока. 
ні яєць) пиріжки (печені) з 
капустою, рнжем із грибами та 
осятриною інколи — картоп-
лею, дуже рідко - з кашею. 
Солодќі пиріжки, начинювані 
Цапиною із сливками й медом. 
неодмінно мають бути при 
‚.Багатій" куті. 

Кута' пшенична, чи рнжо-
ва. До неї подається окремо 
розведений у воді мед. як ко-
нечна приправа, часто крім то-
го макове або мігдалове моло-
ко Іі узварі дехто, як сиромо-
жеться, варить двадцять ово-
чів. а як ні - скільки зможе. 
Звичайно сушені яблука, 
грушки, вишні, слитки, фіги, 

конче' стоять'на 'с'іні,' "на' стол'і. Ѓчайно від першого дня Різдва 
при котрім вечеряють, або на до Водохрещі, 
окремім СТОЛИКУ під іконою.` Так само й новий рік (1 
Коіи подається'КУТЮ, батько, и`т. ст.) зустрічалося здебіль-,р% 
чи старший У сі$п з повною!ШОго по клюбах, де в той ве-і-ѓ 
чаркою згадує близьких небіж-Ічір відбувалися традиційні но-
чиків щоб ўспокої спочивали, j Ворічні маскаради. Дехто свят-
В той же час кличе мороза: кував Меланки по .старому зви 

- ..Морозе, морозе, йди до j чаю й 
цас куті ЇстиЃ' - звичай,-ко-,XII. ст 
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впоряджені ялинки збиралося UjG 
як коли по кілька сот дітей - Ж,? 
танцювали при орхестрах вій-Црй 
ськової музики, бавилися і ді-^"'т^ 
ставали подарунки і солодощі. ; ^ g 
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Чужинці про Запорозьких 
Козаків 

‚Славні Різдвяні Діти 
-. . У РІЗДВЯНУ ніч родяться ді-

„Н'озацький дх.ч" це до- Француз Піќр Щевалмі. іцо Т И і „ д н і в н'ужденних хатинах, 
нині в українців означення на перебував 1652 р. на У країні, ;JHU1j u багатих палатах: Та всі 
вияв завзяття і посвяти д.ія теж ОПИСУЄ В СВОЇХ творах-1) } В 0 І Ш ) , Ц О V СВЯТОЧНУ РІЗДВЯНУ 

пориву до висо- козаків Він каже, т о заііо- H W , І Єр І 1 І И И р а з побачили світ 
доко- рожцем ставав .інше цей. X T Ojj вони, що своїм немовлячим в Женеві, над берегом озера з творів 

і) кра- доказав свою відвагу, п е Р е ' {плачем сколихнули ТИШУ ТІЄЇ рук анархіста. Дитиною щастя 

великої шли. пориву до 
ких ідеалів, геройства, 
наного в обороні рідноѓ 
ю чи народу. Усе це, як аідо-
мо, знаменувало лица'рськч 
вдачу запорозьких козаків. Ці 
прикмети подивляли теж і чу-
жі, коли згадували за зано-
рожців чи таких иредставни-
ків коза'цтва як Богдан Хмель-
ницькнй. Кривоніс чи Кричев-
ський. Про декого з них зѓа-j 
даємо. 

Найбільш відомим е ` ф р а н - j 
цузький інжинір і артилерист 
Вільгельм Ле Вазер де Во-і 
нлян, що то перебував в Укра-; 
т і й на прнлоручення ио.іьсь-
кого уряду вибудував сильну; 
фортецю, при помочі якої ду-
мала Польща знищити ко-
зацький рух. Приглянувшись 
запорожцям, а жив він неда-
леко самої Січи, описав він їх 
в книжці, що появилась в ІІа-
рнжі в 1640 році и. н. "Descrip-
tion d'Ukra'me 

Дитина шасгя Еіиен Скріое, 
Якщо можна говорити про 

дитину щастя, то напевно та-
ким можна назвати відомого 
французького автора теат^ 

ѓу. Тоіі жах пиши день забрав ральних пес і комедій Евѓена 
їй єдиного сина. Від тієї хви- Скрібе. Не менше як пятьсот 
лини не зазнала вона вже іца- т е а т р а л ь н и х пєс вийшло 
стя. Також і її смерть була справді не зпід ного пера, але 
трагічна. Згинула несподівано з його „фабрики драматичних 

вливаючи сам чайкою пороги. j H 0 4 j „ O B m m j 5 V T ^ справжніми хіба'не можна й` назвати. 
! побував, на Чорному морі. і д і т о ч к а м е щ а С т „ . т а к б о д а и 

„.. Атентат на короля. 
К)рйі І. король греків 

‚.Мусів доказати, що має ду-
ніу. яка гідна зватися козаць-
кою душею". 

Французький вчений Беііе-
дикі Шерер ІІІІІІІЄ1) : '..Старин-
на історіўї не дає більше нри-
тягаючих моментів, нк історія:кою всім і щастя 
України. Громадяни козацько-ітурботи. Також і 
української держави — вихо-
наиі. як спартанці, і все в 
зброї, як римляни. Вони ніко-'' л 4 , Й Ч 7 
.їй не були в неволі, все боро- ^ 4 , гРУЛня Њ67 р... 
нили себе і свої вівтарі (сни- Чи не одною знайславніших 
тоші) перед сусідами, та волі-'різдвяних'дітей була австрій-

я к , с ь к а цісарева ' Єлисавета. її 

!здавалося би... Адже вони ро-
Ідяться в ніч, коли на світ зій-
;шло найбільше щастя... Та 
ужиття має свої важкі закони 
`, однакові для всіх, ііо життя 
;розділює своєю щедрою ру-

та болі й 
дітям, шо 

вродилися в прегарну Різдвя-
НУ ніч 

оув 
теж дитиною Різдвяної ночі. І 
він теж yuan жертвою атента-
іу. Уродився він 24. грудня 
1845 р. в Копенгагені, 

Проте і він сам створив ко-
ло 50 театральних творів, що 
теж можна назвати чималим 
дорібком. Він був справжнім 
мистцем сцени і мистцем дра-
матичної форми. Ніхто не зу-
мів опанувати сценічних ефе‡с-
тів. як він. ІДе н тепер є він, 
коли йде про технічний бік 

ли тверде і непевне життя 
мнѓќе невільництво". 

„Ьудемо мати перед 
(чигаючи його аннали 
ще Шерер) героїчні а.іе 
казкові часи, шлнхотністі 

життя є чи не найкращим до-
очима казом, що різдвяним дітям 

як син 
данського короля Христіяна писання иєс -взором для 
ЇХ. із краю Гамлета понесла 
ного доля під синє небо теп-
.юї Греції. І0. березня 1863 р. 
грецькі національні збори ви-
бралн його своїм королем. 
Він ириняв цю почесть і пін 
року пізніше в с т у п и в на 
грецький ирестіл. І не з но-
рожиіми руками прийшов він 

бага-
тьсрс авторів. Чимало його пєс 
стї.ло теж підставою до лібре-
та деяких відомих опер. Уро-
дився той мистець і „фабри-
каит" пєс у РІЗДВЯНУ ніч 1791 
рОКУ. 

А дам Міцкевнч. 

Також і славний ПОЛЬСЬКИЙ 

ІІИ- доля завдає дошкульні удари. 
не 

і 

на той ирестіл. Велика Брита- поет Адам Міцксвич уродився 
ній дала йому як дарунок Зіў Свят-вечір 1789 р. та щасли-

па ирестіл ;вим його життя не 
Іроте дов-

..щедрі. 
жадоба 

цінять 

не зна 
багат 

ши пише таке 
Запорожці.. . 

ють, що таке 
ства; свободу 
усе. З природи сильні, 
жують холод і спеку та найѓ 
тяжчі обозові труди. Вони не 
лише відважні, але теж ногор-
джують життям. Хоробро 
бються, найкраще 
таборах, на бурах, дуже добре 
стріляють. На .морю мають 
свої прикмети. Це правда, що 
100 козаків у таборі не боїть-
ся 1000 поляків. Козаки Є гар-
ного росту, зручні и меткі. 
звичайно вбираються просто. 
хоч часом іюблять гарний 
стрій. Все здорові і ніколи не 
хору ють на дуже поширену 
між поляками хоробу звану 
колтуном1). Живуть ДО иізної 
старості. Кінчаючи життя най-
частіше на полі слави". 

...„На татарах шукають иім-
сти за часті наїзди звичай-
но в осені. Усе. шо потрібне 
д о походу, приготовляють на 
Запоріжжю. По 60 козаків 
приділюють до будови одної 
чайки, .так щ о в два тижні ма-
ють усе готове, б о між ними t 
усі потрібні ремісники. Буду-
ють 80 д о 100 чайок, до ќож-

рнмлян, 
ляв би їх. 

понад козаків 
видер- варварством. 

„Бо вороги зробили з них 
лиш зрадників, бо їх величину 
й їх народний не окрашують,' 
ЯК У ГреКІВ І РИМЛЯН МІТО.ІЬО; 

ш возами в'ѓічні казки. Батьки лишали ді-, 
сим .інше гордість свободи і 

24. грудня иооачила наистар-,пагоди встунленнн 
ні а дочка кн. Максиміліяна в{Иопські острови. 

Іро заиорож- лицарськість. Напевно ко.їиб Баварії, у Посенгофен надігни час ие вдавалося йому 
була тут мова про греків і Щ†ариберським озером світ.'станути твердою ногою, б о 

то світ цілий подив- Горіли блідим вогнем свічки всі добачувалп в ньому тільки 
але шо це йде про!на ялинці, гомоніли скрізь ко-(чужинця, людину півночі. О-і 

будуть звати усе `ляди... Князь дякував навколі-}позиція проти нього була зав-1 
шки небові за дар: адже йому жди така сильна, що він мусів І 
вродилася різдвяна дитина, `постійно погрожувати абдйка-j 
щастя. Дівчинку охрестили цією, щоб Вдержати своїх не-І 
іменами Єлисаветн. Амалії. приятелів у карбах. В 1898 p.! 
Квгеиії. Княжна була прегар- намагався на нього один із; 
пою ‚жінкою. Залишився в ній грецьких фанатиків виконати) 
молодоѓї цісар Франц Гіоснф і недалеко пристані Фалєрону; 
вони побралися та жили ща- атентат. 18. березня 1913 р. та-' 

перемога 'сливо аж д о тієї хвилини, ко- ки вдалося змовникам убити 
ли скоїлася трагедія Маєр; 

незалежності!, а нк спадок 
шаблю з написом: 
або смерть". 

.‚Украї`нці були спокійним 
народом. З початку на гноб-
ленпя польською шляхтою і; 
клєром — відповідали тихим, 
відступом в глибокі степи. 
Але чи дивно, що опісля ста-; 
ли боронитися шаблею? І ко-І 
ли з одної сторони мусіли бо- ; 
ронити свою батьківщину не-
ред затіями поляків чиж неї 
здержали з другої сторони на-
ступу татар і турків. Чи не о-і 
боронили цілої Квронн перед І 
заливом орієнтального вар-і 
на ї`ства?" . і 

„Чесні і освідомлені нації і 
повинні рішити по чиїй сто-і 
роні кривда і невдячність; по-
винні розсудити між козаками! 
і Польщею, яку вони колись 

було. 

КОДДЕЙЛ, ПА. 
В Е С Е Л И Х С В Я Т 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
—:. жслае :— -

всім членицям і членам 
БР. СВ. АРХ. МИХАЇЛА, 

Відділ 201 У, Н. Союзу, 
РОМАН ТЕНЕТИЛО, 

. секретар. 

ШШШ `І І. ЖІ ВІД. 2S2, і лШт 
З )іипчіц HpUJUUUd і'ііікш Хрнсшоіило 

і ЏобђЏ І'ону 

найкращі побажання усім Членам Відділу 292 У. Н. С. 
та всьому Українському Народоаи 

`Џ№Ми% СВИТ ШЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО нового РОПУ 
Хрисшос НижОишьсн! 

ВОЛОДИМИР ДІДИЌ, предсідннк 1 

ІЛЛЯ АНДРУСЕВИЧ, кас. ПЕТРО КІЗЕЛ, секр. ї 

BECEJI1X СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
—_^_ і 

ІЦЛ(`.ІIIНОГО НОВОГО РОКУ 
: жслшошо : 

ь J 

ІНЛС.ШВОГО НОВОГО РОКУ 

ВСІМ СВОЇМ ПОКУПЦЯМ 

УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДЯНСТВУ 

щмйкњ Щ ?П мгппдігін -̂ ІУроІіили.' ч'лі нќа"" іїинїше 

Усім Членам Вратства Покрови Св. Богородиці, 
Відділ 'Љі У. 1 і. С(иозу, 

і Всьому Українському Народний 
` ІВАН ГАЛЬКОВИЧ, иредсід:шк 

% МИХАЙЛО ГУДАИЛО, касієр ІВАН ЬОРАК, сек{іеіаі^ s 

І ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО ї 
І — і — І 
І . . . ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ. І 
у Бажають Всім Урядникам і Членам У. Н. Союзу і Всім у 
v Знайомим та Всім Воякам, шо Ооряться за Свободу. у 

Є ЗД УРЯД ВІДДІЛУ 477 У. Н. G. В ГОДСОН, Н. Й.: 
ЛЕВ ГОДОВАНСЬКИИ. пре.'сідник 

І 
І 
У 
5 ВОЛ. КОЛЬКОДСЬКИЙ, кас, ІЛЬКО ЛИСОПР, секр. % 

W Всім нашим Покупцям, любим Приятелям та всім 
ji Прихильникам нашого бизнесу і всему Словянському 

Народови в місті Гудсон, Н. И., та в цілій Америці 
і в Старім Краю желаю 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
Іі — ѓ 

ЩАСЛЛВОГО НОВОГО РОКУ 
у БУЧЕРНЯ і ҐРОСЕРНЯ 

.18. к MRS. ШСТИН ФЕДИК 
3 0 2 ColwmbU Street, НшЬоп, tL Y. Тед. Б84 

Кожний з них має дві рушни 
ці, шаблю, харч; на одну лод-
ку припадає 4 до її арматок. 
Жаден зкозаків не бере біль-
ШЄ як дві сорочки, двоє шара-
вар, каптан і шапку. Ќромі 
цього б фунтів пороху, подо-

дрожала перед ними 
Це пише Шерер. А ось ще 

голос військового старшини з 
ВІшїнґ Мигазін (177-і І: 

„Запорозьких козаків по-
рівшоють до ма.іьтанських ли-

XJU. і 

статком олова і куль д о гар--'царів4), однак історія докаже 
мат. кожний має морський 
компас (!) . В іб до 40 годин 
є уже в Натолії; там висіда-
ють, оставляючи в кожній 
лодці 2 людей, і нападають на 

^колись,, як сильно козаки їх 
перевищують. Козаки ' стара-
ються самі про свої потреби. 
lie обтяжуючи цим нікого. 
Мальтанські лицарі вже від 

відвагу і на зброю в руці; їх і 
фортеці - це лише дуже лихѓ 
окопи, а однак успішно ста-і 
нили `чоло туркам. Мальтанціі 
ховаються в грубих мурах j 

міста, не входячи більше в давна живуть в бездільності, 
глиб краю як на милю. Турки (лише із великих власних дібр 
здалека не `бачать малих ко- і добросердності князів. Заио-
зацьких чайок, скорше козаки рожці числять лише на власну 
спостерігаютьталери іі інші 
турецькі кораблі. Тоді уставѓ 
ляються так. щоб сонне мати 
за с о б о ю і годину перед захо-
дом гонять чайками якнай-
скорше д о турецьких кораблівІтвердинь і числять лише на 
і задержуються на пів милі.Імогучі хрнстіянські війська, 
щ о б матії їх на оці. О півночі Запорожці біоть бісурменів. 
одна половина чайок жене до ис змушуючи себе ніякою 
кораблів, друга стоїть. К'оли є присягою д о нього. Мальтаи-
вже близько, тоді на даний)СЬКІ лицарі задоволяються 
знак впадають на корабель.{тим, що вміють подивляти чу-

можна, а'ЖІ вчинки, і то 
затоплю повинні робити 

козакам брак% є 
„Буває, ідо галери стрінуть!) багацтв. А 

козаків у день. Тоді 'під гар- ' г`" "г` 
матніми стрілямн. чайки роз-
бігаються. як стада итахш. 
Коли приходить до бою з 
близька - тоді прив'язують 
чайки д о себе. Ніхто не ру-
шиться із своєї лави, одні 
стріляють, другі набивають і 
подають. Хоч гармати нераз і 
три четвертини козаків спря-
тають, решта все вертає з ве-
ликою добичею". 

1) 3 нечнсюоі. 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

ІВАН РОЛЬ 
Economy Stores 

CORNER 2nd AVE 4 WARREN ST., BERWICK, PA. 

Забирають усе. що 
корабель з людьми 
ють". 

такі, які самі 
В дійсності 

лише хрестів 
тоді напевно 

встав би абт Вер`ро5) і просла-
вив би їх вчинки майбутнім 
поколінням0)". 

-I Німоіге Jr U liucrfc іЌ- t'.wsjviui-
СоЩГе !а 1'оічці)с,.. 10,6.'. 

:!І AmuU'N... I 7 8 S . ' 

ПОМОЖИ. НОЖЕ. Ш СВЯТА СКІНЧИТИ. 

М Мадь 
CU l iui l l . t 

Крчаі.шмі. 

іанські 
Орден 

ліишрі. 
иснии. 

або лицарі 
1048 p. и 

Щ Н ІІІАСТІО-ЗДОРОВЛЮ ДРУГИХ ДІЊ`ДАТИ. 

`'І Основинќ м.і.ил.іііськиіо ордену. 
і Сиеиіяльнип тії) історика Ііигс-
про кіи.ікіи мк орден і ми.іьгап-

пін надамо и XVIII сі. 

НОВОГО РОКУ 

Жґ.ЦЦ. своїм 

ПРИЯТЕЛЯМ і ЗНАЙОМИМ ВСЬОГО НАЙКРАЩОГО 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
- : .шсмлш. : 

всім своїм Покупцям і всьому Українському 
' Громадянству 

М. Л Я Х О В Н Ч 
. . ' ' U K R A I N I A N B A Z A A R " 

170 East 4th Street, New York City 

і ВСІМ СВОЇМ ПРИЯТЕЛЬКАМ І КОСТУМЕРКАМ J 
U .ииимн. nuddopoo.WHHH 1 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО S 

ЩАСЛИВОГО нового РОКУ , ., 
DOROTHY'S BEAUTY SHOP 

4 3 3 East 9th Street New York City 
Телефон: ДОРОТА КУЧКУДА-КУЛЬЧИЦЬКА. 

â̂ ^̂ ^̂ a,̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aatâ зJl̂ a.â ^̂ Aзâ ^̂ .̂ ^̂ t̂̂ x̂ ^̂ ^̂ ^̂ â̂ ь̂ v̂̂ ââ ^̂ ^̂ ^̂ a,̂ ^̂  

rife ТІ 11 Ц І і 
22 N. Second Street HuiUon, N. Y. J 

Переснлан) найширінй желанпя всім Урядникам і Членам `І 
У. Н. Союзу, Знайомим 1 Прихильникам та всьому і! 

Українському Народови в цілім світі 
ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

у ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
І Тел. І 46b.M 

HUBERT COAL COMPANY Inc. 
744-8 South 17th Street 

Newark, N. J. 
Телефон: ES 3-2669 

I M H X. З І Я Е Н С Ь К В Hv 
ѓу; власник 

Se BUY WAR BONDS 

жі'лт. 

всім своїм Приятелям і Клієнтам 

А Д В О К А Т 

0. L П Ш Н Ц Ь Ш 
1010 Society for Savings Bldg. Cleveland, Ohio 

ЩИРІ ПОВАЖАННЯ ВЕСЕЛИХ СВЯТ 
_ І 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
; нерелкн. :—г— 

К Ў А Р І Й Ф Е Д І Р Ў 
і, власник 
І ПАРКУ, ПАВІЛЬОНУ І ГОСТИННИЦІ 
У При нагоді відвідайте, а не пожалуєте 
І Strles Street, Linden, N. J. T e l : Linden 2-3250 



4 . 3 : СВОБОДА, СЕРЕДА, 6-го СІЧНЯ 1943. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
В ПАМЯТЬ СТЯЩЕНИКА-

ПАТРІОТА. 

Я є сороклітнгм читачем „Сво-
Гюдн". І сорок років належу до 
У. Н. Союзу. Та памятаю доб-
І`е, як ще живими були ті слав-
иі наші иіоніри, що серед тер-
ия і грубих колод несли про-
світу і розраду в темні й не-
іцасні наші закўтини. Та най-
більше вбилась мені в намять 
лостать о. Миколи Стефано-
вича, одного з великих будів-
ннчих У. Н. Союзу, головного 
иредсідника, а іншим разом 
головного секретаря неї нашої 
народньої інституції. Як він 

. нею дорожив! Як дбав, щоб 
вона оставала дійсно народ-
ньою! Про те можна довіда-
тись дещо і з тої „Ювиленної 
Книги", що її видав У. Н. Со-
юз. Але я це знаю з власного 
досвіду. А який це був свяще-
ник? Справжній працівник у 
винограді Христовім. Уже 32 
роки минуло від його смерти. 
а так, як бачу його живим, 
аавждн нсструдженим, що зда-
налось, що та людина вічно 
жнтнме.`"Моя 67-ЛітНя 'рука 
дрожить і тяжко віддати на 
папір ті думки, що мені пасу-
ваються. коли пригадую собі 
особу Покійного о. Стефано-
вича. Таких священиків те`пер 
тяжко подибати... Мав він ве-
лику відвагу сказати правду. І 
не шадив нікого, коли ходило 
про народне добре. Дбав, щоб 
ми звідси підпомагали ўкраїн-
сі.кий нарід в краю не тільки 
в культур`них ціллях, але й в 
господарських, на що навіть 
ного заходами був заснований 
в Пітсбгрзі окремий господар-
ськиі̀ і фонд. А вже його паро-
хіянн в Пітсбурзі то не повин-
на його ніколи забути. Не о-
дин з них приходив нераз до 

Покійного з жалем і плачем, а 

ВИЛКІ ПРИГАДУЄ В. Катаев. 

Вендел Л. Вилкі, визначний сон говорити про 
п р о в і д н и к Републикансь- всіх, залежну від 
кої Партії, виступив. `` підчас' 
так званого пятого Мерополи-
тального Віча Перемоги, влаш-
тованого для відсвяткуваьшя 
пакту Обеднаних Держав, з 
радіовою промовою про осно-

працю для 
інтернаціо-

нальної торговлі й повоєнного 
розвою, хіба що ми навчимося 
ще тепер, поки ще ми воюємо, 
Працювати разом у згоді, по-
шані й взаїмному зрозумінні.! 
Чи зможемо ми, як це дехто V- : 

Жертва Політграмоти 
(Гумореска зсовєтського 

життя). 

Касієр Дябетов приготов-
іявся до іспитів. Всі поза-
службові години вже від тиж-

Це вже прямо одушевляюче. 
На якій підставі, товаришу. 

'припили вас до совєтської 
служби? — На підставі елєкт-
рифікації. 

Ситуація сталась для всіх 
членів комісії вповні ясною. 

Коли ви мірилќ, товаришу, 
послідний раз свою горячќу? 

спитав совісний секретар.' 

ш торговельні зносини з Кита-
є м ' і Далеким Сходом, якщо 
ми нині не вспіємо розвинути 
спільної військової стратегії?!майстра 
Чи можемо надіятися ВТЯГНУТИ ' зивається 

ви мира, що має наступити по являє собі, розвинути величез-
теперішній війні. 

Згадавши за пакт Обеднаних 
Держав, зроблений рік тому, 
Вилкі не говорив про.його 
зміст, а' звернув увагу на те, 
що він не формулує ясно за-
сад, на які має спиратися від-
ношення між різними держава-
ми по теперішній війні. Якраз 
цю справу Вилкі вважає за не-
звичайно важливу, бо, мовляв, 
коли історія нас чогонебудь 
учить, ̀ то хіба того, що народи 
тільки те добувають у війні, 
за що вони воюють у війні. Че-
рез те він далі думає пригаду-
вати на потребу проголошення TQ 
таких принціпів, дарма, що 
він на 

ня проводив в цей спосіб, що В Парижі, на першім загальнім 
кружив з заплющеними очима 
по кімнаті і виконував на па-
мять комуністичний катехизм: 
Кого уважаємо за великого 

? — Маркса.' — Як на-
виконавчий орган? 

конгресі ІІ-го Інтернаціоналу, 
Що відбувся в 1889 році 
швидко вирепетував щасливий 
що має таку память — Дябе-
тов. 

СТАРОСВІТСЬКА КОЛЯДА 
Росію з и майже поражаючи-1 Сто. (Це скорочення означує 
ми можливостями, в орбіту 1„Совєт труда і оборони"). — 
майбутнього вільного еконо-jlilo таке соціялпатріотизм? 
мічного світу, якщо .ми не нав-і Маскування буржуазного ярма Відси горонька, а в ідей друга 

її війсь-ісоціялістичноіо ф'разеольогією.' —дай же вам Ьоже, дай же 
— Що знаменує капіталістц'і- вам Боже, 
ний устрій? —' Безличннй ви- Ой. піють кури, ой, ігіють другі 
зиск на основі індівідуальної дай же і т. д. 
власности. — Яка буде 'органі-; н а ш панич устав, три свічі всу` 
зація комуністичного суспіль- к а в _, д а и ж с j т . д . 
ства в майбутносте? — Неві- п і й с в і ч і ЛИЧенько 
домо. Кого треоа уважати! ' _ - ж е { т д 
ренегатом? Кавцького — 

чилися працювати з 
ковнми стратегіками й її полі-
тичними провідниками в спіль-
ній раді?" 

З того він робив такий вис-
новок: „Чого нам треба нині, 
то ради. Обеднаних Держав, і 

не ради на 
U ми 

Шайдемана. - На яких під-
ставах опирається економій-
ний розвиток? На підставі 
електрифікації. - Коли була;Ой, як же 

ради на папері, але 
справжньої працюючої ради, і Кого звемо соціялзрадником 

це вже оагато разів ц я р а д а м а л а $н бути зоргані-
пригадував. іована не так, щоби одні 

За словами Вендела Вилкі, тільки кермували, а другі тіль-
коли Обєднані Держави про- ки помагали. Мала бс це бути 
голосили підписання пакту J рада, яка обіймає всі держави, 
Обеднаних Держав; -міліони які-поносять тягар воювання, 
людей по всему світі уявляли Втягнути' до неї треба н китай-
собі, що це держави ббєдну-нів. „котрі з такими малими 
ються для спільної боротьби! засобами воювали так добре й 
й праці для визволення люд-.так довго", і росіян, „котрі 
ства. Вони думали, що ці дер-1 як показується, теж дещо зна-
жави засядуть до спільної ра-іють про воєнну штуку", 
ди над стр'атегією, економіч-І „Ми МУСИМО мати СПІЛЬНУ 
ним воюванням і існуванням; аби'споїти Обєднані Дер-
будучности. Вони мали такі на-;г - . h 

жави в одну економічні- силу 

При другій свічі в сукні ся 
вбирав - дай же і т. д. 

При третій свічі на коня сідав 
- дай же і т. д. 

сідав, так і поїхав 

дії тому, бо вони знали, що 
так можна би довести війну 
до скоршого кінця, бо вони 
знали, що вміння працювати 
разом є найкращою гарантією, 
що держави навчаться даль-
шого співжиття. 

Рік минув від часу оголо-
шення пакту Обеднаних Дер-
жав, і якщо міліони людей л е 
мають бути розчаровані, гово 

для тотальної воєнної продук-
ції. І на те, аби студіювати ра-
зом можливосте майбутньої 
економічної кооперації". 

„А що найважніше з усего. 
Обєднані Держави мусять 
зформувати тепер засади, яких 
вони будуть придержуватися в 
своїх заходах коло визволення 

доконана перша спроба спів-
ираці пролетаріату? - На пер-
шім загальнім конгресі Н-го ін-
тернаціоналу. що відбувся 
1889-го року в Парижі і т. д. 

Дябетов перепитий адміні-
страційною ревністю, судо-
рожно стискав рукопис з за-
пискамн. повторяючи в екстазі 
занити і відповіли. Коли при-
йшов послідний момент, і не` 
щасного касієра привели до 
кімнати, в якій засідала існи-
това комісія. Дябетов без-
усиішно намагався опанувати 
свій ляк очи прислонювала 
йому якась рожева імла, в у-
іііах гуділи тисячі дзвонів. -
Як ваше назвиско, товаришу? 

Маркс, відповів рішучим ѓо-1 Як того пана перепросити 
лосом Дябетов. — Скільки вам 
літ? Сто, пригадував собі 

— дай же і т. д. 
Ой, як поїхав, на ві-Львіи.ю 

род - дай же і т. д. 
Ой. як бив, гак бе, аж ся му-

ройки порозліталн 
Стали міщани раду радити 

дай же і т. д. 
Як того пана перепросити — 

дай же і т. д. 
Винесли йому мішок золота 

дай же і т. д. 
Він того бере, тай не дякує 

дай же і т. д. 
А як бив. так` бе на ві-.'Іьвів го-

род — дай Же і ѓ . д. 
Стали міщани раду радити 

дай же і т. д. 

напну 
він КОЖНОМУ поміг. Хай тільки!рив Вилкі, то Обєднані Держа- захоплених країв. І ми мусимо чергову відповідь. і 
пригадають собі ось ті старі і ви мусять доказати, що вони уставити спільну машинерію фах? Маскуванн 

для розвязки прерізних проб-
лем, що будуть виринати за 
кожним кроком наших пере-
можних армій. Як ми не зро-
бимо цього, то ми побачимо, 
що будемо хіба пересуватися 

ірнгадають сооі ось ті стар 
парохіяни, що ще жиють, сќіль- обєдналися не тільки для виг-
ки то людей Покійний даром {рання війни, але й майбутньо-
поховав, а були випадки, що j ѓо добробуту людства. 

і . і-

ще сам і погребника заплатив. 
Не тільки це. Навіть, як були 
бідні молодята, то й шлюб їм 
даром давав. Така вже була 
добра вдача Покійного. А па-
мятаймо, що це було в часах, 
коли мадяронн брали по $20 
за С`лужбу` Божу „без кадила". 

Тут Вилкі пригадав на істо-; 
рич"ну невдачу президента і 
Вилсона. Вилсоп перепав не 
тільки тому, що американці не і від одного залежного краю до 
захотіли взяти на себе певні ін-1 другого, розсіваючи зародки 
тернаціональні обовязки, але й будучих невдоволень, націо-
тому, бо. аліянтські держави і нальних, релігійних, політич-
воюючн, не виробили механіз-(них" 
'MV сгіівпраці по'закінченні во-і"^т" 

вання оуржуаз-
ного ярма соціялістичнбю фра-
зеольогіею. 

Предсідннк комісії, ЩО ДОСІ 
не звертав уваги на відповіли 
Дябетова. при послідних його 
словах грізно зморщив брови: 
Ах, так! Дивно щире ирнзнан-
ня... А як розумієте, товаришу, 
свій обовязоќ урядовця? — 
Безличннй визиск на підставі 
індивідуальної власности. 

ювання. Всякі успішні інстру-
менти, державні чи уіждер-
жавні, є вислідом довгого роз-

Усе тепер призабуто. Як і ні 
хто не подумає, що от дня 8. 
січня минає 32 роки від смерти 
Покійного, а як мало досі спо-івою. Створити їх за один день 
минім про його чесне, трудяще і не можна. І не можна сподіва-
Й патріотичне життя! ТОМУ хо - І т и с я - "W їх можна буде ство-j 
чу ось тими кількома Ш Ш ^ ^ ^ ^ Ш ^ Ш ^ ^ Ш т 

дай же і т. д. 
Вивели йому ґречну 

дай жел т. д. 
Він тото бере, красно дякує 

дай же і т. д. 
В городі зілля, вдома весілля 

дай же і т. д. 
Будь довговічний славний мо-

лодче дай же і т. д. 
Вітцю, матері на иотіхоньку 

дай же і т. д. 
Потім вже' говорять: 

А нас, від днесь за рік на 
весілля просити! 

І УРЯД БР. СВ. ВОЛОДИМИРА, ВІД. 130 У. Н. СОЮЗУ j 
j в НЮ ИОРКУ І 
л засилає всїм своїм Членам, Члеиицям і Приятелям і 
;: найщиріші желання ^ 
І ІІЕ(`Е.ШХ (`ВИЃ №#ДВА ХіЧіСТОВОІО 
1 і щлоліваго НОВОГО РОКУ - -
^ Членам, що служать в збройних силах Злучених Держав, 

скорої побіли над всіми ворогами і щасливо 
повернути домів. V 

ПАВЛО СТАХІВ, предсідннк у 
КАТЕРИНА КОВАЛЬ, секр. } МИЌ. ШДГАИНИИ, ќа( 

І ТОВАРИСТВО „ВІЛЬНА УКРАЇНА", ВІД. 200 У, Н, СОЮЗУ І 
І в ОЗОН ПАРК, Н. И. j 

% : жѓ.ш(. :-— 3. 
І ВЕСЕЛИХ (ЧіНТ і ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОЮ І 
V Мною щастя і злоровля нсім Членам старшим і всім д 
J молодим, що служать в АрмГі. 
у . . . 

$ ЗА УРЯД: 
у 
5 ПЕТРО ГОСПОДАРЕЦЬ, иредсідиик 
5 ОЛЕКСА КОЦОИІИ, кас. ВАСИЛЬ ВОРІ УЛЬ, секр. 
у . і 
^,^,)l^lЗ,^^.з^i,2.2.^^.з.^1^.з.i.л^^^.I.^.з.^.^.^.^.^A5,5.з,з.v.^.^лз,5.з.5.^.л^,^^li,^^,^ 

НЕРТ А М Н О П , Н. Д Ж . 

ВЕСЕ. ПІ X с В Н'І` РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
і ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

Щоб усі були веселі і здорові, щоб усі вернули як 
5 ЃсрОЇ Американської Армії і другі Свята щоб уже снят-
у кували разом зі своїми Родичами. Сестрами, Братами 

V̂ і знайомими. 
ХРІ ІСТ(К` РАЖДАЄТЬЄЯ! ДМИТРО ФЕДЧИШИН. 

Ч'СіСіСіС'г)С'СіСК`С`СіСіЄ'СК)СіСіСіСіСіСіСіСіС)СіСіС)Єі(і(іСіСіСіСіСіС)СіСіСіСіСіСіСЧіСіІ)(іС`С`С'І 

v . ВЎНСОН IT, P. Ай. А 

УРЯД ТОВ. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ, ВІД, 206 У. Н, СОЮЗУ j 
—.—: бажає : 

всім своїм Членам і Приятелям нашого товариства 
ВЕСЕЛИХ (`ВИЃ ЃЊДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
% ОЛЕКСА КОСЮК, иредс.; IB. КОКОЛЬСЬКИЙ, фін. секр.; 
І МОИСЕИ КОПЕРНЮК, кас; К. КОРНЩЬКИИ, рек. секр. jj 

чу 
згадати за Покійного „не злим. 
тихим словом", як казав наш 
Шевченко. 

П. Прешляк. 
l1;x.^t.^z^-t`i.`tx^xя.x.`t.x^c^^tx^ttx.^x^^к^^c 

ШЕНАНДОА, ПА. 
БР. СВ. ВОЛОДИМИРА, 

Відділ 98 У. Н. Союзу 
передає своїм Членам І Члсннііям 

В Е С Е Л И Х С В Я Т 
РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
МИКОЛА МАКСИМЧУК, пр. 
ІВАН ЗЄМБА, кас. 

ІВАН ЧОРНІЙ, секр. 
5ЧІЧ'ОЄЧ'вЧ)Є,С1ЄЧ:ЧС!Є'віС!Є)С'в!в'СЧ'Є!Є'СС' 

во націоналістичних імпульсів, 
і себелюбного, морального зви-j 
Іродження і економічних і су-j 
І спільних звихнень, що пра-і 
вильно трапляються в повоєн-} 
ний період. їх треба створи-

іти ще тепер, поки ми воюємо.! 
І Вони мусять працювати й то 
гладко, коли держави день за 
днем розвязують різні спільні! 
питання, получені з війною. 

„Цс пуста балаканина гово-; 
рити про створення по закінч 
ченні війни-машинерії для за-
нобіження скономічнбї війни j 
й для мира між державами, я-, 
кнх частини неї машинерії не 
будуть вже зложені серед об-і 
єдпуюючнх зусиль й під вили-j 
вом спільної цілі: перемоги н а д ' ^ 

' ворогом. Це є ніщо більше як 

В EC 

Щ А С Л И В О І` 0 П 0 В О Г О Р О К У 
жс.ин. 

ВСІМ СВОЇМ ПОКУПЦЯМ І ЗНАЙОМИМ 

ІВАН ФЕДАН 
INVEST WISELY —BUY MORE WAR BONDS—THEN BUY 

— at — 

JOHN FED AN fc CO. 
H A R D W A R E—fc—F U R N I T U R E 

1712-14-16 — 5th AVENUE, ARNOLD, PA, 

ЩАС.ЛІВОГО НОВОГО РОКУ 

: жѓ.ш(. ; 

Вгім сипім Впицпцим і шім Гііпмщ)ниіім 

Йосиф Бѓлінський 
І' -ч 
а 
й 
і 
а 

COHOES, N. Y. Й 

BUY WAR BONDS J 
2(1 rj .'J .'J 'J .'J rj rj rj rj rj .-J rj rj rj rj .'J rj rj rj rj rj ЃУ ЯІ -jfc 

МЯСАР`ЕВРОНЕЙСЬКИХ МЯСНИХ ВИР()ЬІВ 

Ѓ 41 IJ4RK SIREE1, 
I 

Tel. Cohoe. 1250. 

Phone ESsex 3-5317. 

MYRON LYTWYN A SON 
FU?4ERAL DIRECTORS 

383 Morrit Avc . Newark, N. J. 

Ч`СХЧ-АХ-ЧЧХЧХ%%Ч'СК--СК.КХХККК. 

Phone Blgelow 3-5248. 

BASARAB FLORIST 
EslabHslicd 1V2 2 

fi86 SprinffieW Ave.. Newnrk, N. J. 

Phone ES.ex 2-0079. 

. WILLIAM DUBAS 
PLUMBING and HEATING 

4H Adam St.. Irvington. N. J. 

THE PERFECT LAUNDRY 
CO., INC 

51-57 McWHORTER STREET. 

NEWARK. N. J. 

ІВАН ШТОҐРИН. Рѓеї. 

Phone: MArket 2-4193 

Phone Mitchell 2-8475. 

JOHN ROMANITION 
COUNSELLOR at LAW 

800 Broad St., Newark. N. J. 

Phone ESiex 3-2658. 

FELLO MEAT MARKET 
WM. FELLO. Propoi. 

377 So. 2 U t St.. Irvington. N. J. 

Phone WAverly 3-0650 

TUSCHYN ROOFING CO. 
Since ѓми 

1300 Gurd Ave.. Hillside. N. J. 

Phone BLgelow 3-3082 

SHEFFIELD 
MANUFACTURING CORP. 
Manufacturer! of Razor Bladca 

W. Oiiecky, P. Zelenenky, N. Pipiak 

356-358 So. 10 St., Newark, N. J. 

ВЕСЕЛИХ СВИТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
—: Ні'г.чи. Всім :— 

g СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ БНЗНЕСМЕНІВ В НН)ЙРКУ. Н. ДЖ. % 

Phone ESaex 3-78-12 

WILLIAM PAZUK 
- BUTCHERS 

2 Ens PI., Irvington. N. J. 

Phone ES.ex 2-0468 

ROSE HILL MEMORIAL CO 
MONUMENIb of CHARACTER 

S. ZELINSKY 

108 Rose-Hill PI.. Irvington. N. J. 

1'li.n.r ESsex 3-2C69 

HUBERT COAL CO., Inc. 
Michael Zalcpsky. І`ѓѓ%, 

744-748 So. 17 St.. Newark. N. J. 

їттхжчге'сісіеіече'Є'в'Є'Є"г'сеісхіев'сі 

Phone Mitchell 2-1258 

NEWARK TRADE 
LINOTYPERS 

УКРАЇНСЬКА ДРУКАРНЯ 
Theo. Wislocky A Son. Props. 

MCharlton St.. Newark. N. J. 

Phone HUml.ol.il 3-9195 

DEER HEAD RESTAURANT 
Charles Naumcc, Prop. 

і BUY WAR BONDS І 
і і 
^alS^ю^ î̂ lal̂ al̂ ^^ l̂3.̂ l3.̂ ^ .̂̂ .̂ .̂ ^ l̂̂ ^ .̂̂ l̂ .̂̂ ;'̂ ї̂)̂ .̂ Sl̂ t̂ l̂̂ ^u .̂̂ ^^^^к ,̂v^}Д( 

443 Broad St.. Newark. N. J. 

ккx^'zx^гx^xxxx^ixxкxxf(.^xxx 

Phone ORange 4-3774 

We grow our own 
Say it With Flowers 

WORHUN A SON 
FLORIST 

47 Wilfred St..'West Orangr. N. J. 

KKKKХХК'Ї І".ХХХ^ХХХХХКХКХ-І 

Phone So. Org. 2-6489 

JOHN TRETIAK 
BUILDING CONTRACTORS 

386 Boyden Ave.. Mnplcwood, N. J. 

КХЧІЧК'ЄХХХХХХХХХХХТ.ХХХХХХ 

AMERICAN-UKRAINIAN 
BUILDING Sc LOAN 

ASSOCIATION 
of NEWARK. N. J. 

WE SELL WAR BONDS 
W. Choma, 1're A. Lysak. Ттц`.. 

M. Lytwyn, ViCe-l-ГЄі. P. Crap. 
Sec'ty 

Phone MArket 2-0S64 

WILLIAM GIBBA 
PAINTERS 

1У9 So. 6th St.. Newark. N. J. 

'ZX'ZX'ZXX'Z'iX.X'i.XtX^XXXXXXXX 

Phone Blgelow 3-524K 

PERFECT WINDOW 
CLEANING CO. 

J o h n Лі Ч І ) . І І І І І . P r e S . 

Г.НІІ Springr.rld Ave.. Newark. N. J. 

чх.хќх`іхчхх"-ххіхкхххххххт 

Phone ESsem 2-7144 

PETER CZAP 
INSURANCE 

ЗУН Kerrigan Blvd.. Newark. N. J. 

з. j . з-. .л , ; , } , : , Л - . } , , , ; , : , ; , ; ^ ) , ! , ^ ^ ) . 

Phnnr Blgelow 2-9460 

R U T K A S 
ІОСТИННИЦЯ 

249 Brut,- St., Newark. N. J. 

Pone SO 2-4495 

WILLIAM CHOMA 
GENERAL INSURANCE 

Fire Casualty Surety Bonds 
13 Read St. 56 Jacoby St. 
Vewark. N. J. Maplewood, N. J. 



УРЯД ТОВ. ЗМОРОЗЬКШ СІЧИ, ВІД. 155 У. Н. СОЮЗУ 
З НАГОДИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

засилає сердечні желання всім Членам, Членииям і всім 
Членам, які є при війську 

у - ВЕСЕЛИХ ТА ЩАСЛИВИХ СВЯТ 
І ^ і ЩАСЛИВОГО НОВОГО І'ОНУ 
У Хрінпий Гаж(Шиньпі! 
І ЗА УГЯД: ІВАН ІІУДНЯК, н,ч-лс.; ВАС. ДІ'ИГИНИЧ, кас; 
Z ІІІИХ. ЧУМЕР, секр. 

З ЖИТТЯ Г Р И Щ 
ІОРГЙНІЗАЦЇН 

НЮАРК, Н. ДЖ. 
Концерт Придаткеви'іа 

й Ординського. 

йорќу.-Лонг-Айленд. Джерзі 1 Петро Березин. 
Ситі. Нлизабет, Псрт Амбой, 
Картереѓ: дули з них й улрави-
телі музики н хору, д-р О. Ко-
іниць. уінтель В. Грабар, учи-
тсль М. Ядловський; були та-
кож американські музики, які 
слухані українську програму. 

Українські учасники коішср-
V суботу, 25. грудня І!М2, ту прийшли святочно нрибра-

вечором відбувся вса.іі Ўкраїн- ні. як на врочисте свято. І дій-
с'ької Централі. 180 Вилйем Ст., сію-цс було велике свято ук-
Ііюарк. НІ Дж.. концерт слав- раїнської музики 

ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ НА 
ЎСЛУГАХ ВІЙНИ 

тШЊШіЬЬЬЬЬМЬЬЛ,ЬЛ7ЬЬЬ}.ї,ЬЉЬЗЛ,ЬІЛІіЬЬЬЬХЬЬЬЬ}.}.},Зії.лї,1.Ї.З,Ь2іЛ 
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би, але держава відказувалась 
віддавати ті землі в аренду і не 
хотіла їх продавати. І добре 
робила, -бо тепер все багат-
ство йде на оборону краю. І то 
не лиш нашого, але jta оборо-

.ну всіх Обеднаних ДержавЃ Ми-
ВАШИНГТОН. Комісар)ні на державних землях добу-

!Офісу Державних Земель, Ф.(виють великі заласи оливи, ма-
jB. Джаисои, онрнлюднив звіт, і тез ія , тунгстену й іінних ма-

в Нюарку^в якім говориться, т о більше(теріялів. Кажуть, що прави-
як 13,000,000 акрів державних І тельство віддало 700,000 акрів 

ВЕСЕЛИХ СВИТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
і ЩАСЛИВОГО НОВОГО І'ОНУ 

ВСІМ СВОЇМ І1И1ЯТІ .ІЯМ І ЗНАЙОМИМ В LACKAWANNA 
і LUZERNE COUNTY. 

ного скрипака н композитора всі уважно вислухали музич 
Романа Прндаткевича й пашо- них мсльодій, чим вшанували,-
ѓо улюбленого баритона Петра великий, талановитий хист н а - ! з е м е л ь 8'Д- а н о на ўслуги вій-1 державних земель на добувай 
Ординського. іііих артистів. 

Точки концертовоі програми Нюарчанац лииінться 
мати цей концерт, виконаний шу чергу трннуеться кількамі- та для невоєнних цілей. 
нашими ставними артистами, іліонова американська цриія : — ` , і, . , — 

ни. На цгіх державних землях ня з них оливи і газу, Яле ні 
в на-̀ : в ' д Аляски до Фльориди в цер-'одна крапля не сміє бути ужн-

John W. Turko І 
KNOWN ТО ALL — UNDERTAKER — NASH POHREBNIK у 

317 Willow Street Olyphant, Pa. 5 
I PHONE 1039. I 

були виконані артистично, по 
мистецьки; іа це присутні на-

I городжу вали їх радісно ѓўчий` 
; ми оплесками. 

Артист скрипак Р. ГІридат-
! кевич не грав, а говорив іі сні-
і вав скрипкою. 

Барітон П. Ордийський, сні-
і вак з бувшої світової капелі 
І зпід батути професора д-ра 

' Г. Дідоха. 

ЬРУКЛИН, н. и . 
Праця відділу С. У. А. 

Хоч н наших часописах мало 

знаряди. нововинайдена 
і 

па.іь-

PITTSF1ELD, MASS. 
95 Turner Ave 

ЯРЕМІЙ ІЛІЯ 
йаж№ 

Братови Данилі, його донці Геновефі, Братови Михай-
ловн, його фамілії. Брата Юрка донці Евгенії, її му-
жоіиі і донечці у Канаді, Братам і Сестрі в Старім 
Краю і їх фаміліям, всім моїм Приятелям, Товаришам 
і Товаришкам Тов. ѓм. М. Грушевського, від. 150 У. Н. 
Союзу, Парохіяиам і Парохіянкам Церкви св. Івана 
Хрестителя, Жовнірам українського роду в Американ-
ській і Канадійській Армії, всьому Українському На-
родови тут і там, 'в старім крані, і де вони тільки 

живуть 

ВЕСЕЛИХ (`НИЃ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО 110НОГО І'ОНУ 

О. Кошиця, шо дав. тут свій писалось за останній рік про 
перший концерт по недузі, сні- працю''нашого 21 відділу Сою` 
вав здоровим голосом оперові зў Українок, то проте той від-
точки іі народні пісні з коз`аць- діл за той час не спав, а пра-'на зброя танки і тяжкі воз-
кої слави України. цював. Почавши від річних душні бомби. На них тепер 

Американці українського ро- зборів 1942 р. -—членќи зло- живуть міліони новобранці'в, я-
.ду в Нюаркт и околиці мали жиліѓ від себе $29.00 як коля- - „„„,.„,.„„.,„. . ... 
нагоду почути правдиву укра- ду; і передали ті гроші нашим м приютовляються до війни з 
їнську артистичну музику й бідним калікам. В місяці берез-і-1ЮТИМ ворогом; до війни, яка 
; пісню. ни влашту`вали кісткову заба- мусить принести Обеднаним 

Июарські громадяни, т о без вў на Американський Червоний Держава.і перемогу, 
ріжннці парѓій і релігій запов- Хрест. Прихід з тої забави, як 

1 нили велику та ВИГІДНУ салю, теж по долярови від членицІ. 

K n V ^ r ^ 0 8 " " 0 ТИСЯЧІ И 0 БРИТІЙСЬКИИ РОБІТНИЧИЙ 
вих касарень для рекрутів, по- ПРОВІДНИК ПРОМОВЛЯЄ 
роолено прилади до всякого, РАДЮМ ДО НІМЦІВ. 
роду вправ не тільки для люд- Л О н д О Н . Вилйем Лотер. 
ськоі військової сили, але й президент майнерської юнії, 
тенків та аероплянів. На дср-;ВИголосив за посередництвом 
жавних землях Злучених Дер- радій промову до німецьких 
жав пробуються нові воєнні і лайнерів, в котрій ^запевняв 

німців, що брнтійські `"игѓине-
ри добувають щораз більше 
вугля та що вони вважають 
своєю першою ціллю побити 
Гітлєра. 

РАНЕНИХ АМЕРИКАНЦІВ 
ВЕЗУТЬ ДО БРИТАНІЇ. 

ЛОНДОН. — Сюди прибув 
транспорт ранених аліянтсь-
ких військ, у ТОМУ числі 118 

: ВАСИЛЬ О Р Н Ш Ш і 
ВИРІБНИК І.ПРОДАВЕЦЬ 

М Е Б Л І В 
"GRANT CIRCLE 

UPHOLSTERY CO., b e " 
2469 WEBSTER AVENUE 

Nr.r 188tb St. 
B R O N X . N. Y. 

Mae на складі 
Р1ЖНІ МЕБЛІ 
доброї якостн, 1 

ио дешевій ' 
ціні. 

ТеІерЬоо.і 
FOrdh.m 
5-4666. 

ЦІЛИЙ 
ПОХОРОН 

ОБСЛУГУЄМО В ГШРТ АМБОЙ 
І ОКОЛИЦІ 

KANAI KAJN 
`РІЩЩАЬ UOMK 
433 STATE STREET, 

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

Кажуть, що якби всі ті дер 
Терпеливо очін часу, разом в сумі" $193.00, передано жавні землі, що є на . ўслугах' ранених американців з'Північ? 

коли вже розиічнеться концерт,Американському Червоному війни були в одному місці т о ' " 0 ' Африки. Вони приїзджа-
і не лише нюарські, а також Хрестовії. В квітні ми відігра- с т а н о в и ' , н л бііьший ппоетіп ю т ь и а спе1`ІЯЛЬН1-' лікування в 

ли старокраєве весілля, Сиро- с т а н о в и л и о оільшнн " р о і т і р і б р и т і й с ь к н х ш п и т а л я х . у р о з . 
ти. Успіх був дуже гарний. НІЖ ш л а Д а н і я . або більший І мовах з бритійськнми газетя-
Простора галя У. Н. Дому не як Бельгія і Голиндія разом рами американські вояки ви-
помістила всіх гостей, що при- взявши. Розуміється, що це икісказували нетерплячку: вони 

й.—-y^treye^et-re ЃІЃ v^. 'SB-і`-ѓeTrers^sryeirar^-at-s-sѓ-ї-в—irrsrfігувг^їв ѓі--fit-; 

ВЕСЕЛИХ ГНИЃ РІЗДВА ХРІіМ`оИОГо 

ЩАСЛИВОГО ІЮНОІ`О І'ОНУ 
всім Членам 8Ь. Відділу У. Н. С. і їх Родинам 

: аасіьіакіть : 

ГР. САРІКЕВИЧ, предсідник 
С. ФЕДІРКО, кас. П. САД AM АХ А, фін. секр. 

___ji 

ВЕСЕЛИХ (`ПИГ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

а 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО І'ОНУ 
———; жі.цп.мп : 

воім Членам Товариства Мир, від. 324 У. Н 
зокрема молодим, котрі якраз тепер служать 
Американській Військовій Службі тут і за океаном. 

УРЯД ТОВ. МИР, ВІД. 3 2 4 У. D. СОЮЗУ: 

N. М. Pronko 
B A R 8с G R I L L 

202 GRAND ST.. OLYPHANT. PA. 
—: желае :— 

всім своїм Костумерам 
І Знайомим 

В Е С Е Л И Х С В Я Т 
РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

- - і 
ЩАСЛИВОГО НОВОЮ РОКУ 

В Е С Е Л И Х С В Я Т 
РІЗДВА ХРИСТОВОГО . 

і 
ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

—: бажає :— 
всім Членам і Членииям Тов. 

Укр. Ќлюб Поступовий, 
чві'дділ 70. У. Н. Союзу 

ВОЛОДИМИР КУШНІР, 
секретар. 

и гості, позамісцеві а ТУ Л НІО 
X-rKXK-'I.V'I.XXX'ILKXX.bt.X'tX.lltl.X 

ТОВ. ВІЛЬНІ КОЗАКИ, 
Від. 116 У. Н. Союзу 

В і'О. річницю свого ісиован-
пя желае 

всім своїм членам і членииям 
В Е С Е Л И Х С В Я Т 
РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

і ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 
Рівнож нашим Членам - Воякам: 
II. Паславський, Леон Паславський, 
І. Паславський, І. Петрншин, Антін 
Пстрншнн, М. Діяун, Андрій Дідун, 
Володимир Стадник і Володимир 

Думанськнй, 
бажаємо Веселих Свят Різдва 
Христового. Боже поможи Вам 

побороти ворога! 
МИХАЙЛО СКУРНЯК, нрсдс. 
МИХАЙЛО ЛУЛІАНСЬКИЙ. кос. 
ПАВЛО СТАДНИК. секретар. . 

'ft.XX'Z'ZfZX'ft.l.-Z.I.X'-ZXX-ZK.'Vti-'KX 
ХХХХХХХХХХХККХХХХХХХХХХХХ} 

В Е С Е Л И Х С В Я Т 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

- —: бажає :— 
всім своїм Покупним 

і Громадянам 

ОНУФРІЙ Л Е М 
власник 

ГРОСЕРНІ і БУЧЕРНІ 
103 ONTARIO ST.. COHOES. N. Y. 

Tel. Cohoci 1560 

ів'СіСіСїС'СіС"С'С(С"в"віС'Є"С'Є'в'С"С"С"віС"СіСїЄв 

NORTHAMPTON, PA. 

З нагоди Українських Різ-
двяних Свят найсердечніші 
желання засилаю всім своїм 

Приятелям 
А також усім Членам Тов. Укр. 
Січових (ipi.ii.uiu, від. 44 У. Н. С. 
Сік-ііін.іі.мс поздоровлення усім 
тіім Хлоішям-Членам, т о тепер с 
н Армії, щоби Вссвищний кріпив 
їх на здоровлю і хоронив їх на 

кожному місті. 

Христос Раждаеться! 

ЛУКИ ДЕМЧУК 

вище згаданих почувають, що вони мають нніли. Ьагато мўало вернути „ е в с е Кшім 
до дому і не бачити тих гарних ' чіілілні ,і-. Ub-uv!3Pot 

наших звичаїв. За дохід з того т Р и н ^ " и т ь м"Л.ошв. на якихІф р и ц і й в о н и х о ч у т ь з р о битг 
підприємства ми закупили во- тепер тринуеться американська і П як найскорше. 

І' _ : ^ „.....'. c o n n ПЃі : И І М Ч І І n n n A , ' i : T L i . u u. .. .-ІШ-І І 
енних оондів на суму $;і00.00. армія і пробується воєнна 

Дня 21. червня, на ‚.день зброя, багато державної землі 
батька" відбулось посвячення в і д д а н о н а ўслуги 'Війни в той ЗБОРИ В І Д Д І Л І В У. Н. СОЮЗУ 
наших прапорів, котрого до- с п о с і б u - д о б у в а І О Т Ь к о . 

'вершив от. соштник А. Лото- - .г . 3 

вич, в церкві Сошествія с в . І и е ч н о "отрібиі для воьлшого 
Духа. По полуднн ми мали!виробництва сирівці. Офіс 

І банкет в честь батьків, шо був і Державних Земель у Вашннґ-
Iтакож повним успіхом. Підч'ас,ТОні. який завідує маєтністю 
літних вакацій ми також не в^йка Сена ще 'в ід ' ї вЌ` року, 
дармували, збирали фонди на '- л , . ' 

іЮСб і зібрали $106.00. котрі!КііЖі:' ш о Обеднаш 'Держави 
передали до української днві-!Д'стшоть з цих земель незви-

з зії в Ню йорќу. В листопаді j чайно цінні матеріали, без я-
наші членќи зробили малу не`Іких не може обійтись ніяка ін-jnaќ. Петро Скочішець. Збори 'будуть 
сподіванку для громадян Б іт - _ . . „ п - Т І 1 . . . . . .. un..uu: „‚.‚відбуватися в другу неділю по пср-
КІВ. П. Іван БІШКО Є в ж е ЧОТИ-! Д } С Т р , Я H t Т , , Љ К И -V B O t H H , ' а Л Ч ш і м . в гал.. Народ. Дому. Наступні 
пи ппк-и vnqnnMvnM R V Н І 1 М ИРШ часи. збори відбудуться а неділю. 10. січ-

; ,л урядником і. у. n. j .j - п ГОД)ИІ 4 nono.1Vai,L в гал„ 

ПЕРТ АМБОЙ, Н. ДЖ. Той. 
Запорозька Січ. від. 155. подає до 
відома, пі" на річних зборах внбра-
но ілкиіі ціліш'і уряд на рік 1943: 
Іван Будняќ, нредс; Іван Гурняк, 
ЗЯСТм Василь Дригішнч, кас; Миќ. 
О.ііГшнк. зась; Mux. Чупер. фін. 
секр.-. П. Ill.Mu.Kini. рек. секр.; кок-
грольоіж: Mux. Чабрак. Миќ. Коло-
лііі, А.т. Гануляк; мііршали: Іван lie-
грінка, Павло Король; надзнрагслі 
хорнх: Бснсликг Кардаш, Йоснф Ги-

I Домі, два предсідниќом, а'два! 'Дотепер американське нрави 
'секретарем. Щоб вшанувати j т е ; І Ь С Т В 0 зберігало мінеральні 
ного громадську працю, влаш 

Ітовано йому гарну забаву, на 
! котру запрошено чисельних 
ѓостей. 

Членќи нашого відділу С. У. 
'А. самі працюють на громад-
іській ниві і вміють ту працю в 
' іншого оцінити. Вони завше 
піддержували бруклинськин 
У. Н. Ді'м і тепер передали 
Slie.00 $оЧ).ОШз каси, а ре-
шта зо згаданої забави на 

ІЎ. Н. Дім. Також ми не забу-
ваемо своїх власних членок, 

Іколи припадає їх юви.іей иод-
іружжа і `т. и. 

Крім згаданих жертв ми да-
Іли також $25.00 на місцеву па- С 
рохіяльну школу. Передано ^ 

!$35.00 для вишої школи в. 
)Стемфорд, К'онн. і на Сироти 
І $10.00. На Дім сестер с.іужеб-
Іииць в Словтсбург, Н. И. $10., 
на дівочу школу в Факс Чейс. 
Па.. $10.00. До 'головної Унра-
ви С. У. А. передано $25 на са-
мостійну пресу, $10.00 річної 
вкладки, $5.00 на організацій-
ний фонд. Також закупили ми 
чимало ювилейних книжок С 
У. А. Беремо участь в цей-
тральній раді Злучених Това-
рнств Брукмнна. приєднуємось 
в праці до всіх народних свят, і 
Не падаємо на дусі, щиро iipa-j 
цюемо і віримо в крашу долю. 

Анна Бодак. 

багатства на лиху годину. В 
державних землях крилися такі 
речі, на які американські інду-
стріялістн нераз гострили зў-

‚-) 

МИРОН ЛИТВИН І с и н 
УКРАЇНСЬКІ ПОГРЕБНИЌЙ 

Обслуга щира і чесна 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Ave. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: ESsex 3-5347 

Mop. Дому. Прсснмо 'членів IIpit її ТИ 
на означений час; рівнож просимо 
сих членів і ч.їслиш.. які буям су-
спсндовані u грудні, аби вирівнли 
свої залеглости, а будуть прнняті 
наново. Аді)сса нового секретаря: 
-ИЗ Laurie St.. Perth Aniboy. N. J. 
— За уряд: I. In дняќ, мре д е ; Іі. 
Дріігншіч, кас; М. Чумср. секр. 
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By WASYL HALICH, Pb. D. 
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І, Цс наукова книжка, написана анг.тійськоіи мовою і видана на-
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У титул доктора фільосбфії. Ці і книжка Б потрібна для американці'ќ, †, 

4 далі для словян в Америці, а в першу чергу для американців укра- ` 
А їнського роду. 
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'.і Ќто t українські іммранні й звідки aouu ннйшлн? Чом`у'укікн'иці 
і -ѓмігрували до Злучених Держав? Як вони ііристосовувалнся до 

прибраної ВІРНІШІ? Як ѓнині бралися п Америці до фармсрсіна. 
бнзнссу і ріжннх лрифссіі)? Які організації створили українці п 
Лмсрнці? Якою t їхня преса? Яке є духове жніія української 
іміграції? Яка її будучність? 

Іія цікава і потрібна книжка повинна Qy.ie в домі кожного 
українця. Замовлення з $2.50 висилайте до: 

"8 V О В О D А" 
81-83 Grand St. (P. О. Box 346) Jersey City, N. J. 

ТАРЗАН, ч. 695. Зудар. 

І В А Н Б У Н Ь К О 1 
^ТКНАТНСЬКИРГП 
заряджуќ погребами по ціні так 

низькій як $160. 
ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. 
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Liccnted Undertaker 8c. Erabalmar 
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Dignified funerals as low as $150. 
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П в Г Р Е Б Н Н К 
ИА Ф І Л Я Л Е Л Ь Ф І Ю 

й околицю 
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eor. FRANKLIN A BROWN ST3., 
P H I L A D E L P H I A , PA. 
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