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УКРА:С!Щ,іІ( ·ТРЕБА ВЗА:СІІНОХ РЕJІІГ!ИНОЇ TOJISPAНl\I:C. 
Українці в Канаді й З.аучеинх· Державах nо.ці.Іtи.ІІиси на кі.~tька .цеиокі

націй~віроісnові.цань.Вони не тільки nо.ці•и.~tиси,а.Іtе ще .цілятьси.Бо ось 
у З.~tучених Жеркавах українська nравославна церква роЗкопсмаси на .цві 
фракції - автокефа.~tьн:r й. т.зв. куківську; в .ІІ.анаді В.Свистун·розnочав 
боротьб:r nроти теnерішньоrо nрово.цу кокадійської автокефальної церквн 
й no V.oro стоР.оні вке -стану.Іtо nJіть nарохій /гл. 2 ч.•Рідної ЦерквИ• за 
вересень,19З57; в Ошаві баrато .українців rреко-като.~tиків щойно nерей
Ш.ІtИ на nравос.~tава· і т • .ц .ВИ.цно ,що nроцес роз.Ц)об4ІD!ІаНИІІ на в:І,роіспові.ц:- · 
ні груnи в· нас ще не скінqивси./А-в· кого він уке скінчивси?/;Він про-
·.цовJІуеться,чи нак це по.цобает-ься чи н1,-і ніхто не в сил·і йоrо стрИІІати, 
особпиво тут,.це .ц.Іtи--вс-іх • одинакова свобода ·.ц;укки,с.~tова й орrанізації. 
Ue наща кана-!Іійська !і! акернка~;~ська дійсність·,иа ІІКУ не llOJІelio й ·не nо-
винні закривати очей.Це нові обставини й уковиИR,в ІІКИХ нак nриходить-. 
СІІ "'ИТИ•З ЦНКИ НОВИКИ JКОВНИ&КИ КУQИІІО ПОrОдиТИса Й .ЦО НИХ nрисnособи
ТИСЯ,ІІКІІІО хоче!ІО попровадити наш)' грока.цську .ціuьність так,-шоб вона· 
nринеала акайбіЛьше добра .цJІ ;україисЬJІоrо иарсі,цу •. 

Ко.~tи так ,то .цареІІІИИІІ і нерозуuннк в rов~рен;и.в .це.вких т .зв. nрові.ц
них українці-в 3 .цуховинкі-в~о вони цівї аб~;~ "J:івї віроісnов.і~ї 'rP.YJUІ 
не П!JИ3Н&»Т·Іо .вони :к ,цуке .цсЯ!ре зиаІDть·,а ІІК -не знаІDть,то nовинні а нати 1 
що ві.ц їхнього признания або неприЗиаии·и існ;уванни й .ціuьн1оть цих 
rpyn ан~раз не за.ае8Ить.~рекне,нероз;rкне а навіть шкі~иве в хоч би й 
це,що не.цавно гоtІорив у своІ!ок;у ві.цчиті в Ошаві один ·грексі"'КІітмицьки2 
авященик.Закі·нчуІІІЧИ цей ві.ЦЧИ.Т,він к.1н. сказав,що признае т1.~tьки ;yjr.-· 
раїнців rреко-'като.аиків і nравоо.вавних українців з.Буковини,а на всі 
nрочі віроісп.ові.циі ·rpynи - цебто автоІ(ефальнИJІ,еваигеликів 1 кук1вц11!1 
- ті.Іtьв:и кахнув рУJІОІD.Тик·,очевиuо,він хотів J\а~н с.Іtухачак .цо зрозукін
ня,що з. прочики віроіоnовіJІ;Ники rруnаки не вартуе чис.аитиси.~рекне йо
rо rqворенна,бо· .~tеrКовакені ник rpynн !іІоrо.признаини не хочуть 1 не no~ 
треб;rють.Нерозукне !iloro rоворе~в,бо віи·трактуе заrально ві..~~;окі rpynи 
так·,неначе б вони не 1снува.~tи,або не кали nрава існуванни,і робить це 
ті.~tьки току,що ці rpynи ріжнятьс.в ві.ц неrо в поглидах.ШкіД.ІІиве !iloro rо
вореии.в,бо цик він ос.Іtаб.Іtюе·й так. ще с.вабу нашу національну едність.О
слабnІDе він її в той сnосіб,що .Іtи·шае нека.Іtо вірних греко-катопиків ук
раїнців nі.ц фап·ьшнвик аракіннІІІІ ,що Ti.Іt:WCH воиІі ·щось вартуютЬ ,а· всі nро
чі українці з Гапичини,які не налеп'rь до катоJіицької церкви,е щось та
ке каловартісне,що 3 нИІІи не треба ані рахуватиси,ані кати щонебудь до 
ді4а.Витворенне тик робок :rnередІенкя дуJІе чаато утру.цнюs,а нераз на-
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віть унекокливлюв співnрацю украУнців у заrапьно-иаціональних сnравах. 

даремне в та..,. говор<>ю:ІІ жеІІких на в і !Ь . р!Ирожукаючих ;укра ї иців ,що 
з вирішеннІІІІ церковио-релігійиих nитань.nовиниі ;українці зачекати аж 
жо часу,коли буде українська держава.Мов.ІtІІв,Дерхава вирішить Це все 
ак ·алід.Н&що Т3Ке rоворити~коли всі знввко,шо нині дерzави таких nи
тань не розвІІз;р~т:ь.О.оь l(a."tra.aa в .(8рzаво•,але·-иа,зглА:дно її-nравитель
стао"в такі onp&.- НііІї.:І.ші8ТьсІІ1Бо ж pвl"r'is 8 ·і~еgка&ІІ& нри-ажніuzь 
7 Rанаді це nр~8&тні аnрави сов~оти nоо~Иокоі дІОдИИНоНе віримо,що ~ 
кайбутнІІ україно:ьжа ,~tержава .буде диктувати своїм rорожанакаІІК вони ка
ють вірити,в ІІКИЙ сnосіб uають Богу nохаанатис11 та до ІІКОЇ церкви на
~еzати.Немв ні4е культурно~ дВРzвВи"sка аабороня~а б"nрикіро~"католи
кові nере~ти н~ nравослав.ІІ або nротестантизм і навnаки.Воз:ькіuо для 
nрикіру це,що HeAQBHO стаЛОСІІ В Ошаві.ТуТ ОКОЛО 75 Ві.ІtСОТУ-~В українців, 
що належали жо греко-католицької nарох:І.ї,ріщили,що .ІtЛІІ них краще буде 
nерейти на nравославІІ.Чи коган вони ждати з цик nереходок до часу,коли 
бум укра'"нс•ка .церІЕ&вt Вони"зда&ІЬСІІ.е найdілЬше кокnетентн.і вi.zr;noJ!Ii
cти на це nитаннІІ,і. ·їхНІІ відnові.Іt:ь е,що вони не могли ждати.Отои ріши
ли ~ерейти. на nраво~ава теnер,иегайно приступили .Іtо організуванна . 
nравославної церкви,куnилн бужинок і в цьому будинку вке nокланяються 
Богу по nра:вославном7.:І- ІІКЩО вони· сnра:в:о;і ·:в:І.р.ІІть·,що це щось кра'!Іе й 
находІІТЬ у nравославиШ церкві бі.л:ьwе душевного задоволеннІІ,то хто 11 
во імя чо~о маке відмовити Ім nрава nокинути rреко-катопицизи а nерей
ти на nравос~ава? Оскільки нам ві~аuо,вони пишижись такими самими ка
наді~цами й ;українЦІІми·,ІІК були то.Іtі ,коли належали .ІtО греко-католицької 
церкви.Значнть,_оамиЯ перех1.д цих JІJO.a;eA нв православа не пОшко..а:ив ані 
кана~ійській жериаві,ІІКої :вони в горо~наки;ані оnра:ві відбудування у-
країнської держави. · 

Прав~а-що кВм не .а;уже то nодобавться,шо кіж українцями тьк багато 
ріжних віроісnовіжних груn,але ~и куснко зрозуuіти,що віроісповідні 
розnроблення в якраз тівю ц1но~ 1 яку ми разом із ~ругими свободолюбники 
й культурними народами nлатимо за с:вободу дукки,сов1сти,слова й органі
за.ції.ГлІІнувши зно:ва на ці роздробленнІІз другого боку,бачЮІо,:цо nоділ 
на віроісnо:вілні груnи s т:І..Іt:ьки зовнішнім і нагл11дник вия:вок :внутріw
н:ьої неоднаковости люжського духа - більших абр менших ріжниць в дум
ках 1 відч;уваннях ,ба]І[аlрІІІХ·,упо·жоСSаннях ,nor1l.ІІJtВX ,пе.Рёконанн~ такоz: у 
рі:внІІХ релігійної ові-домости й жуховного розвитку.Та щоб· ми: ие говори,.. . 
.аи,то остаточно таки ·nриходнмо до nереконаннІІ·,fІІо краще для всіх,щоб бу
ло. кілька віроісnові.ІtНИХ груn і свобожа,иіи одна віроісnовідна груnа 
без_ свобо,ІtИ.Бо к історіІІ жав нам жуже багато жахливих жоказів,що де бу
ло тільки ожно длІІ всіх·обовІІзу~че,держа:вою визнане й уnривілейоване 
:в~роісnо:в~жаниІІ,жам свобоАИ АУJІки,со:вісти~слова й організац~ї не було. 
Зате були там релігійні nереслідуВаНнЯ,іНквізИції,тортури і т.n. А те
nер ось у !(аиалі каемо багато :віроісnові.цних груn,алв всі вони nокори
сто:вуютьсІІ о.ІtИаковоІО С·вобожо~ й ожнаковими nравами,всі вони рівноnрав
ні nереж законом,вс:І.х Державні закони ожиаково хоронІІть.ТакиИ лад в 
безnеречно кращий і оnраве.uИвіший. ' 

ПриглІІдаІОЧИСІІ громажськом7 иитт10 багатьох культурних народів,бачи-о 
мо,що коли оуоnіл:ьство :вже no.~tiaeиe на :віроісnовіжні групи,тожі радн 
.Іtобра сусnільства й націі :взагалі мусить скорше чи nізніше настати 
взаїмна релігійна толеранціа.Взаїмиа релігі~на толеранціІІ неqбхі.цна й 
длІІ уІСраїнців .таку· то.аеранці10 :во.і с:ві.Іtомі українці nовинні тепер nро
nагувати 11 .Іtо неї широ ·змагати.Бо nробувати nрипинити nоліл на віроіс- > 
nовідні груnи - ~ жаремні а•усиллЯ,а.ае nлекати й nошир»вати JІуха вза- z 
їмної толеранції,релігі~ної терnимости й :вироауuі.Іtости -це ~іч мокли- • 
ва й не .Іtуие трудна жо з.Іtійсненн.ІІ.Треба тіл:ьки доброї :волі,nередусім а 
боку світських 1 церковних nро:відииків. ; 

Бути толерантним суnроти л~дей іншого віроісnо:відаННІІ не.значить, а 
ІІК дехто жуuае,недоцін~:вати свойого в1роісnовіданнІІ,або зр1катисІІ npa- б 
ва річевої критики.Це не значить також то релігійно толsрантниЯ мусить ~ 
уважати :всі віроісnовіАQння рівновартними .Він м'J"'е вва,,а ти свою церкву 

/ПродоажениІІ на стороні 7-ій • 
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.Ьан Бравн. 

ПОЛОВЕННЯ·РОБLТНИКІВ ПІЖ ~ШИЗМОК. 
·tсо.ІІJІ говорити з 7РІІдовціwи деІІИих міністерств у Рниі,то и!ПІ'fьса 

врахіНКа;шо хорnорати.ізк • дімсніст»,а~е ~я робітииків,що в rхніх nо
иешханнІІХ rірн п·1- Кавур я гостив,хо.о:nоративіз-це ті~ьки nрограмова 
фраза./Корnор&ТНВіЗІІ це ТІ!ЮІ~ ГОСПО.ІtарСЬКИ~ ~ад.вкиfіt K1.J[ЬJC&~ ~ 

- заnрова.!!·•в JК7со~1иі---в-с.lтаJІ1r ,же Н1ои .то всі сусnі~ьні ІСJІІІСИ ~ груnи, 
з·•організу!!ВВDІИСЯ в СИН.ІtНК&.ТІ! й _zopynИ синжикатів асіо :Х?,оnораціr,сnівді
~а»ть ~~~ зага~:Ьноrо добр• .З&J!j,сць хоик7J);rв•ти міх собоІD И nрова.J!Ити 
боротьб;у,ВОИИ - робі~ Й х•nіт&~СТИ - ni.Іt ПрОВОДОІІ ГО~ОВИ деркави 
uа»ть nра·ц»вати гарконіІіtно,неков ч.аени одноrо. тіла,так·,щоб та cnienpaцx 
вихожи~а на ..ІІОбро цuого тuа ,це.бто; на.ціt .Л .IO.j. Ті робітники nрацzють 
nри· будові неда~еко куnеаів Карака~х,ідуть до nраці в годині 8-ilit рано, 

• верта»ть охо~о години·9-оr вечероu.Вор~ е ~енаuи робітничого син4Ика
ту /сnі~ки/,n~атхть uісхчн1·вк.~tвдкн,і то всьо,шо вони з~»тЬ.nро· свою 
принаJJехн1сть '!'О синдикату ,бо відбувати зборИ ·ru забороиено .• Хк опатать 
nрибпИзно nятнадцятЬ ші~~нrів на тихдень /шіnінr рівнавтрех z41/в кана
~іІіtських центів.Л.Ю./,а іеякі роботодавці п~атять uенше.Ххні nриателі 
каза.ІІJІ,що не зна»ті. нічого про :т .зв. корnора ці>: /цебта сnі~ки робітни
ків .і робОТОдаВців/ ,а ШОДО 40-ГО.ЦИННОГО ТИ><НЯ. npaцi,npO Я;r<ИЙ Так багаТО 
говорИ:nо-сх,то в РИмі яого .ше не ~gпровадкено• · .. 

З Іlодіол.яні ,o.Jtн:-- че ,я зна~-tшоІt·чсі.аька великих nідnрием~ти. Зменшили 
голини праці та nоІ'51льши."Іи чи. ело .робі тнивів .;.Ал:Еt то~~: у "що_ з~енwення годин 
праці завсіди \!:шnо в парі з драотичник зкеншеннт. rіnатні,та реформа nю
.ztям не подобаJІасл.;і.інки де.яких фабрИчРИХ -робітників· робили л:ооить ·терр
ІСі завваги дотичЕо ЦУ.Х зУін.~а з_аразом було ясне,що загальний р.івень 
платні знизено.~Fік Z"Іочапасп: реорrв.нізаціа.Поза більшим~ ·фабриками нема 
контрол-і на.п; годинами rrга.ці .~а з нова ··ве.:~~икі фвбрикё.нти иідчувають .~що rx 
нагnх.ІІ&ють біnьше,ніж треба.Платнп в Ломбарді~ буnа значно-нихча пnатні 
в Британії.Пересічна денна п~зтня звича~них роб~тникіа,nриuіроu.~ рівна
втьса ч1f2 шіЛінrа,около 60 ка~адіЯсь:ких центів.Ренти,розуuіетьсх,д;rже 

- низькі.~яле ціни постійно зростали наолідко~ тоrо.~що Італія затримала 
золоти~ стан..а:ар.u;.Також. є ·заu:ітне зuаrаР.ня всюли З!.tеншувати кошт праці, 
отже й зривати плати~. · · 

Вn?ав~ені робітники в ткацьких фабриках заробляють тіnьки окоnо 
12 центів на годину,а в тисячі таких,шо не заробnають фунта штеР.лінrів 

. на тиждень /Ф;rнт штерлінrів р~~наетьоя ох~о 4 доЛ. і 86 центак/.Асек;r
- рацію на безробіттх виnnач:у_»'J·Ь ,-ілЇки ЧSР.ез три uісхці,потік безробіт
ний >')'сить вдаватися за допоко):".ою реліф/' .Асекурація плат.ить безробіт-

-ному наJtбіnьше 5 шіnінrів '/цебто. ,ОJСОІІО 1 дол.і 21 ц./ на тиждень ,а ак
що безробіткиЯ е членом фВшнст~ькоr nарті~,то в додатку до того дістав 
ше трохи харчів із місцево>: ·фашистська>: організаціr.Одначе·маси.nрацю~ 
.ючого народу· в nQзa схемо» асекураці~ на безробітта,а току вони· змуше
ні ЯТИ за доnокогою або вдаватися до доброді~них організацій скоро тіnь
ки nереста»ть працювати.І коли -платнх в Ломбарді>: й Півконті нижча ніх 
у Британіr".то пnатні в КалІІбріr ~ Сицйліr ·нема що й nорівнювати з nлат
нею в Британі~ .я мешкав між селянами· в Сицияіr й мав нагоду nрнглян;rти-

-ся як тяжко Хм живеться. 
Під багатьока оглядааіи nо~уднева· .. Ітаnіа живе ·ше поняттІІІСІз nере·д

ін~;rстріхnьних чаСів.В деяких селах женщинам n~атать ц1в корони /около 
60 канадійських центів/ за стого.цинни~ тип~ень првЇі,а к;ужчини тут рід
ко де .заробnа»ть 10 шілініів /око~о 2 доn. і 43 ц •. Ехсnловтація тутеш
ніх хенmнн.,акі е терп.еливі,роботяwі ~ інтелігентні - це :rа::.більше жал»
rілни!:t ~)акт·,одначе вони не в вповні евіжомі цього.~сsо ·та!сі . у.:овини іс
нують таu уже ~овгі часи. 

В девких енцілійських селах люди не ~ли вареної гарачої страви 
~овше ніж nівроку.По.иза.~що їr ті ЛЮЛИ ЇЛ~ь,така Лідла.~~о nереоіч~ого 
ІІ..<гnійського робітника заставиnа б до бунту.nеакі родини не мож;rть со
бі позsолити навіть на·т.зв. гrома~ське вино.~шо в дуже деwеае.~а овочі 
дістають тіnьки в той сnосіб,що крадуть Хх із садів. 
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Про1ІІnа вt~JТКОГ~ аеааор_~~І&J/посі.аачіа ве.аиких каєт-.<іа ,'!!о J:~ 

н.а тих Ма"тхах не- Dterrь/ ви-;Ииу.Іа аиова а мж•ике·а неаа:rо-·ие33.аово.аен
на.Я O.IIНJJ че Jt11f!IІІ .mg .ца еnрева eltfir'ВI:rьca на наріваІЩ.ах в хаварнях та 
~~НИХ з~ор!Іх.Во ~· не за~ІІИ ІІ»JtИ nрикіріа строгости з кииуаого ро
ку ,коІІи то неаJtовоаених сnрJІтаІ~о .2 за·с.аано 40 концетраційних таборів на 
о"троих ЛU!арі.В камеи'оаома.: не.u~ехо_ !аор!Ііна а чув наріханнІІ На nред
атааників на :ана чених синJtИкатом .UІІ перегоаорІDааииа з ро~отомвцаки • .Цва 
раJИ 6111ь~е таких нарікань чув на nlаиочі.Кожна інJtустрі~ганізоаа
на аертікаІІьно а окр~і ра.ІІИ ро6отQJІавців і рабітннків,цебто paJUІ ниж
'ІИХ ступен1в,ІІJС1 sКІІJІІЧа»ть ,.ІІе,Іеrатів 6е:mосереАНо назначених синtvкажа-
ІІИ .Ва.аніw1 поаиціУ зарезервовані мв тtjx ,;во Ух на значув правите:~ьства. 
Іwзиачув~ ~~~~а1И кваІІіфіхації,ІІJСих викагаетьса вiJt nар
JГ!іііентарного посІІ& /значить ,mo вони муан·ть бути аnробовані фашист о 
ПарТіfІІІl.В ІІИНуіІИХ ПІІТЬОХ рОІ<З.Х ВСе б і . - _ . . %0АаВЦіВ і кан
ЦОІІІІрИСТ18 ~:~•~иа'І)<ИИс.- никамн робітників,що nраЦІDІОТЬ фізично .це 
сnричиниЛо- ба га то наріканна .UoJ[нa ІІегхо уІІвити собі несмак иа!'!нерів ,що 
3М71118ІІі BASBa ТИОІІ Зі СВОЇМИ ОПраваМИ .110 ІІ:JІерха 1 В і.ІІОМОГО 3 ЙОГО ВИСІІугу
ванна 8JІdатитеІІак коnаІІьиі.В домбаржії nрові.ІІИики бизнесу,яких я стрі
чаа,ие знали нічого про т.ав. ПІІJІІ:ову лрожукціІD,nро mr.y так багато гово~ 
р·ать урІІ.цоnці а Римі.Вони nризна'Іи ,що • ІнісТерство хорnорацій безnере
станно посиІІае Ук nиоьuа,але кахуть,'ІІо як би вони ві.ІІІІоєідали .на всі ті 
nиоьма,то не лишилоо~ б їм часу на nраЦІD.Я бачив домази,що Gірки страти
пи загранИчні замовІІенна тому тіІІьки,що бюрократи переWІ<З.д~ли й маю 
аракінна ,що робоtо.аавцнм неnотрібно ~~;окучав qрда JІ»деІіІ ,яка не роз yw is 
ціJІІІ, 

!ІІо ulніотеротео не кае ttіІІКоУ nрограuи,ви.цно видно хоч би з цього 
••to воно все цорgетьсв,коли тtІІьки чис11о роботоцвців обвднаsтьса й від
моаитьс~ дати свою згожу на ~ого nяяни.Одначе уряжники все відновпяють 
атаки.Оце вuішуваннв урадників в .ціла роботодавців в тим ві.цвкник боком 
фашистаької nояітики ,який рі.ІІКО nідчерку»ть .Зна·чіння цього може повсни
ти фохт ,що би з неомени все' більше ІіІ більше звертаються думками в наnрямі 
u 1..111 ті:\ рних авитур ,уважаючи це виходом 3 трудного nопожен:nя.О.ІІИн робото,. 
цвоtщь,говорячи про вагу економічної крі3и,сказав:"Бужо дуже багато ФВ
яьwивt1Х алврuі в ,ane тим разок "усить бути '~!ОСЬ ці!tс·но З.n:е .Війна 3ІІінила 
11 уоо". 

Роботодавці отверто nри3нають,що з фашистськими син.ІІИкатаuи neкwe 
ІІортрактувати,ніх зо старики робітничики уніяки.В nрактиці 3асам орга- 1 
ІІізації синдикату в та,що в синцикаті в віnвічальна особа,що назиааєть- 1 
011 гаповою або оекретарек,з якою роботодавець може говорити 6е3nосередно, 
nразі опору міz робітникаки а роботомвцем.В той сnосіб заnобігавтьса ; 
вовt<111 о;1роб 1 маоовоr акції або це!fонотрац'ії .Збори робі тників у фабриці ; 
uallao невідомі ,а в кит тЯ ввіІІwло неnисане- nравип·о,'І!О робітники ка10ть і- а 
ти зо авоУми скаргами до фабричного nровідника робітників,а він У•~ ІІде : 
.цо ueнazepa .j>абрики ,якщо вважав ~і охарги оnі!аданики .ІЬсщо виринав JU<ecь, 
оеріозне непороз111інна;тожl nарт ::!нІ урнжовЦ вдаються зо сnраво» до т. і 
за. оу.цу nраці.Л&кавти 11 отра::tки,розуміетьса,заборонені.Прові.ІІНИки j 

отраІtку пtм~гають карі двох років тюрки lt ).000 лір. 
Чи робітники мають оао~оду обвднуватиса ІІОJ[На бачити хоч би з цьо

го факту,що в Бо:~оніУ ,ак оnові.-ав мені оJtИн фабри'ІНиІt форкан,робітники 1 
можуть бути nокарані заажаннІІІІ до концентраці!Іного табору на неменше .як ~ 
18 кіо~ців,хоаи б вони злучиnиоа в груnу трьох або біІІьше 3 наміром по- j 
кинути роботу ,:sменІІИти nрожукці» або _.!Інше зробити якиІtаь nротест_.Правu, • 
що т"х1 виnаюси ріJІкі·,бо в краrні,nереnовненut· жоноІІІИJСВии тгt:!ної nолі- 1 
ц1~,nокриадхек1R •~.ІІНні баротис4 неаегко. 

То т;ут то Т:І.ІІ в нев.ІІоаолеииа 1 3ІІе воно наразі не •~зв вепикої вз.ги, 
., onoRiJtaИHІІ 1таа1Rоьких вигнанців у ПариІу npb nі.ІІІІоІІьву оnозицію є 
Р" •w" нажіею н!JІ <:ехтоu,НаціонаІІьні провіжю•ки зоваік не бояться nояі
Т.,ЧН•'ГО і!ОВСТ:І.НН>І,(\0 вipRTЬ,'IJQ за трИНВJІЦ.ІІТЬ рокіЕ ВОНИ ці..а:кОІоІ ЗНИ:ПИІІИ 
"ор\ння соці>Іаі:sку R хомун1зМJ.Почавwи від гру~на минулого року ВОі'\і' 

/nокінчен.нв на стороні 16-iR/. 



_ .. s-К.Фесенко. 
і~- с0хр.А.Т ".КОН6ТцLІ,БУ.U ЧИ ХРИСТОС? 

івенІ> 3 е _ _ іJЮоофаuи о-таро.ІІавнього ові ту. 
. ться- навпаки,що всі 3~и.цні світа nохо.цять не тоuу,що лю.-н не-

ж т_ували дорогу ·:Коифуція • Со кра та • Ву .ІІИ й .ІІагоuеа ,а.-е навnаки 1 тому • що л ю
JІІН були на·JІто ІІІИрики rx nосJіідувате.ІІяuи,та що людство на.цu~рно нехту-_. 
вало й не~туе на;уку Христа. · 
_ .Безnеречно в нейuовірною кривдою nравді й факtаu ставити Бого-чоло-
віка на о.ІІин рівень 3 людьЩІ.Во які б в~.аикі .аюди ·не бу.ІІи,rх відділяв . 

-~nроnасть від Христа. · 
Ми·:~~_оглн ... б- ще- nого.цитись рівняти Коиф,уція~Сократа й Бу.цу 3 аnосто

лаuи,і то ко.11и Зробили б .це nорівнання,3обачнли б,що наnменwий з аnо-
-столів Хr-,иста в :.юральни>І і духовим велитнем та му.а:рцеu у nоріонанні 3 
наV.більwйU 3 цих nровілників nоганеького світу.Тому в цій розвідці я 
хочу :tодати хоротхо оnис ·жиt:тs ВУ.ІІИ•Сократа,Конфуціs-Я ІІІагомела.Мовю 
· ціл•ю не в Дати· детальну біографію,аЛ:е лише_ відмітити ті риси їх жит
тя,що на!!більше стверджують неЯмовірність nорівнаюtя І:х навіть з аnо
столами Христа ,які не тільхи буіrИ мудрцsмй·,але вели житта повно само
пож~рт-вовання~чистоти ~любови Я: лрав.аи ~та маR:же кожен о лин з них ві.Цдllв 
свое життя за nроnовідь Євангеліr Хрнстовоr. 

Ми nочнемо з життя Буди.Певних рехордів npo життя Буди 11ема. Dci 
факти nеР.едавалися,з уст до уст на nротязі більш ніж 200 років і лише 
на лрчатку З-го століття були заnисані.Буіа ·родився біля 563 року пе= 
ред Христом від Сугqдани і Ме:(.І<оли Буда родився,то оповідають,що 1!.!!!-
Ві.а:разу став на ноги ,зробив сі" крехів __ -і .прО-ри-чав- ~.,.-іі-_с-Го.Ііова 
світу".Він виріс в nалаті своЯго батька.Коли він зобачив і зроз_умJв не
Dевність і :марноту Земного життя ,nокинув усе R niwoв у світ .• J;уда подо
рожував всюди "як жебрак і навчав лю.ztеЯ. своrх осJІrнень .І! ого науко ~а було" 
•о життя в стражданн·нм і щОС:S уникнути страх::.r:tS.ЮіJІ·,мусик.о знищити в coli 1 
Jдібніоть відчувати Я сі,радати та зректися всього .Загально :-Іого наука 
''уяа насхрізь nесиаrістична Я не мала в соб·і нічого -надзвичаЯного,що но 
'уло вже схазано іншими .Сам Буда був незвичаЯно--- забобонним і вірив У 
•ножество богів.йог0 уява npo світ була дитиняча Я казочиа.!Щприклад, 
3уда, ·навчав О.І!Иqго ·дня rtpo nрнqини землетрусів.Згідно Буди "(Х -., вісім • 
)дною з них явJJ:яеться чарівництво.Другою nричиною е те,що земля стоїть-
~ воді,вода на вітрах,а вітри на nро.сторах.коли вітри дують,вони х_ви
Іюють во.а::у, а ·Вода nотрясав землею.Загальнр про ЖИ·ТТІІ GyJtИ знають дужо 
•ало .Життвnис ·яого в більшости схладаеться з фантастичних r1аJ:Іок,под-1б-
іИХ току,що він-раз кинув свое волосся Я бороду в nовітря і воно·під
ІR.ІІося дуже високо TIJ стонл·о таu nоки якийсь_ бог не забрав !І ого до ве .. 
'есного архіву.ПрQ смерть Буди ми маv••о .ІІСJІКі цікаві ві)\оuос-ті.Одного 
~я Буда nриЯшов до лісху близько· села.Таu жив коваль Кунда,якиЯ з доб
~ОГ!> серця :nриготовив Бу .ІІі У сти .-Він а в йоuу свинячого мяса ,nриготова-
Іого на uягко Я :кирн:о.Коли Буда наrвс.іІ ІІяса ,то в· него nочаяися кольки V. 
Іого ж. дня він nокер.Перед смертю він сказав одному з ученикtв,що ко-

--- . DR. Н. Н. BRUS-ER j" 
ЛІКАР,АУ.УШЕР І ОПЕРАТОР. Практикував у шnита.ІІІІХ! у :Sі~і,!Ію Йорку Я--. 
Бостоні.Лічить внутрішні нёдуги й робить .оnервції. 
Говоримо nлинно ло ;ухраrнськи. Канцелярія й мешкання:-

..__·--- __ ~56 S~~_:' з::_~o~h-~Os_hawa_~~~t~.-~h_o~-:_ _487. 
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валь Кунда винний в його смерти,бо дав ~ому їсти мяса.Хоча мені здавть· 
оя·,що Буда сам nовинний був знати,що 1·1ому можна їсти й скільки.Перед 
смертю він ,ІtИскусував- з одним і3 своїх ученяків такі дрібниці,як в я
ки::t·сnооіб треба титулувати.молодІІІИХ і отарших ченців.Це був останній 
обід. Буди; коли. він умер то .мав OJ'O.IIO 80 років.Буда міг здаватися ве
ЛИТ}Jем .серед малих люде\!,цле він; в безмірно н~щий Мойоея,а .ніко~ не 
можна його рівняти вЖе з аnос'І'олом Павлом.Бу:ца не міг навіть дійти до 
розум іН!< Я едИного Бога ,що осяг Сократ·. Чи .можна рівнятr: смерть від 
смачної свинини 3 героїчною смертю аnостола·Павла в Римі? Чи ви знай
дете в nосланнях Павла такі фантастичні nояснення,як nояснення npo nо
ходzеннв; З"емnе-rруё-1з,що JJ;SІii :Sy.ц~'l Д;rя меІі:е в невнею ·тае:мн:ице~,що сn_і
льного можна знайти nоміж наукою ученика Христа й Буди. Ми .ІtИвиuось на 
світ з радістю·,як на_вели«"1Й дар Божий;· Буда ·днвиво?. на світ,як на ве
_лике nрокn·лттл. Нещастя-м _СС'ТОК !!іліонїв_ людей на Сході- в те ,що вони" 
uаючи діточий роз·ум ,стали uудистами ~ у результаті в С!:ітлі фактів і- І 
сторії м.и бачимо,що будизм. в .найб. і .. льш:Им Ь;оокляттям ·і тягаром східних 
народів. . · · 

Таким же велитнем серед кар;JІ'икіІ! ·е й Конфуцій,що :!.Jоднвсь ·.В 551 Р• 
nеред Христом.його батьки nоме.рли рано,.ото ж ві"н ріс сиротою.Коли йо- r' 
му сnовш:лось 17 рокіz ,він став ·комісаром над хлібними базарами,відт.,к' 
доглядц чем худоби. й виnасів nровінції .Пізніше· він став уЧителем і брав 
nлату за науку .Коли !'\ому було 56 років ,його. було nризна чен о міністром J 
в .nровінції ,за три місяці він зрезиrнував і до са•юї смерти nодорожу- J 
Ваа.Він умер,.маючи -73 роки.,розч~ро:Вар..им чоловіІ<ом:,незадовол_еним житт.Ям.
За свого життя він любив смачно "ло"їсти й добре виnити й не обмежував І 
себе в сім ,хоча з·на-в у вс.t·м:. •Ь:-tір~у .деякі дослідР-ИКИ йо.го_ :-?.ИTTFJ. :кажуть" 
що ·він розвівсп зі своею жінкою·.Конфуцій мав однG-го· сина .Конфуцій ві
домиМ своею систеr.~ою етики "що· стоїть на рі·вні е-тики Старого Завіту. 
Він був таксамо марновіrнrn:й лІС і Буд-9. М вірив "що води ~го~·)и й т .п. м:а
ют~ кожне своїх духів .• Він навчав ~що треба nоклоня·тись душа~.~ померших. ~ 
ПорівнЮі:те ~ого науку з наукою апостолів "що в вільна ві ':t вс іл яких :.tap- Е 
новірст в .Візь;,.:іть с?І!ерть Конфуція·"роз чароі!:аного старика _,що лежав без
nо!-~ічниУt ftі.лий~ у u:;ж:ку,з:і. gu_ертю Стс..рапа"-щ-о-nід каміхн.ям уб.ий-s 
ників молився за них во ім. я Ісуса Христа .:Конфуція пізніше державним в 

. декретом зрОблено _рі·з-tим с5ога.ї..!~_тз. nризначено r~ому другу ступGнь no ім-1.1 
nepa торові.ХіІ'!ці /китайці/ nослідували за наукою І<он,;:уціа: й на.;али во- F. 
ни в наІ!Іі дні в одним із на-';'6ільш 6езпоміЧни:-:: і теr.Іних :-!ародів_,вони f 
ЧИМаЛО В ТіМ. завд.Ftчують ТОМ: у "що ЙШЛИ з "а _Конфуціем .Со Є бSзПереЧНО ху- ?і 
лою ставити Христа на оден рівень з Бу"ою,Конфуціем і Сократом.Вони бу
ли великими серед малих~але в наші дні кожна дитина з пу6ли.чної ШІ(ОJІИ ес 
зиае більwе."ніж:'Бу.n~"КонсЬуцій і. Сократ разОJ!"в то:::t час я:к nеред іменем а 
Христа найбільші люДі{ нашого часу й усіх часів схиляли свої голови" ' 
відчуваючись малими. Р 

Не в кра!.!!ім: світлі ·вЕгл.ядав й. життя Сократа"сnеці.яльно коли ми ~ 
сnробуемо рівнятИ його з котрим ·сsудь із аnостолівоСократ ·жив у 5-ті., fl 
столітті перед Христом.Він.був Властителе~ -~ому· в Атена~ і мав яких _ 
5 тисяч долярів на наші гроші,що :І у ли в якімсь nідnриемстві .Він брав 
участь .У ві~ні як воІUС,і був_дуже витревали:t; 6ocиtt і в зимі він міг 
винести більШ ніж взуті·воІUСи.Він був хоробрІ+м воякоn.Сократ був 0д- н 
_ружений ·і мав сина .його дружина ,Ксантиnа ,ча-сто ·сварилась з ним ,бо no- lt 
вернуп:uи з ві~ни"Со:крат .нічого не рсбив~окрі-м того"що ходив по збір- 1 
них мі_сцях і дискусував у.сюсі спрS.ви"що очевидно дуже не nодобалось · с 
його дружині.Сократ любив виnити,але мав дуже добру голову й ніколи r 
не напивався до :краю .Оnовіда~ть ":110 в наслідо:к зловживання: вином :!ого 1 
ніс почервонів.Він нехтував-свою родиИу.В_Атенах певЕа ~олітична nap- Ж 
тіл була незадоволена з !іІ:ого а"1'аків на демократію й nід закидом":до в_ін·а 
не шанує богів "~о-~о засуджено Р.:а смерть .~ін умер коли мав 7С !JОІ<ів. І'; 
його останні слова ~ули лро півня.,що він був позичив.Він просив одногс 8 ; 
зі свої.л: учеників вернути за него с5рр.;--.з пv.сань П:хатон-а .~овідуємося~ 9, 
що Co:v.pa т був винни:t:!: незвича~:но неморальної nрактики "що r5ула і1оширене 0 
в ті часи. · 
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dh.v~z.-rJ_... Со. ~Іи? 
Corner S1mooe • ~ s~s., 

Oshawa,Ont. 
Phope 243. 

I;ICIJJ,-й<E ОБУВЯ, пАнчоХИ . Й. БАtАЖ. 
Ус.иуга дJІЯ Українців якнайкраща. Заходьте до наШого ск.иеnу 

й кJІИчте з собою дру~х. 

~---с-----~ . ~ . . . __ <ц-...".ц_: 
Phone 22. · . 10 ~ое st.~wa;Ont. Phone 22. 

Приготов.>rЯGМО ріжні медицини nic.>rя рецеnтів; nродавмо ріжні ~еди
uини,фіпьми,цукорки,цигарети та інше.Чесна обс.иуга. Скора й без
ПJІатна доставка·. 

'---------------~----------------------------------------_/ 
Останній з нашої іруnи ве.иитнів в Магомед.Він так саио як і інuіі 

tonpи nриродню геніяльн~сть виказуе всі оз8~кИ універсальної зіпсован
іости .и~дства.Магоиед родивсЯ в 570 році no Христі.Він ріс сИротою. З 
tочатку· Пас вербпюди ... а nоті:н нВ.нявся на службу до однівї баrатої вдови· 
Лдіджі .Він їй с.иужИв так добре ,що ·вона взя.иа його собі за чо.иовіка й 
·ри:,Іала його добре. в руках до своєї смерти .Як тільки вона вмер.иа ,Маго
ед узяв собі дві жінки того ж ро~еу.Всього Магоl.Іед цав··одинадцять жі
:о:к і дві наложниці .Дослідники життя МагоtІеда пишуть: nв його хара.кте
,і є глибина нечиСто'І'И 11 .В..бивство 11 брехна й nідстуn не зуnиня.ли його .Він 
·чив:~що В. певних випадках брехати _можна Всім"а сnеців:льно на ві~ні. 
<мер віЕ 63 роки старий на колінах моJІодої жінхи. . 

Ми можемо nодявляти здібнастИ всіх тих людей і їх оріrінальність, 
ле їх дорога й наука заве.иа міліони .июдей в неnролазні трясов~ни.Со
ра т ,1іагомед ,Буда й Rонфуцій бу.ии великі .июди й великі гр~. нако
н 6 вони жили в наші дні "то наnевно .nенкі з них були 6 nокаран,.....і з гід
о наших крі~інальних законів.Бог відкрив свої ~оральні закони людям 
в~лав їх їм у серцл.Поганські кудрці моглИ бачити сі 3акони ~раще 

іж ·реwта nоган"аJІе сього ще ·замало аби вивищувати їх nонЗ.д усе. 
Незрівнянна і світла nостать нашого Сnасителя nеревищує все най

раще"що ии можемо ообі улвити.його досконале життя"повне самоnожерт
и й .июбови,його наука й nримір,Його смерті. на ГоЛГоті,що nринес.иа ви
зояення людству"Його воскресення з мертвих на·ознпку-наwоrо примн
ення зБогом - все ее nримушує нас кликати дР Него:nГосnодь наш і Бог 
аш" та з обуренням відкидати богоху.иьні nарівнання з окремими .июдьми, 
к здібні вони не були б. . 

n:РАїнцям тРЁв.А Бз.Аїмної • FJ~.ЛЇrЇ::но.і толєРАнцІї. 
· . · /Продовження з і сторони 2-ої/ ~ · 

айкраЩою,але одночасно.бути вирозумі.иик й толерантним суnроти тих у
раїнців,шо на.иежать до іншоr церкви чи церков та не ворогувати на них 
зза того~що вони жещо інакше вірять та в. інакший сnосіб Богу молять
я.Можна з ними не го.а:итися в ..~tеяких рел:ігі~них питаннях."можна навіть 
хні nог.ияди річево JСритикува'rи й д~казувати,шо ·в цьому чи тому вони 
омиляються - якщо це nричиниться до кращ6го висвітлення якоїсь nрав
и - але проте не треба. ворог.увати на них,не треба гніватися на них" 
е треба nоборювати їх нелрав~QЮ та клеветами"не треба очернюв~ти їх 
а заперечувати їм_ права існування,або nра:Ва організуватися й nоширю
ати свої nогля.п;и.Бути релігі~но топєрантни:м:,.отже,значить завсіди А
сюди вимагати в сnравах релігії свободи лля себе,цінити тією свободо-
й у той же час nризнавати таку ж саму свобо~у другим"хот~ 6и з їх-
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--и!ми реаіІі~ниаи nоrа~Іаки й nрактикаки ки в 1ечоку не nоrожжува~иса.; 

добро украtнськоrо нароІ& викаrае,щоd украtнські віроісrіовідні : 
rpynи виховувван ~~Іей в .Іусі peairi1нot тоаераиціt.Бо акщо серед ук~ 
rнців не nрийде 10 ре.ІІ1r1ймоr .тоаераІ!ціt ~ІІJС'JІО пр_ові.ІНики одноt віроіоІ 
повіаноt rрупи жааьше бужуіь вороЖо наставааtи·своtх оДновірців з ін~ 
t ВіроіСПОВіІНОt rp~~-RКIIIO ~р&ЇКОЬ~~ rревD-RаТО.ІІИЦЬКі СВАЩ&НИКИ б~ 
ІУТЬ ааnриоаrати украtнців rреко-~~оаИків не сходитиса з українцими , 
nравоспавкики,ІULце каао стати.а-.-~~---0~~-!~ місцевості в АJ!берті /rп.вин 
нипавський "Вістник• а 15-ro вересна,1935/~ авщо буде так,ак в Оwаві, 
що І&ІІJСі новонавернені ~раВ9са~н~ .'.ВР~tнці наЗива~ть українців rреко-· 
катоанків поаакаки ~ аахаки .. - "'9 11 .немис_АИІІ.е буде обе.іІР.&ННІІ ухра~нців· 
бо48й у вввних загааько~в&Ціонааь~ справа~,некоааива бужа ніяка оці~ 
nраца.Закіс~ тоrо буІе роабрат,взаtкна ненависть,беанастаниа rрианя , 
та ще бі1ьша Іекораа1аац1·я і'рока.Sськоrо :китта.А з цього ніко_пи нічого 
nутнього й даІІ украtиськQt- сnрави хосенно-r.о не вийІе .Редігійна нt>т·ерn. 
кість ,брак вирозукіаости 1t- _тоаеранаі):. в оотаинах· віри ,ніколИ й ні1е· н· 
віщуе та не прино.сить н_ічого біаьше,_як._в_еа_и.ку шкоду дпа діпо.го народу 

• Є дуже. багато п~дей· того rtогnJІду,ІІІо,_ва_ mкоцу,аку нераз nриносить, 
бо~ьба ui·« віроісnоіІідники rруnаки ,треба винува_ти самий nоділ .Це ,од, 
наче кипьни~ nогпад.Так дукати - це то с~ке,шо винувати глибоку ріку_ 
за· ,шо перевернувеа Човен і втопиписа _т_і,!!ІО в човні були .таке дукан! 
на,-очеви.Іна річ,диТ.ИНІІЧІJ .Вина· .па.Іе не . .на. 'рік-у,,а на пю.а:ей,що не навчип; 
оа <!Ні керкуВ!іТИ човном· _ан.і пЛивати .Отке .~ІІкіс_ть за сипа ти ріку ,ак пра 
доnо.Іібно радипиб д!ти,треба ·навчитис-а r_хати човном і навчитиса Ппива" 
ти ,а тоді зак_ість небезпеки й шкоІИ бу це-." приекність і користь дlія тих• 
шо через_ ту ріку кусІітЬ чоіtйок. перепраматисІІ.Інакше ска;цвши 1 JІЮІИ ІІУ 
сать nриспособитисІІ ;~о· уковин .Так само багатьок ~·JІо над пита;.нпм сер1о. 
но не застанрВJІІJІD't.ЬсІі а,бо не хочуть r.11іІнути дійсності в вічі,здавться 
оцо шкодить по.Ііп на віро.ісповідні груци .та в ді!!сності шІ<одить не под 
а непр~trотоааиіст_ь .і нехіть приГ.отовитися вити й провадити громаnську• 
працю в :-tовнх уковіІнах,•JІо -їх по.Іі.ІІ створJоІ-в.Дехто хотів би стримати це} 
подіп,апе це річ неков~Ива .Заиі .nригот-рв~;~ти _людей 10 життя й співвитт. 
в новІ-ІХ уковинах в річ коиива,конечнр· nотрі_бна !! не дуже тr;удна. 

Неприготованість _наша полягав ГОЛОJ!ІНО в. току ,·JІо наші віроісповід· 
ні групІ-І,з деакики вИїккаки,не ІІають ще Духа :rопвранці'і 0 •до вони ·це н· 
виховаnі й ніхто не стараетьса вихов:У'вати.Хх .так,шоб вони себе взаїмн<' 
респ ек 1 увал!Г"1ІОUИііОвіроісповідних р:і.иниць ,які· їх. Іілат!- .І лІ< що треба' 
І< ого в"нувати за непрнrотоваІіість українців ,то хиба провідних пю1еR ,о· 
собливо свашеників,акі"за вс11ку ціну й во~ими сnособани стараються н• 
.!!ОПустити до _тіеt приГотованости ,а~. "~УІD~СЬВІІІ1~.ІІяти в людей 1уха репі·· 
гійної нетерпимости-й ПереІпотоповий .noг~~.wo український-наріn му
сить ~ати Сі.ІІну· віру,цебто одно віро:і.сіtові.цаннІІ. 

С-у;~ачи по току,ак dіпі.шість із .наших ·.Іуховних,а також і світськиf 
првідНИІ<іВ нераз говори~ь і поводитьса-,кусІіко сказати,що вонІ-І або cria· 
пи через посnі.Ініх ІВадцІІть піт або навкисне закривали очі на це,що 
в-продовж цих піт кругом них в Канаді та ЗлученІ-ІХ Державах ,~~;іяпоса.Вою
nо.Іібні '!О того Plin Бен 1;\инкп•и,UІо про·него ЧІІтавко в ОПС)І!іданні амер~; 
канського письменника Вашінrтона Ирвинr•а./Коротке·оповіІанна п.н~ір 
Van Vink1e/ .01ного різу 0 -де пере;~· американською революційною війною за-' 
незапевність ,nішов він· у Кетекип гори,заснув· так і спав ;~вадца~ь .111 т •. 
Пробудивса,як. уие бупо··nо ·війні а ко.11иш-ні анr.ІІі::tські ко.пьоні'і вие бyn1j 
нєз~ .• ~ежною американською репубпикою.Вернувши 10 свойого села ,він поба"' 
чив ве.ли"'і зкіни,аде не роз·уків,шо це ·все зиачипо.М.ін.віР. чув,як. в о~ 
ном;• >•і·ці бесіІНик говорив про ·гороианські права,вибори,поспів до акЕІ 
ри:v:..;;·' ,><ого конгресу,свобо.Іу,битву -на ВQнІс:ер горбі,·героїв· з 1776 року~ 
ane .•: .. , зсе б упо д.ІІІJ него ,ак висповивсІі Ваш1нrтон ИрРинr, вавилонським 
JІІа,..···но,·І-'Зін нічого не роЗ'уків.Взяпо ·ба-гато часу заки Р..ш Бен Винкп 
зро'.;"і-• •міни_.які~аи в часі йог-о·Іовгопітнього спанна та приспо·· 
со6Ився до нових ум о ин .Прой.о;е ,'з nаєтьсЯ;сце немап часу заки наші дуХОІ·. 

ДокінченніІ на сто оні 11-ій • 
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. 20 Simccc St.l:orth,Osha>va,Ont. Pho::-1e 99. ' / 

r--=GRJE!~sc5~{c}~E fG Rтс5r\Г7; .{Rд-$l k=--=~~~, 
l.;r. Gri~l:.SOll, :::.. '-.: . • ~r. т~х:. (Jreigh"ton. t: Mr.li. с . .i!~raser. 

А 1ЗСJ\:ТИ ~l ПОВ:іОЕЛАСНЮШ. J 
OI':fic<>:-

Oa.nadiaol Bank о1" Joi::IІІ<"roз,Oshavra,Ont• Phone 120. 

АД301·..АТИ 7. ::ОЕНОВ.іІАСН:~«И. 

~- ---~-- --,~с:5ї·~Іі}.J г & JSj\J ,-~-тs -- --·===~= -l 
~-~r.Gordon :J. Jonant,1:.c. & 1:r.A1.lin .i' • .d.nnis,B • .t... ,LL.B. 

7Й s:..mcoe .3t .а., Oshawa ,Ont •. .Phone 4. 

--- - -.. --, LcLJ 's s . ~ У Іv(д-гzг~-- ~- -~~~~=~=-==-.::"· 
L~!'i:.:e J?J10ne G7. АдlЗОhАТ,:1С-БНСЗ.с'<'·:::н;л і HOTAF. Res.Phone 2544-W. - І 

· . :lереводит:= LU:'9іль:-~і ~ -к~-.р:;і сr::рави ~ 

Sнite По.l,- rtoyQ.l Bank Fldg" ,25 Siп-~cot~ :Jt .• ~i. tOshawa;Orlt. · .J 

:х. .. ----·- -- .. - ---- ",/ 

А~зс-~~ ,псзнсв/S?~~ fір~~А/~;~\:~~~-я ~о~~.;,:~~~~р~ви. ЕизичаG ·---l-
1·~~ Y..ing Зt.~.,Osh~7HJ.,Oдt. -- ..ii1ones: O.t~:;'ice 445. Res.837 

-- ;;1с:рв.~~ ~~)~:~ li~ ~:~у~·:с~~~~~~~,І~~,:~ r ~-: • ср~~::.:-Р.:~- ~ -
!З.::t;-<;. і з yG ів. Еорса до ::·олуг, ) 

Cor. King t.; Simcoc o:>tз.(ov•:.r .Вr\.ssetts). 

----;s- к:v')~н~GTF-~cІ;zrs~··ri'gf\JПsІ~~ -~~~~~~~~='-~,. 
Regcmt o;~~0a~re BuEc;.ing, І 

I:ir.g St .Е-. Oєha·.va., Q:nt ~ 1-hoш:o::;.;. .. O-f':i:'~-Gв--17.80. nes. б б'~. І 
... '=-=--~-~:·--=-=--=-~-==.;=..;_:,=~-:.·.·.· _=.~."_~- .;.;=. . .:-...=....·':.:....:--=-==----- -----==:.-:.~ ,~=-< 

_ _ _ _ С.І;_ !~.J~.~-·-·~-~-)PJ.D .. - 'І 
O:i.:f'cc<'! Phone l;>l._,.- .г.r.~.с_ ... -~·:Зc\.li;z. u.,Y •• ICT. Res.J?hone 2"26. І 

Авт·)р z:н.r~-іі':О:К п: о 0:1-:..LKY оче?.. • .іJрода~ акул .. ·· .У.. 
Г:isney Block, ;:;9~ ;.:irc;' ;J"t.i: .. ,Oshв.wa.,Ont. ___} 

_;.__-:: --:-. .- • .. .=. . .:.·: .. • ·:.-- "':' -:-·.:·-·: . . .. -.. :- . ..:.~.-...:.::-=-::.-=-;--.-·.· ".":=--==·...::::~,·..;.:.=:-:-.-:::.; ·==--:----==..:--.... 

~ . __ І_)І<. JС-г-іі\1 F. BRC)C~ . . '1 
9,:fice P·non~ 19::>7. fl,;; ·'- '2 І S Т.. . .....•. Phon"' . .:-8_!_. ·: 

__ ._._, =--

H:.~.rrpaв .. 'Т:It.. ,.вИр~.- вз.є ~·~ вст-J.}вляs зу6J1 .• 
16. Sімоо.е сі . N. Osho.wa, Ont. 

Ад'3Сl·:•\. т:' :: :ЮТАР І. 
Засr:,'Т:Єl~ТЬ ?.СЯ:!-:.і c;:J::''.J.R.И - !~:з.рні r: 

2.4~· Simcoe St. 7 ~7. 7 0Shawa,Ont .. 
U:..1E iJ! ЬН і~ 

Phone -~~,__~?..· 
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г· кARN's АоП~ч..q, А sтoRE 
і Ме.:ж;;•цяии ,ФіJІЬ!lи ,Щі:rзре_тки,Цуксl-':к.;,;', :од; .. ~)k>J::о~зне t! Перекус:кв...СІсо:ра 
і - CSeзn.'<aT- ;<ост:J.зка .-
\. &8 ~ng St.E, ,~shawo.,CJnt • .Phon,e 78 or 7~о/і.,О11.0 ПОЧТ!і/ • 

CAMP-B[(L'S STUDІO = 
-'L'':"V.C'~"i-.Чrzt ФСТСТРАФ. 

:t rpyno:si ,Ротоrр!l·~.ії - вес:І,JІJІJі,ТОвариства ,родини. 
Стv .!';і о ;ї 1 .1 ЧІ:-:с.11.о.я:-

\.._ .. ,22~ 3іmсов ~t.s. ,Oshawa,Ont • .Phone 15. 

(-== S І BERRY'S 
СІ< 'ІЕП 3 YLFAIP-fi.\1. L Заве і nи найлln·.;а 'іКість по нq~нюrчах цінахІ ГзрЕа о !І слуга. 

" ===.-===-~=-=-=-p"""Q=-2~~~T1P Е s~;y~..;;.o~ё,;.;;"R"'"~a;o;E· A~on~~~· :""ІЕ...-:_1~;:-:у~--_;..--= 
М О Л Q Ч А Р :! Я. . 

... ...----

і 
: Лl!KORYG !'ІОЄUИНЧ:і 

:JttC:YC tt ~Л'Срожене. Най:краща як~.С'tЬ• f&.~тайте в с-вого склеnарЕ. 

:>, Goode & Son, .!:'ort Perry,011t • 

.:;>======;s;:=~==;. S"..--._ К R-ЄS~Gt-t~. L -, м -, Т E"""D;:::=· ==~=,_, 
В нас куnите всі р~чі _від 5 .цо 25 цент~в. 

чеt:нс. З з гос ті ть !tO Н9.С :~а кав·у й :::тuf'eв:ycJ.:y .І<осту~-tєр іг обслугуємо 

15-17 Sim~oe St.S.,Oshar.a,Ont. 

С) s нІ-\ vJд R r п L o-c~,_,d,-j ~t_"="т~D:=:=====----...< 

10 King.St.W., Ost:aw::J.,Ont. I'hnne lZO, 
Склеп :l)·жесьr-:их і хлоnлчих уб:рань. 

HA.;urv..a:ЧI ЦІНИ, НА:1ВV.'!!А i-JKl GТЬ. 

г>· ==========_=:::"8':=LJ:=::R:"":'I'=:=:J S;;=;'J '7Е. VV Е І_ R '( ') Т () j·'A<J-==-~~===<< 
і!':іл.:ант· нз. 
1 л-зг ::.:і cn .. 1:a т~:: ) 

)==- - VV.ГSUDDA,I{D- J 
І 638 Simooe St.;;щ;.tll,OSham~.,Ont.PhoГ-<' :Ш41. 
с ___ -с_ .~-{.6ішzклі;._ uоторхщ.!:Лі. I~!1J."'~D .. t.t:єuo ":rpoдasuo нові части. Оt'5слуга. 

',:: .. :,:-·ра ~ со:sісна. Робота І'!lр::tнтсва "::-t. . 
-,~с~==-===~-~=· 

( ---~ VJ-:Т.~r!JP\VIO'JC.І'J 
1 7 б Char1es S1;., Oshв.>1r1. On t, .: hon"' 78?.-J. 
І Ooal, Coke c"'n·ct flo u d.. 
t, il r.c.. ,.:'1;8., :> вуг іліs::: ,..кох о і JtpOЗ::l. Скора й Ч!;~ t!a. обсл.vrа .Utни ум ipкcJF.'lr 7 5 . 

·:~-'=-·=-'===-=-·· . ~"'7'-"~===· ....... -~--~-< . B-r_;=-----i'r-1 _ ... r<.\..__~· .. : , \J І' :. 
і ,. 

/-

( 
! 201 King St. W _-, Osh.J.H<: ... •,-," .. J.' :н· 1<0 1543. 
1 .Plшnbinв вnd HeatiJ.1r;· .J .. )п'tl'ctt!:·~.cr~ 

\.______ ---------~~r.з обс".'!уг.з.. FoUvP: ~~·_:J~~~-'-"_"_s.~-"-·--------------



І. -11-
й світські Рип Бен Винк.ІІі а роз уuіють зміни в духовоку житті yxpaїнrjl··· 
го народу в Канаді й З.ІІучеl!ИХ J!ержавах та пристосуються 11:0 створен•-І:t 

'. 11и ""інами уковин.А поки що такі засади,я:к ре.ІІігН!на то.ІІеранція:,сво·· 
, да .цуt•ки й совісти в справах ре.ІІіГії 1nраво жити й організув·атися: згі
. ,, з і uвo'Luи ре.ІІігійники перєконанняки й т .n •· - це все незрозукі.ІІий 
Н. НИХ Da ВИ.ІІОНС·ЬКНЙ 11СарГОН • 

1 ~~:/"!',одначе ,треба nідчеркнути потішаючий факт ,що між укра'Снським 
гr.J:•'.\1 закічаеться: зростаюче число громацян,·я:кі в справах ре.ІІ;І.гійннх 

' .,,,, .. ,J. ю·rь 'дукати неза.ІІежно від сво'Сх "nросвітите.ІІ:ів" і душпастирів. Ті· 
'1'''".!-':J,i· вже див.11яться на світ в.11асними очима :! розбирають В.ІІасним. ро .. 
"''··"' Н9.віть nитання ре.ІІігіJ!ні.Вони читають,приг.ІІя:даються: життю других 

. ре. дів, порівнують речі й витягають з цього відnовідні висновки .Оці cll
,.,.,;.!tнu думаючі ;українці НаJІеЖВТЬ уже ДО бі..ІІЬШе вирозукі.ІІИХ і ТО.ІІSран
!і" у справах ре.11ігії .в них нема упередженнЯ до ;українців іншого віро·· 

'
~"·'-ідання .Вони,коли вимагав цього за га.11ьна каціоіrа.ІІьна справа ,готові 
J.F.пvацюватИ. й співпр~цюють з українця:ки,що ка.ІІежать до інших церков. 
жG часто вони роб.ІІя:ть це навіть проти виразного спротиву сво!tго паро
.Пів, цим ог.ІІя:дом,я:к бачимо,вони значно випередили своїх душпастирів. 

: Пj::ічціп релігійної толеранції ,яки!'! св.оsю кровю освятили велихі 
~рці й ч.ученики за свободу думки,совісти й С-"ОВа в справах ре.ІІігі'С,вже 
tвно зро.зуміли й цо_ громад~ЬJ(ого житти прнміни.ІІи анг.ІІо-саксонці,сере.'! 
~их ми тут. живемо.Загально принята й прахти~ована ре.ІІігі~на толеранці-
поя:сню·s я:краз цей ,для б ага тьох наших провідних і ря.цових Рип .Бен Вин

~ ів незрозумілий,факт ,що мимо розцробn:ення. на чис.ІІенні віроісповідн.і 
~упи в анг.ІІо-саксонців замітна подиву гідна націовальна едність. І ·к<>-
І ми,українці,часто .ІІюбимо гово·рити,що нак треба неодно навчитися: ві.ц 
rгло-саксонців,то подбаймо передусік,шоб навчитися: від них,шо взаїмна 
І.ІІігійна толsранція: в дуже когутнім чинником у творенні правдивої на
lоІ·іальної єдности. 

А кромі цього,що релігі!tна толеранція: сприя:s консолі~ації націо
tльних сип,вона також в в nовній· -зroiti з духом і навчанням Євангелії 
>истово'С,я:ка д.ІІІІ христія:н в найвищим авторітетом у справах·ре.ІІігії й" 
>ралі.Христос же навчав тоnsранції словом і вдасним приміром.СJІідуs, 
, релігі:!на тоnsран·ція !Іричиняsтьси я:к .цо творення: й скріппення: наці
[альної в .ІІности ,·так 1 до. nоширення t:!: nоглиблення npa в.циво хри<?Тіянс ь
>ГО _цуха .Якщо так ,то проr;агува ти редігійну тодеранці·ю - це наw наці-
[альний і христія:нёьки~ обоDя:з.ок. . · л. С. 

/О6разець з греко-катоЛицького духовного семинара/. 
За ·ви-сокими ст іна ми· ~кИна·рського городу .110 nожовклому лис• ю·,що 

сипадо стежку,повідьними крок~ми dроnида похмура дюдська постать в 

,ежині катодицького· клsриха.Осінне сонце косими nроміниями об~ивадо 
олені З пистя: дерева; з да.11ека в:охоцив стукіт· і wум трамва'Св ,а· з поза 
сокої какін.чої заJ;"оро ци ,що відді.ІІювала ма.ІІий· куоок земді від решти 
іта,чути бу.ІІо кроки людей.Сонце заходюхо.Суиний дзвін на вежі ·семи
рської церкви к.11икав на 11ечірt;ю .Одя:·гн._ена !3 реверенду J:J9Я'I'A.U>-PaiL'r.O.ЗO-.-
aнyJIІІ й здріrнулася. .,~ -.-.-.-----~-.-·-- · . 
· - "І зн.ова кпнчут~ ·на nримусове "служеР.ня:" Богу ,з нова ректор кди
мене на примусове wпігунство за товарищами ••• Не піду І"- сказав ·до 

бе."Хоч би .цовепося: мені за це цорого заг.датити.Не можу стерпіти цьG· 
оги.і,І;JОГО дицеІІірства й 6дазенства .Устами ніби то хвадять Бога а В->."" 

!fd'-С!'!rН'дгпядати за товаришами ,чи вони модя:ться:,а потім і ти з цоноса>t:: 
ректора; црімати на .11авках у церкві,виконуючи релігі~ні праАтики, 

.-...-и з себе самqго й .іІюдей - х_іба це можна назвати служенням Богу!'!.'!~ ... 
nідлість ,.:іJарисе2ство ,боrохупьство ,прикрите nоверховним виконуваннн:t. 
туадівІ 11 -t 

+ + 
Вечір ,Він сів ка лавку в темному кутку города ,серnи;ий і сум ни:! .• 

~пево неначе зац'М~дgg;;Ші/:1~ян:J:Рg~~р1:;~~аf§-і~J~ій розгдяnаючись на 



LUKE FUNfRAL С.і At\ilБ'JLANCE SERVICE 
Л (; Г . 1 ~ Б Е '~; 1~ ~; •. 

І 
l 
>--

У с я і'г а 1 .. е ~ і Н і ч ч ю • 

Phc>ne ~;У--2.:::_Е.~~~; 

67 1:1Щt St .Е. , OsJl~'·a, Ontar1o. 

H&a~FA~A &УХА ·НА .~ЛІ.Б. 
Цуко~~ ~и:..tС 1 сі."tь~ t"ри~~'~ р1!сні··н~rіі~ЕF.~:ІОЖV-.В3 для .цpot"Sy" коров, 

р:сн~~ .і. -~~зporv.B~з.nna т~~~-- .tt_«?B·i'e .цо всіх ч_~CTftf.t аtіста •. L 

;th2~!h 

.• \ Н ·т Е 1, .\ ~ І. 
Гі~:.иготовJrя:е:мо всілях-Сі уелиuиn~о-J. Скора й безnJІатна дОС!'~еІ\::J • 

'.,_ 10 І~іnн .... ~ .~.J:·~onf'! ZS.-· Cshavтa. C:nt.- 5~~8 ::.1г.:оое ...lt.S.l!":on.з ·..iU. 

;;:--··:)~, rli-\VVA.\tv (:У( ) ! ~)'" Р k() Ol.JC Т S С() f'vЇ РА 1\..;:J 'r;=..;' :..............., 

~v~rytll:.1.:...:; in Lur.:be r~ 
'Зі:кна·j· п;вєрі, f.!·-..утрии~" rоит~ ~: т._n. 

С.Вох 74 - Phone рбО.' HeG,!;hone 8:"5"-;І. ::;8~ .Hb-:.'rt 

r- D. [~""'~т(С .. КLЕУ 
Зt. ,ust::-a7Іa,Ont._ .. --., 

ЛІ.f-СП::;нс-(;;F l TO:FдilLCT. 
:ЛіRу~ 6'~з :м.~'tицини .·i'1t": ~з.діо~.:rичР.v..:· -.t.iTJ.paт н.з !tiн:rn::oз·y ~ Jrlкy:ii":t:.~нf!·· . 

. 146 

,; . ~(_--~КЕ .. с С> {\і:. ;5ї5., NY-. --
G.Dвvid~on, .L:o.na·--:r~r. 

""Jy&·iJIJiн:,.кoкc,.·дt:;peno,ua:.ro'.T,""3a.: ::с,nісqк,.-шутеr- і буn:іrл:gні. ~~торіаn;~ . 
.lnniS &:'II'.nrgal'<t .;;tз., 0Giiawa, Ont. l'hone 1107. 

~~:=-::;:=-~==;;к~1:=t_=rl73K:;;:E=~=-:;;_R;;:;;.CAL.'"i: s TAT!~-l)' rN::>LJRANC:E ~-- ··"'-
E .... ·.~_I;' .. j.&~·:r .. sk1.,Zl4 Зecond .:\.v~·. ,йur Заlєзmаr .. .-Бсякі з.секуР!іці~ з· соІ!і.'І~П·~~~ 
т~,c..\:•J~a:iidX • .Ao~.i<ypyO).IQ житТя.доr..::и ;:!,.APtn·.rQJ(1 J:r1 .ТСІ.-ВО~ро-ла-т!·~~ЬНО::.'!'r-

- .. _ ... :- · Нв:.@Іе f?юро··в 9шз.ві з.:tг'l.riьнo:~i.rr;ouo. · 
19. Onta.rio ~·t., O<:it.awa, Ont. l'hш::.e 87<> .. or 687-W. 

·-- (І S.WHІT(~-((-.)AC.AN[} W()()~f) 
r.r~r·-:. :~··гіJ['"!.Н:• коl:с. ~ept;;o:eo. г.-о.r.лва .цлл ху.n.оби. Ціни Іп·І:~.ькі. 

li~t~ osnawa, l'hone 1~03. 
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~-
Phone 164,,' - .- -. . ·· . --~ ~~7e~~r.·. 
--~~~ -~~~-···~t~Oshawa. ~~і~-
У В А Г. А. І _7 В А Г''А І _ _ 7 і:\ А r А І 

рЦІІ:к поает:ЬоJІ -.~~о- за~а.о~~ьноrо віжО:ка oma:liot.JcИx :і .цооколиЧ!і:І$Х 7краtнці ... 
1!!о ·тЕАТР :JlAПCA Jiae на програмі 'рkж .ц)']Іі:е цікавих вистав. ЦХНИ НИЗЬКІ 
(Іаі.ІІ:f.:1!ь- -аа ·оrоо~~ошеннІІІІц в .прес :І. ,або в.цавdтеся' за інфоркаціІІІІи .цо :rп 

· ~вите,І[JІ TEATW "ДJІЕІСА МАРКСА, а він ра_-Ц!:f_Jtосо~~уzить Вак. 

·- /ПроJІов:.іення зі сторони. ll•oi:/. 
сі боки,поnоліступапа· JІpyrlil nоотать,-також у ревереижі.ІJерша постать 
дрігиупаоя й боязливо притуо~~ио~~ась дQ-грубого дерева."Отець префект"
робурмотів він до 'себе .,. nr,~оdачИть"·· •• Побачивши в куті при дереві 
epwy постать ,цей JІру-гИЯ: ще біо~~ьше иао~~suсався й кіо~~Ькока кроками отриб-
ув назад. · · · 

- Це- ти ;·ОтефаиЦІоІ? -- ие.ІІовірчиво. :1. ра.ІІісио сnитао~~а перша nocтirt')!. 
-Це ти,ЮрЦlІ>І? Ах.-а 11 ·так напудивс-R:.Га.цав,що то прв-фект. 
- Я такок. - - _- - - .- ·-
О ба тих.о ,ane сержечно а асм іяо~~ися. 

Ти не пішов? • 
Чого мені йти? підго~~я.ІІати цругих,чи самок~ no фарис~ськи коли

rися? 
А як nобачить? 
Так що? Я вже nорішив ••• 
Шо? 
· ••• nокинути цей вертеn л:ицемірства й богохуп_ьства,nе.tІмиути,по

Еинути цей с.екинар. 
Невже ж? 
ТакІ Інакше й не може бути.Бо хіба мо:ко11иво жити серед та~их об

Ітавин.Ані ідеr,ані о~~юбови тут нека.Наза.ІІництво,рабський дух,безідей
Іість,мертва обрядовщина,nорожна формалістика- це все· прикраси тіеr 
інституції,що виховув майбутніх духових nровідників нашого nоневопено
~о народу.На кого ж І! JІійсності ми ви_ховуекося? На автоматів,на без-
Іуwні машинки,на безхарактерників на n · 
• , Жити самоаванчому намі-сникові Христа на земо~~і, 
Іаnі,і буцеUО зрадкуВаТИ ВЛВСНИЙ НВрО.ІІ 0СВіДОUО НаВЧаЮЧИ ЙОГО НеnраВДИ 
'а' говорячи йому це,чого в :цуwі самі не nрнзнаемо.Зв~рни увагу хоч ·би 
Іа nослідні розnоря.цкення.Не віпьно нак ні читати ні студіювати щиро
Іароцньоr о~~ітератури,не віо~~ьно йти до читалень,не вільно ширити nросві
·и серец -~роцу,не вільно читат-и час·оnисів і науковИх журналів,а ·но;! за
Іершенн~ того всього зачинають уке.заnрова.цкуіІати nрикусовий Цео~~ібат. 
~с уже заотавио~~и nриректи й nідnИсати,що буДемо -безиеииими,докивотни
ІИ целєбоаки .Ра~;vй-ся,укра:(нський ~:~аро..:еІ ·Бу_,Іt~_кати цепе_б_с_:І.JІ,rцо~;і.,._ 
;и аіJІЬ!f1 в.1д" ~ин-их звнзхПJ"--1:~Зк~в - будеш маТІ-/ безжекних і 
<>з вольних паnських воsuсів,яв:'иІіН Паnоькі нас1;а:вники зможутЬ гонити- ку
и й иv. схочуть,а ·вони буд:rtь насліnо виконувати nрикази хоч би й на 
хоцу рідного наро.ца·r 

А теnер окажи мені: з аідки uи вийшли? З народа .Народ хор1~11~ь нас, 
·триuув ·нас .Ми ж інтелігенти ,від яких наро.ц мав nраво очікувати nr-a-
i на nолі .Церковно~у,nросвітньоuу,nопітичноку,економічному.FароА ~ае 
ра во глJІдіти в ·нас nриміру христіянського родинного JКИТТ>< .'J:a ж з_х;о•'"
е родинне життя це ·nідстава нашого громадського й, націонq,льнvго кл·r-
я .А ми що скаж:еu:О народу ,коли нас тут ні чого хо'сенного й ptJ3 умн·:-гv не 
чать? А яким же nрикірок буде>! о uи .цпя -нВ:ро.цу ,копи остане.tося до"мор·· 
ники кавапвраuи? Та ж ми будемо ~лл.н&роду ~ише sеликою колодою на до-



poaJ. 10 кра1110rо.а .-о тоrо ·е~;,.~е~~о ao.aoaa.tJtJUUІ·--tiOCJUJtD.,..eн .ва•~~ .. с11ре.ц 
di.t•~ оо8і•ених о...в,ие ar~~-.- аае овітс.аоХ інтежіrенціt ••• 

- 'lа8 1це Пра8.18оЦе ~-·-ІQІ&а .. .JЬ7ороаОРОСІМ1:ІоСІІ 1КО.ІН ПО.І;уJІаТИ 
про це •о•.;.. j, 'ВІ •78 ти ,шо •'ІОР•· о~а.ІіооІІ'l · 

- Ні,а "По'l · · · . 
- Хтоо• написав ожово "шаіце.Іь" на картці R при.Ііnнв.хартку на 

. JtJoeJ)i .2'0.1'0 Oфn&rnf:tOUиoro іи:іота ~нка .це аа Roro ІDПіГ7ИСТВО .та кар 
'rlca .вке в реІМ'Ора і він каке .• uо п.t.аоарівае fерасикови.а,вож:-о,ІІК зиs
еш,ректор уае .uвио хо•е прQrнатн а оекииsра.Rакуть,шо пнg•к~ .Іуке по• 
.ІіС!ие.r~оико .. • 1 х..о~і· 

- ЯХ та:к ,то ltoro _nрокенут•, . ;· • 
- ЗJІаетьоо~~,що тик ·ра аок він f!l:e не викрутиться .ша оа його ,аже не-

ка на Це ра.ІИ.Він незвичайно чесна R з.аіСІна .Ію.ІИиа. 
- Ну,о~~:к бу.ае а тики стра,еиими·трьока ро:каки та а СІі.Іиою отарою 

катірю,що ві.І снив пiuorli к.І!l'.ta'l · · 
- На це ттr ве .ІНUІІТJоОІІоUе.ІlбатНІІ:ки таким· сентіментаки не р;у:ково. 

дІІтЬоо~~. · · 
- От пі.І.Ііот•І 
- Тут пі.&Аіоть на :кожному кроці.В•ера на конфереиціХ;прикірок,ре:к 

тор rоворив~шо ра.ІИ спасіння и:уші свойого товариша,кокииR nовинен жоно 
он ти ректорові npo nрост;уп:ки _товариша. Та!СОГО· nове.ІІеииІІ в Чи rь ректор ,npc! 
ІUСОГО ОПОВі.І8ЮТІо 1 ШО В Гіаиазі~ й' оекиИSрі dув О.ІИИК із ИS:fбі.ІІЬШИХ ШТу- :: 
баків і киринників.Теnер він У'ІНТЬ нас коралі. Ха,ха,хаІ · ! 

- Тут,Стефанцю,та:ке,що R сам· чорт ногу зnокитьІ і 
- Так воно й е.До цього секииара,ІІК СІачу,nриходить переважно го.11о~ 

та.Прих~дІІТЬ О».ІИ воі.tІІКі .11ін.хи та та:кі,що ще в гікназіr квашеники о-/ 
гірками ко.ІІу.ІІ;ки собі nоnсували ,а не мають грошей на інші факультети. і 

- Правжу сказав~,Юрцю,SІ сам nрийшов сюди тому,що колись був ве.11и~ 
кик лінюхом. 

-Зі а~ною було інакше.Л любив науку,любив і люблю тяжко працювати,.. 
студіювати .!.~;учи сюди ,11 Jt;y~taв ,що тут ,стужіюючи теологію,зкожу краще ni~ 
знати Бога.Але nокилився,бо тут Бог дальше від меие,нк колинебудь ne- -
ре.дтик.Я хотів зна І! ти більше nравдИ ,а з !І nравду н. готов усе віддати ,го-. 
тов навіть терnіти-Але що к ки тут вчиuоон.? Вчимося як nравду nоборюва
ти або з~крив~ти,вчикооя фарисейств~,вчиuося всякого круті~ства,вчико
СІІ м.іи. ІІК виnравдувати nрикус о ви!! целібат і ro1sy подібну моральну 
гниль. . 

- Ну,то що нак робити? Головою стіни не розібвш.Така наша судьба. 
- Ні,Стефsицю,я не вірю в су~ьбу.Ми oaui piwaeuo про нашу судьбу • 

. Тй uавш рішн'І'ИСІІ аараа ,., тІ nк . · а:ку: ут ~ 
,· рис та ,нема ого nравжи. Геть відси! rеть з цього ба.ГиаІ 

Муснко ви~ти иа світ Во&ий,иа світ широкий,ясни:>: і во.иьии~.Крао:tня пора І' 
скинути ярко духовоr неволі! На волю! · , 

Немов· на команжу nолетіли колnахи з tхиіх голов,а nаси й реверенди! 
також.Зітхання уст ;упило а Ххніх гру.и:ей .На душі стало ле:кше. : 

r
-- $їNGER SEWIN~M '-HIN . НАL71ЛІПШІ В СВІТІ. : 
Проаеuо uаІІІИии .10 Шиття no nрист;упних цінах :L из жеr:кі оп.ІІати.ІІаеко 
всі части .10 каШин,оживу й rолкц.Можете иаdути такоі укиваиі,аже .ІІОб 
рі l!!lІІІИНИ no жуке низьких цінах .зверта:йтео:ь .и:о иашоХ аtенціr ,а ки ра 

1 до уділнко Ваu всі.ІІІПСИХ інформацій. • 
, Наша адреса:-
"- мr.~.ж.ноььs,аgеnt, 1а ontario 
(~~~~-- BATE') _____ S-HOE St. ,Osha-,Ont. ,!hone 636·~---··/ 

STORE . ')І 
заnла~: 

І 

J Тут н:~будете 
тити.Обслуга 

\ 
'-- ---

С К Л Е П О Б У В Л. 
черевики ,яких В:нt треба й по такій ціні ,що можете 
якиаnчемніша.Приходьте n кличте своїх nриятелів. 
~~-~~~о_е_ ~t ·~·-!_9_s!t~~·~~~· ·Ph~ne 1 ~-· 

І ___ _./. 
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-.d.тр.івай,Стефаицю 0КС)]І[е б nро-ти ті .ІІахи.шкацрJU&-~О.СіУ-"8· бодай 

В<!чер~, . . 
- Ні,за -що? ·за ці брудні шмати не вторr;увш нічого.Uhсода носитися 

ими. . -·~ 

Коіо девятої години вечером,на вечірніх молитвах nеред розважанням. 
' nливиА голос ректора ~ромовив серед nівтемної хаnлиці: "l знов дія-

вхоnив дві душі .з нашої тихої·. nристані .Помолимося,браття,за ї>он·ій . 
орот". В тій же самі~ х~л.і .два ~ільн~ вже,ях ·Соколн,богослови снді
nри столику в ресторані та радились яхі то сnрави їм треба буде п0-
одит.и~ шоб якнайскорш<! виїхати цо кана.ІІи. ·ю. П.· 

. Ю::~:2оВА: ~нА тЕМУ. Ш :Її. /nр~д~вження/ • 
nан: Це -~ивн_о: з т.а:ких. -уїдливих складникїв"ях сірчана кислота й -ї.а-
. натр,виходить. та-ка нешкіДлива сус>станція. ,. 
рій:Так бува завжди nри· хеlІіі:чних змінах: ,одні суб<>танції зникають,а 
-і $я. ... ,,'fяютьс-н; -і_ ці останні зовсім ·не подібні _на Перші ;Крім. їдкого 
ру є- ·'.Це· багато інших оснqв"так саvо"як багато ·в ріжних .к:ио.пот. При 
ці FГКоr~удь о_снови ·з якою буд-ь в:ис'}Іотою ознаки цих кислот. і основ 
кають"і ту-т кожний раз витворювться с· і n ь. 

~tпа·н: Td.R f сіль "що їдять "виниКла з кислоти? 
:ДрН!: Так.Соляна кислота та .їд:ісий натр цають кухонну сіль.Я розnуска
Ії в воді,nідкрашую .синім лакмусом· і відпиваю nоловину -в· другу шкл.ян
-...оцю скляну палочку намочено ~;s .. :КиcJJo:r і .Я нею мішаю в одній wклянuі .• · 
-іпан: Ррзсіл почервонівІ · -· 
r)і;рій: У другу я додам трохи їдкого натру. 
·і:!; пан: Роз сіл зостаєтьєя синім:. 
~рі~.: Бачиш тепер~що розсіл - це_ ·Така.~-u:-іwанина~що не може змінити цві
~- лакмус а ні в сині~ ні в черво_ний .Таку мішанину ~не основну й не кислу~ 
.:Зивають п <! в т р а л ь н о ю, ц<!бТо ба:.tдужою.Чиста вода теж невтра
,frа .Як Тільки дода ти до невтральногО nлин у - хай то буде чи вода,. чи 

WILLOW ·тЕА ROOMS 
ПЕРШОРЯдНА УКРАЇНСЬКА РЕСТАВРАЦІЯ 

. . 447 Queen St.W., біля Spadina Ave. ,Toronto. 
fіайліnша nожива no ум іркованих gінах .Продаємо мор. ожене •'? оду ,цигарет
~и~цигари -~ тютюн.Отворена до пізної ночі~та:кож у неділ~ й свята.Ко~ 
уrи приїз джаєте до Торанта ,.заходіть до на·с ,.а :ии радо лослужимо Вам • 

. о oJ-~~. ~' ,._,,. <П,..DAQO ./ 

' . _, . . '~'"·-·· . . =-==--... 
Phone 183 i_w.J SEMtNU К & F. STREL(HUK Phone 1831_w 

140 Conant St. ,Osl1awa,Ont. - . 
!УІСРАЇНСЬКА rРОСЕРНЯ й БУЧЕРН.1.ПродаЕ"ІО с:-rоживчі продукти. по. ум ~рко ва 
!них цінах .Продукти свіж:і •. М:....~-:мо Сl\..tачні Rовбаси,.шинJ<и та ~нw~ мя.сива~ 
а таt.ож молочні вироби .Осsсл,уга чемна. й <?КОра .Безnлатна. доставка • / 

~~- РЕТЕР SABAT- УІ<"РдІНСЬКА ТОРГОВЛ,Sl 
Phone 955-:М. 28б_A1bert st.,Oshawa,Oпt. .Phone 935-м.· 

Вся.кі матерії до шит-тя.~нитки~речі. до г{lфтоваюtя,.ж;і:.ноча одіж~а та:кож 
одіJ< для дівчат і дітей.Сведри~nанчохи й 'l'.n.УКРАІНЦІ,СВІЙ ДО СВОГО! 
ПАМЯ.ТАLТЕ,:'JО ЦЕ Є ОДИНОІСА УКРАіНСЬКА ТОРГОВЛЯ В 'ОШАВІ. 

~=- - MA~LE -LEArBAKERY- ====~-
!'l!one 58~. 185 B1oor 51; .Е., Qshawa. Phone 583. 
О":ИНО1СА В 0\ІІАВІ УКРАЇНСЬКА_ ПЕКАРНЯ ,яка виnікав н"йкращи!'! хліб і вся
кі інші печева.Обслуга скора~ чемна.Пита~те за нашим хлі6ои у сто
р'lх. У!СРАЇіЩІ! ПІДДЕР'яtУЙТЕ СВОЇХ БИЗ!f;і;СМЕНІВо 
~--- ---------



--- - . JoO 
~~-жрюнJJІь:к;У .киоJІоти чи оонови,зараз же цей ПJІИН зможе Jtати .11акму 
оові червонЮt чи синій коJІьор .• Я тобі вже казав,що швидче з.11учаютьоя еJІе 
менти не зхожі ОАИН l!O Другого.Тв:к само й nроміж окJІаJtнихами:ті субстан 
ціУ Ж:ШВіШ ЗJ!)'ЧIUDTЬQJI •••. 
Стеnан: Роз~ іІІ· ••• аКі не зхожі М'і:І: ообоІІ; наnрИІ<J!аJt,оонова ЗJ!учаетьоя з 
киоJІотаки,бо основа no овоУй Вl!ВЧ1 зовсім не зхожа на киоJІоту. 
АнJtрій: Так. Ооно.ви :.: nроміх ообо10 й хиодоти npo.uix ообою зовсім не злу 1 

чаютьоя,або коJІК й з.ІІуча_ютьоя,так JІуже мJІЯво й не цуnко. /':аJІьwе бyJta/ •. 

З Yl\FA1HCЬ:r.:OY ЄЗАЮ'ЕJІЬСЬІ:t,ї ПРЕСОЗОі ІНООВіАщУ -~І .СТАЮГО :r.:PAiJ. 
. 10-тИ літній. Юві.ІІеІt украіиоьхоr еванге.ІІьоьхоr .реdю~кованоr церхав

ноУ nрац!.в цьому ро~! npиn~Jtae 19-~ІJТЯ розnочат~r_в і ~5 році еван- t 
геJІьоько-рефор.uованоr місійноУ nраці між україноьки.u наІ:сдо.u на західно 0 
-українських землях.з ціеї. нагоди сіу.11о АНЯ 15,-го вереоня,19З5 року ,вла- t 
wтоване в Колокиї ур_очисте ~вtле!tне свято .ВоДнGqас з ціе10 ювіJІейною ypo-j 
чистістю. була nолучена іно.таля'ція nаотора,nроф.Вао:ИЛя І<узева в урЯд оу-~ 
nерінтенJtента Украrноькоr Євангеяьоько-Рефоркованої Церкви.Сдіl! відміти
ти,що ці noJtiY треба вва:кати,як noJtiY історичної. вагц в українському на
роді взага.ІІ'і~а розвоІІ Укра:іноько{ ЄЁа;;гельоьксі_-Рес;юраованої Церви зокре-1 
ма. 

ЦеJІ і бат і греко-ка тоJІІіцьке 'ІУХовенотво. Свящеюш Плятон Мартинюк 
ЧСВВ виД~в цього року твір- н.н.~Неnо~ільне серце оященика в службі tог~ 
й Церквіn,в якому гоатро осудИв жонате духовенство а вихвалив целібат, 
як ОдИН з найкращих засобів для осягнення христіЯноької святости .У від-. 
nовідь на це ОдИН із чо.11ових nредотавників католицької церкви візантій
сіького обряду nід nсевдонімом Єре.uія Теольоr nоr.:істив на сторінках що
денника ''J!іло~ статтІІ-критику ;"І.н .• "Зн"славо!Іення історії наwої церквИ -
вінець целібатної реформи".В цій статті на nідста~і текотів зі Селтого 
Письма та данних із вселенських соборі!'! наглядно ви::азав безnідставність 
і І-!ехрис'тіяпоькість целі.бQ. ту ,а самого автора повищого твору ,свящ .1\арти
ню,;а назвав nponara тором м'ініхеttської ере сі .Свою критику за;:інчив Єре
мія Теольоr nереотерігаючими. словами: "Хто llac незачпдЖениtt розум ,нехаЙ 
оа11 nодумз.е~. ~нова Зоря" ,орган еnиокоuа Хомишина ,відповідаючи ·н.з. цю 
критику,від себе критикуе,що "Єреt~ія. Теольоr до r<риТИІ<}t нє доріс" та до
дав сяо'!: міркув~ния.,що "Єре~Іія Теольоr студіював ш1буть nротестантське 
богословів". • · · · · · · ·. 

Целібатоькз. морз.ль.Ч~ооnиои г.оД>юТЬ,WО Б НD.йблищому часі буде В Пе
ремиwJd оензаці:1ний nроцес проти одного з уніятських /Греко-католиЦьких/ 
священиків зз. знасилування сільської .цівчиии.Тло розnр:::ви олідуюче:До 
згадо.ного священика зголооил:>.оІІ '1ОWКОJ!ОБана з n осьбо ·· . 
ки урод'женнн.При ·ш · · · О-!ІНВ собі надужити довіря дів-

насилував ї'І:, У аисл і ді за цей вчинок ,nрокура ту~-- .з. виготоЕила 

акт оскарження. Коломия, Серnень - Вересень 1935. 

• • Ї'І;к~~;~е~~ ; і • с;о~о~И • 4:о~/ • 
зверну.ІІИ оружжа nротИ nаци<J<ізму - і дотеnер та .боротьба nроти nацирізму 
в вnовні·уоnішна,бо економічні Я громаJІсь:кі ·утиски на "ін'rернаціопалі
отів" такі тяжкі,!!ІО ТіJІьки ті,що в дуже рі"!УЧі,мохуть виде,Р.хати. 

/Перес ід з анг.ІІі·<:ського. JI. Юків/'. 
. ' . . . . .. .. . . . . •. . 

Прг.вдивіоть рівняв nраведно:~~у- стежки його,безбожF.~ же ч"'рез свою 
безбожність гине. Приn.Со~емена 11:5. · 

LEM'S LAUNDRY '1 
136 Simooe St.South,Oshawa,Ont. І 

Сl.."_.,шо с кляси ручна nральня. Робот;r виконуеІІо вдоволяюче для на!'. біль
wе виоаглцвих. Збиравмо !І доотаБ.ІІяемо безnоІІатно. Ціни ни~ькі. 

/ 
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"НАШОГО с л о в Jtlf. ~~J 
н . 

І СВіПЦЕНИК РЕдкЕБИЧ ПРО ПРОТЕСТАНТІВ ЕТ СЕ~ЕШ, 
з j Свящ.Ре.ІРСевич,що теnер s nарохом греко"'-катопицько~ церІ<ви в О:иаві, 
.~едавно огопосив відчит npo всепено~к.і соборн.Відчит віДбу~ся.Тріваа о
~ ІОJІО двадцяти мін ут .в цьому відчиті. говорив .він в дійснос:rі тіЛьки npo 
-~,цин собор - нікейський - та Арія.ГоворЯчи про: це ,шо Арій заnеречував 
оже.ство Ісуса Христа ;свяще.ник. Редкевич не з11недбав добавит.и ,що й теnер 
такі JІюди,що не віряt_ь ;у ~ожество Ісуса Хриота.ІіІІенно nротестанти,які 

отяй сnівають nісні Христ;у.·на славу ,то оо:нак ;у Иого божество не вірять. 
· е забув також nригадати сJІухачам,що й між ;укра~нцями в Ошаві е такі.Та 

ta нещастя свящ.Ре.цкевича не всі його сJІ;ухачі б;уJІи· греко-католики,які 
' Sез застереження nриймаВІть за nравду все ,шо він ~~~ до вірування nодае. 
Ііж сJІ;ухачами буJІО кілька rtРОТе.стаитів,які.- ХОЧ не е теоJІогами а тіnь
~и робітниками - визнаВІться в багатьох nитаннях христіянсько~ репігії 
~леко кра_ще ніж свяt~~.Ре.цхеsич .По відчиті-о.цин з них встав і сnростував 
-~еnравдиве твердЖення nрелегента до тично nротеста_нтів .Дещо змішаний свя-
-ценик тоді поnросив дати :!:ому хвИлину часу надуматися,а надуиавшись,п:·л·-
-~нав ,що такі nротестанти ,як nресвитеріяни.,ме.тодисти й баnтисти в боже-
:тво Ісуса Христа вірять. 

Коментарі з лишні •.• Хочу Тільк.и сказати ~~по як би свищ .Редкевич по
іув довший час в Ошаві й дав ще кіJІька відчитів на такі й т.n. теми,то 
ІКраїнські nротестанти ще нераз· заставиJІИ б його думати й своїм паро-, 
.:іянам про nротестантів nравду говор11ти. 

~ЛідуЮЧОГО ТИЖНЯ" СВІ.ІЩ~Редкевич ВИГОJІОСИВ ше ОДИН Бідчит.Оголощена 
'Гема цього відчиту була "Огляд українського життя в К:lнаді" .На ділі з 
~ього відчиту cJiyxaчr довідаJІися на!!б~льше np0 Сер~фима,~акарія й Іван~ 
3одруrа.Цей відчит трівав уже окоJІо nівтори години·,аJІе багато часу за
jрали оповідання про деякі комічні еnізоди з "архиnатріяршої" діяльно
~ти Макарія й т .n .ДаJІьше ,Як треба буJІо сподіватися ,від прелегента "ви
JИJІИ"' немало nротест~ ити та а в такефальці .закінчуючи свіt.: відчИТ ,свящ. Ра
дкевич nриобіцяв,шо буде nродовжувати відчити на ту саму тему та,шо на 
~ругий тиждень буде говорити npo чотири українські політичні групи в ка
иа.ці:греко-катоJІиків.,nравосJІавних буковинців,гетьманців і У.Н.О./Ми -не 
знаJІи,що греко-катоJІики й правосJІавні бУковинці в поJІітичними групами/. 
9і..п:так зробив слухачам духе велику й нез ви чв.~но 0 u. Wiy'' несподіванку ,по
даючи їм до відома ,шо щ. .. разом на питання іІідпоЕідати не буде та ,шо ко
nи хто мав ·які питання,то.він"відnовість иа·иих·на другий тиждень.Потім 
візвав п · · 
ворив сижячИ ,з,.чав .співати nще не вмерЛа Укра~на" .Присутні прилучивши
ся,допомогJІИ йому докінчити і •••. будьте здоро.венькіІ 

Деякі сJІухачі,виходячи з саJІі,казаJІи:"нині старик nерехитрив нас, 
aJie на.другий тихдень дамо йо•у ТіJІьки питань,що буде відпоаідати на 
·.них· до півночнn. Та ,здавться;вони· "·сnраву" програ-JІи·,бо че>:ають ухе не 
·.ц~угий а Четвертий тижжень,а приобіцяного "поJІітичиого" Бідчиту нема та 
.й нека. О .к .о. . . . 

ОШАВСЬКІ ВІСТІ. _ 
В Нед:І.!rВІ.: 4J-ГО ][ОВТНЯ,Цор·, .іві,ІІ;б;уJІОСJІ nОСВЯЧеННЯ украЇНСЬКО\: право

славної /жуківсьхо~/ церкви,ако~ nарохом е св~.А.Сарматюк. 
На місячних зборах Укра~нсьхої Пресвитерської Церкви,що відбулися 

в недіJІІD ,13-го жовтня ,рі!ІІено відсвяткувати 10-JІі тнВІ. р ічниЦВІ заn о ча тк;,·
ваНР.я у с:>аїиського евангельського руху в ГаJІичИНі ;3< Ціеї нагоди відбу
цг:::сся с.;креме богосJІуження й. свят"очни!'! концерт при kінці 4иo-rona.u. · 

У оонборчому окрузі Онтаріо, до якого наnе><ИТЬ Ошава ,посJІоІІ до !!ОМ і
ні.'Іг."но;·о nарJІНІІенту виб~иий В.Г.Мур з ліберальної партії. 

В недіJІю,20-го ховтня,в домівuі УНС Бідбулася з рамени УСНО сту-
дгнтськ'> дебата Ііа Тем;у:"Рішено,що кіно є більш корисне ніж Т&атр••. 

/докі~чення на стороні 18-ій/. 
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. .,. !!!• 
JІо&око 0ссм;о.- R suCD -~- ... са-:вка • cтapospaellldl авр.ИаІІ& 110 
.8о•риа o60aFf''l'• :rsраtнц1в 1t ПоааЬ ц~ёІ кісщевооти через 24 pOJitИ 

,. • rарав~уе •••- мбру ІІВість 1 ......, :Oбu;ri'y • 

.-,р~ r~ 1 сини, 
~с'rІІт.еаі. 

УКРАЇНСЬКА ПFЕСВИТЕРСЬКА ЦЕРКВА В ТОРСИТО 
на 135 Веверлей Ст.,близько Дундас Ст.· 

Зібрання: КОхноr недіІІі рано в год.11-1й, вечером в год. 8-ій. 
· Коzної середи в год. 8-ій вечером. 

Витаемо всіх. · · ЦЕР"іСОВНА СТАР!ІІИНА. . . . . . .. 
/.Іокіиченнн зі сторони 17-or/. 

Афірмативну сторону піддержували !.Лоnух· і М.Владика з Ошави,неrативну 
сторону піддеркувапи Стоrрин і ПавІІІІК з Торонто•дебату виграпи оwавці. 
Торонтонці волод1ІІИ краще українсько» мовою,апе зате оwавці мааи силь-
ніші арrументи Я біпьще придерzувапися .теми. · · . 

довідувмо ся з достовірних дкере·а ,що де ІІІ< і на.JІМірно nпобоJІиі" ошав
ські українці робпять заходи з 'організувати тут ще одну правоспавн·у 
церкву - автокефвпьну.В тій ціаі незадовго мав приrхати до Ошави один 
український автокефапьний священик з відчитом.Оwавці,ма~те міруІ 

ЗАГАЛЬНІ ВІСТІ. 
Ліберапьна партія,ІU< того треба.буІІо опод:і.ватися,виграаа вибори 

до дом~1яаьноrо парляменту,ІU<l відбуаисЯ·14-rо JІовтия,ц.р. На. 245 по
со.ІІьоьких місць zіберuи аrати:wуть 171 ,-консервати .40 ,громадський кредит 
17,С.С.Ф. е,а решта nартій і партійок . ."9· . 

У виборах до домініІІльноrо nарІІІjІІЕІИ"J:.У бупо тринадцять комуніотич
них канди.ІІfіт.ів.Всі ПрJ:tІІАІUІ.ІІИСSІ·l2 3 НИХ ВТр&Т.И&И деnОЗІ'JТИ.Іfе ВТраТИВ 
аопозиту· Тим Бакі~о кандидатузав у Віниіnеrу,щоб nошкодити кандидатові 
з С. С .Ф •• rtnooвi ,rj,na виІІшов побідно ./кан.цица т. tра"І:ить депозит коо~~и не. 
здобу .. е ПОІІОВИНИ 'ІОГО ЧИСІІВ· ГОІІОСів,що здобув вибраНИЙ КВНJ1JІІ.дат./ 

,313 Albert st. Dl XON COAL Со LTD. 15 Xine: st.qF· 
l'hono 262, l'hon!! 266, 

General. Мotore Wood; ilelsh Anthraoite; 
Semet-Solvay Ooke; D.lo Н. Oone-Oleaned American Anthraoi te; Body ;;ос, : 

-(anne1_ Oo.~l~~mpe~1al lue1 ~і~; Gravel; Lime; Sand; Oemeilt. . 
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