
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — Краєва конвенція Републи-
канської-Партії приняла в .середу сполудня' програ-; 
му на сегорічщ президіяльнї вибори, предложену ре-
збдюційним комітетом партії. 

Поограма.йде по традиційній лінії, себто звер-
таеться проти .противної парті'ѓ як виновниці в'сіх 
сусіг"`чих і політичних' нещасть. Вона осуджує 
п'лин третьої-каденції для.Рузвелта# „новий розділ". 
Заязляеться за воєнне приготування, але' проти ін-
терь`чції Злучених Держав в світову.війну. Заявля-
еться теж за рівні права для мужч'ин і жінок. У 
сир. зі іміграції плятформа каже: „Ми стоїмо за 
строге виконування всіх законів, що обмежують 
приїзд іміґрантів. Діяльність небажаних чужинців 
повинна бути розсліджена, а ті, що хочуть силою; 
або насильством змінити американську форму прав-
‚ііиия, повинні бути депортовані". 

Були деякі протести проти програми, але її при-
І1ЯТО ОДН0ГОЛОСНР, . ; . . ; ; . . : . ;. 

Номінації кандидатів. 
У середу теж приступила кон'венція до номіна-

ції кандидатів на уряд президента Злучених Держав. ; 
Того'дня номіновано: Томаса Е. Дюї, Френка Е. 

Ґе'нета сенатора А. Тефта й конгресмена Виндела 
Л. Вилкі: 

У четвер певно докінчать номінації, а потім при-
ступлять до голосування над номінованими канди-; 
датами. : ; , , м і. -. , - ., ,, 

АМЕРИКА СЛІДИТЬ ЗА ПОДІЯМИ НА СХОДІ. { 
ВАШИНГТОН. — Американський уряд слідить 

докладно за рухами японського, уряду на Далекому 
Сході. 

Одначе секретар стейту Кордел І ол дмовився 
Лити газет'ярам' якийнеиудь н'атяк ігагте; яка? -полі-
тики думає` американський уряд держатися в відно-
шениі до Японії взагалі, а до її бажання захопити 
ѓоляндські й англійські кольонії на Далекому Сході 
СІІЄЦІИЛЬНОи, , - І- j ' - , і , і ) ' -

АМЕРИКАНСЬКІ ЃІСТОРИКИ ЗА ДОПОМОГУ 
ДЛЯ АЛІЯгіТіВ. 

НЮ ЙОРЌ. — Комітет Оборони Америки Через 
Поміч Аліянтам, на чолі котрого стоїть відомий 
журналіст Вилйем Гвайт,- подав'до публичного вї-; 
дома, що сто американських визначних істориків ! 
заявилося публично за співпрацю з комітетом, себ-
то за поміч аліянтам. 

Історики добачують в перемозі Гітлєра небез- j 
пеку для Злучених Держав. Вони'кажуть, що, як j 
Гітлєра не здержати тепер, Німеччина буде мати j 
вже свої кольонії в південній Америці протягом j 
тр.ОХ рОКЦ$- її :. . `А:.-.ЃА . і .;. 

КАНАДА ЗВІЛЬНЯЄ АМЕРИКАНЦІВ ВІД ВІЗА. 
ОТАВА. — .Канадійський преміер міністрів Ме-

кензі.Кинг заявив у канадійській палаті послів, що 
канадіиський уряд рішився не домагатися''віз від 
громадян Злучених Держав, відвідуючих Канаду. 
ПОЧИНАЮТЬ БУДОВУ нового воєнного 

КОРАБЛЯ. . 
БРУКЛИН (Ню йорќ). — Ў`доках американ-

ської воєнної фльоти"заложено основи під будову j 
нового воєнного Корабля для американської ф'льо- І 
ти. Він буде називатися „Айова", а його будова j 
буде коштувати сто міліонів долярів. 

Заряд доКів по`становив не давати нікому дозво-
лу відвідувати доки підчас будови. 
"""' '.'-.. . - :. І : - 'ї`ї ' і ' ,' ` 

",ЗОР .БІЛЬШЕ, НІЖ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ". 
СІЕТЕЛ (Вашингтон). — Астрономи астроно-

мічної обсерваторії на горі Вилсона,"в Каліфорнії, 
'Що має. найбільший телескоп у світі, кажуть, що 
ним телескопом можна бачити на овиді більше зір, 
ніж є людей на землі. " ' ' 

Учені'обчислюють, що цим телескопом можна 
бачити 8,000,000,000,000,000 (вісім квадріліонів) зір. 

ЗНОВУ БОМБОВИЙ ЗАМАХ? 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ- — Місцева поліція каже, що1 

вона відкрила „червоний заговір" підкинути бомбу 
під галю нарад краєвої конвенції Републиканської 
Партії. Арештовано дві особи. 

ДОМАГАЮТЬСЯ, ЩОБИ КАНАДА ЗАХОПИЛА ФАБРИКИ ФОРДА. 
ОТАВА. — Посол Колдвел домагався у палаті 

"ослів канадійського домініяльного парляменту, 
'Доби канадіиський уряд перебрав під свій заряд 
ьсі фордові фабрики в Канаді, бо Форд відмовився 
будувати літакові мотори для Англії. 

Деякі інші посли теж критикували Форда, хоча 
такого домагання не ставили. ^ 

НІМЦЯМИ 
""ЛОНДОН. — Бритійські жов'ніри піддержувані брнтійськими воєнними кораблями і ЛІ-

таками, вспіли висісти на береги Франції над Каналом Ля Маній, ' то є тепер під ііімець-
кою контролею. Ціллю цього наїзду було добути докладніші відомо.сти щодо' намаганого 
німецького ііаступу на Англію. Ьритійськнй комуідкат подає, (шо ті відомўсти одержано. 

НІМЕЧЧИНА Й ІТАЛІЯ ДІЛЯТЬСЯ ВПЛИВАМИ В ЕВРОШ 
БЎ ЌАРЕШТ. — В Румунії є тої думки, т о Німеччина дійшла з ІтЃалією''До лорозумЬі-

ни в справі поділу європейсь'ких впливів. Наслідком цього'` порозуміння Словаччина, Ма-
дярщина, Польща і Румунія належатимуть до сфери німецьких' виливів, а Югославія; Греція 
і Болгарія до італійських. Заразом будуть полагоджені територіяльні -непорозуміння між 
Тими краями. Німеччина, як говорять, хоче мати в Східній і Середній Евроиі мир принаймні 
на 50 років д 

t it П ПОСИЛАЄ КРУЖЛЯК д о ч ш е 
' ВАШИНГТОН. — Американський уряд вислав: н'овий ІО.(Ю() тоновий кружляк „фішшс'І 
на відвідини до південно-американської републики ЧІлєІ 

" Є це третій кружляк на відвідинах у південній Америці. Кружляк „Квінсі" знаходиться 
в Уругвай); а кружляк „Вимита" в Бразилії. 

Заміѓни, шо американський уряд дав аргентинському урядові більшу позичку. 
п І -.' 

ХОЧУТЬ ТОТАЛІТАРИЗМУ В УРУГВАЮ 
" МОНТЕВІДЕО -(Уругвай). — Кількох послів уругвайського конгресу виступило з ѓа-

рячимн промовами за заведення ‚тоталітарного устрон) в Уругваю. 
У сенаті того конгр'есу говорив сенатор Сорондо, шо Уругвай не повинен наражати 

собі Німеччини, Італії й-Еспанії, але на спілку з Аргентиною йти їм на зустріч. 

ВИСИЛАЮТЬ ДВА КОРАБЛІ ПО 
АМЕРШНДІВ 

' НЮ ИОРК, — На кин'фсрен-
ції представ ник і в' „ІОЇіайтсд 
Стейтс Лайне" і американ-
ського уряду рішено вислати 
до Европи два найбільші аме-
риканські пасажирські кораб-
лі, а саме „Вашингтон" і „Ман-
гетан", щоби привезти звідти 
американських громадян, що 
їх там захопила війна. 

Понад тисячу амернкан-
ських громадян уже зголоси-
ло своє бажання вертатися 
мерщій до Америки. В одній 
Еспанії є їх понад двіста. 

ФАБРИКИ ПАКАРДА .БУДУТЬ 
ПРОДУКУВАТИ ІШОРИ 

РОІШ-РОЙСА 
' ВАШИНГТОН. - 'З' огляду 
на те, що Моторова Компаній 
Форда"ііе захотіла продукува-
Ги летіиічі'мотори ' Ролс-Рой-
са, краєвий дорадний комітет 
краєвої оборони думає відда-
ти продукцію цих моторів 
фабрикам Пакардової Мото-
ррвої Компанії. 

СКЛИКАЮТЬ кшьких ПОСАД-: 
НИКІВ НА ИБОРВННІ НАРАДИ! 

ОЛЬАІІІ (Ню Йорќ). — Ґу-j 
бернатор нюйорськьго стейту і 
Лімен скликав до Олбаиі по-
садників усіх 'міст у стейті, 

!що мають понад 30,000 душ{ 
і населення, на наради в справі! 
краєвої обороті. 

БЛЬОКУВАТИІШЬ і ФРАНЩН) 
ЛОНДОН. — Недавня со-

юзниця Англії, Франція, від-
чує тепер бритійську бльока-
ду, бо й до неї не доиускати-
муть довозу, бо вона під ні 
мецькою контролею. Таке за-

I повідають в Англії. І д'о Дають, 
що цс на Франції болючо ві-
добється, але для Англії нема 
іншого виходу: 

ТТ` niWWI.J. Г^Г-

ІТАЛІЙЦІ ЗБИРА№ТЬ НА 
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ 

Італійські громадяни міста 
{Вінніпегу заявили свою льо-
яльііїсть Канаді і започаткува-

!ли кампанію збирання фондів 
{џа Канадіііськнй Червоний 
j Хрест. Дві особи дали почин 
кампанії дарунком в,сумі $150; 

АРЕШТУВАННЛ ВИЗНАЧНИХ 
КОМУНІСТІВ . . . ; 

У Війні неї'ў арештувала кін-
иа 'поліція елдбр^іеиа Якова 
Ііснера, 3 роду німця, що від б 
'літ засідав у міській раді як 
комуністичний радний. Иоічі 
мають відіслати до табору ІІІ† 
терионаних. Також пошуку^ 
поліція за комуністичним noj 
с.іом до лєгіслятури ДЖЄЙМ† 
сом Лнтериком, шотлянді 
ським жндом. його теж маі 
ють відіслати до табору інтер{ 
пованих. Арештовано також 
Івана Навізівського, члена еќ{ 
зекутнвн комуністичної партії 
й головного управителя друі 
карні і видавництва, що видає 
2t комуністичні часописи „Наі 
родна І'азета" і „Фармерськб 
Житія". І Іа"візівський відоі 
мий л того, що щось 2 ,рази, 
їздив до Совєтського Союзўі 
Належить до багатших людей 
ў`Вінніпегу.'Має свою гарну 
хату й авто. Разом з арешту' 
ванням І. Навізівського зам-
кисно Робітннчо-(і)армсрський 
Робітничий Дім, де міститься, 
теж комуністична друкарня і 
редакція комуністичних часо-? 

І иисів. . 

ПРО УКРАЇНУ І НІМЕЧЧИНУ 

КРАЄВА -КОНВЕНЦІЯ--. РЕПУБЛИКАНСЬКОЇ' ПАРТИ-В :ФІЛЯДЕЛЬФИ 

БЎ ЌАРЕШТ. — В кореспонденції часопису „Ди 
Ню Йорќ Тайме" з Букарешту (з дня 26^ червня;) 
подано, що румунські провідники, що вернули-1-̀ з 
Берліна, розповідають, що Німеччина задуму^ в(р^-
повитм неналежну Україну." Кореспо'нденція'?доно-
еить, що буковинські українці твердяі`ь,'що' }іќра'ш-
Ці, що живуть в Західній Україні, що була під ЙОль-
щею, а тепер є під Совєтами, готуються до такої 
політичної, акції. , . . . . , 

ЗДЕРЖАНО ЛЕТУНСЬКУ КОМУНІКАЦНО, :ч 
БУКАРЕШТ. — Румунський заряд пові'ґрянах 

комунікаційних ліній здержав летўнську комукіка-
цію з Чернівцями (столиця Буковини) і з-Яссами в 
Басарабії. Мало це статись наслідком повідмлецчя 
з Чернівець, що обстрілювано чотири сове-тЬькі. ді-
таки, з яких один злетів на землю. Знову :інші-ліф-
ки, як'до'носять,' мали обкидувати бомбамиѓ вогр'а-
ничне село на тщ.території,.vщо є під Румунією. 

ЯК ЦЕ РОЗУМІТИ? ф 
БУКАРЕШТ. — Якийсь Час голосно '̀ феКл$гмова-

но велику зміну в совєтсьКо-румунських;відІігЗсина.х. 
Звязувано це зтим, що Совєти в̀же приз'начили 'срр-
то посла'дЬ Румунії. Та так`б,'що совєтсьќий іїо%(іл 
Аркадій Лаврентієв уже; .'прибув' до Бў ќарешту;`щоб 
затіснити ще краще совєтсько-румунськў' приязнь, 
але не може добитись офіційнбѓо приняття, ̀ хочсто-
го сам домагається. Декого дивує тце й те, шр-#у-
муНські кораблі, іцо їх приде`р'жувано досі'в jr'OpJft)' 
`морських пристанях через війну, відпливають тепер 
на Середземне'море., ,, д. ц 
СКАСУВАЛИ ПЯТЬДЕННИЙ ТИЖДЕНЬчПРАЇЦ. 

" МОСКВА. — Совєти заявили, що'йОбнйі обсђ?а-
вини заставляють їх скасувати пятьденний тиждень 
праці, що вимагав 35 годин праці. Зг^о.^лновкм 
розпорядком заводять шістьденнин тиждень^г.48 
годинами праці, щоб таќѓѓм чином нрйспі-яіиг№ 
зброєння. Заразом повідомлено робітників, що^їм 
не буде можна покидати працю і шукати ‚іншу. Як 
звичайно в таких випадках,- разом з розпорядком 
появились і „робітничі резолюції", що витають от-
се зарядження влади.. І Џ П ЩК^ 
ПОБОЮЮТЬСЯ АКЦІЇ ЗАМИРЕННЯ В БРИТАЩ, 

ЛОНДОН. — Почалась знову акція, щоб-У^у-
нути з кабінету міністрів цілковито Невила^Чейм-
(рерлина. бувшого иремієра, одного з творцівsMJHr 
хенської умови. Кажуть, що теперішній преміер 
ЧорчІл держиться при владі з ласки Чеймберлйяв, 
що контролює консервативні голоси, яких є до 2̂00. 
І як тілііки иімці зачнуть відносити побідит‚оебто 
мати успіхи на англійській землі, то дехто ир}і{ву-
екає, що Чеймберлин і к()нсерватисти будуть̀ -̀ шу ќа-
ти способу, щоб. погодитись з Гітлєрбм. І-Кажуть, 
що Чеймберлин і ќонсергіатисти є люди такогО-са-
моѓо характеру як тідідо в Франції заключили при-
миря з Птлєром- І : і - j і ..‚її̀ . 

БУДЕ БРИТІЙСЬКА ОФЕНЗИВА. . . 
ЛОНДОН. — Військові пильно студіють водн-

ну кампанію в Франції й стараються витягнути з неї 
науку для -Англії. Кажуть, що для. Франції було` зй-
губою те, що вона надто вірила в Лінію Мажіно -й 
в дефензиву. Це пригнобило вояцькбго ўдуха; звер-
неного тільки до оборони, а не до нападу. Тепер^в 
Англії буде інакше. Не будуть ждати на німецькі 
напади, але будуть самі нападати на німецькі бази 
вздовж західньо-европейського побережа, а також 
на чисто німецьку територію. Таким чином будуть 
постійно нищені пристані, щоб унеможливилигіаім-
цям морські операції. А далі будуть бомбардовані 
фабрики з0рої та транспорти ІЦОЖИВНІІ fr. ji.lf:_ 

ФЛЬОТА ФРАНЦІЇ ПО СТОРОНІ БРИТДНІЇГ^ 
'' ЛОНДОН. — Оголошують, що значні чаещни 

французької фльО†и, 'як' воє`нної ̀ так і тортоведьноі', 
злучились з брйтійськоіо 'фльотою, 'щоби .вести 
дальшу боротьбу з г ї̂мечч.иною і Італією 

ПОЛЯКИ В.РОЗПУЩ. ій̀ і{і r i , v 
БОРДО. —̂  Тисячі польських ПОЛІТИЧНИЃХ`4утіна-

чів не знають,'що зѓ счзбою робити ̀ 'і'' 'кудиЃ втікати, 
їхнє положення погіршилось ще З ТОГО''̂ 6оцу,:іщо 
й французьке населення відноситься до них .не до-
бре; якѓ? до всіх чужинців. 

БУКАРЕШТ.— Німеччина домагаєтьсяѓ- щоб 
польські утікачі, яких ще досі 'є повно в .Ру'мунії, 
вернули до Польщі до 1. липня. Многі вертають^ а 
дехто не хоче покидати захисту в ‚Румунії. іР.уі#ун-
ський уряд взяв тих, що не хочуть вертати, =підістро-
ги'й догляд. В столиці можуть остати тільки, ті,чщо 
мають рідню і засоби до життя.. Покищо .Румунія 
далі видає кожному польському-‚утікачеві'що іі(Ю 
леїв денно на конто того польського золота, .що 
його вивезено до Румунії. 
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БАСАРАБІЯ НА ЧЕРГУ 
Як подає Френк Л. Клўќѓон, кореспондент „Ню 

йорќ Таймеў", незадовго можна сподіватися на схо-
ді Европи нової воєнної авантури. Мовляв, як лише 
Німеччина почне-на добре війну проти Англії, Росія 
піде з війною проти Румунії за' Бесарабію. 

Що така авантура можлива, виходило би з чу-
ток про полети російських літаків понад румунську 
територію та сутички російськими й румунськими 
військами, що від пару днів постійно появлялися в 
пресі. Що прав'да, й -Румунія й Росія ці чутки запе-
речила, та це ще не є ніяким доказом, що таких 
фактів не було, а хіба доказом, що й Росії й Румунії 
покищо невигідно, щоби такі Чутки поширилися. 

Якби так конфлікт між Румунією й Росією був 
зльокалізований, то відай вислід його можна би 
легко собі уявити. Про нього не сумнівається відай 
і сама Румунія. Чи одначе він буде зльокалізований? 
Це перше питання, довкола котрого обертається 
міркування з приводу конфлікту. 

Головною силою, що могла би вмішатися в цей 
конфлікт, є очевидно Німеччина. Якби вона мала 

' вільні руки, вона відай вмішалася би по стороні Ру-
мунії та вжила би румунсько-російського конфлікту 
для .переведення своїх намірів на сході Европи, на-
мірів, певно немалих. Будучи занятою війною з Ан-
ґлією, Німеччина не може цього робити. Вона му-
сить спокійно приглядатися, як Росія піде на Ру-

., мунію.. Дуже можливо, що перед починенням аван-
тури Росія виразно спиталася Німеччини, чи вона 
не має нічого проти окупації Бесарабії, і не виклю-
чене, що Німеччина дала на це свою згоду. 

Друге питання, яке виринає в цій справі, відно-
ситься вже до закінченої евентуальної окупації Бе-
сарабії Росією: чи буде Німеччина її признавати на 
далі по закінченні англійської війни, як вона призна-
вала би її підчас цеї війни? Іншими словами, чи 
згода між Росією й Німеччиною це постійне поро-
зуміння, чи лише хвилеве? 

Багато політичних обсерваторів, а між ними й 
згаданий кореспондент „Таймеў", видимо схиляють-
ся до погляду, що німецько-російське порозуміння 
хвилеве, що воно нещире, що воно скоро мусить 
закінчитися явним конфліктом. Що тепер Росія йде 
на захоплення Бесарабії, котре її може коштувати 
багато ќрови, не є доказом, що Росія такого кон-
флікту з Німеччиною не передбачує. Кажуть, що 
якраз, сподіваючися такого конфлікту, Росія поспі-
шає загарбати Бесарабію, бо окупація Бесарабії да-
ла би Росії краще стратегічне положення в кон-
флікті з Німеччиною. Приспішення Німеччиною 
війни на заході Европи, мовляв, заставляє Росію 
приспішити авантуру на сході Европи! 

Дописувач „Ізвєстій" подає 
обширний звіт з своєї подо-
рожі, яку він відбув в кінці 
травня до карпатських верхо-
вин. Треба зазначити, що гір-
ські околиці зазнали тимча-
сом менше московського па: 
нування ніж рівнина. Брак 
шляхів в зимі і весною, та від-
даленість поодиноких малих 
осель, де не було чого багато 
грабувати, стримували мо-
сковських агітаторів та комі-
сарів кожного роду запуска-
тися дальше в гори, тим біль-
ше, що вони як вовки один-
цем боязкі. Отже і кореспон-
дент „Ізвєстій" відкрив в 
Карпатах справжню Америку. 
їхав він автобусом і вихвалю-
вав шофера, що давав собі 
раду з гірськими шляхами. 
Московська „культура" ся-
гає тимчасом до Косова, де 
вже уряджено большевицьку 
санаторію, яку кореспондент 
звичайно хвалить, але при тім 
скаржиться, що там крім ґу-
ляшу нічого їсти не дають. 
Знак це очевидно злий і свід-
чить про те, що „санаторія" 
живиться пограбованою гу-
цульською худобою. За Косо-
вом здивувався московський 
Колюмбус, побачивши листа-
ря на коні в гуцульськім 
строю. З дива він вже не ви-
ходив, бо й рахівничий в коо-
перативі був в тімже мальов-
личім строю. В Жабю побачив 
він цілу юрбу хлопців і дів-
чат в національних строях, 
що танцювали на майдані, при 
чім дехто з хлопців вимаху-
вав „тросточкой" (тонірцем). 
В національних строях поба-
чив висланець „Ізвєстій^ оче-
видно сепаратизм і мазепин-
ство, бо зазначив зневажливо, 
що селяни через свою убо-
гість не мають змоги купити 
собі щось і тому виробляють 
самі собі одіж. Не виявив він 
великої поваги і до вирібни-
ка килимів, що. працював , у 
власній хаті, а одночасно ва-
рив на дворі барви для вовни... 

На Гуцульщину насувається 
таким чином грізна москов-
ська хмара, по якій невідомо 
що залишиться на ук`раїн-
ських горах. Стримати мо-
сковську сарану власними си-
лами неможливо, а пристосу-
ватися вільнолюбним гуцулам 
до большевицьких „реформ" 
тяжче ніж іншим частинам у-
країнської нації. Для населен-
ня, що живе майже виключно 
з плекання худоби та домово-
го промислу, большевизм ' є 
не лише загрозливий, а про-
сто вбивчий. „Соціялізація' 
худоби рівнозначна для гуцу 
лів з голодом і вимиранням 
цілих осель. Розкиданість на-
селення, якої вимагає відвіч-
ний спосіб випасу худоби на 

полонинах, утруднює а навіть 
просто робить неможливим 
впровадження „скотарських 
колхозів", колективізованих 
фарм, а примусове стягнення 
докупи гірського населення на 
взірець недавно переведеної 
на Україні та Білоруси" лікві-
дації хуторів" зруйнує старі 
форми господарства не сотво-
рнвши нових, бо москвини до 
чогось творчого на чужонаці-
ональнім полі неспосібні. 

Отже хай знають гуцули на 
чужині, що їх вужча батьків-
щина в небезпеці. Ніяка гро-
шева чи якась інша добродій-
на допомога неможлива, бо 

голод в „країні соціялізму' у-
рядово . заборонений. Лиша-
ється невелика надія на те, що 
коли прийде дійсно до „нової 
Европи", то хіба в ній не буде 
місця для „старої" неволі, в 
якій перебував і далі перебу-
ває український нарід, а з ним 
і наша Гуцульщина. Коли та 
відомість дійде до наших гу-
цулів, що розкинені по світі, 
так хай знають, що жде гуцу-
лів під совєтським ярмом. І 
хай допомагають чим можуть, 
щоб продовжалась боротьба 
українського народу за повне і 
цілковите визволення зпід Со-
вєтів й інших окупантів. ТІль-
ки цілком вільна й від нікого 
незалежна Україна зможе бу-
ти справжньою матірю для 
своїх дітей. 

К. В. 

Умови примиря НІМЕЧЧИНИ 
і Італії з Францівга 

Брнтійське міністерство ін-ів окупованій 
формацій оголсило сќороче-'території. 

і неокупованій 

ний текст з'мов французько-
німецького примиря ще закн 
ті умови були офіційно лода-
ні дохвідома. Jenep виявля-
ється, що вони' передані ціл-
ком вірно. Німецький текст, 
проголошений 25. червня, го-
диться в основі з бритійським 
скороченим текстом, який от-
се передаємо в перекладі. Він 
такий: 

Артикул І. Безпосередня за-
станова ворожих кроків. Фран-
цузькі війська, що вже окру-
жені, мають скласти зброю. 

Артикул II. Для забезпеки 
німецьких інтересів мають 
німці занити території на пів-
ніч та захід від такоД лінії: 
Женева-Даль, Шальок сюр 
Саон, Парейлє-МонінльЃ Му-
лєн, Бурже, Вієрзон; звідти 
аж до пункту 20 кільометрів 
на схід від Тур; звідти на по-
лудне, рівнобіжно до залізни-
чої лінії Анґулєм, до Мон де 
Марзан і Сан Жан Піє де Пор. 
Околиці, ще не заняті в цій 
території, будуть заняті без-
посередньо після зак'лючення 
цієї конференції. 

Артикул НІ. В занятій тери-
торії Німеччина дістане право 
окупаційної влади з допущен-
ням місцевих адміністрацій-
них органів. Французький у-
ряд має дати всю потрібну 
поміч та засоби до цього. О-
куиацію західнього побереж-
жя Німеччина має звести до 
найменших границь після за-
кінчення ворожнечі з Англією. 

Французький уряд може ви-
брати собі якунебудь місце-
вість в незаиятій території, а, 
як хоче, може перенестися на-
віть до Парижа.-'Колиб Париж 
мав бути осідком уряду, Ні-
меччина дасть всі потрібні за-
соби до ведення адміністрації 

Артикул IV. Французька 
фльота, військо і повітряні си-
ли мають бути здемобілізова-
ні і розброєні впродовж часу, 
який назначиться, з виїмком 
війська, потрібного до втри-
мання ладу. Скількість тако-
го війська буде вирішена піз-
ніше німецькою чи італій-
ською владою. Французькі 
збройні сили, що є тепер на 
окупованій території, мають 
бути перенесені в незаняту те-
риторію і здемобілізовані. Ті 
війська мають наперед скла-
сти зброю й воєнні матеріяли 
в тих місцевостях, де вони 
стоять у часі підписання при-
миря. 

Артикул V. Як гарантію, Ні-
меччина може зажадати від-
дання в доброму стані всієї 
артилерії, повзів, проти-пов-
зових гармат, вирядження для 
воздушної фльоти, зброї для 
піхоти, тракторів та муніції з 
території, що не має бути о-
купована. Німеччина вирі-
шить скількістдь, тих матері-
ялів. 

Артикул VI. Всю зброю й 
воєнні матеріяли, що зали-
шаться в неокупованій тери-
торії, оскільки французька 
влада не буде їх потребувати, 
мають бути складені в маґа-
зинах під контролею Німеч-
чинн й Італії. Виріб нових во-
єнних матеріялів у незанятій 
землі має буѓй застановлений 
відразу. 

Артикул VII. Сухопутні й 
прибережні оборонні засоби, 
разом зо зброєю, мають бути 
віддані в доброму стані в за-
нятій території. Всі пляни у-
кріплень, подробиці про під-
водні міни, заборола і т. л. 
теж мають бути віддані. 

Артикул VIII. Французька 

фльота, за виїмком цієї, що 
полишена в кольоніях для за-
безпеки французьких інтере-
сів, має бути зібрана в при-
станях, які будуть назначені. 
Фльота буде розброєна й зде-
мобілізована під німецькою й 
італійською контролею. 

Німецький уряд святочно 
заявляє, що не має наміру 
вживати для власної потреби 
французької фльоти, примі-
щеної в пристанях під німець-
кою контролею, за виїмком 
тих кораблів, що потрібні для 
пильнування берегів та зби-
рання підводних мін., 

За виїмком тих кораблів, 
що мають на меті обороняти 
інтереси кольоній, всі інші ко-
раблі мають бути відкликані 
до Франції. 

Артикул IX. Влада має дати 
всі інформації про морські мі-
ни й оборону. Збирання мін 
має бути переведене фран-
цузькими силами. 

Артикул X. Французький у-
ряд не сміє розпочинати нія-
ких ворожих кроків із рештка-
мн збройної сили. Членам 
збройної французької сили 
треба перешкодити опустити 
французьку землю. Ніякі ма-
теріяли не сміють бути внве-
зені в Англію. Ніякий фран-
цуз не має бути на службі ін-
ших держав проти Німеччини. 

Артикул XI. Ніякий фран-
цузький торговельний кора-
бель не має опустити свою 
пристань. Торговельні кораб-
лі, що тепер поза межами 
Франції, мають бути відклика-
ні, а як це неможливе, мають 
заплисти до невтральних при-
станей. 

Артикул XII. Ніякий фран-
цузький літак не сміє лишити 
французької землі. Летунські 
майдани й будинки мають бу-
ти віддані під німецьку й іта-
лійську контролю. Всі чужин 
ні літаки в незанятій території 
мають бути передані німець 
кім владі. 

Артикул XIII. Всі військові 
будинки, уладження, прилади 
й нагромаджені матеріяли в 
занятій частині Франції, ма 
ють бути віддані ненарушені. 
Пристані, постійні укріплення, 
пристановища та варстати во-
єнної фльоти мають бути по-
лишені в теперішньому стані і 
не сміють бути знищені, ані у-
шкоджені. Те саме має бути з 
засобами комунікаційними, о-
собливо з залізницями, доро-
гами, каналами, телефонами, 
телеграфами й прибережними 
морськими уладженнями мо 
реплавства. Треба теж поста 
чити всі матеріяли потрібні 
дбуйХправок. 

Артикул XIV. Мають бути 
застановлені всі радіостації 
на' французькій території. 

Ардикул ^(V. Французький 
уряд має помогти переїздові 
тягарових возів^ер'ез неоку-
повану територію,Чв комуніка-
ції Німеччини з Італією. 

Артикул XVI. Французький 

уряд має відослати утікачів 
до окупованої території. . 

Артикул XVII. Французький 
уряд має не допустити до ле-
ренесення дорогоцінностей та 
вартісних' паперів із занятої 
території в незаняту або за-
границю. 

Артикул XVIII. Кошти утри-
мання німецького війська на 
окупованій території має по` 
крити Франція. 

Артикул XIX. Всі німецькі 
полонені, арештовані й засу-
джені мають бути випущені. 
Французький уряд має видати 
всіх німецьких` підданих, яких 
зажадає німецький уряд, а які 
перебувають у Франції або в 
заморських землях. 

Артикул - XX. Французькі 
воєнні полонені мають зали-
шитися в Німеччині до за-
кінчення війни. 

Артикул XXI. Містить по. 
станови про збереження пс-
реданого матеріялу. 

Артикул XXII. Німецька Ко-
місія Примиря виконає точки 
примиря й приноровиться до 
французько - італійського 
примиря. , 

Артикул XXIII. Примиря на-
бере правної сили з хвиля-
ною, як французький уряд 
заключить подібну умову з 
італійським урядом. 

До залишення ворожих 
кроків буде виданий розказ в 
шість годин після того, як-
італійський уряд повідомить 
про заключення `примиря. 

Артикул XXIV. ' Теперішнє 
примири обовязує. до заклю-
чення мирового договору, 
його може Німеччина" внпові-
сти кбжної хвилини, якщо 
французький уряд не дотри-
мав би своїх зобовязань. 

Італійсько-французькі точки 
примиря. 

Умова обіймає 26 артикулів. 
Важніші з них такі: 

Микола Голубець, 

ЖОВТІ води 
Історичний роман. 

— „При Камяному Затоні на 
беріг виступивши, зустрілись 
реєстровці зі шпигунами Бог-
дановими, а відтак з ним са-
мим, що всіх до зломання вір-
ности привів. Провідником ре-
белії обрали собі Кримулу. 
Вірність Речі Посполитій жит-
тям своїм заплатили — пол-
ковник Ґурський і Вадов-
ський, а з реєстрових стар-
іііин Барабаш, Коліненко, Гай-
дученко, Олесько"... 

— Читайте далі... 
— Кінець, пане гетьмане. 
— Фініс Польоніє... 
Каліновський зірвався на 

рівні ноги! , 
— Пане Гетьмане! Як не со-

ром вам таке говорити? 
— А щож я маю говорити? 
— Не говорити, а робити 

-треба! Всею силою нашою 
треба ще нині рушити на під-
могу, на рятунок синові ‚ва-
шому. 

— Нема йому рятунку. Лист 
з девятого травня, сьргрдня 

. (81) 
дванацятого, а поки, ми дійде-
мо, буде вже по всьому. 

— Буде, або не буде! Ми 
мусимо сьогодні рушити! 

Потоцький, що досі сидів 
край стола прибитий і розто-
рощений, зірвався й собі на 
рівні ноги. . 

— Не мусимо й не рушимо! 
За те, що діється я відпові 
даю! 

— Від повісьте перед коро-
лем за військо, а перед Богом 
за голову свого сина. 

— Моя це справа й не вам у 
неї встрявати! — крикнув По-
тоцький і стукнув шаблею. 

.КаЛиновський змітиґувався. 
— Нехай і так! Нехай це й 

ваша справа. Щож прикажете 
робити? . 

і— Сідайте, будь ласка, бе-
рїть папір, перо та чорнило й 
пишіть до його милости канц-
лєра коронного. 

-І - Вибачте, але я не писар. 
— Ви польний гетьман, 

про неї нікому крім нас двох 
знати не годиться. 

— Трохи запізно про це 
ваша милість подумала. Курі-
єр уже все, про що знав, ви-
ляпав. 

— Я^куріера на паль поса-
джу, а вам, пане гетьмане 
польний, приказую —- сідайте 
й пишіть! 

Каліновський опанував себе 
знову. Піднявся спокійно зпо-
за стола, вийшов з кімнати й 
за хвилину вернувся з писар-
ськими причандалами. 

— Пишіть! 
— Слухаю! 
— „До його милости Пана 

Канцлера Коронного". 
— Готово. 
— „Яка мене з Кодака про 

злість козацьку дійшла відо-
мість, відсилаю Вашій Мило-
сти Милому Панові й гаряче 
прошу при тому, аби Ваша 
Милість, в тій потребі бать-
ківщини, високою своєю ра-
дою допомогти рачив і до то-
го Його Королівську Милість 
привів, аби він з субсидією й 
посполитим рушенням поспі-
шав:' бо неможливо поган-
ській потенції й ребелії хлоп-
ській з такою горсткою лю-

иотужні йдуть. Щоднини та 
ребелія їх возить. Коли Ваша 
й Його Королівська Милість 
до того не доведете, аби не-
гайно наспіла субсідія, кінець 
Речі Посполитій! Все те одна-
че в руках Божих, 'яким від-
даю оце себе й Батьківщини 
моєї салюс". 

— Кінець? _ . Старий, може навіть за-
— Кінець, давайте, хай під- старий... 

пишу, а ви, 'будь ласка, негай-І — Ви мені за це слово від-

правда, але справа така, що Ідей опертися. Орди ганебно 

ПАНІ ЧІЯНҐ КАЙ-ШЕК, 
дружина китайського прези-
дента, що приняла почесну 
презйдентуру Американського 
Бюра Медичної Помочі для 

Китаю. v 

по мені й безпечно цей лист 
експедіюйте. 

— Так, але ваша милість 
про „орди ганебно потужні" 
згадуєте... поскільки знаю, з 
ребелізантами нема ще орди, 
а це татарство, що до ребелії 
пришилося... 

— Коли ще нема орди, то 
буде, поки лист до Варшави 
дійде. Цс я той лист підпи-
сую, не ваша милість. . 

— Гаразд, я.листа експеді-
юю, але що ми зробимо, поки 
у Варшаві рішаться на те чи 
інше? 

— Що ми зробимо? 
— Добре було би рушити) 

гетьманнчеві на допомогу ЗІ 
тим, що маємо. 

і 

— Отже недобре! Ми руши-
мо з Чигирина, але зовсім не 
туди, куди вам здається. Зре-
штою 'лишіть це мені. 

— А син вашої милости? 
— Син? Згинув, або в не-

волі. Ми вже йому не ломо-
жемо. 

— Як ви можете говорити 
про те з таким спокоєм? 

— Можу, бо я старий вояк. 

повісьте! А покищо йдіть і 
експедіюйте листа; 

Каліновський знизив плечи-
ма, поклонився Потоцькому й 
вийшов. Коронний гетьман 
залишився у кімнаті сам. 

(Дальше буде). 

ШАРЛЬ ДЕ ҐОЛЬ, -
французький генерал, що хо-

че далі воювати проти 
Німеччини. 

Артикул II. Коли примиря 
стане обовязувати, тоді ѓта-
лійські війська стануть на тих 
позиціях, де застало їх при-
миря, на всіх фронтах. 

Артикул III. Пятьдесять ќі-
льометрів поза тими лініями 
має Франція здемілітаризува-
ти свою полосу впродовж ВІЙ' 
ни, Це відноситься окремо 
до Тунісу й Альжиру, а побе-
режжя французького Сомалі 
має бути здсмілітарнзоваие 
вцілости. Італія має дістати 
повні й постійні права вжи-
вати пристань Джібуті з усім 
вирядом, разом із французь-
кою частиною залізниці Джі-
буті-Адіс - Абеба для всіх 
транспортів. 

Артикул IV. Здемілітарнзо-
вані полоси мають бути опу-
щені французькими війська-
ми впродовж 10 днів. Оста-
неться лише тільки війська, 
скільки потрібно для втри-
мання ладу. 

Артикул ' V. Фортифікації, 
за деякими виїмками, згада-
ними в артикулі X., мусять 
бути усунені в Сомалі; мўій-
ція й зброя має бути віддана 
впродовж 15 днів італійцям. 

Артикул VI. Операційні ба-
зи фльоти в Тульон, Бізерта, 
Аячіо й Оран мають бути 
здемілітаризовані в 15 днях. 

Артикул IX. Територія ма` 
тірної землі і французькі по-
сілости в Північній - Афрнні, 
Сирії та в Сомалі, мають бути 
здемілітаризовані теж ўпро-
довж 15 днів. 

Артикул X. Італія застерігає 
собі право зажадати всієї' 
зброї й виряду тих військових 
частин, що боролися проти 
Італії, колиб Франція не до-

' тримала точок примиря. 
Артикул XII. Постановляє 

про віддачу французької 
фльоти таксамо. як це сказа-
но в німецько-французькій 
умові. 

Дальші артикули обійма-
ють подібні постанови як j ні-
мецька умова про адміністра-
цію краю, про залишення 
французьких громадян` на їх 
землях, про звинення радіо-
стацій, про транспорті! заліз-
ницею, про воєнних полоне-
них і т, л. 
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З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В Ш И Ї Џ 

ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

Боротьба потребує дальшої 
допомоги! 

Кажемо, що український на-
рід не погоджується з нево-
;іеюг та що далі бореться . за 
тс, щоб визволити свої землі 
зиід ярма окупантів. І тому і 
ми в Америці не можемо пе-
рсставати жертвувати на до-
помогу визвольній акції. Це 
зрозуміли громадяни і грома-
дянки, що зійшлися в церков-
ній галі дня 16. червня б. р. в 
Елнзабет на приняття в честь 
батьків, бо це був („День 
Батька". Цю гостину урядив 
21. відділ Українського Золо-
того Хреста. Усі засіли довко-
ла гарно прибраного стола, а 
пані Шишка, предсідниця від-
ділу, повитала гостей гарни-
мн словами, попросивши на 
тостмайстра відомого грома-
дянина К. Качуряка. Тост-
майстер згадав спершу за 
Батьків, та зложив їм поба-
жання з нагоди їх свята, а по-
тім повитав гостей і подяку-
вав жіноцтву, що приготови-
ло таку гарну гостину. На-
ступили ріжні промови, підчас 
нќих пані Шишка візвала при-
сутніх зложити жертву на на-
родні потреби. Ѓром. М. Су-
хорський згадав за тяжкі Џу-
ки нашого народу на рідних 
землях. Зазначив, що з того, 
ЩО МИ НЄ МОЖеМО Тепер ПОСИ' 
лати жертву на Рідну Школу, 
інвалідів, Просвіту чи Народ-
ні Доми в краю, не виходить, 
що ми не `маємо далі жертву-
ватн. Бо далі іде крівава бо-
ротьба українського народу і 
далі іде акція американських 
українців, щоб допомогти на-
щим братам і сестрам вийти з 
неволі. Збіркою занялась пані 
Чорна, секретарка відділу. Зі-
брано $Й і відослано до „ 0 6 -
єднання". Жертвували по $1: 
М. Сухорський, О. Шишка, А. 
Тсліга, Т. Федуняк, К. Качу-
ряк, Т. Федич, І. Боднар, Вон-
тович, С. Каша, В. Музурик, 
Цнктор. 

М. Сухорський. 

я 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

іЮГвСЛАВІЯ - КРАЇНА СЕРЙВ, 
ХОРВАТІВ ТА СЛОВІНЦІВ 

Югославія має 95 тисяч і 
1558 квадратових миль просто-
-ру та коло 16 міліонів насе-
їлення. Це повоєнна країна. 
Твір минулої Світової Війни. 

'Зародком її була передвоєнна 
І Сербії. Була то` країна втроє 
'менша від теперішньої Юго-
: слави' і мала тільки 4 і пів мі-
j ліона населення. Колиж роз-
'палася Австрія, то Сербія 
'прилучила до себе всі ті землі 
і що лежали на північ від неї і 
`були заселені хорватами, сло-
1 вінцями та рештою сербів. В 
'цей спосіб і територія й насе-
Ілення Сербії зросли втроє. А 
і прилучено Хорватію та засе-
лену хорватами Славонію до 

і Сербії тому, Що хорвати й 
серби одного походження й 

і говорять одною мовою, тіль-
іки відріжннлися від себе куль-
турно та релігійно через осо-
бливий склад історичних об-
ставин: У давнині був це тіль-
ки один народ, та полуднева 
його 'частина підпала під 
вплив грецької церкви й куль-
тури, а північна й надбережна 

. . . . ``^... . 'під вплив римської церкви та 
На півострові, утворенім до-: Від часів сілюрського моря,- , . 

лнною Дністра, 'розложилося і Поділля, через усі періоди „V і'талійсько, культури, і за сот-
галИцьке містечко Заліщики.ілєозоїку та мезозоїќў, аж до W л , т відмінних впливів з од-
прославлене сьогодні як місто j крейдового 'періоду, в добі це-1 ного народу витворилося два 
гарячого сонця, чудових мо- номану, морс знову залило По- народи, що хоч і однаково го 

ЯК ДАЛЕКО НІМЕЧЧИНА ОКУПУВАЛА 
ФРАНЦІЮ? 

Німеччина має заняти всю територію, зазначе-
ну тіньованою поверхнею. Уривана лінія озна-

чає, як далек'о поступила німецька армія. 

В ЯРАХ ГАЛИЦЬКОГО ПОДІЯЛИ 
ВЕЛИКА ПЕЧАТКА АМЕРИКИ 

вивішена на домі Реиубликанської Конвенції 
в Філядельфії. ' 

! треби сну, то він не міг би тоді 
виконувати тяжкої праці, Тїо-
го тісна злука з природою й 
правильний спосіб життя по-
казує найкраще, в якім тіснім 
відношенні стоять до себе сон 
і праця. Міщанин вірить, що 
він може поставити себе ію-
над життєву потребу людсько-
го організму; з того повстає 
нервовість і забурення сну, 
проти яких люди боряться 
штучно медицинами. 

Є заміри запровадити ліч-
ннчі місця так ўладжені, що 
шукаючі . спочинку иізналиб, 
скільки їм треба сну, щоби 
нервовій системі привернути 
знов утрачену рівновагу. Бага-
то терпінь, які опираються на 
тій підставі, булиб тоді усуне-
ні. Тоді не булоб більше ўМу-

Іченого сну, якщо час і довгота 
сйу булиб відповідно заря-
джені. 

ОЛ. ЛУГОВИЙ 
(Олександўр В. Оируцькнн-Швабс) 

{ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ 
(ВІРА БАБЕНКО) 

Ця повість з часів останньої 
революції в Україні й повстан-

іської війни проти Московщини 
_ 'була вже друкована в „Свобо-

;ді" в літі 1938. року під заго-

;а прегарних народніх ділля та сягнуло на захід аж 
Коли маємо вже доволі до теперішньої долини Золо-

рель та 
строїв. Коли маємо вже доволі і до тепер 
голосної пляжі, дансінґів та тої Липи. По обох сторонах 
ріжношерстниь літників Залі- долини Дністра, на правому 
щик, ідемо на північ, щоби ио-
глянути на красу плитового 
краєвиду Поділля. Через село 
Добрівляни, що розложилося 
на широкому дні дністрової 

ворять та відмінно думають 
та поводяться. Хорвати, й сер-
би мову вживають одну, але 
пишуть відмінно: хорвати ла-березі, біля Ріпужанець, на лі-

вому в Бедриківцях і Каспе-ітинкою, а серби гражданкою 
рівцях, лежать на сілюрі сірі j (практичною - кирилицею). 
та зеленќаві тверді вапнисті ‚Хорвати згорда ставляться до 
пісковики. Декуди виповнений' _ЛіІ1 „ I n u , e „ „ „ „ о Л о л ; , . . . . 

долини, попри морелеві садиіцей пісковик- ріняками чорно-j c eP 6 , B ' У"ажаючи себе більш 
громади Добрівляни, підходи- j ѓо роговика та останками мор- j культурними. Сербів є до 8 
мо до стіни яру Дністра. Там, ських їжиць, коралів та у-j міліонів, хорватів понад 3 і 
де дві ліві малі притоки, 'пли-'стриць. Здалеку стрімкі утесиіпів міліона. 
вўчи вузькими яругами, зли-1 ценомаиського -пісковнка ви-! Словенія це північно-
в"аються в один потік, гости- глядають наче старі руїни му- західна частина Югославії 
нець починає підноситися вго- рів. L, . .. „ ! 
pv по високій лівій стіні дні-1 „ . Словінці наиолнще споріднені 
стрового яру ! Доземі ступені пісковнка, ви- 'з хорватами, бо з ними і ме-

tt . ' ' . 0 _ с . творені ерозією та вітрінням,Іж у ю т ь . Мовою ріжняться, але 
Вкінці, на висоті 2ob метрів та скісно нахилені узбіччя сі- - ^. г г` -

чалч.^гч VCJUI і-і7. v.. культурно подібні. Словінці 
люрськнх лупаків повстали якУ^ -vp "Ўѓ'У":: ` - ^ ч і ч' 
наслідок значної ріжниці у і т е ж римо-католики н W 

глянути на величавий Дністер, ѓтвердоті та відпорності ріжно-! виливом італійської культури, 
на правий, румунський беріг, вікових покладів. Додають во- je їх 1 міліон і чверть у КТго-
де село-Роиужиіщі, на недале- Ни долині подільської річќні сланії та понад 300 тисяч в 
ќі Заліщикн. Кільканацять хви- краси та чару. 'Долина ТУПОЇ,jiTnjliY ІТЯ`ІІЯ ЧЯЧІУЯР І ил ПРИЃ 
лин ходу ділить нас від сусід-і типово ярова', як і інші д'оли- І т а л ' Ь Іта '"-Я 3 a j , x a t ' н а р е

г
Ш 

нього Дністрового яру поділь- 1ІИ галицького Поділля, товста-ТУ ` - л о в е н п т а на всю надое-
ської річки Тупої, що пливе л а - з оживлення річної ерозії режню полосу Югославії, аж 
тут майже рівнобіжно до течви та находиться тепер у стадії по Альбанію, а може й на 
Дністра та впадає до Серета. вчасної зрілоети свого розвит- більше. 

виходимо на поверхню поділь 
ської плити. Стаємо, щоби по 

Югославія —: це рільнича 
країна. Майже все населення 
занимається хліборобством та 
випасом худоби й свиней. 

С. В., Ніоарк, 
коли такого не 
історії України. 

Н. Д., Бостон, Масс. — Кож-
нйй вже знає, що імен жерт-
нодавців нижче 25 центів не 
друкуємо. Отже, коли було 5, 

Мала сусідка великого Дні- ќу. Свідчить про цеѓвитворен-
стра вже здалеку манить нас н я рікою на внутрішній, звн-
до себе видом ‚своєї долини, чанно нижчій с`тороні, закру-
Звертаємо проте з гостинця, тів плоского дна, місцями до-
що веде до Серета та до Дні- волі широкого. Днб ярів це 
стра. Серпентиною, серед за- важний на Поділлі господар-і Третина торговлі з Німеччи-
пашного молодого листкового ський простір, що v проти-іною Серби —- це знаменитий 
лісу, сходимо, в Доли"У^Тупоі. ставленні до поверхні Поділля м а т е р і я л н а в о я к і в . Т а Ю г о 
Тут кінчається витягнена здовж між яраѓ 
ша яру типова 'подільська о- му головно розсілися поділь-
селя Бедрнківці, починаються 
Касііерівці. Річка Тупа від Бед-Іловно огороди, сади, луги та 'ки невелику повітряну фльоту. 
риковець звертає на иівден-
иий схід. Імовірно колись ТУ-
па була лівою притокою Дні-
стра, що плив широкою та 

ські села. Тут знаходяться го-
славія досить слабко по-мо 
дерномў узброєна й має тіль-

ЎМУЧЕННЯ? 

маємо ріжні бажання, І 
часами навіть без оправдання, 

І. іловноі роботи, але це внстап 
яких сповнення ожидаемо з ' 

пасовища, а 'поверхня Поділ-
ля майже виключно зайнята 
під засів збіжжя. Коли в ярі 
Серета. знаходяться ріжні тн-

то знати, що це не пять цен-1 плиткою долиною, туди, де пи осель, то в ярі Тупої осе-
тів, а принаймні 50. Такі по-
міі.ікн бувають в американ-
ських газетах; можна їх зав-
важити кожного дня. Але їх 
ніхто не простує, бо легко до-
гадатись, що зайшла помил-
ка. Простувати треба тільки 
в дійсно важних випадќах, 
інакше будемо забирати в ґа-
зеті за 25 ц. місце, що кош-
туе доляри, на що теж треба 
звертати увагу. 

ЧИ ЗНАЄТЕ ЧОГО ВАМ 
ПОТРІБНО? сьогодні саме долішня т е ч в в ^ належать переважно до ти 

Тупої. В міру, як Дністер ие-іПу осель спідніх, розложених' Щоб дійсно людина стала 
ресував своє русло на південь, ; н а самому дні долини, а саме І щасливою, потрібно їй пере-
Туп'а мусіла по'сувати своє устя І н а сухій алювіяльній терасі. ДОвсім пізнати глибоко саму 
за головнрю рікою, поки н е Ш о л о своєї форми, села в я р і і с е б е : з р о 3 уміти, що тільки 
стрінула СУСІДНІЙ Серет і не Тупої - це переважно ланцю- . J J 

оселі. Задля невеликої І шлковито зрівноважене стала його допливом. гові та 

СИН УКРАЇНИ 
Історична повТсть у трьох 

частинах 
З ІЛЮСТРАЦІЯМИ 

И МАПОЮ 
Ця ииність з часів україн-

ською лнцарства-козацтва опо-
відае про Миколу, енна козаць-
кого сотника Тараса Наливайка, 
Пою участь у поході козаків 

J проти Туреччини, його перебу-
иаиня нсвольником на турець-
jtiil галєрі та втечу з неволі. 
Ііггач далі довідується, як ге-
Роі'і розбився на кораблі й вря-
іуванся на незнану землю, як 
він давав собі там раду запо-
Розькою винахідністю, як вів 
пережинав вибух вуяькаиа, бо-
ровся з дианмн звірами та 
людьми', як він дістав поселен-
Ців на свій пустий остров і пе-

J рсиіішв його в добре загоспо-
Даровану кольонію, і як він 
нарешті вернувся до Европн й 
Добився до рідної землі Укра-
111Н. 

Ціна $1.25. 
"8 V О В О D А" 

81-83 Grand Street 
P. О. Box 848 

Jersey City, N. і. 

Вже із правого стрімкого о е - ! ш и р и н и ДНа села витягаються'безупинно розквітаюче життя 
рега яру Тупої, високого на 3довж головної дороги на дов- може принести дійсне щастя, 
яких 100 м., бачимо другий,7 жину кількох кільометрів. і Зрозумійте, що не те для нас 
лівий'беріг, зовсім не залісие-! Високим берегом яру Тупої найважніиіе. щоб як найбіль-
ний, бо виставлений до півдня; 0 д и м о д о . ї ї у с т я д о Сере-! , j x a т а в с ь о г о 
на діяння сонця, па цьомх т а Здалеку видні високі стіни J J 

узбіччі, здовж лінії, де BOHO!f,oro яру, `якими пнеться вго-і гР' щ о знаходиться В СВІТІ, 
переходить у рівнину Поділля,Іру Гостйнець до Новосілки та;можна назвати своїм, але щоб 
бачимо якісь дивоглядні скель- (королівки. Тут. при усті до- настільки розвинути себе, 
ні утеси. Переходимо проте че- лина Тупої попіирюеться й тут 'щоб можна вповні любувати-

. . р е з міст на Тупій, на н лівий j розложилося село Касперівці, ( с я K p a J O K ) свѓга. Вож світ та-
' беріг. - ;вже як типова гуртова, оселя, г„ОЄкоасний яќ хто гля-

По узбіччі що спадає скісно якої тип пепсважае в долині ; к и и "Рекрасиии, як хто глн 
- ,, ‚ л Г І і л м і - ЙЃ. г,.п,.т., `^—^- дить на нього очима вповні 

до дна долини, заваленому вс- верета. _ ! . 
личезними камінюками, вихо-1 Селянські загороди в ярі Ту-;зрівноваженої та розвиненої 
димо під горішній беріг узбіч- пої часто майже 'притулені до j людини! Та й ще те треба 
tie. fvT.j здовж цього берега високої стіни яру, що дає ї м ! п а м я т а т и ? щ о й до самої най-
Тйгнеться на кілька метрів гру-'захист перед вітрами. Х а р а к - ! п і з н і ш о ї с т а р о с т и людина по-

ЧИ МОЖЕ СПАННЯ ПРИВЕСТИ б , п и У ^ е н и м , треба встати^ловќом „За Україну". Тепер 
"̀ сейчасно пробудженні На вси- ; в о и а появилась окремою книЖ-

Lui-; UL.„.,^4.. `. г І кою під цим новим заголов-
Iкий випадок зробити це в к о - , ^ щ ^ б ^С П О Коїти попит за 
jpoTKiM ча#сі. (цю прецікаву повість про неза-

„В-неділю я вже добре ви-, и ; ; . І бутню геройќў боротьби проти 
сплюся!" Нераз ми вже собі! К .0ЛИ " ^ ^ ^ ^ о життя чо- б0льшевицькнх катів, 
так говорили. Але часто нока-!Л О Ш к а В Т'снш.звяз^ з приро- повість оповідає про герой-
зується, що навіть добре ви-!? 0 1 0 ' 0 Т В 0 3 Ь М І М Фармера, т о ; с ь к і подвиги справжньої люди-
спання має свої лихі сторони.!б а ч и м .0` . , ц о в і " і д е с и а т и - 3 ; , ш ' В І Р И Бабеико,. провідниці 

Ми маємо РІЖНІ бажання. К У Р М И ^ "йми встає. Дуже повстанських загони. 
І мало сну уживається в часі го-І Книжка прикрашена портре-

том геройки. 
^чає .Ллеколнбмихот ілигако- і ^ ` ^ ' ' , 

потім з досвіду переконуємо- іГ 0 1 , а , 0 В 1 к а Дфивести до того. "SV0B0DA 
ся, що сповнення такого ба- ! Щ О и И В п , П 1 3 ш ш е ш , о в с п а т и І81-83 Grand St., P. О. Вож 348 
жанннзо всім не дало-нам сио-) Ш Ж В г о д ш , і "0Рмальної no-f J e r , e v City, N. J-
діваного вдоволення. Хто nej 
мав коли дійсно великого, ба-j 
жання добре виспатися? Цілий; 
тиждень минає на пильній ира-і 
ці, і нераз один або два. вечорі! 
ми йдемо до ліжка пізніше, які 
звичайно, і кожного р'ан`ку, яќ 
тільки задзвонить годинник, 
ми постановляємо в наступнўі 
вільну неділю добре виспати-і 
ся. Але коли будимося в неді-{ 
лю пізніше, то все таки не ма-
ємо того чувства, що ми доб-! 
ре виспалися. Навпаки, якась 
заспаність буває в нас цілий 
день. Ми не чуємося добре .—І 
бо спали забагато. 

Це є для нас доказом, що! 
спання може змучити людину.! 

Бувають люди, які є призви-
чаєні рік за роком вставати в І 
тій самій годині й їм не вихо-j 
дить на добре, кол'и довше і 
сплять. Головне є то, щ'оби НІ-! 
ги скоро до ліжка. Найліпшим' 
правилом є спати тоді, коли! 
чуємося ўмучені. Якщо наше; 
життя ми собі добре ўладимо,! 
тодГ кожна людина буде зач 
доволена зо спання ріжної; 
до`вготи і то з розмірно корот-І 
кого сну. Коли 'приповідка ќа-; 
же, що сон перед північчю є і 
найліпший, то під тим не ро! 
зуміється нічого іншого, як то, і 
що спати тоді, коли показу-j 
ється потреба сну. А це зви-j` 
чайно буває 'пер'ед .північчю.і 

До цього належить ще щось}-
іншого. Щоби спання не зро-І 

БАЙОН, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! = ^ s 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХІЯ СВ. СОФІЇ 

: влаштовує : :: : 

Б НАСТУПНУ НЕДІЛЮ,.'ЗО. ЧЕРВНЯ (JUNE ЗО, 1940) 
В ПАРКУ п. ФЕДІРКА, 

WILLIK'S GROVE, NORTH STILES ST., LINDEN. N. J. 

Щ ВЕЛИЧАВИЙ ФЕСТИН ^ 
з багатою програмою дня: перед полуднем відправиться І10ЛЕВЛ 
CJ1. БОЖА, яку відслужить о. д-р В. Клодннцький. Відтак буде 
СПІЛЬНИЙ ОБІД. Будуть промови ріжними бесідшшами на ріжні 
теми. ПОПИС ДІТЕЙ парохіяльної школи та виступ парохіяльного 
хору. ТАНЦІ при добірній музиці. Забава буде продовжатися до пі-
зна вночі. 

Цим запрошується як місцевих так і лорколичнн-х громадян 
прибути численно до нас на їќ̀ й̀  фестин, Як комітет, так і жіноцтво 
докладає всіх старань, щоби прнбувші гості були вповні вдоволені. 

Вступ до парку тільки 35 Ц. Парк буде отворений вже від 9. ѓод. 
рано. Пріісніься не забути дня і' місцевостн: Наступна неділя, ЗО, 
червня (Juni 30), в парку Федірка, Linden, N. J. Комітет. 

бий поклад ясносірого або зе- теристичні в селянських `заго 
іго, твердо-фодах — передовсім камяні о-г- -

ѓо пісковнка, шо спадає до- j горожі. Дерева обмаль,‚багато ; " ^ ; _ Р 0 ^ ^ ^ . " ' ? ? 

і і УВАГАЃХ РОЧЕСТЕР, Н. Й„ 10К0ЛИЦ.В! УВАГА!; 
W УКРАЇНСЬКИМ НАРОДНИЙ ДІМ (UKR. CIVIC CENTER) j 

І % W ВЕЛИЧАВІ ПІКНІК , = ^ 5 ! 
В НЕДІЛЮ, ЗО, ЧЕРВНЯ (JUNE ЗО, 1940) 

у W I L L O W P O I N T P A R K 
ПросиѓЌся членів і симпатинів, котрі маюгь свої авта, і тих, 

що не ИиМ)ТЦ щоб усі зійшлись коло Укр. Народною Лому точно 
на 12:30 пополудні, а знідтам разом г̀ усаком відїдемо на прнзііа-
мене місце. 

ІМвнож запрошуємо всѓх рочестсрськнх і околичних українців 
і українок численно прибути на оѓсей вслняавнй ПІКНІК. .Мушк.і 
М. Юркоііа. 

Заряд Укр. Народного Дому. 
І ^ — — — — — — — J H 

То земою стшою. Вітріння на ѓа-І каміння, в останніх часах вже'дійсного щастя зазнати 
рячому соняшному узбіччі ви-(й будинки будуірть із твердого;тільки така людина передча-
творю"е фантастичні види цьо-1 лісќовика. j C H 0 в я н е , старіється та к"еміч-

пісковика, великі камінюкіґ Ціла околиця багато у i ipe- j n i e й щ а с т я н е віДІІуває, що 
творюе 
го 

ЗАХОДОЛ1 ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ЗЛУЧЕНИХ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
і— :: : н і д б х д е т ь с я : :: : 

ПІКНІК 
В БРОДВЕИ ПАРК, ПРИ RYAN ROAD І 21 МИЛІ, 

В НЕДІЛЮ, 7. ЛИПНЯ (July 7 , 1 9 4 0 ) 
на Поділлі сілюрського моря, щина ; 
яке сягало на захід до^ лінії 
Теребовля - 5'стечко. Узбіччя 
вкрите верствою звітрілого 
грузу, що помалу зсувається 
вн'из', та великими камінюка-
ми, що походять із верстви, 
яка лежить на сілюрі. 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ХАТІ ПОВИНЕН ЗНАХО-

ДИТИСЯ ЧАСОПИС 
„СВОБОДА". 

ре . і а ж ВСІ 1Ш Bi4-;gjjg; 
ні! Тож чому нам разом з ті 
лом немічніти, старітися та за 
вмирати?! Жнйте так, щоб в и ^ 
постійно росли роз?мом і ду-
ніею, то зазнаєте дійсного ! к ^ т а я н в в 5 

В РАЗІ НЕПОГОДИ ПІКНІК ВІДБУДЕТЬСЯ В У. H. ДОМІ ПРИ МАРТШ І МІШІҐАН ВУЛИЦІ. 
Проситься всіх членів і громадян прибути на цей .спільний Пікнік та доказати 

: я дітройську єдність, котрої від нас вимагає українська іде`я. 
?ІЩ За вступні тнкета Комітет постарався за прегарні нагороді!. 
І Ц Добірна МУЗИКА смачні українські перекуски і інші. —:— Вступ 25 ц. від особи. 

t зо. 54 Центральний Комітет Зл. Відділів,У. Н. Союзу. 

щастя: 



СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 28-го ЧЕРВНЯ 1940. Ч 1^п 

J 
^НАЙДУТЬ ЗАНЯТТЯ 

й вигубить республиканство Запанує на 25 літ мир. Та по 
та допоможе великому папі,`тім чвертьстолітті зачнеться 
яким знову змусить духовен-j діяльність Антихриста, що' бў-№ 
ст.во жити Згідно з дисциплі- де правити з Риму; але його Пошукую української жснднши 
пою апостольських часів. То- переможе св. Михайло й тоді;1; !1іі" "д '- Џ.І$ ЛІ, ЉуѓЏ, фі 
ДІ КОРОЛЬ 1 Пана.Зреформують,і ВСЄ буде ВІДНОВЛрНС. к , р ‚Го.ї(Кіітнся мі адресу: 
свіѓта прийде мир, якого їмо- д е Саніньї"Збирає ще вс$ќі fe^gj^J^:;^ : Ц!,; 5f 'у 
ди -будуть розвиватися до кїн- інаіі пророкування ти доноп` !, 

ця віків. І нюе ними наведені чотири го-jf t ‚ ' ^ ^ Ќ і М ш Т ( Щ 
Подібно бачив майбутнє ні- ловні пророцтва. Ці нророп- Т , ; i " ! ^ T , W ! ' J i " T r , W 

мсць Нар голомш І ольцгавзер, т в а е 1Х кількадесяти -- да-j -Щ продтќ"гроСЕРНЯ ї ДЕЛІКА-
іцо жив одинадцять століть ю?ь досить` ясний о б р а з)̂ ЕСЕН.'і,Всляки)) склѐп, лефкання., 

ТІЛ"Д Ц1Л-ДО. І.Ођв рр ібЛИЗЬКИХ уЖЄ часів і - . ,на^ш с ц Ь ^ р и ч і ш і , Ш ( и д у . т. Таа.кі, 174 
ДОСИТЬ ЗГІДНІ 31 CO- 1 St. Mwlu Place,NewYorJc CHy. ќу'. ‚У 1734 році опубліковано дИђ0-

лист Гольцгавзсра до .блажен- j 5010. Отже зачнеться від су-1 г^#^#^^^"ў^, 
поіо Лмадея, лист видрўќова- Спільної революції — ніхто не' `` 
ний у життєписі автора, iu.o j буде слухати влади, иоявить-

йяї багато злих книжок, годі 
буде відріжнитн вбогих від 

50МБА В РЕДАКЦІЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ГАЗЕТИ.В ЦЮ ЙОРЌУ. 
Вид редакційної ка"нце.іярііг.),Дейлі.ВоркерсІ,, розбитої оиоді бомбою. 

А. П. 

ШШ U ЗІИ 

‚ПРОРОЦТВА ПРО НАЦЛ ЧАСИ. 

повстання Чину св. Францис} 
ќа з Асізі, св. Домініка, CBJ 
Ігнатія з Лойолі, єресь Лютраі 
тірогнання панів до Авіньйону 
й поворот Григорія XI. до 
Риму за допомогою св. Кате-
рини Сіененської, вбивство 
Гонриха IV. смерть Людовика 
XVI., панування Наполєона, 

,, Мабуть давно вже люди так.нуться на границю, щоб за-
дікавилися питанням, „що нас(снокоїтн голод".1 Видно з цьо-
жде", як воно є сьогодні.} ѓо, що Нострадамус передба-
Журнали й часописи іісрепов-j чив (370 літ тому назад!) н е і ^ п ^ ^ 
нені ‚віщуваннями маиоутньо- лише те, що в Німеччині буде' 
ѓо й справді такі тепер ча-1 республика, але -— й це най-
еи; Що хіба у в'орожки треба і дивніпіе - - що в її проводі 
шукати... правди. - стане чоловік званий Гітлєр! 
вхВи Парижі має тепер успіх і С в о ю к н и ж к у д е Савіньї за-
книжки, що вийшла ще 1934J ч и н а е в } д подрібного пред-

ті Ѓольцгавзер заповідає чи-
сленні ВІЙНИ -: .між -німцями і 
французами, ' окупацію Пап-
ської Держави, переслідуван-
ня й ограблення духовенства, 
панування французів в Італії 

багачів, навіть Англія зазнаєТ!; 
реЬолЮції,`і-тоі жахливішої ніж 
була французька; але Фран 
ція допоможе завести лад в) 
Англії. Боротьба репу 
ців-радикалів із монарх 

під проводом цісаря (Напо-Ібуде с'трашна й коли прнйдеі 
лєона) і т. д. Врешті появить-(хвилйна, щ 0 републиканціі p S 
ся могутній монарх, що буде ось-ось переможуть, зачнуть1 

мужем Господнім. Він зни- Вони взаїмно вигублюватися й 

УКРАЇНСЬКИЙ Л ГК А Р, 
ХЬРМРГ J А К У Ш Е Р 

321 Е. 18th STREET, 
balweon' lit and 2nd Атопиоз, 

"$EW YORK, N.r Y. 
" t . l . GRAMERCY 8-2410. 

'бликан-};! Урялов̂ о̂дини:.̂ рано̂ .и.дб до j 
)ХІСТаМИІ і .І.2- - Ввечї"р від 6'до. 8, 'а в медИІ ' 

Г,.Ч..ЙЯ.Л і' ` Рано в 1 л 10 до 12. 

ПЕРШЦИ. укрд;иі;ькии 
П О Г Р Е Б Н І Ќ 

ОД ФІЛЯДЕЛЬФІЮ 
Й ОКОЛИЦЮ 

ставлення нанславіпших чоти-р., а саме: Michel de Savijniy 
— A la lulnic с des pn.pheeies;pb0X „ророкувань. ІІерше з 
МШШФ$$ t k ' s КЙРЧ е`т,к,-1них — пророцтво св. Цезарія, 
meitts — (Paris ІЏЏ Pierre архиєпискола з Арль, у Фран-
Tequi, Щ п.с ‚Ho.H.parU;).. ц і ї; ЩО ЖИВ у ўі. столітті. Св. 

Ця книжка, це систематичне(Цезарій уже тоді предсказав: 
зібоания нпооонтв піжнич свя-і хрестоносці війни, смерть св.'монарха, 
jiuyatyiM ируриціго ^ІЛІШАЧНІ .г . і- . . г . - і лодого князя давноі дина 
тих.та побожних осіб. Ці про-і.Дшови_ка.,; ереоь -Альбіганзіві Фращдє#- з. naucwspro ..ліста ... . г в п ї м м 

' і '_У^^ІСТ1І, який своїми 
^оцтва заповідають події, які, j 

точно ирогнання на остров св. 
Олени, реставрацію Бурбонів, 
друге цісарство, кримську вій-
ну, виадок Наполєона III. й 
розгром 1870 року. Крім цих 
- - досі вже сповнених про-
роцтв — св. Цезарій бачив 
іще основне знищення Пари-
жа, Марсею й інших міст, у-
падок 3-тої республики (у 

щить републики, переможе 
BCJX своїх ‚ворогів і перетво-г 
рить французьке цісарство, 
володіючи від Сходу до За-
ходу. Свої змагання цей мо-
нарх зєднає зі стремліннями 
великого папи для наведення 
єретиків і невірних. Повста-
ють численні святі й учені, на-
роди полюблять .лсираведли-
вість і запанує тривкий мир. 

Трете пророцтво, згідне з 
попередніми, м'ає свою назву 
від манастиря д'Ррваль.у'Лю-
ксембурзі, де 1792` року було 
обявлене одному з монахів; 
друком опубліковано орваль-
ське пророцтво 1829 р. Воно 
влучно заповіло десятилітнє 
панування Наполєона й т. д., 

1914 

так скрізь запанує монархія. 
(Чи в Еспанії таке,вже.не ді-і 
ється?). Прийде нова язва, та 
вона1 стріне' лише безвірників^ 
і не пошкодить.віруючим. Ко-; 
ли здаватиметься, що все про-і 
пало, Бог у безприкладно-чу-j 
десний спосіб вирятує світ.! 
Три дні буде темнота на зем-
лі й лише посвячені свічі бу-
дуть її частинно проганяти, і 
Хто відчинить тоді вікно чиї 
вийде з дому, впаде трупом 
(газова війна?). Париж буде) 
основно спалений вогнем, а 
головно будинок парляменту. 
` Майже рівночасно зі су-) 
спільною революцією прийде 
напад німців на Францію. Во-

пробка 
ЗІЛЛЯ 

ни дійдуть аж до Пўаті є, але; 
: 1HV ^НІтам ііобє їх стаоеи'ь з давно-! 

Франції), її прихід благород-; v - - „ , d M u u u t lA ,-,tlHc"D d дчими і 
r POKV, пожежу Парижа и по- Го бпетонського РОДУ сам v-

НОГО ВНГНаНЦЯ, ЗНа.МЄНИТОГО.F l , u O^CIUHLDKUIU рид.`, W M ^ 
що буде правити ворот з острову вигнанця мо-

вже почасти сповнилися, на-і 
прим, революцію в Еспанії,! 
мисленні живлові нещастя,-со-Ь 
ціяльні й партійні війни, що ї 
їх ведуть із нечуваною завзя-г 
тістю, врешті упадок віри Щ 
моралі. Очевидно ніхто не о- '̂ 
бовязаний вірити в ті пророц-;; 

тва. Всетаки численне сиов-
нення деяких із тих `пророцтв, 
розбуджує в нас довіря в їх 
правдоподібність. Особливо', 
застановлює згідність зі .со-і 
бою ріжннх пророкувань. На і 
кожну подробицю майбутніх 
подій Мішель де Савіньї ци-, 
тує безліч згідних зі собою 
пророкувань. Пророкуючі ба-
чать майбутні події з такою 
ясністю, начеб це були вжеѓ 
доконані факти. Час є для тихЃ 
пророків направду лише чет-і 
Вертим виміром, всеобінмаю-і 
чої дійсности. 

Найбільш дивне для нас ізЃ 
наведених Савіннїм пророцтв; 
одно: уступ з чотировіршів! 
відомого віщуна з 16 століт-. 
ти, лікаря й астрольога Міше-} 
ля де Нотр Дам, що його по-
пулярно знаємо під іменелі 
Нострадамуса! Триста сімде-( 
сять літ тому Нострадамус на-
писав таке: „Як дикі звірята, 
гнані голодом німці, супроти 
того, `що Гітлєр не буде могти 
їх виживитич будуть свідком 
'його впадќу ,й увязнення, по-! 
дернуться до монархії, й , ки-

І " В 

ZZZZIZT-

ПО ДОРОЗІ НА СВІТОВУ ВИСТАВУ В Щ ЙОРЌУ 

сти, який своїми розумними 
законами устійнить мир̀ і Тоді 
навернеться Англія, цізніше 
жиди. 

Де Савіньї вважає за чет-
верте основне пророцтво — 

МЙР:Ш 1ЛШІЇЕ 
Тс(іер. є , нсбуизла наіил;і для 

ВСІХ,", то іерплять на нодомаі.шня 
шлунка й вигіриїбуиалн коштовні 
ліки й зела, а не найшли полекші. 
Тим усім поручуемо спробувати 
даром Зела Мнлертон, котрих не 
запарюєтьса ні вариться, а.спожи-
ваеться в натуральній формі. По 
вжитті прібки переконаєтеся, як 
скуточно ділають в недомаганнях 
таких, як кваси шлунка, гази, не-
стравність,, запір, . брак апетиту, 
біль голови й iijuit недомаіання, 
котрі походять зо злого травлси-
ня. Щоби переконатися, пишіть по 
пробку. 

Спеиіяльна Оферта 
Ціпи до 1. липни 1040: 

( 1 1 Package Millerton 175 
2 „ „ 1.25 

І З . , „ 1.75 
І 6 „ „ 3.00 
Пнгайіс за ЗІЛІ)НМ Мі.іергоц у 

вашій сусідній аптиці, а як там 
його не Мають) то пишіть до: 
J. S. MHi.FR, Inc., Dept. U., 

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

Small postage stamps acceptable. 
Mi ціни важні лише при замовлеЛ-
ні просто з головного офісу. 

МИХАЙЛО НАСЕВЙЧ 
cor. FRANKLIN Љ BROWN ST3„ 
P H I L A D E L P H I A , PA 

Tel. Market 1320 
ОБСЛУГА В'ДЕНЬ І В'НОЧІ-

.SAMUEL P. KANA1 
Український 

П О Т Р Е Б II И K 
Цілий фІГП 
п о х о р о н j П 

наиіть $а ФІUU 
433 Suu St., 

PERTH AMBOY, N.i. 
Phone: P. A. 4-4646 

I 

x T 

HE ПОМИНІТЬ ВСТУПИТИ НА ОБІД, ВЕЧЕРУ 
або ПЕРЕНОЧУВАТИ 

У TANNERSVILLE, РА. 
У -ПЕНСЙЛВЕНІЙСЬКИХ ГОРАХ П О К О Н О 

ПРИ РУТІ „БОСІВ" ҐРЕЙЃДВНД І МАРЦ. 
СМАШНІ СТРАВИ ДОМАШНЬОГО ВАРЕННЯ. — 

ВИГІДНІ КОМНАТИ ПОДЕННО АБО ПОТИЖНЕВО. 
— ПРИСТУПНІ ЦІНИ. 

ВЛАСНИК УКРАЇНЕЦЬ 

;. М M A G л я х . 
i W W W W V W W t V W V W J W W 

боѓт'і і приятель селян. Під) 
Ліоном, у долині Сен-фон. 
французи славно переможуть,! 
опісля під' Штрасбургом й о-
статочно виграють у Вестфа- проти мусульманства, яке пе-
лії між Верль і Гам та Унна. реможе it наверне. Тїсі народи 
Місто Кольонія буде знищене — також і навернені турки -
в трьох четвертих; залишить- і будуть підлягати пані й ціса-

обявлення з Ля Салет, із 191 ся тільки північна його части- реві французів. По великій 
вересня 1846 року. Це пророц-іна. Повстануть монархії в Е- перемозі у Палестині між А-

'тво мали почути тоді з уст і спанії ІЇ Італії. ' ленио й Єрусалимом, міста 
! Божої Матері на горі Ля Са- Великий Монарх буде ро- Мекка й Медина будуть зни-
;лєт (поміж французькими мі-ідом від св. Людовика й вер- щені й тоді розкинуть на вітер 
стами Гренобль і Ґап) двоєінеться з вигнання. Ріого права прах Магомета. Великий цісар 
дітей: иятнадцятьліня пастуш- доирестола будуть великою по 40 роках панування помре 
ќа, Меланія Кальва, й одинад-jНесподіванкою для інших пре-'в Єрусалимі підчас землетру-

Іцятьлітній її товариш, Маќси- тендентів, та цих своїх прав і су й інших знак'ів із неба. 
мін Жіро. Це обявлення ви-(він скоро докаже чудом та ді- Пій XII підчас війни й су-
клѓікало між французькими }стане загальне признання. Як спільних революцій буде му-
богословамн пристрасну поле-1 цісар буде він панувати над-сіти втікати з Риму; поїде до 
міку, бо за свідоцтвом Me-}Цілою Европою й над знач-ІКольонії з чотирьома карди-
ланії Мати Божа висловила Цими' частинами Азії й Афри- j палами. По двісті днях вигнан-
; велике обурення на гріхи свя- ки. Престіл займе без проливў і ня вернеться до Риму, де й 
щеників, закидаючи їм`-немо-jќрови. Торжественно присвя-'помре. По його смерти масо-
ральне життя та шукання сла- тить Францію ICVCOBQMV Сер- ни схочуть перевести на иап-

:вн й вигод. - і цю й цей знак помістить на ськиьу престіл свойого канди-
На місці того обявлення по-'національних, прапорах. Буде дата - якийсь час не буде 

! ставили церкву, а при ній і це мужчина дуже вродливий, иапи,х. врешті апостольс'ький 
1858 року повстало Згрома-: високого росту, з високим чо- престіл обійме француз, `єпи- і-

Ідження Салетанських Місіона- лом й вірлиним носом. За скоп з Лімож, як Климентій чи 
і рів, лце були досить ясні' про- його панування не будуть Григорій. Цей "Тіапа Довер-
іроцтва майбутнього. Са.тетан- і нікого переслідувати задля; шить унії східної і західної 
іське пророкуванняй. заповідає j його переконань, зате вели-'Церков, наверне Пруеио, Ан-Ь 
івсликий упадок .віри й мо-іка більшість людей добро- тлію й Москву й перенесе а-
ральности, знніцення Парижа'вільно прийме віру монарха посѓольську столицю до Єру-

гя`.` 
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МИРон л и т в и н 
УКРАТНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Псз ріжпнні як далеко ІІ"І.І 
Нюарком. Вра'з! потреби тсле` 
фонуйте до нас. Овслуѓп ішір;і 

і чесна. .— Office: 
3 8 3 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Essex 3-5347 

й Марсею, навернення англій-
ців й інших- єретиків, прихід 

І великого монарха,, що ! при-
jверне лад і мир та запевнить 
І розцвіт Церкви через свій со-
іюз із великим папою. ЗаКи џе 
j станеться, нагла: смерть тіора-
іідишь. бапатьозсіворогів.:Церкви. 

т 

ЇІ виречеться засад французь- салнму 
кої революції й републикан- Майже рівночасно з книж-
ства." Великий Папа вќоронўе кою Де Савіньї граф Д'Орія 
цього монарха.. Цісар злучить видав ‚по-англійськи подібну 
сім королівств — крім Франції }книжку п. з. „Ін гоноўр оф 
ще Німеччину, Росію, Польщу,} Франсе", основану головно на 
Англію, Еспанію й Італію — вісалєтанському пророцтві, 
останній хрестоносний похід' Хто хоче — може вірити! 

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

заряджуе погребами по ціні так 
. .низькій як $150. 
. Обслуга иайкраиіа. 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker At ЕІМІМІШ 
-137 E. 5th ST., NEW YORK CltY.l 
biguifiecl funerals as low us StSOJj 

Telephone: -GKamercy 7-7ГИЇІ.-

ТАРЗАН, 4. 39. „Домилќа Маріќй. 

AS.BOHGDU САМЬ UPON THE FRANTIC 
BATTLE HE SAWTARZAN OVERWHELM-
UO AND М^ГгїКА FIGHTING TO AID HIM. 

THE HUGE APE CASHED IN AND WRENCHED 
TARZAN FraOMTHEtfeRRlFiED PIRATES, 

THEN HE GRABBED AT MARlKA. S(t4CE SHE 
WASTARZAKS FRIEND, HE'D S^VE HER TOO. 

BUT MARlЌА',MISTAKING HIS GESTURE ' 
FOR HOSTILITY, DROVE HER DAGGER. 
AT THE BEAST!' 

Тимчасом. Боґду таки при-
був на місце боротьби, і поба-
;чив,.як Тарзан, бореться з да-
леко" чисельнішими ворогами 
та як Маріка помагає.йому.' 

Величезна- малпа кинулась 

до Тарзана і вирвала - його - з 

рук на смерть .переляканих 

піратів. 

ПЕТРО ЯРЕМИ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Опісля малла схопила -та-
кож Маріку, .уважаючи-її;при-
ятелем Тарзана і хотячиЛї-та-

л 
кож- врятувати. . 

Одначе Маріка, думаючи, 
т о малпа має ворожі заміри, 
піднесла свій штилет і замірн-
лась ним домалпи. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНЛМІІ 
В BRONX, BROOKLYN. NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
1 2 9 EASTI^UTSTREET, 

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

BRANCH OFFICE 8c CHAPE!.. 
707 PROSPECT AVENUE, 

(cor. E. 155 St.), BRONX. N. Y. 
Tel. Melroie S-6577 

Ь і і м и и и і і і н и и Д I 
ВЯЧВСЛА{$̀  БУЛЗИНОВ^КИП ,, 

НЕБІЖЧИК ХОДИТЬ і 
Історичне оповідання ; ` 

про цікаві шляхетські І ќу- і j 
пецькі інтриги з часів, йот ;; 
Історична Польща правила У- , і 
країною, а турки правильно на- 11 
їзджали на неї на грабіжі. , 

ЦІНА 75 ЦЕНТІВ. j ! 
" 8 V O B O D A " І 

81-83 GRAND STREET, 
p. О. BOX З+і 

JERSEY CITY, N. J. І 


