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“Obrońca Półkuli” Największy Na Świecie

Opis Storpedowanego
Okrętu

Ciekawy opis storpedowania
statku zamieścił londyński “Sun-
day Kspress”;

“Porucznik Martin Charleris
i grał właśnie w szachy z doktorem
okrętowym. Wyciągnął rękę, by
j".V2X*snn:jćlaufra i nigdy go wię-
cej nie dolknął. Straszliwy wy-
buch wstrząsnął statkiem sza-

chy rozleciały się jak stado wró-
bli. Zostaliśmy storpedowani

Mój pas ratunkowy znajdował
się pod krzesłem. Nałożyłem go z

pośpiechem i wyskoczyłem na po-
kład, gdzie w lej chwili powalił
mnie drugi wybuch. Druga tor-
peda uderzyła w sam środek sta-
tku. Pobiegłem na pokład space-
rowy do swojej łodzi ratunkowej
nr. 5. W' tym miejscu ziała ciem-
ną głębią wyrwana torpedą dziu-
ra. Nad tą dziurą, uwieszona u ja-
kiejś deski wisiała mała dziew-
czynka. .Jakiś marynarz zdjął ją i
wsadzi! do łodzi ratunkowej.

(Idy dobrnąłem przez zwały po-
łamanych belek i desek do łodzi
ratunkowej, zauważyłem, że falc
zbliżają się szybko do pokładu
spacerowego. Statek przechylał
się coraz bardziej. Łódź pływała
już na falach. Łączyły ją ze* stat-
kiem sprzątane liny. .Jakaś kobie-
ta kurczowo trzymała się lyeb lin,
a człowiek o czerwonej Iwar/.y,
siedzący w łodzi, starał się jej po-
móc.

Nie było czasu na czekanie.
Skoczyłem w kierunku łodzi. Ja-
kieś dłonie pochwyciły umie i po-
mogły wdrapać się do środka.
Był już najwyższy czas. Woda za-
lewała ostatni pokład brnącego
statku.

Jakiś głos krzyknął przetnijcie
liny! Marynarz z nożem rzucił się
do lin, ale już było zapóźno. 'ro-
lnicy statek pociągnął nas ze so-
lni. fjrzałem jak człowiek z. czer-
woną twarzą ginął w odmętach

| spienionej wody. Przez chwilę
straszny krzyk wzdrygnął mną, a
po tym zginął raptem, gdyż i ja
byłem już pod wodą. Nie wiem,
jak się to stało, ale bardzo szybko
znalazłem się na powierzchni.
Koło mnie wynurzyła się jakaś

j blada twarz z krwawiąeem ezo-

-1 łem. Przepiliśmy się belki. Koło
nas pływało jeszcze kilka belek z

uczepionymi do nieb ludźmi. Mój
towarzysz milczał, ponuro powta-
rzając lylko ni pewien czas:

Jak się pójdzie na dno. lo się
pójdzie... Nie ma się czego bać...

Nie wiem. jak długo przeleżeliś-
my na lej belce, gdy nagle wyłoni-
ła się przed nami łódź. Była prze-
pełniona. Nie było mowy o zabra-
niu nas. Rzucono nam s/tiir. by
nas holować. Jakaś przerażona
twarz wyłoniła się z łodzi z okrzy-
kiem ;

Może widzieliście moją żo-
nę?. . .

Wówczas uświadomiłem sobie
jak jesieni szczęśliwy, że nie po-
trzebuję się o nikogo martwić; że
jesieni sam, a jeśli zginę, nikł nie
będzie rozpaczać.

W niedługim czasie spotkaliś-
my jeszcze trzy łodzie rai miko-
wa'. Jedna z nieb była stosunkowo
pusta. Wzięto nas do środka.

Ciemność zapadła kompletna, a

|z jej nastaniem ginęła nasza na-

d/.ieja na malowanie się. Wiatr
się wzmógł i woda zaczęła dosta-
wać się do łodzi. Wylewaliśmy ją
jak mogliśmy. Wszyscy cierpieli
na chorobę morską. Zimno stawa-
ło się nie do zniesienia. I raptem
jakiś glos zaczął śpiewać pieśni
żołnierskie. Ostatkiem sił pod-
chwyciliśmy melodję. Po lym za-
brakło nam sil do śpiewu. Więcej
nie nie pamiętam. Może usnąłem,
a może straciłem zupełnie przy-
tomność.

(idy otworzyłem oczy przed na-
mi wyrastała ściana statku. Ludzie
dostali szału radości. Niestety nie
mieli siły, by ją wyrazić krzy-
kiem. Po proslm jęczeli z radości.

Wyłowiono nas o 20U mil od
Kap Finislerre, a zajęło ąż Ił dni
czasu zanim dotarliśmy do Bor-
dean\. Nikł nie jesl w sianie opi-
sać radości z powidłu na stałą zie-
mię. Człowiek raptem odzyskuje
wszystko, co zdawało się być u-
traeone. Nie ma w nim miejsca na
żadne inne uczucia, prócz radości
życia.”

Paczki dla Żołnierzy
Polskich w Anglji

Apel do wszystkich Kodaków

Polska Bada Narodowa w New
Yorku otrzymała od p. Wladysła-
wowej Sikorskiej, małżonki pana
Premjera (Jenerała Sikorskiego,
lis! następującej treści:

Londyn, dn. dl, Ml, It) 10.

Polska Bada Narodowa
w New Yorku
Kazimierz Koszarski, przewodu.
Komitetu ( hlzieżowego

Wielce Szanowny Panic.
Na Pańskie ręce składam gorące

podziękowanie dla Polskiej Bady
Narodowej, za gotowość niesienia
pomocy naszym żołnierzom. Po
bohaterskich i wspaniałych wal-
kach. w których nmlylko że pod-
trzymywali oni sławę polskiego o-
ręża, ale ją jeszcze wielokrotnie
powiększyli, żołnierze nasi wylą-
dowali na ziemi angielskiej, aby
lu dalej się organizować i być go-
lowymi do walki o niepodległość.

Jesl rzecz;} zrozumiałą, że w
tych warunkach okazanie im ser-
deczności i opieki ze strony spo-
łeczeństwa polskiego jesl naszym
bezwzględnym i zaszczytnym obo-
wiązkiem.

'/! największą więc radością
przeczytałam lisi Pański, który
jesl dowodem że Poiouja Amery-
kańska nie czeka na wezwanie, a-
le sama, rozumiejąc spoczywające
na Niej obowiązki, organizuje po-
moc i opiekę dla lyeb, klór/y
wałcza o sprawę polską.

Nie potrzebuję nadmieniać, że
dostosujemy się do życzeń Pol-
skiej Bady Narodowej, przesyła-
jąc każdorazowo podziękowania
dla ofiarodawców i będziemy dą-
żyli do utrzymania z nimi jak naj-
ściślejszego kontaktu, ild.

Łączę wyrazy głębokiego sza-
cunku

Władysław owa Sikorska.
*

:K
*

.lais wynika z lego lislu, w An-
glji przebywają tysiące żołnierzy
polskich, którym doda otuchy i
wiary w zwycięstwo* słusznej
sprawy każd\ podarek przesłain
przez Polonję Amerykańską, gdyż

Na jwiększy na św iecie samolot wojskow y “Ctirońca Półkuli Zachodniej” zacznie próby późno
jasienia z portu lotniczego fabryki Douglas Aircraft Company. Widzimy go na powyższym zdjęciu
budowanego obecnie w Santa Moniea, Calif. Z pełnym ładunkiem, w nagłym wypadku może on wy-
startować ważąc przeszło t( 1,000 funtów! Poruszać tym olbrzymem będą cztery motory o sile 2,000
koni każdy. Übrojenie jest utrzymane w ściślej tajemnicy.

stanowić on będzie nowy (lowod

narodowej solidarności Polaków.
■' I

Biorąc to pod uwagę, Polska
Bada Narodowa zorganizowała ■
wysyłkę paczek dla żołnierzy poi- i
skich w Anglji i pierwszych ad pa- 1
czek. zakupionych przez Ligę
Moską w Nowym Yorku, już do-
ręczono żołnierzom, jak tego do-
wodzi następujący telegram;

“Dziękujemy za paczki, które 1
zostały przysłane dla polskich żoM i
nierzy. Sikorska.”
Tak zapocząlkowana akcja po- ,

winna przybrać jak największe ;
rozmiary. Każdy żołnierz polski w .
Anglji powinien otrzymać paczkę ;
z Ameryki, każdy powinien od- ;
czuć, że pamięta się o nim, toteż
Polska Bada Narodowa gorąco ,
prosi Wszystkich Bodaków o jak (
największe poparcie tej akcji.

Jak zamawiać paczki. 1
Żadnych paczek do Anglji obe-

cnie wysyłać nie wolno. Wobec (
tego Polska Bada Narodowa za-
mawia golowe paczki w Anglji i (
przesyła je na ręce p. (lenerałowej ,
Sikorskiej do rozdziału pomiędzy
polskich żołnierzy w Anglji.

('.cny paczek są następujące:
Nr. I *1.20

* 1
Nr. 2 *2.Od
Nr. 3 *2..Ti
Nr. ł *;5.2Ó
Nr. a *ł.Só.
Należność za zamówienie pacz-

ki prosimy przesyłać pod adre- j
sem: Poiish National C.onncil. 2a
SI. Marks Place, New York City,
skąd wysyłający otrzyma po- '
twierdzenie odbioru pieniędzy, z 1
Anglji zaś podziękowanie od ob-
darowanych żołnierzy. A obdaro- 1
wanie naszych żołnierzy lemi pa- 1
czkami jest moralnym obowiąz- 1
kinie każdego Bodaka i każdej
polskiej organizacji! *

Polska Bada Nar. w N. Y.
Okr. 1 Rady Polon ji Am. I
l\. .1. Koszarski. przewód. 1

Kom.Odzieży i paczek dla 1
żołnierzy.

Pouczające Pytania
i Odpowiedzi

Pytanie: Jestem obcokrajow-
cem i urodziłem się w kraju, któ-
ry stracił swą niepodległość poli-
tyczną przez przyłączenie go do
innego kraju. Odpowiadając na
pytanie No. ‘lb w kwestionariuszu
regislracyjnym, który kraj mam

podać jako kraj urodzenia?

Odpowiedź: Jeżeli masz jeszcze
paszport, na podstawie którego
przybyłeś do Stanów Zjednoczo-
nych, podaj len kraj. który jest
wymieniony na paszporcie.

(idy państwo więcej już nie
istnieje.

Pytanie: Kraj, w którym się u-
rodziłem, przestał istnieć jako
państwo. Odpowiadając na pyta-
nie No. db w kwestionariuszu re-
gislracyjnym, który kraj mam po-
dać, czy len. który obecnie rządzi,
czy leż ten, w którym się uradzi-'
łcm.

Odpowiedź: Depai tanu nl Spra-
wiedliwości wydał intormacje, a-i
by obcokrajowcy podawali w od-
powiedziach te kraje, do których
przynależeli w czasie. gd\ się u-
rodzili.

Polska Arnija Zdobyła . . . Anglję
BOHATERSTWEM, KARNOŚCIĄ I PIEŚNIĄ

LONDON. Jeśli Anglicy nic
znali I<•!:.! Polaków. i jeśli daw-
niej odnosili się do Polski obo-
jętnie, lo Ima/, poznali i< !i dosko-
nale. praw ie że ieh pi (kochali, a
Polska jesi leraz dla Angiji wiel-
ką rzeczą. drugą zaraz po jej spra-
wie brytyjskiej.

Złożyły ię na lo iiohalerslwo
żołnier/\ polskieli. zdumiewające
yyycz.yny powieli zm* lolników
polskieli. karnośe żołnierza pol-
skiego i... pieśń polska.

(m!\ w übiegłym tygodniu w je-
dnym z na jw ięks/\ eh nalotów na
Anglję, eskadry brytyjskie strą-
ciły ocliłem ISt aeroplanów nie-
mieckich. lo z lej liczby 71 aero-
planów strącili lotnicy polscy,
yy.alezaey w Angiji. Znów yyięe
]od adresem (ien. Sikorskiego, o-

ficerów poKkieli posypały się po-
dziękowania i słowa uznania lak
od rządu Wielkiej Ikylanji i od
samepi króla. Imię polskie rośnie
Wolier lego w Angiji, gdyż. rośnie
podziw dla bohaterstwa polskiego
na ladzie, morzu i yy powietrzu.

Żołnierz polski nie tylko walczy
za Polskę, nie tylko lnami dzielnie
swego sprzymierzeńca ale równo-
cześnie podbija serca ludności, je-
dnając oddanych przyjaciół naro-
du polskiego yy szerokich masach
spolec/ensi yy a br\ |y jskiegt.

Manifestac.ja przy jaźni.

Slacjoiiowani yy Szkocji żołnie-
rza* polscy maja doskonały chór
złożony z żołnierzy i oficerów
dzielnych naszych pułków. Ostat-
nio chór len urządził drugi już

koncert yy (llasgowie. stolicy
Szkocji, yy najyy iększej sali, jaką
posiada miasto a i lak tłumy nie
mogły się pomieścić. Dochód prze-
znaczony był na rzecz W ar Beliel
i u nd.

Koncert siał się manifestacją
przyjaźni polsko-szkockiej, czy
powiedzmy szerzej polsko-brylyj-
skiej. Po każdym numerze,po ka-
żdej piosence słuchacze nic prze-

slawali hic szalonych, niemilkną-
cych hrayy.

l.ord Proyosl miasta (dasgoyya
P. K. Dollaii, yy gorących słoyyach

podziękoyyał chóroyyi za tę biesia-
dę podnosząc nietylko męslyyo
żołnierza polskiego ale i jego wiel-
kie walory kulturalne.

W' imieniu wojska polskiego
odpowiedział gen. Burkhard-Bu-
kacki i na pamiątkę* ofiarował
mayoroyyi piękną srebrną szkatuł-

kę z białym orłem.

Polskie pieśni.

Każda pieśń odśpieyyana przez,
chór, czy to była imponująca “Bo-
garodzica,” czy “(iaiide Mater
Polonia.” czy rzewna piosenka
“Hejże ino tiołeczku leśny.” cz\

potężne “Sztandary Polskie na
Kremlu,” czy żołnierskie “Nie-
masz. jak żołnierski stan,” lub

“Ksiądz mi zakazowa!," czy laki
swojski, porywający “I'marł Ma-
ciek” wywołały na sali huczne o-

klaski. Bisom nie było końca.
Ale tu nie koniec. Żołnierze na-

si nauczyli się szkockich piosenek,
które w ładnym tłumaczeniu śpie-
wali po polsku.

PREZYDENT ZAPROSZONY DO PRZEGLĄ-
DU PARADY PUŁASKIEGO

(i łowna kw alera Parndy Pułas-
kiego w Nowym Yorku donosi, że
prezydt ul Boosecell przyjął za-
proszenie na dokonanie przeglą-
du Parady w niedzielą dnia ł-go
liażd/ierni ka.

Na zebraniu delegatów i przed-
stawicieli dzielnie polskich w Ko-
niileeie Pułaskiego odbytem w
hotelu (ieorge Washington, wy-
brano Kmila Brykezyńskiego
marszałkiem tegorocznej parady.
Pan Brykezyński jest jednym z

najstarszych Polaków w New
Yorku i cieszy się szacunkiem ca-
łej Polonji.

Na’ zebraniu leni uchwalono i

również po raz pierwszy zaprosić
przedstawicieli państw obcych,
szczególnie przedstawicieli przy-
jaciół Polski i ofiar Hitlera.

Z raportów poszczególnych
przedstawicieli wynika, że parada
tegoroczna będzie wysoce uroz-
maicona. N. p. z Hiverhead dono-
szą. że grupa 200 panien w kosi ja-
mach dających obraz olbrzymiej
Hagi amerykańskiej przybędzie
na paradę.

Wszędzie panuje entuzjazm,
liczne odpowiedzi nadchodzą od
zaproszonych dygnitarzy, (luber-
nalor Lehman reprezentować bę-
dzie stan New York.

Dzień Polski na Wysta-
wie Światowej

“Dożynki,” “Noc Świętojańska,”
“Wesele Dolskie” upiększą pro-
gram ostatniej polskiej uroczy-
stości na Placu Pokoju. Wystą-

pią (Jórnicy, Dobosze, Artyści i
Dziatwa.

.

NKW YOBK, N. V. Ostatnia
uroczystość naszego udziału w

Wystawie Światowej, to DZIICŃ
POLSKI i I KSTYWAb. które od-
będą się w sobotę i niedzielę I!) i
2M-go października, P.Mtl na placu
pokoju i różnych gmachach na
gruntach Wystawy.

Pomiędzy szeregiem zajmują-
cych widowisk przyglądać się bę-
dziemy

“

Dożynkom,” które wy-
stawia /wiązek Polek w Ameryce
pod dyrekcją pani M. ('. Danes-
kiej. “Noc Świętojańską” przy-
gotowuje |>. Abramska z Newark,
N. .1. W balecie tym ma wystąpić
kilkaset tancerzy w narodowych
kosi juntach. “Wesele Polskie” od-
będzie się pod dyrekcją p. 15. Ma-
tusza, kierownika znanego na
Wschodzie Zespołu Tancerzy. W
kompozycji konleslowej wystąpi
sześć (irup Tanecznych o nagrodę
Wystaw v.■

“Dziennik dla Wszystkich" z
Bul lalo na czele olbrzymiej wy-
cieczki pod kierownictwem pani
Marji Baszkiewicz, przywozi ze
sobą gwiazdę akrobalkę-lancerkę
pannę Kdylę ('.zarczyńską, która
po raz pierw wystąpi w New
Yorku.

•lan (nomada i jego “(rnrale Ta-
trzańscy" übawią publiczność
niezwyklemi tańcami i śpiewami.
Polonja z Zagłębia Pennsylvań-
* kiego organizuję “Brygadę Pol-
skich (iorników” ua której czele
zaproszonym został gubernator
stanu Penns\ Kania.

Pieśń polską reprezentować bę-
dzie Związek Śpiewaków Polskich
w Am. przez Okręgi VII i XII,

eliór ten ma się składać z .’>()() gło-
sów.

Muzykę polską oddadzą pierw-
szorzędne orkiestry. Podczas
DNIA POŁSKIKC.O na estradzie
przygrywać będzie Kapela Mło-
dzieży Synów i Cór Weteranów
Polskich z Filadelfii, która przy-
bywa z wycieczką Komitetu Na-
rodowego.

Zajmujące programy przygoto-
wują miasta: I’tiea, Amsterdam,
Buffalo, Bingbamplon, Seranlon,
ild. Na estradzie pierwsze miejsce
zajmą (Irnpa No. 1 Związku Naro-
dowego Polskiego, która w tym
roku obchodzi (i()-lelni jubileusz
założenia lej największej naszej
Organizacji w Ameryce.

Program FFSTYNŁ w sobotę
PJ-go w Assembly hali zapowiada
się wyśmienicie. Wystąpią znako-
mici artyści. Zespoły Taneczne i
Chóralne, ild. Wszędzie w Organi-
zacjach praca wrze, a szczególnie
Młodzież Harcerska, Sokolstwa,

(inipy Tancerzy przygotowuje się
aby la ostatnia uroczystość nasza
na Wystawie Światowej była jed-
ną z najwspanialszych jaką Wy-
stawa dotychczas oglądała. Cały
dochód czysty został wyznaczony
na fundusz Bady Polonji.

Komitet DNIA POŁSKIKC.O o-

bejmuje prawie wszystkie polsko-
amerykańskie Organizacje. Zwra-
camy się do całej Polonji aby ra-
czyła urządzać wycieczki z całego
kraju. Na stacjach powalają Was
“Krakowianki” Legionu Młodych
Polek, lo przyszłe pokolenie Wol-
nego Narodu. DZIKŃ POLSKI
jest zarazem pożegnalną uroczy-
stością Polskiego Pawilonu, któ-
ry przez, dwa lata lak wspaniale
odzw iereiadlał duszę naszego na-
rodu. wobec całego świata zebra-
nego na Wystawie Światowej. Pa-
miętajmy. że tylko raz w naszym
życiu oglądać możemy lo wielkie
widowisko, które na całe życie za-
pisze się w pamięci każdego ucze-
stnika.

Polska Musi Zwyciężyć
Jeden z nas/yeh rodaków uro-

dzonych w Ameryce, ale wycho-
wanych w Polsce, a który opuścił
Polskę z początkiem sierpnia, lak
pisze o bohaterstwie narodu pol-
eskiego w liście do redakcji "Dzien-
nika Związkowego”:

“Do Ameryki przybyłem d. 2Sgo
sierpnia b. r. na statku wojennym
"American Legion.” Jestem oby-
watelem amerykańskim, zrodzo-
nym na Ziemi Washingtona, lecz
od młodości wychowany w Pol-
sce. Lecz jestem Polakiem, ho we
mnie płynie krew polska, ho ro-
dzice moi byli Polakami. Słowo
“Polska” to najpiękniejsze słowo,
jakie pieszczę w słowniku mej du-
szy.

“Polska” to dla mnie coś potęż-
nego. pięknego, szlachetnego!

“Wielce szanowny Panie Reda-
ktorze! Piszę do ciebie te słowa,
bo muszę, bo to jest moim świę-
tym obowiązkiem, powinnością,
przykazaniem.

“(idym 2-go sierpnia wyjeżdżał
z Wilna, kochanego i jakże dro-
giego każdemu sercu polskiemu
Wilna, to Polacy we Wilnie prosi-
li mnie o jedno. Prosili, bym po-
zdrowił Rodaków, Braci Polaków
w Ameryce i powiedział im. że oni
trwają... wierzą... Ani na du-

, chn nie upadli, choć tysiące ju
nie żyje! miljony złożyli ot i.
na ołtarzu Ojczyzny. Ich postaw
moralna jest piękna, ich duc.
wspaniały, wielki potężny!'

"Polacy! Zapewniam Was, tu \

Ameryce, że zwyciężymy '
“Taki Naród, jak Polski zgiń;

nie może, ho za pięknie wychów;
swych synów. Przeżyłem rok \

niewoli. Widziałem Iragedję nar<
du naszego, widziałem krew, In.
py, nędzę. Widziałem setki umi '
rających z głodu, obdartych, bo
sych. bez dachu nad głową. W i
działem więzienia przepełniom
Polakami, walczącymi za święl.
sprawę. Widziałem wszystko, c

może być najgorsze, najlragicz
niejsze. Sam to przeżywałem.

“Jednego nie widziałem! Nu
widziałem upadku thicha '

“Wszyscy zaciskają zęby i wie-
rzą. Ta polska wiara, ten wspa
niały duch. to najpiękniejsze cu
da, najpiękniejszy kwiat naszego
narodoweg<> charakteru.

“Naród, który potrafił wycho-
wać lak swych oby wateli, jest
niezwyciężony !

“Więc w drugą, żałobną roczni-
cę barbarzyńskiego, bandyckiego
najazdu na Polskę, powiedzmy so-

bie ; zw \ cicżvm v ’ ”

Statystyka Wojskowa
Stanów Zjednoczonych
WASIIINdTON. 010 cieka-

wa statystyka dotycząca sił zbroj-
nych Stanów Zjednoczonych:

Korpus lotniczy arm ji; posiadał
dnia 1-go lipca, 1030 roku około
2.000 aeroplanów, zaś dnia ló-go
sierpnia b. r. posiadał około 3,200
aeroplanów. Annja zamówiła po-
za tym 5,24ó aeroplanów.

Korpus lotniczy marynarki: po-
siadał dnia 1-go lipca, 1030 roku
około 1,040 aeroplanów; Ló-go
sierpnia hr. posiadał 1,807 aero-
planów, oraz zamówił już 2,428 a-
eroplanów.

Annja: posiadała w dniu 1 lip-
ca, 1940 roku 174,074 oficerów i
żołnierzy pod bronią. Dnia ló-go
sierpnia, 1940 roku posiadała
280.000 oficerów i żołnierzy.

Marynarka: Statków wojennych
marynarka posiadała dnia 1-go li-
pca, 1930 roku ogółem 304; dnia
ló-go sierpnia, 1040 roku 403.
pr/\ czcm z liczby tej odpadnie o-

hecnie Ó0 statków, które będą od-
stąpione Anglji. W' danej chwili
buduje się 132 nowe statki wo-
jenne. Marynarka posiada pod
bronią 23-go maja, 1940 roku
130.104 mężczyzn, a dnia ló sier-
pnia 1940 roku - 147,013 męż-
ÜBfMI.

W miesiącu czerwcu bieżącego
roku Kongres uchwalił ś,">.000,-
000,000 na dozbrojenie kraju. W
odpowiedzi na prośbę Prezydenta
bil, przewidujący dalszych 5ó.000.-
00,000 na dozbrojenie kraju zosta-
nie lada dzień uchwalony już
przez Kongres. Ogółem przeto
przeszło -810,000,000,000 przezna-
czy Kongres na dozbrojenie kra-
ju. Dwie trzecie tej sumy przezna-
czone jest na annję a mniej wię-
cej jedna trzecia na marynarkę.

Wpołowie sierpnia, br. annja i

marynarka posiadały łącznie nie-
co ponad ó,OOO aeroplanów, ale w
połowie 1042 roku posiadać mają
łącznie około 30,000 aeroplanów.

KCMUNIKATD’RA
COLEMANA

TRZECIA SEK.I A "WIECZORÓW
CZWARTKÓW YCH” N A UNIWER-

SYTECIE COLUMBIA

Tradycyjne "wieczory czwartkowe”
cii je nad biograf ją wielkiego wieszcza
1940 r. w sali No. 305 Schermerhorn
Hall.

Zapoczątkowała je pani Marioli Co-
leman dyskusją na temat młodości A-
dama Mickiewicza. Pani Coleman pra-
cuje nad biografią wielkiego wieszcz!
polskiego iw odczycie swoim oparła
się na poczynionych przez siebie cieka-
wych odkryciach. Należy wspomnieć
że pani Ccleman jest wespół z mężem
autorem monografji "Mickiewicz in
English.”

Drugi z kolei wieczór, dnia 3-go paź-
dzierniku o S-ej wiecz. odbędzie się w
ogromnej sali McMiliin Academic
Theatre i zostanie poświęcony temato-
wi “Polska zaJagiellonów i Polska w
Przyszłości.” Wykład poprowadzi pro-
fesor Uniwersytetu Warszawskiego, a
obecnie profesor w Yassar College, p.
Oskar Halecki, którego imię jest sła-
wne. Polacy, którzy podczas wojny za-
trzymali się w Paryżu, mieli okazję
słuchać jego wspaniałych wykładów
na Uniwersytecie Polskim w Paryżu,
którego był rektorem.

Trzeci “wieczór” odbędzie się dnia
10-go października o godz. 8-ej wiecz.
w sali 301 Fayerweather Hall. W cią-
gu tego wieczoru mówić będzie znany
i wielce zasłużony profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego oraz Brukselskie-
go, a teraz Columbia Uimersity. p.

Wacław Lednicki. Prot. Lednicki poru-
szy temat “Mickiewicz w Rosji.”

Jestem pewien, że n -l sze wykłady
polskie i kursy języka polskiego znaj-
dą żywe zainteresowanie wśród Polo-
nji amerykańskiej. Proszę napisać do
mnie: Dr. A. P. Coleman, 505 Philo-
sophi Hall, Columbia Unirersity, New
York, \. Y.

Cześć!
A. P. Coleman.

Przypominamy! Zapraszamy!

O ¥ I W TĘ SOBOTĘ!
J3CŁŁ W DOMU POLSKIM!

CAŁY SKLEI’ OTWARTY
W PIĄTEK WIECZOREM
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