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Редашійнг

Не можна миритися

Відомості які доходять

до нас з теренів „людової

Польщі" про життя і долю

української меншини за-ставляю- ть

українську еміг-

рацію у вільному
світі підн-

яти голос в обороні тих на

ііих братів які мужньо і гід

к0 _ із зброєю в руках зах-

ищали свої прадідівські

зііл перед сваволею і тер-

ором
польської комуніст-

ичної влади в 1944-4- 7 рок-

ах за що стрінула їх под-

ібна доля як кавказьких

верховинців і кримських тат-

ар що на доручення Сталі-

на були масово ліквідовані

а недобитки виселені на сиб-

ірські пустарі Кремлівські

народовбнвці не завагались

би були ні на хвилину як

говорив Хрущов у своєму

таємному докладі на 20-м- у

з'їзді компартії у Москві

зробити те саме з цілим укр-

аїнським народом Не доз-

волила їм виконати цього
диявольського пляну чисель
ність українського народу
Але чого не можна було
зробити з цілим народом
то практику народовбив-ств- а

з переселюванням суц-

ільних районів застосован-

о до українців які опинил-

ися в межах „людової
Польщі" Большевицька Мо
сквай комуністична Варша-

ва виготовили один спільн-

ий плян ліквідації українс-

ького населення Лгмківщи
ніг Перемищини Ярослав-Щин- и

Чесанівщіїни Холм-щин- и

Підляшшя і іПолісся
8 парі з масовими арешта-
ми і вбивствами бійців УПА
та безборонного населення
прийшло в 1946-4- 7 рр висел-

ення українців на північно-захід- ні

т зв відзнскані полВ
ькі землі Залишені автох-
тонами українські землі
були знищені — більшість
ЇД спалено поруйновано
Українські церкви Народні
Доми читальні „Просвіти"
кооперативи й взагалі всі

турні і матеріяльні над-
бання цілих поколінь Ще
До сьогодні після десятьох
Років більшість сіл залишн
ся пустирями зарослими

дайми а спроваджені
™ї польські колоністи не
Радо поселювалися в цій
Людній пустині

урване з прадідівської
стероризоване україн
насеїІИя перейшло"ло примусового поселен

на нових теренах Воно
еіп "РЄДМетом жорстоких

еРиментІВ депаціонал
дЛ ' КОлгоспних злиднів
чоГ веРало не за--

К0ЛН пРийшла
"ля

: гомулківської відли- -
вукРапці „ Польщі на

теренах поселення взя- -

но2ГаТИ свое кУдьтур- -

Га г'""мчаию за- -
ли здійснити свої за- -

Дущев1 бажання
ДІЛІвсі

повороту
землі Та тут

1917

стрінулися-- з новою хвилею
польського шовінізму Поль
ська комуністична преса вда
рила на сполох Вона пише
про те що „поворот україн
ців на землі з яких їх ви-

селено почався весною 1956

року Після Жовтня цей по-

ворот став масовим рухом"
На Лемківщину її інші ук-

раїнські терени почали ма-

сово самочинно повертати-
ся цілі родини Та на місці
стрінули вони не лише по-

палені й поруйновані свої

господарева але й спротив
з боку польських колоніс-
тів та адміністраційної вла-

ди Щораз частіше трапля-
ються випадки мордування
поворотців Польська адмі-ністрацій- на

влада примикає
очі на ці злочини Взагалі

ця дуже складна але пеку-
ча проблема якої ніяк не
можна замовчати або якось
обійти дотепер нерозв'я-
зана варшавським урядом
Хіба лиш в інтересі Москви

лежить розпалювати націо-

нальні пристрасті організу-
вати українсько-польськи- й

фронт щоб таким чином
легше прибрати до рук
Польщу й Україну Бо доб-

ре зрозумілий інтерес поль-

ського й українського на-

родів яким судилося бути
сусідами вимагає справед-

ливого поладнання всіх спір
них проблем Одною з них
є саме проблема українсь-

кої меншини в Польщі За-

подіяні кривди по відношен
ні до українського населен-

ня в Польщі повинні бути

направлені згідно з приня-тим- и

'засадами статуту 06-єднан- их

Націй у якому го-

вориться про пошанування

прав народів національних

груп і людини

На всі ці моменти пов'я-

зані із життям нашої меншії
ми в Польщі було нещодав

по звернено увагу амери-

канському урядові в окре-

мому меморандумі Україн-

ського Конгресового Ком-

ітету що за підписом проф
Л Добрянського був пере-

даний державному секрета-

реві під час перебування в

США польської господар-
ської місії що старалася

про американську допомо-

гу для Польщі У меморан-

думі підкреслено що по-

руч усіх інших передумов

уряд США повинен поста-

вити польському комуніс

тичному урядові такі пере

думови економічної допо
моги: 1) звільнення з тюрем
соток вояків УПА яких єди

ним злочином є те що вони

боролися проти- - московсь-
кої домінації над Україною

2) цивілізована та рівноряд

на поведінка з українською
меншиною у Польщі 3)

привернення прав Україн-

ській! Католицькій Церкві

та іншим Церквам які ви-

нищує Москва 4) дозвіл

для українських допомого-вн- х

агентств які є на Захо- -

У Зелені Свята віддаймо поклін духам предків і Героїв

Перший вилім у західній системі

Недовго пришилось ждати на

тс як під нплпиом останніх со- -

вєтських „мирних" пропозицій та

спритних роззброєнсвих маневрів

поступово починає зарисовува-

тися діра і тріщати солідарність

замдіпх держав по відношенні до
спільних пробіем оборони перед

московегко - комуністичною аг-

ресією Оце не зважаючи па про-

тести уряду Америки міиістер за-

кордонних справ Великої Бріта-пі- ї

заповів ЗО травня що Англія

постановила розширити спої
тор-іовель- ні

взаємини з комуністич-

ним Китаєм Англія яка вдержує

нормальні дипломатичні стосунки

з урядом Мао Дзе-інг- а рішила

односторонпьо проломити дотепе

рішиі обмеження торіівлі з кому-

ністичним Китаєм сподіваючись

таким чином поправити свій бю-

джет Постанову англійського
у-ря-

ду

подав до відома міиістер за-ко- рд

справ на спеціальній кон-

ференції У Парижі Він заповів

ню Англія думає подвоїти свої

торговельні обороти з комуніс-

тичним Китаєм Вона буде достав

ді працювати в Польщі

Всі ці вимоги слушні й

оправдані як теж вимога
українського населення в

Польщі повернутися на свої

прадідівські землі Не мож-

на миритися із станом без-

правної і злочинної сваволі

різних „хуліганів" жертвою
якої падуть наші брати в

Польщі Винищування ук-

раїнського елементу заог-шоваї- шя

польсько - україн-

ських взаємин тастворюван
ня конфліктів — це загра
імперіялістичної Москви

спільного ворога українсь-

кого й польського наоодів

ляш Пейпінґові авта тракюри
залізне устаткування електричні

мотори генератори гуму хемі-кал- ії

різні наукові інструменти
і т л

Крок Англії стрінувся з гостри-

ми протестами з боку Вашінґто-н- у

де ьзажають що це не ліше
загрозливий вилім з прийнятих
взаємних зобов'язань але й сер-

йозна загроза для безпеки захід-шог- о

світу За прикладом Вели-

кої Брітапіі підуть другі держави
які теис хочуть заробити па тор-

гівлі хоч би з канібалами

Міиістер закордонних справ Ка

чади Пірсон теж заповів що Ка-

нада піде слідом за Лондоном Та

на самих торговельних взаєминах

ще не закінчиться Совєгськпй
Союз віддавна веде акцію за

допущенням комуністичною Ки-

таю до СН У Канаді давніше вже
підносились голоси за визнанням

комуністичною режиму у Пейпін-ґ- у

а тепер створюється сприят-ліш- а

опінія за проломапням ізо-

ляції комуністичного Китаю з

чоіо може лише радіти Москва

якій ідеться про ізолювання Аме-

рики

Уряд США заявляє що він не

поступиться по підношенні до
Пейпінгу Але як видно всякі

'
флірти з Москвою — конферен-

ції і паради сприяють тому що

суцільний оборонний фронт За-

ходу починає тріщати під поду-і'о- м

„співіснувального мирного"

леї оту з Кремлю

ІМРЕ НОДЬ У БУДАПЕШ-ТАНСЬКІ- Й

ТЮРМІ

Як повідомляють З ВІДНЯ Ім-р- с

Нодя який очолював уряд Ма-дярщп-
іпі

під чг" революційних
подій восени минулого року пе-

ревезено з Румунії до тюрми в
Будапешті

ЗЕЛЕН0СВЯТК0ВІ

ПОМИНКИ

Як щороку так і в цьому
році українці у вільному

і світі-- а в тому й у всіх скуп
ченнях українського посе-

лення у Канаді спішити-

муть у день Зелених Свят

на цвинтарі щоб там при
символічних могилах Геро-

їв поклонитися тіням наших
великих предків і Героїв
що впали в боротьбі за на-

ціональні вольності

Влаштовуймо організо
вані зеленосвяткові походи
і злиймося нашим духом з
духами Героїв при симво
лічних могилах пом'янім

усіх тих що на широких
просторах України у дале
ких тайгах Сибіру й Казах

стану та в холодних мурах
московських тюрем віддали

СМЕРТЬ ПРОФ МИКОЛИ

ГЛОБЕНКА

Покійний народжений 19 11

1902 р помер після довгої і важ-

кої недуги 29 5 1957 р у Мужен
б Кап у південній Франції Його

наукові зацікавлення зосередили-

ся довкола питання традиції ста

рокнївської доби в літературі ук-

раїнського барокко історії нової

літератури м ін Котляревського
І Левнцького Хвильового Ляту-ринськ- ої

та стану літературознав-

ства З 1949 року викладав по-

кійний історію української літе-

ратури на Українськім Вільнім

Університеті (у характері надзви-
чайного професора) Проф Гло-бен- ко

в останні роки свого твор

чого життя був спеціально тісно

пов'язаний із життям НТШ з 14

9 1950 р дійсний член філоло-
гічної Секції приймав він увесь
час живу участь у працях над Ен-

циклопедією Українознавства як
член редакційігої колегії літера-

турний редактор і співробітник
ЕУ І„ як заступник головного ре-

дактора і редактор Відділу „Літе-

ратура" у ЕУ II Крім цього реда-

гував покійний видання НТШ м

ін відому киш у П Зайцева „Жнт
тя Т Шевченка" та прочитав низ-

ку доповідей на наукових Конфе-

ренціях і Сесіях НТШ В рр 1950-5- 4

член Головної Управи НТШ

в Европі

Торонті

Заходом Товариства б вояків

УПА і при співучасті організацій

Відділу ЛІЗУ ОЖ ЛВУ КО СУМ

СТ України студентського това-

риства ім М Міхповського і Т-в- а

„Просвіти" відбулася в неділю

2 червня святкова Академія для

відмічення пам'яті Головного Ота

мана Спмона Петлюри полк Єв-

гена Коновальця і ген Романа

Шухевпча-Чупрпнк- н

Основною точкою програми бу

ла доповідь проф Зенона Сага-н- а

з Бофало вшолошена з пн-томеин- окі

йому формою висло-

ву думок і
на-юлошуван- ням

окремих вартос-
тей з історії життя і ДІЯЛЬНОСТІ!

трьох постатей Звучання голосу
нагадувало слухані на хвилях ете

ру щоденні виступи відомого ра-

дієвого коментатора З мистець-

кого боку найкраще нипали:
пані Аріядии Сте-бельськ- ої

'на слова Юрія Клена

„Символ" з музичним супрово-

дом пані Мартн Кравців-Бараба- ш

(В Барвінського „Хорал") та ви

і % ' ул'-'''Л- - у?"—: 4' '' ї

своє життя за волю Укра-
їни
На Зелені Свята 9 червня

ц р о год З по полудні
відправиться на
Моунт Гоп у Торонті
СОБОРНА ПАНАХИДА

за поляглих Героїв України

Панахиду відправить Вла

дика Кир Ізидор у сослужен
ні численного духовенства
Організовану участь у па-

нахиді візьмуть всі ветеран-
ські молодечі й громадські
організації

У
щ Напередодні виборів прий-

шло в Ливані до кривавих демон-

страцій організованих опозицій-

ними партіями проти уряду Уча-

сники демонстрацій вимагали ди-мі- сії

уряду тому що він фальшує

вибори В часі зудару з військом

було вбитих 6 осіб а поранених

поверх 60

У відповідь на виселення з
Мадярщинн американськбго ата-

ше американці наказали забра-

тися з США мадярському заступ-

никові військового аташе

Король Йорданії Гуссейн за-

явив що уряд Набулсі був під-куплен- нїі

урядовцями совєтсько-г- о

посольства з Дамаску Члени

зряду і деякі вищі офіцери армії

дістали за свою „роботу" 280 ти-

сяч долярів

ц 3 Ізраїлю надійшли вістки

що Єгипет та Сирія надсилають
саботажні групи на жидівську те-

риторію які там роблять різні па
кості населенню

' США переглядають тепер

справу перебування американсь-

ких військ на території Формози

(Тайвану) Національні китайці

вимагають щоб американці які

провинились на тереиі Формози

судились китайськими судами як

це вже с в Японії та в інших дер-

жавах де американці мають свої
бази В Тайпею обов'язує нада-

лі постанова уряду про військове

положення в столиці острова
На побережжі Кіби знищено

частину десанту повстанців які

приїхали з США У Гавані зірва-

лись часові бомби які знищили
електрівню та інші будинки

Уряд Нікарагуа запропону-ра- в

щоб посередником і арбітром

у його спорі з Гондурасом був

Свято Героїв у

характеристичним

ме-

лодекламація

кладовищі

ступ су'івського чоловічого хо-о- у

„Прометей" під керуванням

проф Лева Туркевпча Заля ли-

товської іромадн сильно неакус-пічн- а

і тому на Академії з во-

кальними точками слід шукати

кращих приміщень Гарно від-

співала сольову партію Люба Га-нущ- ак

голос якої дуже вирів-

няний і приємний для вуха Як

завжди з успіхом виступав Гри-

горій Ярошевнч Окремі точки

виконали: І і П Чернякп

Святкування відкрив Андрій Лн

сток При фортепіяні були пані:

А Ярошевнч Марта Кравців-Бараба- ш

і проф Лев Туркевнч Де-

корації сцени виконав мнетець
Богдан Стебельськнй Учасники
святкової Академії які прибули

численно для вшанування пам'я-

ті національних героїв мимо ра-

нішніх повідомлень тижневика
„Вільне слово" що такс свято

вже відбулося бо 26 травня і то

з неуспіхом та при малій кіль-

кості присутніх не далися збала-

мутити несовісній інформації

Сьогодні в газеті:

Не можна миритися ст 1
У 40-річ- чя визвольної

боротьби ст 2
Наша „таємна" зброя ст 2

„Господарське чудо"
на Далекому Сході ст З
З перебування голови
ЦК АБИ в Австралії ст З
Літаючі кружки он З
Антикомуністична
виставка у Сайоні' ст 4
Про все і звідусіль ст 4
Лііноча сторінка ЛВУ'ст 5
Спорт ст 7
З українського жит-
тя у світі ст 8
Три віршики Дуфти ст 10

кількох рядках
головний суддя Верховного аме-

риканського суду Воррен

І Король Афганістану прий

няв запрошення Ворошилова від

відати СССР Минулого року бу-

ли в Афганістані Хрущов і Булґа-ні- н

Віденська газета „Ноер Ку-ріє- р"

повідомила що Кадар під-

писав умову про відправлення в
СССР 50 тисяч мадярських без-

робітних Ці т зв безробітні —

це передусім політично небез-

печні для комуністичного режи-

му в Мадярщині особи учасни-

ки повстання і члени опозицій-

них партій

У Римі продовжуються роз-

мови між Англією та Єгиптом

щодо встановлення „миру" між

обома посвареними державами
Англія відмовляється загалом роз
мовляти про відшкодування за
бомбардування єгипетських міст

у часі т зв поліційної акції

Аденауер виїхав з США вдо-

волений з перебігу своїх розмов
з Айзенгауером і Далесом — при

наймні так пише1 про те амери-

канська преса Уряд США мав

запевнити Аденауера що пере-

говори з СССР про мир і роз-

зброєння не відбудуться на ра-

хунок німців і коштом зречення
від об'єднання Німеччини

'міграційний уряд розглядає

у США справу українки Клавдії
Баштан і її дітей Ідеться про те

що Баштан заховала перед уря-

довцями таємницю що вона 13-літнь-
ою

дівчинкою була прийнята

до комсомолу і подала своє мі-

сце народження і замешкання
Польщу а не СССР Баштан оп-

равдується страхом перед депор-

тацією до СССР Адвокати засту-

пають погляд що немає підстав

депортувати її до Німеччини але

до дальшого залишення в США

потрібно буде окремої постанови
Конгресу

ді Голосна п Канаді і поза нею

російська секта духоборів „Си-

ни свободи" рішила виїхати до
СССР надіючись там свобідно

виконувати свої релігійні прак-

тики які полягають на відмові
від шкільного навчання ходжен-н- і

напімп підпалюванні своїх бу
динків і т д Число членів тієї

секти нараховує в Канаді до
2500 людей Від довшого часу
канадійські комуністи вели се-

ред них свою пропаганду наслід-

ком чого прийшло звернення „Си-

нів свободи" до посольства СС-

СР в Оттаві щоб дозволити їм

емігрувати до СССР

У Німеччині станціонує те-

пер ЗО тис американських військ
з чого найбільше число припадає
па літунство: США не плянують
скорочувати числа своїх військ
Далес устійнив з Аденауером

справу коштів утримання амери-
канських військових з'єднань у
Німеччині яка досі була спірною
між обома державами

40 років української національно-визвольн- ої боротьби - 1957
N Зустріч українців США і Канади - Здвиг СУМ-- у 29 і ЗО червня та 1--

го липня і -т- - Торонто СНЕ
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У 40-річч- я визвольної боротьби
V ) Цими засобами мусів

користуватись тогочасний
' мооковськнй уряд тому

що в топ час в нього не

було іншого питомого Мос-

кві засобу — засобу ібру--
тальної сили '

#

Таїку ситуацію добре зро-

зуміли провідніїїки фінлянд

ського лароду проголо-
сивши негайно повну само-

стійність своєї держави
На жаль іна Уікраїнії наші

провідники оцінювали си-

туацію інакше Облудні гас

ла Москвиїтут було прийня-

то ж добру 'монету" і пе-

реговори з москалями ве-

лись саме по ліїінії збережен-

ня цілостн імперії мовляв

революційно - демократич-
на Росія буде спільною бать

ківщиною теж для україн-

ців Таким чином справу
національного визволення

зведено на манівці не зва-жаюч- н

на виявлену волю

народу до самостійного

життя і заклики та намаган
ня тих провідних людей і

груп зпозаі Центральної Ра-

ди які оцінювали ситуацію

правильно і від початку зай

мали протимоаковські са-

мостійницькі позиції То-

му становище Міхновсько- -

го Доінцова Литви цького
В Андрієвського В Ота-мсіновсЬко-

гої

Люб пінського
і іінчііих за оіціінкоіо наших
соціялістів було

іконр-рево-люційі-
ною

авантюрою а са-мостінни- іцші

позиції Брат-

ства Сгім'остійініикіїз1" яіке да
ло 'почин до створення пер-

шої самостійницької Цен-

тральної Ради „Союзу Ук-

раїнської Державно стіїї"

Військового Товариства ім

гетьмана 'Паліубопюа і іін

— були для них зрадою ре-

волюції Треба було бути
дуже завзятим люомв'офілом

типу сучасних джих чи
гу-ла- їв

щоіб так розум іти до-

бу і 'правителів Росії мілю-кови- х

- ікеренсвких які тіль
ки й думали щоб тіри до-

помозі таки соціялістів

здержати іпроти імперський
похід відосередних сил ТІО-гіеіволе- них

ін аїр одів що пра-

гнули розвалу Росії
Не перечимо що галас
нової демократичної Ро-

сії" був дуже снльїнпй Цей
галас здавалося заглушу-
вав вільну голоси пюіневоле-ни-х

'Не-мооковсь- ких нарог
дів Але тоді де був тільки
пустий звук димова засло-
на за якою гарячково від-

бувалася зміна "маоки мос-

ковського 'поневолювача
Приголомшена і розгубле-
на початково московська
сила займалаї нові позиції
щоб виступити в ролі но-

вого „ідейного'' процесу
мю-оксі-

з оь к агої лір яіюо б іс оя
Московські 'імперіялісти

добре врахували факт що
їм не буде під силу в об-

ставинах війни революції
і загального безладдя за-

безпечити! інтерес імперії
тільки самим гаслом того
чи іншого ікеренського В

рівній мірі ше виправдува-
ли себе спроби відновлен-

ня щойно погребаного цар-
ського) ладу коли ще на-

віть не 'було закінчено по-

хоронних відправ Рятунок
Моокві могла дати тільки
справжня московська1 сила
сперта на иепідробленій і

не розводненій МОСКОіВСЬ-кі- й

духовості І саме таку
силу їв критичні дні вило-
мила зі свого нутра Москва
під маркою большевнзму
„В першім же їлодіуві боль-шпзизі-

му

з першою промо-
вою Леніна' люд московсь-
кий — крізь „маркснстнч-ну- "

фразеологію — відчув
традиційний дух автокра-
тії дух історичного цариз-
му Дух істотно москалеви
рідний" (До проблеми
бодьшевизму Є Маланкж
ст' 10) І ось ттід омофор
цього духа зразу почали

) Продовження із чч 17-2- 2

сходитись всі родовиті мос
калі шід неграмотногої се-

лянина і робітника почав-

ши до- - генералів брусіло-вн- х

аристократів чіч'ері-ни- х

і 'князів оболенськ-и- х

кінчаючи
Тому хто зінав Мотиву з

цього властивого боку а

не тільки: на підставі ци-

ганських романсів чи оо-ціялістиу- ного

„братан і я"
той знав що після хвиле-

вого розвалу і революцій-
ного вольїні'чанья" насту-

пить тиранія і ірозбій
Тож нічого дивного ко-

ли навіть іу такій важкій

для імлер] ситуації демо
кратичні правителі Москви

поза безвартісними і незо- -

бов'язуюЧ'Иімиї загал мішковії
ми гаслами не дали згоди
на самостановлення шемос-ковськн- х

народів Поділи
свій власний упадок і за-

гибель як та-к- у згоду дати
Розумного голосу свого

народу щоб зразу самим
будувати своє життя не

оглядаючись на Моокву і

не жебіраючи в неї ласки
Центральна Рада не послу-
хала А тим часом Мос?
'Ква прямувала до своєї ме-

ти не зважаючи на нікого

У травні проминула дванадця-

та річниця закінчення 2-- ої
світо-ію- ї

війни и Енропі Війна закін-

чена дванадцять років тому але

миру ще й досі немає На терені
Німеччини те іі досі стоять вій-

ськові залоги СССР і західіїіч со- -

юзпнків Стоять ноші не як за-

безпечення проти відродження
німецького імперіялізму але со-пєтсь- кі

війська стоять готові до

нападу а західні для охорони
Зах Німеччини проти СССР не-

давнього союзника Заходу з ча-

сів друої світової війни Той

„милий" союзник протягом остан-
ніх дванадцяти років висить над
світом грізним маривом нової во-

єнної небезпеки Він вів через
твоїх „добровільців" війну у Гре-

ції Кореї Індонезії холодну вій-

ну в 'Берліні творить військову
небезпеку в районі Формози й

нарешті створив воєнну загрозу
на Середньому Сході Спроби
СССР заатакувати Середній Схід

створити там економічні і полі-

тичні трудноті для Заходу зму-
сили цей Захід до більш рішучих

кроків у напрямі оборони своїх
інтересів До тих кроків нале-

жить зміцнення й підновлення по-

літичної координації і нові мілі-

тарні заходи Конференція на
Бермудах довела до узгіднення
американської й англійської по-

літики' Далі конференція 15-т- н

держав НАТО то відбулася в

теперішній столиці Західньої Ні-

меччини а Бонн довела до узгід
иення мілітарної системи оборони
Заходу проти Москви Там теж
стверджено необхідність засто-

сування атомної зброї проти аг-

ресії в які би частині вільного
світу та агресія не наступила
Ще перед ним ствердженням роз-
почалася в світі акція за переоз
броєнням і реорганізацією обо-

ронної концепції' Реорганізація
мілітарної сили розпочалася в

СССР який приступив до змен-
шення чисельності! збройних сил
за рахунок атомного озброєння
Головною причиною переходу
СССР до атомної зброї є брак
довір'я де сателітннч армій після
випадків у Польщі і на Мадярщн-н- і

Москва рішилася зцентралізу-ват- и

мілітарні сили на Москов-
щині в формі посилення атомної
зброї що не вимагає для своєї
обслуги надто великих армій
непевних сатслетів Рівночасно
Москва старається замаскувати
свої атомні зброєнпя і висилає
дипломатичні ноти з погрозами
і пропозиціями обмеження збро-
єнь У Лондоні ведуться перего-
вори пре обмеження зброєнь
але незалежно від того світ збро-їтьс- я

і власне переходить рішу-
че на модерне озброєння атом-

ною зброєю
'Захід не боїться совєтських за-

лякувань Саме у відповідь на
них приступив до' ще більш ак-

тивного переозброєння своїх ар-
мій атомною зброєю Англійський

'Уряд приспіштш на один місяць
випробування водневої бомби
що відбулося 15 травня на одно-
му з островів Різдвяного архіпе-ляг- у

І Англія і США заповіли

л ГОМІН УКРАЇНИ 8 червня — Липе 1957

і на ніщо Ще до жовтня

1917 р москалі наприклад
голосили що сепаратний

мир — це зрада союзників

і революційної Росії а за-

раз їло жовтні новий уряд
тих же москалів під коман-

дою ЛєілГгна одЕСірто пошоа

на шлях зради і сепаратний

мир вважаючи це1 конечною

і
сПір'2із-іллиіВ0і-

ю виїм о гою ча

су для Росії А тоді щойно

гв хвості за Леніном поплен

тались і наші провідники

Ц Р
Зліквідувавши зовнішній

фронт війни і ставши таким

чином міцніше на імперсь

кі позиції нова московсь-

ка влада негайно почала
зміцнювати свої сили не

тільки для оборони ЦІЛОС-

ТІ! імперії але з виразною
тенденцією до дальших під-

боїв Цього факту не хоті-

ли бачити і розуміти тодіш-

ні шщі провідники і нову
московську дійсність прий-

няли не за її змістом лише
за червоною формою І як

перед тим ждали добра для
України від революційно-демократичного- "

пусто-мельств- а

ікеренських так те

пер сподівались благода-
тей від червоної больше- -

дальші експерименти з атомною

збросю Світ живе під знаком

атомної зброї
Західній світ здає собі справу

з того чоі о варті всякі догово-

рений з сонетами і тому не че-

каючи па ініслід переюворів про

роззброєння приступив енергійно

до застосування атомної енергії

до військової оборони
Опускаючи Москву в дні 18

--
1

н р американський амбасадор
Чарлз Є Солей перенесений на

пост амбасадора до Філіппін в

розмові з журналістами ствер-

див що ніякого сенсу не мають

переговори з совєтамп на базі

слабості! чи нерішучості! Єдиною

спішііою супроти Москви може
бути політика спокійна але рі-

шуча й послідовна оперта на силі

Яке ж становище українських

визвольних сил в ситуації атом-

них зброєнь? Українці й інші по-

неволені народи не є в стані за-

стосувати в своїй боротьбі атом-

ну зброю
Спробуймо приглянутися як у

дійсності виглядає тепер в атом-

ному світі боротьба поневолених
народів за своє визволення Ре-

волюція на Мадярщпні є свіжим

у пам'яті і найбільш яскравим
прикладом Навіть без атомної
зброї мадярський народ здобув
у перших днях революції пере-

могу Лише нова агресія Москви

криваво здавила повстання Бо-

ротьба те не скінчена але тим
часом Москва тріюмфує У Поль-

щі Москва була змушена піти на

уступки Спостерігаємо й інші

приклади боротьби поневолених
народів за визволення Ми бачи-

мо що в Альжірі Франція не

спроможна осягнути перемоги
над арабськими партизанами вю
ставлять спротив і літунству і

танкам Війна Франції з альжір-:ькпм- н

партизанами обтяжує до-

шкульно французький бюджет
і викликає поважне незадоволен-
ня серед широких мас як „бруд-
на війна '

несправедлива яка ве-

деться за поневолення чужонзціо
пального населення Так само

ірецька партизанка" веде успішну
боротьбу за визволення острова
Кіпру

з-п- ід англійського пану-

вання Численні народи Азії й

Африки ведуть успішну боротьбу
за визволення Жоден з тих наро-
дів не вживає в своїй боротьбі
ані атомної зброї ані танків і

літунства'а проте одні вже осяг-

нули а інші є на дорозі до осяг-

нення волі

Яку ж зброю стосують ті поне-

волені народи? Відповідь па це
питання для українського народу
вже давно відома Відповіді ту
подав ше раз віце-президен-т США
Рнчард М Ніксон виступаючи в
Чікаго і:а прийнятті влаштова-
нім Жидівським Комітетом Він

заявив між іпшнм що структура
міжнароднього комунізму не змо-х- е

вдержатися проти „таємної
зброї" — свободи „Кремлівські
можновладці — говорив він —
знають що не можуть полягати
па своїй армії Вони неспокійні
з причини нарікань і в рядах ко-

муністичної' партії Вони не сумні

вицької форми влади на-

магаючись подекуди іна-ві- ть

цю4 форму всадовляти
на своїй землі І аж трагіч-

ний розвиток лодій мусів

доказати легковірним полі-

тикам що червона влада —
це 'тільки одна з жорстокі-

ших відмін московського
володіння Проте відхід від

промооковських позицій

соціялістичного проводу
від спільного фронт)' „ре-воліоцОйкі-

Оії

РосоГ ©Ід феде

раліздіїу і автоноімії був на-

стільки повільний непевний
і неповний що про ВІДНОВ-лєйін- ія

дозір' я з боку широ-

ких українських мас до то-г- о

проводу про національ-
ний ентузіязм перших мі-

сяців революції годі було
й говорити Відпливу ши-

рокого національного зру-

шення народу іне можна бу-

ло здержати навіть най-

більш героїчними вчинка-

ми окремих одиниць чи ці-

лих військових частин і

повстанських груп ані теж
фактом що боротьбу зго-

дом очолювала і роками ве-

ла людина яка одна з не-

багатьох вже в початках
революції добре розуміла
і правильно під-кі- в часів Ради(

каються що незадоволення се-

ред населення збільшується і

приведе до революції Свобода

казав він є і

паймогутнішою зброєю

Сорок років стоїть український

народ у завзятій боротьбі з Мос-

квою Вона не може закінчитися

мирним компромісом Ідеться про

те чи бути великій Росії — чи

залишитися ЇЙ московським цар-

ством без доступу до теплих

морських берегів без політич-

них впливів і значення

У цій боротьбі Москиа диспо-

нує моїутпьою зброєю Зброєю

не лише мілітарною але також

жорстоким адміністраційіпім апа-

ратом Москва стосуе на Україні

масове нищення паціонально-сві-домоі- о

елементу Переводить ма-

сові депортації на Сибір і в Тур-кеста- н

Виснажує край економіч-

но й нарешті стосує найбільш

страшну зброю — денаціоналіза-

цію (русифікацію) населення

Треба звернутії особливу увагу

на те що сучасна техніка дає ве-

ликі можливості ворогові для ма-

сового застосування денаціоналі-

зації грізної в немспшій мірі (а
може і значно більше) ніж вій-

ськова техніка нищення при до-

помозі атомної зброї До засобів

денаціоналізації належать і є шн

роко стосовані москалями на Ук-

раїні школа преса радіо кіно

театр професійні організації і

військова служба на московсь-

ких теренах за-

сіб у цьому — це цілковита мате-

ріальна залежність населення від

державного апарату Врешті за-

лізна заслона: відділення широ-

ких мас українського населення
від ревіти світу що не дає йому

можливості! зорієнтуватися в дій-

сному положенні не дає можли-

вості! пізнати де ворог а де свій

Знищивши націонал ьно-свідом- пй

і гюлітично-актпвнн- й елемент на-

селення знищивши українську
Церкву традицію простерилізу-

вавши українську літературу во-

рог намагається виховати поко-

ління без виразного національно-

го облнччя(
Саме и такій ситуації — якої

зброї потребує Україна якої до-

помоги? Зокрема широким ма
сам українського населенні! по-

трібні інформації національно
освідомлююча пропаганда гютріб
на національна література Це є та
новітня і таємна зС-р-оя яка поси-

лить визвольні процеси в Ук-

раїні Ту зброю може й обо-в'яза- на

подати Україні еміграція
Значення української еміграції у
вільному світі не в тім що вона
приїде в Україну із своїм екзиль
ним урядом і почне керувати дер
жавою Значення її передусім у
тому що вона подасть допомогу
народові боротьбі за збережен-
ня національної субстанції у бо-

ротьбі протії денаціоналізації
Коли ціла територія народу зна

ходиться під окупацією тоді його
політична еміграція може і повин
на відогратп важну ролю в бо-

ротьбі за визволення свого на-

роду Не можна тут погодитися
з думкою про обмежене значен

ступну гру Москви по

до України Виз-

волення можна було здо-

бути тільки і виключно

питання в пло-

щині конфлікту Україна—

Москза Соціяльні

чи інші „запально-людс- ь

кї" моменти що їх викори-

стовувала Москва це тіль-

ки димова заслона за якою

криється усе хижацтво мос-

ковського поневолювача

Істину що ніяка москов-

ська влада не дасть нам ні-

чого доброго та що жод-

ний московський уряд доб-

ровільно не піде 'нам на

найменші поступки розумів

народ натомість цього не

розумів інаш соціялістнчний

провід І тому правильною

була постановка визволь-

ної боротьби з боку С Пе-

тлюри в площині Україна —

Моочіза І хоч у цій бороть-

бі ми не перемогли але ця

боїротьбаї доказала що тіль-

ки П'рОТИСТй'ЗЛеНіНіЯЛІ
всіх

національних сил України

Москві ми можемо здобутії

перемогу

Тому дивно і неопранда-н- о

виглядають напікання і

закиди на адресу сл п С

Петлюри з боку деякої час-

тини інаших політиків те

пер а ще більше дико ви

глядали ці закиди з боку

таки близьких співрооїтни- -

оцінювала Центральної

Наша „таємна" зброя

найважливішою

Найважливіший

від-

ношенні

по-

становкою

релігій-

ні

ня еміграції в боротьбі за визво-

лення народу Власне значення

політичної еміграції є історичної

ваш Ми тут не потребуємо на-

водити історичних прикладів ро-

лі яку відогралп інші еміграції

у'впзволенні своїх народів

Українська еміграція повинна

знайти засоби і можливості поси-

лити національно усвідомлюючу

антимосковську й антпкомуністпч

ну пропаганду в краю Побіч раді

свої пропаганди треба думати та-

кож про відповідну літературу

Дуже важливим моментом є

зміст і напрям цієї літератури

Вже з технічннх'лрпчпн вона не

може складатися з грубих томів

наукових творів Цс мусять бути
невеликі солідно опрацьовані

брошури На зміст їх повинні

складатися відомості з україно-

знавства і національної політіра-мот- н

Вони повинні давати від-

повідь на пекучі політичні питан-

ня які подає комуністична про-

паганда в своїм неправдивім на-

світленні Далі на нашу думку
належить видавати і розсилати
літературу призначену для ро-

сіян з належним висвітленням

згубності! теперішньої колоніяль-но- ї

політики і виясненням виз-

вольних змагань поневолених на-

родів Згадані заходи — це лише
частина тих засобів які повинна

застосувати еміграція в боротьбі
за визволення своєї батьківщини

Українська пропаганда серед
народів вільного світу повинна
бути-дещ- о реорганізована при-
стосована до психіки даного на-

роду продумана й оперта на
більш реальних підставах Мало

корисна й у всякому разі недо-
статня є пропаганда по лінії птя- -
тоиічного заінтересування західн-

ішого світу для старої української
традиції мистецтва і т п Більш
реальним було б вияснювати зна-
чення України як союзника в бо-

ротьбі проти ворожих деструк-
тивних сил Сходу Успіхи україн-
ців у різних ділянках життя як
науки місцевої літератури кіно-ног- о

мистецтва і т п можуть'та-ко- ж

викликати більше заінтере-
сування до української пробле-
матики Крім української нрона- -

тли ііч одолі — дуже важли-
вим є поставити взагалі антимос
ковську пропаганду На Заході
в настілок впертої московської
пропаганди шириться зовсім без
підставне переконання про силу
і непереможність „Рашія" (Мос-
ковщини) Тпмчасом це зовсім
безпідставне За останніх 50 років
Росія проірала всі війни які ве-
ла: з Японією в 1905 р з цім-ням- ії

в 1914 р проти Фінляндії
Естонії Дотвн і Польщі в 1918-192- 0

рр проти самої Фінляндії
в 1939 р і проти німців у 1911 р
Вияснення тих історичних фактів
па Заході є важлішою справою
Згадані вп'щс заходи не вичер-

пують можливостей дії україн-
ської еміграції в боротьбі за ви-

зволення батьківщини Проте во-
ни вказують нам якою є і ма-м- е

бути українська „таємна" зброя
вміло стосована й тут на емігра-- "

С Ж

зокрема закиди самого го-

лови Генерального Секре-тарія- ту

В Винниченка які

своєю формою зовсім не

різняться від кращих боль-шевицьк-
нх

зразків 'Не днв-ін- о

що цю лайкз' большеви-к- и

ще й тепер внкористоау
ють для паплюження імени

сл п Петлюри („За повер-

нення на батьківщині'" Мі-хайло-
ва)

А тимчасом не тільки од-

нодумці С Петлюри бачи-

ли в ньому представника і

виразника волі української

нації усього народу без

уваги на кляси партії і гру-

пи Прикмети провідника
і в ел нічого сина народу виз-

навали за ним і його
про-тнвни- ки

чи визначні люди
які й не у всьому 3 ИИїМ го- -

І

У

І

Рік ЇХ іМЙг

дились В цитованій'
книжці „Підстави
політики Д дйо
ст 176 м щ читавши
знав що треба змобЬь
вати український 2
нізм" 'і вести вдаЙ5
національну боргльбу--

з

5
кою Росією Він
лише ослабленням Рой

'

опертям па Еврой
обудувати Україну Він м!

цивільну вїдвагурії"1
звичайно рідка в'нас
витягати всі

висновки
--політики '

нких- -

жертв не коштувало б ВЬ
рвав з клясовістю і 'лпо

вшціяльїністю нашої поті
тики Він був тим зд
цю ідею боротьби з Рос
єю вдалася зорганізувати
доївший чаї: вести т і

Ділимося сумною вісткою яка дійшла до нас із Українч зі

значним запізненням що у квітні 1955 р відійшла від нас
на вічний спочинок

бл ті проф ЕЛЕОНОРА ЗАЛЄСЬКА

колишня учителька Жіночої Учительської Семінарії СС Васи-ліян-
ок

у Яворові і Дрогобичі велика приятелька української

шкільної молоді Покійна 2народилася вересня 1863 р у селі
Терлі Хирівського повіту похоронена у Дрогобичі

Поминальна Служба Божа за душу Покійної відбулася дня 17

травня у Церкві св о Николая уТоронті

І

своєї

Родина
1 колишні учениці Покійної

З великим жалем повідомляємо членів ЛВУ і все українське

громадянство що в неділю 26 травня 1957 р о год 9 45

вечора помер у Монтреалі по довгій і важкій недузі на 65

році життя визначний український культурний політичний

і громадський діяч

бл п МИКОЛА БАЗІЛЕВСЬКИИ

сотник Української Армії
член ЛВУ колишній член Управи Монтреальського Відділу

і ГУ ЛВУ голова СГД в Канаді

Похорон відбувся в середу 29 травня

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ НЕЗАБУТНЬОМУ СОТНИКОВІ!

Управа Відділу ЛВУ

у Монтреалі

У глибокому жалю і в безмежному смутку ділимось болючою

вісткою що дня 26 5 1957 р в год 945 вечора в Монтреалі

Канада на 65-м- у році життя по тяжкій недузі прийнявша

св Тайну Єіеопомазання спочив у БозІ наш незабутній Муж

Батько і Дід

сотії інж ЛШКОЛА БАЗІЛЕВСЬКИИ
Головний Обозний Союзу Гетьманців-Державник- ів

Канади

професор соціології на Українському Відділі при Монтреаль- -

ському університеті член Наукового Товариства ім Т Ше-

вченка член Ліги Визволення України видатний науковець

журналіст і відданий суспільний діяч колишній близький спі-

вробітник Гетьмана Павла та Гетьманнча Данила колишній

асистент бл п В'ячеслава Липинського в Українському Нау--ково- му

Інституті в Берліні колишній Начальник Союзу Гетьман-

ців-Державників на Німеччину й Австрію колишній орг-

анізатор Гетьманського Руху в Чехословаччнні та активний

учасник визвольних змагань
Похоронні обряди відбулися дня 29 травня 1957 Р

Вічна Ному Пам'ять!

Горем прибиті

Ольга Базілевська — дружина

Людмила Леницька — дочка

Олександер Базілевський — син

мґр Юрій Лсвицький — зять

Володимир і Петро ЛевицькІ — внуки

Піддержуйте ДІФЕНБЕИКЕРА

іі голосуючи на М Д МОРТОНА

проґресивно-консервативно- го кандидата

'і Л О Ф011С) ЛЛОКТОІМ був актив

ним вояком у другій СВІтиши

Тепер він є адвокатом в окрузі Д-венпо-
рт

предсідннком Комісії Л

ністерства Освіти жонатим I бать-

ком троє дітей

2 ПОІІС ЛЮкЛХЖ активно бореться:

за погашення більшого числа

грантів до Канади на яких тут в з?'

потребування а зокрема шоб

могли спровадити до Канади св

рідних за допомогу новоприбулим-- 3

ГЮОс ЛЮк-ТОІ-
Ч уважає т стаРе'

чі пенсії повинні одержувати
після 10 років перебування у Канаді

ООЦС ЛЮЩ за рішучою політикою проти
комунізму

в каю і за кордоном

ЛІ О Ооик Ліогіоп

ОАУЕОКТ — 10 ЛИПНЯ

Іззиеа Ьу РС Аззп 1047 ВЬог Зі У

ТеїЬЕ 4-54-
53

£?2Й£



ит
її Господарське чудо" на Далекому Сході
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пеіеґації АБН 'В
онфіренціїАПАКЛ

Г ї°1ву нашу увагу

: Й
важливий відтинок

п1 антибольшевицької
Сби а передусім а

йі Наші читачі вправ-ваго- ю

слідкували про-1- 1

раків за розвитком
ЙвІкдоЖитаю а- - дяякі
ЇЇ земляки навіть брали

вояки чужинецького

ця ас українців ши
цп ХІЯ ЖИТТЯ

Іерть з московським 1М- -

рііиом Далеким Схід

менше важним ж Ев- -

т чи країни Близького

І на Зеленому Клині
: п Мпнтчгупіі

я в
Алтаї живуть мільио-- а

наших
земляків Бага-

жних перебуває там за

дочичи дротами або під

ослиним доглядом МВД

не чимало
живе ніби сво- -

Теї КО

459

=

із

З

В

СИР

5Т

ЦЕ

слмецьшй

Доллінг

її мемає

уяу щоб

імрлтекіїв

чи амери- -Г К1И

видавав би

ИМйсисі є
ЛІТаЮЧИХ

к

та

Ю7
Щ7 "'

ще

Т2Є'м- -

'ВЖИ- -

ба

11 тае ще

бідні "громадяни викону-
ють не рідко відповідальну

працю в різних галузях гос
служать в армії

морській фльоті літунстші

живуть з родинаїми в кюд- -

та радгоспах без
межних азійських просто-
рів ними нам легше є
втримати контакт через Да-

лекий іяк через Укра-

їну і або

- Азійські рівнини
гірські масиви сухі напів-

пустині Крім того азійсь-

кі народи не завжди мають
можливість розрізняти в

насланому елементові по-

неволювачів від примусо-
вих виконавців
колоніяльної {політики (ук-

раїнців В хвилину крива-
вої розправи піку напевно
зготовлять Москві азійсь-

кі інародн можуть 'потерпі-

ти неповинно мільйони ук-

раїнців Від того їх врятує
лише наша освідомлююча

народів Азії

Поручаємо
СПЕЦІЯЛЬНІ МОЛОЧАРСЬКІ ВИРОБИ

законом хороненим знаком

М--
С Молочарська С-к- а

ОБМ ВІДПОВ
212МАУЕТУ 5Т — ТОКОІЧТО — 6-67-

11

ПЕРША ТОРОНТІ УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРНЯ

Колеги Ваігу
К0СЕК5 КОАО — ТОКОВО ОNТ

К08ег 9-71-
93

ДОСТАВЛЯЄ ДО ДОМІВ КРАМНИЦЬ
І РЕСТОРАНІВ

ВИСОКОЯКІСНЕ МОЛОКО КВАСНУ СМЕТАНУ
І ІНШІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

8ТУГЕТЕХ
ЕЕN 6-09-

34

СЕМЕН

Вовняні жіночі
вибір зв

та
ВСЕ ДЛЯ

чи

сказав
3€тл'іі такого

7™

то

йряд

іраніШіЄ згадка-
-

'М'ООКСІИ- -

оуД„1?

0"-"оіі-
ИГ

!айп СЬІС0І°

ЧНИЄ

Г%І

ощадити

судно

госпах

З

Схід

скщія сеіред

В

Л

ПО ЗНИЖЬПИЛ Ціплл

в 1944 р то чиї віє

б йіОіГО' у ово'їім шлта-іашн- ю

Оіпаііуіваггиі світ? Чи

П'Є еіроі&ияиі ТОГО ТЄ'ПЄір ко

л імалиі б літаючії кіруїжіми?

іБ'уЛіИ поголюїсниі що яс-іяиі- йі

лредм-е- т я-к- ий

івіпав назеїмлю 1-- го трай
ня 1954 р околиці Клак-гтої- н

і вирив ікуа'-тєрін- а

6 фіт'і і б

гл иібоїкиїй ор зки да в

зеїмото на сто фітів довкола

— таїЄіМІНОІЮ ЗбрОЄЮ £ІМі2

ріиіканці'їз Протіиі дього ви-оуніупі- иі

таїюиіГіі За-

раз піііслія атдаіру
паї Міісце шіиіпадку д-р- а

Ля

Піаіз щоіб вОн
лро-сліди-

в

цю

кратеру три дні

тоді нагло всі

пеіреірізаіної тодну що

зяаійдеіні доікаїзиі шаказіува-ли- і

що мрагер яе
лиеїтеороім

Проте ЧИйР ІЗ'ІІИ був ОПіріИІЧИ1- -

неініи'йі таї яжі) це 6ти дока"1

зіч- - иіхто не віііявиіз

лріед
мет таємна зброя
ОША тоді чюіму кликали

д-р-аї Ля Пао із Мехіко? Про-

стіше біулої б оказати що

ГОМІН 8 червня — Липе 1957

Азійські народи стоять
сьогодні так само як і ми
їв затяжній боротьбі проти

Корейці китайці в'єтнамці
та інші наро-
ди зводять криваву і

жерт-венн- у

не тільки
з

іаґенту-рам- и

в їхніх країнах але та-

кож з Моїоквою що є влас-

тивим керів-
ником диверсії п'ятих ко-

лон в усіх згаданих краї-
нах Одяиїм1 слоооиМч і азій-
ські народи і

народ та його

Европі ведуть
проти одного ворога Чому
ж не мають вони

тієї А як-

що так т і як же можуть
©они її як-

що не знатимуть себе взаєм
но?
Далекі простори не да-

ють нам доброї МОЖЛИВОС-

ТІ! піїзінати яікслід всі проб-
леми народів Далекого
Сходу бракує

знань з історії
літе

З

У Мсчьборні відбулося -- всенародне

ві"с при участи понад 600

українців в домі

траїлія дорогого гостя віта-

ли: голова Української Громади

Вікторії п О Нагірний іімс Слі-пецькі- пі

від Від-

ділу АБН п В Коцюмбас від

СВУ проф М Шсгсдііп від Де-леґату- ри

АБН па Австралію і Но-

ву Зсляндію ііьіс й Булка від

преси ред І Дурбак від КК СУМ

цо налай н голові почесне -- членство

СУМ-- у в Австралії далі п

МекМаїцс сенатор

Лейбор Парті і п Скели посол

до штатоиого парляменту від Ан-

тнкомуніст Лсіібор Парті В одно
годинній промові п Я-

-
Отецько

з'ясував сучасне політичне поло-

ження революційні зриви поне-

волених Москвою народів акцію

і цілі АБН та візвав підтримати

їх на терені Австралії Азії при
допомозі вже нав'язаних контак

тів з азійськими народами

ФІРМА
555 У (проти вул Тел ЕМ

власник МЕДИЦЬКИИ

Текстильні матеріялн на висилку посилок до Европи
матеріяли на й чоловічі вбрання різні перкалі 1 великий

Імпортованих швайцарських хусток (т кашмірові і шальонові

волічкозі з тороками довкруги в різних кольорах)
ТИХ ХТО ПОМАГАЄ РІДНИМ ЕВРОПІ

и§#в®?

Стаючі
нружки— факт фікція?

ячткрдиа

віщаигаав
латаючих

ї"адськоіо

'яріі'внарозвиг
№гЩІдаСіеКОщеіне
МтьдіОКОІНатиіто

ьос№киІ?

їла
ЛІП5ТНН

СїГжГ

ГДни
чи

ЕючяТвдхліту- -

шазаіні0тіта
помилялись

"Уд?і1п-'"овіто-
-

'?1

лодарства

Сибірські Цент-

рально

московської

викори-

стали

б

(жеіЕірйючий

в

Гіградайз
широкий

п о ш и

біув

іаірґтиєі:іт:

лоїклиікалн

іііз Мехіко'

імістеїрію ПроівСір-к- а

триіваїта
а

зл'иічайініиїм

Арґу-міеіч- т:

ЯкчцоіініеівГдоімігй

насправді

УКРАЇНИ

московського імперіялізму

далекосхідні

боротьбу
комуністичними

ініціятором і

український

союзники в
боротьбу

коорди-
нувати боротьби?

координувати

Нерідко від-

повідних

етнографії географії

Українському
5-г- о

Мельборнського

Антнкомуніст

та

УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІЯЛ1В

Денисон)

ПОСИЛКАМИ

СІІЕЦІИЛЬНО

дослідгжу-ванінія- !

біуізвикли-кгініиї- й

перебування голови Австралії

мрйтеїр івиїкл ній ладін-няі- м

метеору закрніти його

та в цеїн спосіб і)іниімніти

всяких спекуляїцій щодата- -
ємілого лредм'ету
Стіїїьки ліро аргументи

гфотиі таємніої збрюїї Мож-

на б цитувати ще багато ін

шихфв'ерд'жшь таївоіншве є

сутої "наукового характеру 'і

їх нотогіти іМ'е будеімо

Літаючі кружки — судна
із міжплянетного простору

Маїйюір Кігої і його лрия-теп- ь

Редель Адамокі Гіє

Гіралг та бапаггої іяшінх еіиз-начн- их

ав-

торів науковців та ляшв є

леірекои£ш' --що літаючі кру-

жки іЛ'О'хюдять із простору
зелілсао Маїйюр Шго

має сплсоїк ііміеи соток до- -

нГр'ЄіНИХ ОІЧОЗИДЦОВ П ІЛЮїТІІВ

каштанів та друпиїх люд&й

що є саіміоіго' переконай

ня Хоч багато заідикіїз з лі-

таючих иружкіїв є зфальшо-ізаі- ні

есе ж таки майор Кіі-г- о

іміаіє зиіімікіц ями мшша
вваїжісіги за автеїнтіиічніі Ві!м

згадліє щоіпсніітряїна служ-

ба не хоітілаї в'іддаїватиі та-киїх'зінім- іків

їх власліиікаїм

Фотозініїміюш літаючих мру

жюіїв Адамісьмого таїк якгі
його зустріічі із1 гіозазеїмсь-киїмс- т

гістьмиї спричинили
бапаїтю іколітіроверіоіїн та чи- -

ратури та історії культури
даних народів а без них
так тяжко виробити собі
об'&кггкізіний образ життя
нічого -- небудь народу А

життя в країнах Далекого
Сходу пульсує Візьмемо
В'єтнам Про життя і роз
виток цієї молодої респуб-
ліки висловлюються чужи-
нецькі обсерватори з осо-

бливим захопленням Аме-

риканський генерал Джон
В О'Данієль написав на-іприк- лад

в газеті „Де Тайме
оф В'єггнаїм" таке:

У вільному Південному
В'єтнамі не бракує чуд Не

дивлячись на дальші спро-
би комуністів просякати в

країну тут вже встановле-
но внутрішній порядок і

безпеку Більше як 80%
людей з 800000 втікачів з
півночі" поселено іна нор-

мальне життя Національна

армія удосконалюється ско

рим темпом Прийняття в

дні 26 жовтня 1956 року
нової Конституції дало змо

гу В'єтнамові зайняти в

спільноті вільних народів

в

шкал

поза

того

Після численних запитів
пре-леґе- пт

даіГвпчерпні відповіді На-

ціональним гімном закінчено цс

величаве всенародне віче

Крім цього п Я Стецько від-

був цілу низку авдієнцій і кон-

ференцій у Сіднеї як у кардинала
І'ілроя посадника міста Сіднею

Дженкінса лідера ліберальної

партії п Мортона сенатора Мек-Ману- са

відбув -- нараду з Прези-

дією Антнкомуніст Лейбор Пар-

ті і з багатьома визначними по-

літиками і журналістами у Сіднеї

Мельборні та в Канберрі Відтак

п Я Стецько має об'їхати україн
ські осередки у Брісбейні Перті

Аделяйді відбутії дискусійніїі ве

чір і міжнародню зустріч у Мель-

борні та вкінці бути на основ-

них зборах Делегатурп АБН у

Сіднеї за участю представників

поневолених Москвою народів
З голосів австралійської преси

з приводу доповіді п Стецька на

увагу заслуговує стаття часопису
„Де Трут" від 28 квітня ц р ідо

враз з нею помістив великого роз

міру світлину голови ЦК АБН

Газета інформує про акцію АБН

та про боротьбу українського

народу проти московсько-боль-шевнцькп- х

загарбників
У своїй поїздці по скупченнях

української еміграції в Австралії

голова ЦК АБН Яр Стецько при-

був до столиці Австралії Кан-бер- н

де перебував від 4 до 9

травня ц р

Під час одно" із візит Яр Стець

ко в товаристві мгр Володимира
Литвина і Павучка відбув довшу
розмову з федеральним міністром

іміграції

міапо клопоту салюїміу авто-ро- вї

кііш&кки „Флаіїнг сооерс
гев лвндед" Проте Джіріваи

у сізоіій імниїжіці „Флаїїінґ со-се- рс

'Єінд иоімімоіч сенс" як
такоїж Л Дж іКіраімл автор
кк'і:а-кки- і „Спсйс ґревіті енд
флаїнґ сюсеїрс" виїяізллють

чсіМіу зініімікші Адаїмськоіго

трі£ібсі еізйіжаїти йіЕтеїнтнчініи-і- м

її Зеііті'і лір о іічш і' з аріє Єістр о
В2ні стрІНіі з людьми1 з імиж-пляі::іетіно- го

простору (в
Шоітлягдй' та Франції) іма-йо- р

іКіго тірсічтуїваїз колись

фсктазійічшми а їіч авторів

унаиоаїв люиагшікаміиі чи ошу
ю:ііЦіяг:ічі

Маїлісір Кігої ледає також

рапорти про зустрічі з ло-зазєімсьіккі- міиі

гістьми"
го-лоївін-

юі

на тфєінГі Брашліі де
їх у 1953-195- 4 роках було

чигапо Тяіжко ш це лювірнг
ти1 та логіка піддає душіку:

Ящої глііИ' вірішої в ісінізізан-н- я

літаиочиїх імріушкіїв та їх

ПОіХОДЖЄІНЯі з імііжліяїнетшого

П'роотсру ('Яіх іЕіриіть мізійор

Кііго) то чюліу ж не вірити

п їх пріиічапіюванінія1 на землі

га іпі£реб)тза'Нінія їх пїпотів

на зеглоті?

У своі'ш книжці остерігає
далі маїйсір Кігої щоб не

стріляти до ліітааочих круж-
ків іі тнім чииоімі не виклика

ти антаїгойїізімГіз з людьми з
ілшого позаїзеїмсьмого лро- -

гідне місце як країна пар-ляментар-
ної

демократії"
сторінки

в'єтнамських газет івидноі

що в країні немає цензури
Це зрештою потверджуєть-
ся в одній статті де прига-

дується що 19 2 минув
рік від видання закону про
знесення цензури

Треба признати що в

сучасному- -
В'єтнамі роля

тгреси є дуже велика і від
їі рівня залежатиме дуже
багато В'єтнамський народ
мусить починати розбудо-

вувати власну державу май

же з фундаментів Тому
кілька років в країні велися
ще завзяті бої Коли фран-

цузи погодилися залишити
країну то країна була в

хаосі народ застрашений
несвідомий байдужий до
всього Армії як такої не

було Лише дві великі' сек-

ти мали власні війська (сек
ти Гоа Гао та Кас Даї) В

саліій столиці бешкетувала
в білий день по вулицях
банда Біїнґ Ксуен і ніхто не
міг з нею дати- - ради Аж

знайшовся чоловік серед
в'єтнамського народу який

мав досить сильної волі та

ЦК АБН

піпоіТііїв-офіцеїрГ- із

Переглядаючи

Сенатор Ґортон (ліберал) го-

лова Австралійської делегації на

Ш Конференцію АПАКЛ гостив

Яр Стецька 8 травня в австралій-

ському парляменті Того ж дня

голова сенатської комісії закор-

донних справ гостив Яр Стецька

вечерою в якій взяли участь

посол ліберальної партії у феде-

ральному парляменті В Веис-вор- с

експерт урядової партії з

ділянки антикомуністичної бо-

ротьби сенатори МекМанус і Ко-ул- ь

— лідери з антикомуністич-

ної Лейбур партії Після цього
Яр Стецько в товаристві Литви-

на і Панучка був запрошений як

гість на дебати парламенту

Голова АБН відбув розмову з

японським амбасадором у Кан-бе-
рі

Після цих візит і розмов Яр-Стецьк-

о

відлетів літаком до Мел-бор- н

а 10 червня через Аделяїду

до м Персу що лежить на окра-
їні західньої Австралії де 12 трав
ня відбупося антикомуністичне ві

че 17 травня Яр Стецько при-

був до Аделяїди

УКРАЇНСЬКА ФІРМА

ЛкРУА
ГІЛШц"КЕ

735 ЕЕN 5Т УЕ5Т

Те!: ЕМ 3-96- 37

сшру Він уважає експери-міїі-іти- і

д-р-
а Цвіїке дужеі не-безіпечниі- миї

Д-- р Цвіке О1-ди- іч

з інайбільшиїх вішахід-ниікі- в

і коїнструкторіїв раїкет

лрсдзімігіз іпліян боїм'баїрду-вани- я

Марса таї інших ллл-::с- т

„штучіннаїи лгеїтеїорами"

поді'бніиімиї наїбіоііів' стір'іль-наїм- и

Великі раїкети1 заносиг

лі б ті стрільші в йонюсфе-р- у

де раз випущені з шале-

ною СІКОірІСТЮ ВОіНИі МОГЛИі б

„утеїктії" від притягаїніня
землі У іпфеїліеті через йог

иосфєіру ці стірііліьінд стаїнуггь

елеіктричної ікаладоіван-і- ' її

при зуд£ри з яюою-ін&буд- ь

пляїнетоію ВИ'ТІЗОряіТЬ блиск-пюлум'ін- ь

Цю лолуїмГнь

можна біие аінапізузіагти

спектірюсксіпаїмлькізі земл'і та

в адй'опосіб визначити еле-

менти і атмосферу даної"

пліяїніепги' Післіяі леїршої спро
би' В' 1944 році з циім'и-стріл- ь

наміиі яка інеівдалось — днр
ПвГіюсі скавав' щоі варто ужи
їй інювоії методи яіку віх

придтіав уживаючи ікеро-іі'ГНі-
!

стсільші із землі Та бі

да в-- толіу що деякі з циїх

стрілеїн можуть лістя зтда-р- у

з ллянетою детонувати ї

можливо ірозлочаггиі нукле-грін- і

еікспльозії на- - тій ллл-нет- ї

'Майор Кіп дуже с}ім-нііЕіаіетьо-
я-

в тоїму чи М€Ш-каїнця- ім

тиїх ляіяиЄіТ лодоіба- -

відваги взятиоя за керму

державного коірабляп-В'€- т

нашу і іпопрошадив його до
зоївісдм оів'огої горизонту Це

сьогоднішній лрезидеит дер
жаівиі Нґо-Діінґ-ДІ£- ім

Він

ставши в 1954 році прем'є-

ром "врятував ікраїну від
загибелі усунув хаос лік-

відував рештки олоніяліз-м- у

івиповів війну февдаліз-мої- ві

'дав (наГродоіаЬ "право

керувати 'країною через ви-

борний ларлямент започат-

кував кампанію за тііднесен

ігя культурного рівня пере-
вів господарські реформи
підніс життєвий рівень ши-

роких мас

В'єтнам — це багата' кра-
їна з великими можливос-
тями під кожним оглядом
Великі простори придатної
для сільського господарс

СО

до

тва землі лежать досі не ви

користані Велиш ліси мі

неральні багатстваї відкри
тий морський шлях в світ

— великі ріки — дають всі

передумови для розбудови
промислу і торгівлі 10 міль-

йонів людности це великий

резервуар робочих рук
Президент Нго-Дінг-Ді- ем

докорінно змінив систему
державного життя Запо

чаткував великії сільсько-го- с

лодарські реформи щоб

створити сильну селянську
верству — основу і полов

ну підпору молодої держа
ви Кожна в'єтнамська ро- -

дикіаі яіка має до --четверо ді

теи дістане три геїктари
землі Індустріяльна рефор
ма має за завдання створи-
ти власну в'єтнамську ін-

дустрію Індустрію корис-

ну Численні фабрики опію-м- у

що тут існували були

закриті На їх місце мають

стати заводи н фабрики що

картонах

сир
я

КРАМНИЦЬ

БШОА5 5Т КО 7-17- 28

СКЛАДІ:

ТЕЛЕВІЗІЙНІ

МАШИНИ

ПОВНА ҐАРАНТІЯІ

лись бл зеїмив еікспериь

Кал іітані Р)ішатьт бірітснсь
кий' ловітіряних сил

тсірд Даізлініг та зшадувашіїй

нами раніше Фари

зніолоіеіили переікоінашя
іміжліяїнетне походження

літаючих кружків1

іАльеір и камська лов ітіріяна
служба то що
чітаїюічіі 'юружкиї це ілюзій

топ отв рджі}івал аі м іжлліяне

тні теюірії каькучіиі що як

ІСНУЮТЬ КруЖКИІ ТО ВОИ'ИїЛО

ходять З ІІНШОЇ ПЛЯНЄТИ ПІ'З- -

Ч'іаиогої ргіпорту (згідно із

:лсізгіміи: Кіго) в якому бу-т- о

б стверджен
т лір оі походжшя літеію-лі- х

з мГіншлянет-юго- ї

лрюсторіт коколіи не бу
тр іОіГОЛОіШЄНО

іБаїгат о- - оічеівидціи огляда-- ю

лісвічалнві маневр ш 8-о- х

сружікш '(лочаток р)
}5 миль в'д Каспер
аійсім'інг Один' їіз овадю-ї-

з

Маїйкеліс зголосилаї це
2ІДДі'ЛОВІ' лсізітряіііої оібоїро--і- и

в іКасп'єрі де коїмаїндз'оо-ічі- н

там офіцер подзвониїв-ши- ї

доі 'Пеінтаґіоніуоказаві'їй

ЩО ЙСЛ'У ©ІДПОЕІІТИ що
Пеичггаїґол зиае що
є ліітаюч'і кіружкиї Ті

'буллі у люеноіму протіи-вєінст- ві

доі офіційних заяв
Пентагону Можна тільки

—_Т1_ IV'
ниробляггигиіуггьі мпрадуктиГ

де © різнихХімраїініаїх акцію
за інвестиції в в єтаамі ге- -

форма державного £ апара--

ту має усунути корупцію тат
колоніяльний режим в внут
рішньому житті країни Ре
форми в шкільництві ма
ють започаткувати
еєння культурного рівня всі
єї людности Реформи сус-

пільного мають усу
нути з країни залишки фев- -

далізмгу та іколоіниялізму 'і

пеіреїтдворитиі народ на

модерну державну націю

Як видно зі сторінок в'єт

намських газет в усіх тих ді
ляпках досягнено досі вже

дуже багато В різних ра
йонах працюють вже від
місяців спеціяльні комісії
які розділюють землю
потребуючих Як зга-

дано кожна родина дістає
3 гектари землі якщо має
4 дітей більше чисельні ро-

дини дістають 5 гектарів
Рівночасно з розподілом
державної землі ведеться
очищення і осушення нових
просторів сільсько госпо-
дарської площі в Дельті
Меконг та на Центральній
Ви со Будова гідростан-
цій має на меті забезпечи-

ти країну міста і села елек
тричннм струмом а голов-

но уможливити індустріялі-заці- ю

Особливо імпозантні ус-

піхи видно в ділянці підне-
сення культурного рівня на-

роду В цілій країні
даються тисячі НОіВИХ шкіл
організуються курси для не

граіготіних долошяіючіі

школи для дорослих В міс-

ті Гу відкрито університет
Уряд керується в тій ділян--
ці девізсо що „коли має
(„Господарське чудо" стор 4)

Першоякісне молоко — у пляшках 1

знамениту гуслянку різнопроцентову сметан-

ку квасну сметану масло
та незрівняної кости морозиво

ДОСТАВЛЯЄ ДО ДОМІВ І ДО

УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРНЯ

СКЕЕМ УМЕ ОАІРІЕ5 ИМІТЕй
3156 У ТЕЬ

ПОСТІЙНО НА

РАДІОПРИЙМАЧІ

АПАРАТИ

ДОМАШНІ МЕБЛІ

ПРАЛЬНІ

ВІДКУРЮВАЧІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ГАЗОВІ

КУХНІ І Т П

таїкії

ментш

маїзшал

адміірал і

свої

в

запевняла
—

є

дефіі::итиі5не

кружкіїз

1954

ніаі схід

іаіні

ніасправ-- ді

сло-

ва

"
--С

'—

%
„

підне- -

життя

ввесь

між
селян

-

чиші

закла

аібої

)

КОНКУРЕНЦІИНІ ЦІНИ!

дивізгатися що уріядовіець
З' Каопері відважишся'

ліере-заімешкал- нх

плянет
Це' лризнакия годитьсія із
Скріп Гоівардс"-а- і аіртику-ло'- мі

з тією різнищею що
там написало булої що іпо-вітіряї- на

служба зінаїє 'прюі іс-нуваи-
ніяі

літаючих ікружміїв

алеї боїться лублічио нрюі те
виїслоізлюваїтиюя Милюхіть

няотвається тт дізтмка що
американська повітряна сліу
ж ба знає лрої таємницю лі-таїюч-

иїх

кружків бо цможе і

вониі є ЇЇ тавшою зброєю
Ааспрапііиіськиїй пивде&шо

африкансьїкил таї ібразілій-сьжи- й

уряди) стаїнлятьіся ція
комі серйозно до справи
кружк'і Австралійська ло-

вітріянаї служба закликала
людей до скорого інфоріму-оаині- я

її лро поясу літаючих

кружік і в Ер аз ідііійс ьюа сл іуж-б- аї

в юдіРЛіртіШ лублічнійі ві-

дозві просила ломіачі уря-
ді© ірозв'язагти1 містерію лі-

таючих кружків

Становище науковців

А тепер дещо лропогля-ди- і

і твердження назжоївіціш
Д-- р Г Шамі колишній ди-

ректор Гсрвардсьмої обсер- -
ватсірОЇ ікаїже що у всесвіті

є лрнічаїйіміщ 100 мільйонів
ззімешкалиїх: пляїнет--(Дал- і

буде)



ГОМІН УКРАІНИс 8 червня — Липе 1957 Рік IX
ВДгпІ

Стер 4) І'І

Про все й звідусіль
"Існує теорія що Земля мала

колись ще три небесні сателіти

які за твердженням проф Зау-рат- а

перед 250000 років зникли

в наслідок катаклізму По них

наступив безмісячний період аж

з'явився у віддалі 240000 миль

наш сучасник що проходить

свою дорогу иаоколо Землі по

лінії еліпси та щораз щораз

більше зближується до нашої

плянетн і в той спосіб є можли-

вий з"удар сателіта з „матери-

ком" В міру такого наближення

місяць почне швидше пробігати

свій шлях наоколо Землі Викли-

че це витворення космічних

хмар подібних до тих що їх

бачимо біля Сатурна якого са-

теліти знаходяться в релятивно

„близькій" віддалі

Відлеглість місяця від Землі не

є без впливу на біологічне жит-

тя При наближенні місяця вага

живої і мертвої природи має бу

ти при більших вимірах далеко

менша від сучасної (не треба бу-

де відтовщуючої дієти) Як рос-

линний так тваринний світ при-

бере великих розмірів про лю-

дину 6-- 8 ф-і- в будуть тодішні пап

ночкн казати: „п X є обов'язко-

во замалий" а кравецькі май-

стерні поставлять проф Заура-тов- і

пам'ятник за його здійснені

пророцтва

а

АДРЕ-С-
И

ЛІКАРІВ ДЕНТИСТІВ

Д-- р Петро ГЛІБОВИЧ :

ДЕНТИСТ

242 Ншіпутесіе' КоасІ '
(ріг ВІоог У) Тогопіо і'

ТеІ ПО 7-61- 24

Д-- р СТ КУЧМЕНДА

ЗАГАЛЬНІ ДИТЯЧІ

І ШКІРНІ НЕДУГИ

312 ВаіЬимІ 5Ь Тогооїо
ТеІ ЕМ 8-32- 04

Зміна адреси від 1-- го грудня

Д--р Адам Ратінов
СПЕЦІЯЛІСТ ВНУТРІШНІХ

НЕДУГ

Зокрема лікує астму ревма-
тизм ісхіяс болі серця

жолудка тощо
517 Раїтегзіоп ВІУіІ Тогопіо

ТеІ Ц2 1-0-
718

Д-- р А ФЕДИНА

ЛІКАР ОПЕРАТОР АКУШЕР

386 ВаіЬикІ 81 Тогопіо

(напроти езіегп Нозріїаі)
ГОДИНИ ПРИЙНЯТЬ:

9-- 12 до пол 2-- 5 по пол
7-- 9 веч 1 на замовлення

Тел канцелярії: ЕМ 3-36- 61

Тел помешкання: УА 1-1-
905

Х-КА- У

Д-- р І ВАХНА

ДЕНТИСТ

386 ВаіЬигзІ 81 Тогопіо

ЕЛІ 4-6- 515

Ьг Е УАСША

Д--р ЯН РЕКАЙ

ОПЕРАТОР І ЖІНОЧІ

НЕДУГИ (АКУШЕР)

Д-- р ПАВЛО РЕКАЙ
ВНУТРІШНІ НЕДУГИ

І РЕНТГЕН

219 81 Сіаіг Аує ТС

Тогопіо Опі — ТСА 3-23- 95

Д--р В Жінчишин

ВА ВЕЛ) МЛ) ЬЛІСС

ЛІКАР І ОПЕРАТОР

ПРИЙМАЄ В ГОДИНАХ:

11—12 2—430 І 7--в
Є06 ВаіЬикІ Зі (сог ЦЬіег)

Тогопіо

Тел: ЬЕ 3-4-
323

'

Д--р Євген Гуменюк

ДЕНТИСТ

567 ВАТНІЛ15Т 8Т
(Ьеі СоІІесе & ЦЬіег)

ТеІ: ТСА 1-8-
303 Тогопіо

Д-- р М ОСТАФІЙЧУК

І ЖІНОЧІ НРПУГН
944 ОКауа 81 ЛУШБЗОП Опі

і еі канц їх 4-95- 7(1

Помешк 112 — ТУ 3-66- 57

аооЛУН 5-62- 24

Час-від-ча- су на сторінках євро-

пейської преси друкуються стат-

ті на тему оздоровлення тепе-

рішньої французької виборчої

системи За винятком комуніс-

тів та поплентачів що завжди

використовують для своїх цілей

недоліки демократії всі добачу-ют- ь

джерело зла у виборчій сис-

темі Тому коротко пригадаймо

собі виборчі закони в демокра-

тичних країнах
Західній парляментаризм спи-

рається на політичних партіях

Кандидат на члена парляменту

поклпкується на програму свого

угрупування а після виборів пар-

тія більшості! (зглядно партійна

коаліція) творить уряд реалі-зуюч- н

в державному життю свою

програму У випадку коаліції —

програми поодиноких партій „під
бпваються" одна до другої щоб

забезпечити існування коаліцій-

ного уряду
Існує дві системи парламентар-

них виборів: англійська базу-

ється на одномандатних вибор-

чих округах (при двопартійній

системі) та французька з бага-

томандатними виборчими округа

ми У практиці це приводить до

поділу па багато партій і груп а

далі — до короткотривалих уря-

дів та труднощів при їх творенні

При англійській системі вибраним

буває той кандидат що здобу- -

І

д-рцуркЇвсь- киЙ"

ОРТОПЕДИЧНИЙ ХІРУРГ

Години: 2--1 і 6—8

242 Кшіпутеае Ка ріг ВІоог

і КО 6-60- 51 —хатній ЬЕ 1-4-
942

Д--р Ф МЕЛЬНИК

ЛІКАР ХІРУРГ ДИТЯЧІ

і ЖІНОЧІ НЕДУГИ

ТеІ: ЬЕ 6-16- 19

Години принять: 2--4 1 6--8

Д-- р В ДЕБЕРА
бувший асистент краківської

клініки

ординуе в Уагтлеу СІІпіс

314 ВаіЬішІ 51 Тогопіо
ТеІ ОГНсе: ЕМ 4-85- 32

ТеІ Ве5! ЬЕ 4-40- 30

Д-- р ОМЕЛЯН ШКЛЯР

ЛІКАР ХІРУРГ АКУШЕР

1334 Кіпв ТС Тогопіо
ТеІ ЬЕ 6-89- 97

(їхати до зупинки Оипп Аує)

ГОДИНИ' ПРИЙНЯТЬ:
від 10-1- 2 від 2-- 8 по пол

та на замовлення

Д-- р Н СКАБ]

ДЕНТИСТ

З Вагасзсіаіе 81 (сог Кіпе Е)
Тел Ц 4-64- 05

ГАМІЛЬТОН ОНТ

Д-- р Василь КЕБАЛО

ДЕНТИСТ

577 Оиесп 81 ТС Тогопіо

Ріг Квін і пхід від Портлянд

ТеІ ЕМ 8-41- 40

Д-- р П ЛЕХІЦЬКИЙ

ДЕНТИСТ

312 ВаіЬипІ 81 Тогопіо

(МЕРІСАЬ ВШІЛШІС)
ТеІ ЕМ 4-79- 12

Л Лунський
ОКУЛІСТ

їіїШЩіїет

і Екзаміїгуемо очі Добноаемо

і окуляри на різні недомагання
очей Лікуємо нервовість

00Л1 голови

Говоримо по-українськ- ому

470 СоІІеєе 8ЬгееІ ТСеЛ
ТеІ ТСА 1-3-

924

?'
АНТІН БОЙКО

СПЕЦІЯЛІСТ МАСАЖИСТ

Робить масажі на задавнені
недуги біль крнжей ломбеґо

параліч т п

4

і

1 '
й

ж - -- - --

!

і

і

ГОД ПРИЙНЯТЬ: '9--
12 І 2-- 7 '

707 8райіпа Аує Ьу ВІоог
ТеїерЬопеїЛУА

1-0-
976

де (найбільшу кількість голосів

посеред всіх кандидатів Фран-

цузька система є більш демокра
тична бо краще відбиває полі-

тичне обличчя суспільностн'Вн- -
борчі округи як сказано є бага

томандатні й кожна партія здобу

вае стільки пропорційно манда

тів скільки виборців голосува
ло на її лісту
Західна Німеччина впровадила

в себе мішану систему: половина
членів бундестагу вибирається

за англійським взірцем полови-

на — за французьким
„Нандемократпчніша" сов сис

тема не має нічого спільного з

демократичною системою Вибо

ри обмежуються лише до сим-

волічного ствердження номіна- -

тів комуністичної парти а Ьер- -

ховнпн Совєт не відбиває нас

троїв суспільства не має закомо-датн- ої

влади (ухвалює лише

внески партії) і не контролює
діяльності! уряду Отже — не

має прикмет дійсно демократич-
ної парламентарної системи

На початку поліційної акції в

Кореї американський поручник
побачив корейця який з повагою
їчав на' ослі а кілька кроків за

ним ішла обшшаиа різними па-

кунками його жінка

— Як так можна запитав аме

риканець щоб ти їхав на ослі

в той час як бідіча жінка мусить
іти за тобою?

— Звнчій — з пересердям від

повів кореєць
Через пару років американсь-

кий офіцер був в тому ж самому
місті та зустрів того ж самого кб

рейця Знову їхав на ослі але

тим разом жінка йшла вже з-пе-р- еду

— Бачу що в твоїх звичаях

наступила зміна на краще зау-

важив старшина
О-- о ні Звичай залишився але

по війні залишилися також під-

земні міми — сказав кореєць
Чи наші читачі можуть ще сум-

ніватися що жінки не мають пер-шепств- а?

Франсуа
де-Міонан- дер пише

на сторінках журналу „Літера-

турні новини" свої спомини Між

іншим згадує також про анкету
переведену колись між фран-

цузькими письменниками на те-

му — Чому я пишу? Відповіді

були різці: багато писалося про

громадянську службу письменни

ка про ііісланнпцтво оборону
власного світосприймання тощо
Ніхто не дав такої звичайної від-

повіді як „пишу бо мені це

справляє приємність" Дещо
зблизився до такої відповіді Жю

л'єн Ґрсн нотуючи в своєму що-

деннику у зв'язку з анкетою та-

кс: Безцільно ставити таке пи

ЛІ СТЕФАНЮК

ОКУЛІСТ (ОПТОМЕТРИСТ)

Екзамінуе очі і приписує
окуляри

312 ВаіЬигЛ 81 - ЕМ 3-03- 73

Д--р В Стєцишин

ДЕНТИСТ
982 ВІоог 8ігееІ ТСезІ

КОїАЬ ВАГК ВІЛЗС

і

(сог ВІоог & Ооуегсоші) І
і ОН ЬЕ 2-19- 42 Пез СЕ 1-5- 790

'

п КІТ
ОПТОМЕТРИСТ (ОКУЛІСТ)

екзамінуе очі — приписує
окуляри ч

4С5 ВаіЬш-5-1 81 ЕМ 6-1-
355

УКРАЇНСЬКА АПТЕКА

МЕДВІД СЬКИХ

5а п і ї а з
РЬагтасу

204 Ваіішгзі 81 (б Квіну)
Тогопіо

Тел ЕМ 3-37- 46

Висилаємо ліки до всіх країн

ПОШТОЮ

Щ

УКРАШСЬКА АПТЕКА
МОКТО РНАКМАСУ
1584 Ееііпіоп Ау'е У Тогопіо
(аі ОаЬуоой Аує) - ТеІ ОК 3213

лід керівництвом
X ВЕРТИПОРОХ-БОЛЮБА-

Ш

ВЗсРЬш
виготовляє скоро рецепти тутеш-
ніх та європейських лікарів На
бажання висилає ліки до всіх
країн Европи і в Україну Вико-

нуємо замовлення теж поштою

тання Пишемо бо живемо

світі для того щоб писати

на

У минулому році відвідав Аме

рику англійський правннк Базнль

Генрнкс якого найбільше цікавило

життя пересічної американської

родини Повернувши до Англії

п Генрикс ствердив в своїх ре-

портажах що велику кількість

кримінальних злочинів серед мо-

лоді цієї країни треба записати

на рахунок телевізійних програм

та браку відповідного виховай

ня американської молоді

„Молодь ця пише суддя за-

мість відробляти шкільні зав

дання цілими годинами пригля-

дається моральній гнилизні на

екранах ТУ За цілий час моєї

понад ЗО річної правничої кар'є-

ри в Лондоні не чув я скільки

про випадки злочинності! серед
молоді як за відносно корот-

кий час перебування в США

їхні суди для пелітніх є скорше
місцем зібрань суспільних праців

ників ніж судом"

В домі одного з бувших ге-

нералів СС-війсь- ка знайшли по

війні 20 образів намальованих
Гітлером € це краєвиди з око-

лиць Мюнхену і Відня „Фюрер"

малював їх в часі бою під Ста-

ліні рідом — найбільш траіічно-- ю

моменту її історії Німеччини

Писали ми вже колись про цін

ну знахідку відкриту оедуїш-м- и

в 1947 році в печерах на бе-

резі Мертвого моря Були це:
список книги пророка Ісаії час
тина рукопису Книги Суддів та

приписи якими керувалася кп

дівська громада знана під наз-

вою Кірбст Квурман Приписи ті

називаються „Підручником дис-

ципліни" та належали до релі-

гійної громади що своїм життям

нагадувала мапастпрі раннього
християнства Зобов'язував у

іромаді час новіціяту потім нас-

тупало урочисте визнання віри і

припяття до „закону" У відно-

синах до офіційної Мойсеевої

релігії громада була в опозиції
До практик належали: вбогість

покора послух і чистота Молит-

ва бере верх над приношенням

офір Великою заслугою для чле-

на громади було милосердя до
грішників

„Не відповім нікому злом за
зло Відплачуся добром бо ли-

ше Бог судить всі існуючі істо-

ти і Він один дасть належну кож

йому нагороду Коли наступає
день і коли приходить ніч —
завжди входжу п союз з Богом

Повторюю ці заповіді щоранку і

щовечора бо в іншх хочу знайти

для себе приміщення щоб біль-

ше піл них (заповіді) не відда-

лятися"

Наводимо цей ппїмок з „Під-

ручника" щоб показати духов-

не настановлення тих старовин-

них жидівських „законників"

„Польські шовіністи поліцпстп

і прихильники п'ястука та винят-

кового стану на кресах повинні

пильно студіювати останнє 20-рї- ч

чя політики Відня і Будапешту

щодо полудневих слов'ян щоб
болай в якійсь хвилині млглого

просвітлення зрозуміти як па

дають потужні держави що ие

відзначалися ані пошануванням

правди ані державним розу
мом писав польський парля- -

(Закінчення із стор 3)

бути розбудована держа-
ва оживлене народне гос-

подарство піднесений стан-

дарт життя то івпершу чер-

гу треба виховати народні
маси дати їм ікнижіку в ру-

ки промовити до них че
рез пресу і перешнати їх
в конечності переведення в
життя таких чи іінших ре-

форм Рідко в історії зус-
трічається таке напружен
ня сил всієї наші шоб п

наГскоротшому часі вишко
лити і 'перевиховати мільГю

ни громадян

Державно - творча праця
в'єтнамського нараду зус-
трічається також з чимали-
ми труднощами Не шжемо
вже про ті чисто об'єктив-
ні недостачі — брак (кап-

італу недостача кадрів які
мусять замінити десятки
тисяч французьких урядни-
ків техніків спеціалістів
несвідомість народніх мас
опір сектантів федадалів
наслідки довголітньої вій-

ни що спустошила була
найкращі закутки ікраїни
Ці тірздноїщі є так би лвсіаи

Антикомуністична виставка в
Коротко після -- закінчення III

Конференції АПАКЛ в сапгош

відбулося урочисте відкриття ви-

ставки експонатів антикомуніс

тичної боротьби Виставка ця оу- -

ла заздалегідь плянована органі-

заторами Конференції і всі учас

ники Конференції одержали за

прошення до участи у виставці

Участь у виставці взяли АБН

національний Китай Корея Фі-

ліппіни і В'єтнам — народі! яких

вели й ведуть дальше зброй-

ну боротьбу проти комунізму

Скільки уваїп присвятили оріа-нізато- рп

Конференції якраз цій

виставці свідчить факт що ви-

ставку улаштували в центрі сто-

лиці у великому будинку напро-

ти парламенту З великих баль-кон- ів

будшку звисали великі пра

пори держав - учасників вистав-

ки в тому числі український ма-

дярський а в заіях виставки ви-

сів великий прапор АБН і пра

порці заступлених в лип наро-

дів

Для виставки матеріялів АБН

були відведені дві великі кімна-

ти Експонати АБН прибули час

тинно дипломатичною поштою а

друїу частішу привезла делега-

ція АБН з собою Крім ЦК АБН

ста виставку прислали матсріялп

АІІ АБН з Нью-Йорк- у Чікаго з

Англії Франції Південної Аме-

рики та інших країні

Виставка АБН мала кілька ок-

ремих відділів шо дуже доклад-

но ілюстрували документами ан- -

тпбольшевнцьку боротьбу і бо

ротьбу протії московського імие-ріялізм- у

їх можна би поділити

на такі:

1) Боротьба Української Пов

станської Армії (УПА)

2) Жертви юлоду в Україні

3) Насильна колективізація в

Україні й інших країнах

4) Релігійні переслідування

(нищеній церков розстріли і ви-

вози владик і вірних аптпрелі-іійн- і

інструкції тощо)

5) Нищення Москвою україн-

ської інтелігенції (показові про-

цеси суди розстріли заслання

чистки в Україні)

6) Документи большевнцького

народовбнветва (злочини у Він- -

іііпці Львові та інших містах Ук

раїни)
7) Документи з антнбольше-впцько- ї

революції в Мадярщпні

8) Московський терор в При

балтиці

9) Больнісвпцькнн терор в са--

тетітпнх державах
10) Антикомуністична літерату

ра Грузії
11) Боротьба Туркестапу про

ти московського імперіялізму
12) Концентраційні табори в

СССР (карта концлагерів)

13) Карта розросту московсь-
кої імперії (етапи поневолюван-

ня окремих народів творення і

ліквідування національних рес-

публік окремих народів націо-

нальний склад населення СССР з

етнографічними картами тощо)
14) Послідовний похід Москви

ип підбій світу

До кожною відділу була до- -

мептарпет ДашпнськнЙ

Ця пересторога відноситься не

лише до поляків Хворіли і хво-

ріють на брак держаїяого розу-

му й інші народи

о П Фалько

„Господарське чудо11

ти очевидні їх молота за-

здалегідь передбачити і

врахувати складаючи пля-н- и

позитивної дії Але тут
мається ще до діла з про-
тидією комуністична! п'ятої
олони яка старається зав
жди поставити перегороду
там де її найменше уряд
сподівається Тому не див-
лячись на великі завдання
що їх має уряд у відбудові
всього національного жит-
тя віи імушггь ще чима-
ло енергії зуживати на бо-

ротьбу з комуністичною
агентурою Правда як вид
но з преси цю небезпечну
ігшіреиу вже імаиже злікві-
довано комуністичні цент-
ри розгромлено тисячі ак-
тивних агентів виловлено
їхні магазини зброї при до-
помозі наїоелсішія ооакгаи- -

то Та на цьому уряд не зу--
ішіИ'еіьі:и іин старається
переконати конаного грома
дянина в конечності вести
антикомуністичну бороть-
бу бо це є чиряк на живо
му --тілі в'єтнамського на
роду

В Леник

лучена і роздавана відповідна лі

тература в англійській і фран

цузькій мовах видавана емігра-

ціями поневолених Москвою на-

родів З українських чужомов-

них видань були: „Український

Визвольний Рух" „Чорні діла

Кремлю" „Вінниця ' „Злочіан

Москви у Вінниці" „Україна і

Советн" „Україна двадцятого

століття" „Україна — її історія

і народ" „Українська Повстансь-

ка Армія" „Переяславський до-

говір" „Львів" „Митрополит

Шептпцькнй" „Голод в Україні

1933 року" та багато інших ра-

зом біля 500 різних видань

Члени різних делегацій а зок-

рема урядові чинники та органі-

затори виставки висловили приз-

нання що виставка АБН зробле-

на дуже прецизно і має докумен-

тарну вартість

На урочистому відкритті вис-

тавки були присутні члени уря-

ду В'єтнаму і акредитований у

В'єтнамі дипломатичний корпус
баї ато визначних гостей-чужнн-ці- й

і в'єтнамців преса радіо і

фільм Ціла виставка була зфіль- -

мовапа

Па прохання міністерства ін-

формації В'єтнаму делегація

АБН подарувала цю виставку

цьому міністерству Виставка

тривала цілп:й місяць в Сайґоні а

тепер буде перевезена до різ-

них інших міст В'єтнаму та до

країп-члсіїі- в АПАКЛ

Комітет Протпкомуністпчної

Диверсії у В'єтнамі надіслав за
підписом віцеміпістра Тран-Там- а

такого листа на руки ЦК АБН

Я СТЕЦЬКА:

)У

2-25- 85 2-25- 86

ТЕМРЬЕ

А X Е К Т
виконує мешкальних
домів промислових і

будинків

БрааЧпа

3-97-
54

імені Комітет

Антикомуністичні
Народів і в Моему°!

му сердечно даісуи'р-- ?

Вашу співпоапіл
--?

ІН
причинився до ІІГк Г5

і антнкомунігт„и-?- ь

АПАКЛ в

Антикомуністична п_
звернула І1а себе

уВаГу аезнЧ
по исліікпго "!вд 11

ППІІАМЯЯ "Л-в- ШІ""""=" "сягн понад
лизання В

закінчена 19 1пітіи
підготовляємо виставку £

вч сииму і Вашого

матеріалі щ2
виданім і '7

ЯІіЛпЯІІІ пліт іівї !_ І
п цСІ Ц1Д[(

І

"

і

і

1

! —-

ще
за й„„„

співпрацю і '

буде постійно затіснювапк?

помер пиЩЩнни?

ЛВСТраЛИ НадіВшті

судна вістка що там 5-г-
о

тр

помер на ударсерщ
лиіішіішш український писмед
ник Володимир Русальськіїйяіо

го дійсне ім'я було І Гевелеиц

працював на заліщ
ці хворував па і два щ

перед смертю пролежав
шпиталі

Володимир Русальсьмій
бц

автором таких книжок:
НОЧІ" „СОНЯЧНІ дзвони'

„Сміх Іскаріота"' „Після

міста" та землі''

оповідання та новелі
друківали-с-

я

в багатьох часопвд
і журналах ца еміграції

ПРОФЕСІОНАЛІСТИ
(АДВОКАТИ НОТАРІ ІНЖЕНЕРИ І Т Д)

! Канцелярія: ЕЛІ 3-19-

94

'
Рез: УА 1-7-
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і

І ОНN УАКЕМКО ОС ВА МІА '

! ІВАН ЯРЕМКО - АДВОКАТ

405 Тетріе Бісів КісЬтопсІ 51 У (Сог Вау) !

! Тогопіо Опі

ЛЛЛЛЛМУУ
ЛШРОСЛАВ КЛИМАШ ПУБЛІЧНИЙ КНИГОВ0Д

КУ55ЕЬ М КЬУМАЗ Р І А

РиЬІіс Ассоипіапі

372 0иееп 51 У Тогопіо 2 В Опі
ТеІ-- : ЕМрІге 4-79- 53

575 диееп ЗІ

з™

ЛЕВ В ЛИТВИН
АДВОКАТ і НОТАР

(над „Аркою")
6-70- 40

Тогопіо

ОГПсе: РЬ І

СТЕФАН ЗАГУМЕННИЙ —АДВОКАТ
5ТЕРНЕІЧ 2АНУМЕКУ

ВАПШ5ТЕП & 500СІТОК

- С АЗеІзісІе 51 Е — Тогопіо Опі

VVVчVVVVчVVлАллчАЛNЛЛлVVVллМ!

БА ЛЛБ

АДВОКАТ І НОТАР

ЕМ

503 ВІЛ)С

Е ГРЕНЬ
Р І Т
ПЛЯНИ

торго-
вельних „Народніх

домів" та церков
З Всі Тогопіо

ТеІ

„В л

ренції

за
адаЛ

успіхів
ренції

тавкн

ЧНГпп

Сойгонівиеті'Ч

волу АБН

карикатури
нш

Ми раз дЯкуеМ0

сподіємося

на

РУСАЛЬСЬКИИ

пя ц р

Він тяжко

серце
пі

„Міси
НІ

облогі

„Бунт Поп

також

— 62

Тел ЕМ
Опі

ТеІ: ЕМ 4-С2- І7 Пе5: Т-06-
12

ВА

1009 ит5еп ВІе

МИРОСЛАВ РОМАНЮК

ТеІ: ЕМ

Опі
ЛУА

даіскиі

Тогопіо Опі

02 ВІСШИШО 51

Михайло Липка В А

(ШСНАЕЬ ШКА)

АДВОКАТ І НОТАР

775 Вагіоп 51 ЕаА

Натіїїоп Оп ТеІЬІіМИЯ

УКРАЇНСЬКА ПЕКАРНЯ

„ТНЕ ПІТІШЕ ВАКЕКУ"

ВИПІКАЄ НАЙКРАЩИЙ ХЛІБ І РІЗНІ ПЕЧИВА

Так каже кожен хто споживає хліб з пекарні

„БУДУЧНІСТЬ"
735 0иееп 51 У — Тогопіо Оп — ТеІ ЕМ 84235

ПОСИЛАЙТЕ БРИТВИ

у і 'Уі і' 'V

НА

?&
аи%адц)I'ГгV" ' --1 'У ''

у

Імпортуємо найкращі німецькі бритви виробу СОЛІНГЕ

високоякісної срібної сталі спеціально шіточеш
ю

Улюблена бтітпя плп кпліпгл ЛяпЛспя я гаопоЮ Р)їгпі
регулярно продається за $795 і більше — тепер тільки Нді

Ця сама доброї якості бритва з простою ручкою -
„

Ми також маємо німецького виробу ручні мршиїл
стриження — марки 000 і маркії 0000 - по $4-5-

0 зЗЙ-ьарберсь-

кі

ножиці з найкращої німецької сталі —

Посилайте замовлення сьогодні
ірошові перекази (моні ордер) посилайте до

АПУАМСЕ ІМРОНТІМС СОМРАNV

18 Оиееп Зттееі Уез — Тогопїо 3 ОпЬ

Г_~_С г ~ ~
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№ 6 (27)
Рік IV 8 червня 1957 Торонто Онт

Перший Провінційний З'їзд ОЖ ЯВУ

у днях 18 і 19 травня ц р

гіібукя в Торонгі в при-

зви! Дом'У П"Рвігіи

З'ізд Об'єднаний Жінак'Лі-г- я

Визволення1 Уімраїив про-віщ- а

Онтаріо Це перший

З'їзд нашої організації
яка

ші:ть роисів тому ставила

пеоіій свої кроки у Вінніпег-

у і Тороаті та інших скуп-чк-ея-
х

ук-раїн-ськсіг-
о

л-оісе-лаяа'- в

Кш-ад- а
організуюч-

и ЖйОЧіІ секції пір Ці ВІДД'І-лаїЛВ- У

З тюс перших клі-

пи розгорнулася оиореіма

братня орган іза'ціїя в систе:

мі Жґи Визволення України

з ШЬІр'СіКОНО мережею Відді-т- в

іпо всіх проівінціях Кан-

ади Завданням З'їзду 6у
ло лров'ірити --

й Л'рюїаініал ізіу-езт- и

всю піроіроіблі&ніу лра

цю нашої організації у пров-

іянії Олтар і о та застановит-

ися над шляхами їй метод-

ами: ще уся ішін іш ої іробо ти

дія поширення і скріпленн-

я ОЖ ЛВУ щоіб ще кра-

ще іі успішніше виїконіуваїтіи

ошсівнІ! шшіі завдання —

п доломіііжіньоіму фронті
визвольної боротьби украї-

нського иароду Ці завданн-

я її абов'шкн- -
визначені

статутам ЛВУ спільні для
цілої нашої організації —
Ліґи Визволений України-- У

дружнііиЬ співдіїї їх гарам
ніііио --реалізують на місцях
Відали ЛВУ та ОЖ ЛВУ

Оровшіційішійі З'їїзд ОЖ
ЛВУ Онтаріо був підголю --

вшиїй Жіночою Реферєінтіу-ро- ю

лом Гюаоївніщ Управі
ЛВУ лрн допомозі й співп-

раці Торонтонського Відд-

ілу ОЖ ЛВУ Після відчи-такн- я

й затверджіеїшия пор-

ядку шарад обраної презид-
ію З'їзду в складі: М Со-

лонинка'— топова- - і С Фе-ен- к

(Гамільтси) та І Кри-вшю- к

(Торонто) — члени
президії З черги- - логироше-в- о

до слова голову ГУ ЛВУ
да ґ жшщука який пи-

таючи З'їзд
е-коза-

щ ш
вклад прачі ОЖ ЛВУ V роз-
ідму ціаости ЛВУ для
Добра української спільнот-
и в Канаді та скріплеиш
дапомімньоро внзволшого

онту українського
шаро-Д- '

поза-
- мйиіалші батьківщи-

ні Приаітаисія та побажанн-
я З'їздові зложив їв ід „Го-сн- у

Украйні" дир І Вара-
нтах

Ділооу
ч-асті:и- - аіаоад за-

початкувала М Соломинка
Дсілсаіддю а гсім-- у „Підсум
В "раці ОЖ ЛВУ" з'л-со-еюч-

и

ціпить
ДОіТеїІЕіриШ-ььоі- ш

лророблссіої роботи
°ДМаш нашої ергапіза-- ч

'їзііпічнйіо чщсь іза оалгах
--Ідоліках та імоіжліивостях

Роойти-н-
а всіх ділянках кит

ДОЛОіЕІЛеіНіПІдо допові-°Ийл- н

зніти з йіяльио- -
'Відді'лів ОЖ ЛВУ в 0- -

Р!° Що-
-
їх злоїжили пр-

итча З'їзді делегати: С
як з 1 амільтіоішу М Во- -

їВДаць з Ошаии--
Л

--Балабан
т-КетеїриисНСліп-

еника

ЧШур та І Мршенюк! з
та-- рь цього 6}1В

Рави'ВщілуолслВУАз
°'МаС" Деякі Вііли 3

"¥ю требаї з прикрістю
5тити нс вивзалися

Длз СВоїх обов'язкшв
прислали ш З'їзд ані

т'ів
П- -

Р Асташпк--
В

ані зві- -
""я другої щадзвичаїй- -

мугоуспільнсімужіт

і-чз-

-п

--

У І5Г'К1І
іП'Р піймали

всі учасники З'їзду

Тіут саме представники на-

шої
--організації мали змюгу

дружньо й ділово
зупини-тиюяинавсіі- х

труднощах по- -
р''яізачих з оуспііл ьіно-г- р оімад
сЬкою роботою та основ-

но іпіроднюкутуватиі найваж-ли'Віііш- у

проблему -- яка сто-
їть перед умріаш-гькс- ю жін-!0-

ю

— днатор'ю і
лрамадян-чоюгівиїх-оваїні- ьж

і збережен-
ня для іуюра'інськоі'ї спільно-

ти Еіаижх дітей гак теж по-

годити- родинні та хатнії' обо
в'язки: ЖІІНКИ 3 ВКІМОГЕїМЦі й

л-отре'баі-м громадської пра-
ці?
На зан'інічеінінія п'ершюіго

лея нар-?- д івідбулаюя івечо-рсім- -

у залі „Дсіму Просвіти"
Товариська зустріч іяку
дбаїйлиїЗ'О'

іп-ригоітсізи-ли па-

ні із Торонтонського Відді-

лу ОЖ Делегати іі прияЕіпі

роїсті —
'Пр-едставнікік-

и

сір-ганіїзао-
д'і

іміали- - змогу в дру-Ж'Н'і- й

та редшній
--атді-осфєрі

обмінятися думікаїми їв іпи-тгі:-зн- ях

'Яікі спільно
догво-диїтьо- я

наїм роїзів'язуватиі в

громадській роботі При
ці'й іваїгоді зложили приївіі-танн- я

З'їздові
--нашого

юр-ганіїзоіваїн-
ошо

жіноцтва в

проівіїщії Онтаріо: д-- р М

Кушіпета — їв ід Крайового
Коїміітету Спілки Українсь-

кої Молоді її 'Бодніар — від

Відділу ЛВУ в Торонті Я-Вії-
ьк

— від Торонтонсьїко-г- о

Осередку СУМ А Лис-тої- к

— від СТ „Україна" та

д-- р П Шкурат Милу й по-гідн- у

атмосферу івечора до-поіБшова-

лаї

поставці єна на
--належному рівні іміистецька
частина підготоіваніа куль-

тури оО'С в іти ь оао р е'с) ер ент- -

Провінційний З'їзд Об'єднання

Жінок ЛВУ Онтаріо схиляє го-

лови в пошані перед нездоланим

українським народом що 40 ро- -

ігів змагається у боротьбі з мос-

ковським окупантом за свою віль

ну суверенну державу

Наші серця сповнені гордістю

за поставу наших сестер і братів

що навіть у далеких тайгах на за-

сланні га в нелюдських умовах

лагерів і тюрем не складають

зброї Радіємо кожним їхнім ус-

піхом і боліємо кожною невда-

чею

Запевняємо їх що доложнмо

всіх зусиль і труду щоб допо- -

чмогти українському народові ви

зволитися з московської неволі

Жіноцтво зорганізоване в ря-

дах ОЖ ЛВУ зобов'язується:

1 Розгорнути працю для збіль-

шення свого організаційного рос-

ту для приєднання членів та по-

ширення праці як конечної пе-

редумови успішного виконуван-

ня своїх завдань на українському

допоміжньому визвольному фрон

ті

2 З метою поширення і скріп-

лення допомоги українському на

родові — співпрацювати з ук-

раїнськими жіночими організаці-

ями як рівнож нав'язувати зв'яз-

ки з жіночими організаціями ін-

ших етнічних груп у Канаді

3 Збільшити П посилити нашу

виховну працю п молодечих ор-

ганізаціях для вирощування мо-

лодого по коління в дусі христи-

янських і національних засад

4 Звернути пильнішу увагу на

відтинок внутрішньої і зовніш-

ньої пропаганди Поширювати

відповідну літературу й пресу

серед своїх і чужих яка правди-

во інформує про українську сира

ву та розкриває намагання ім-періялісти-
чної

Ліосквн спрямо-

вані на підбій і поневолення всьо-

го світу

5 Солідаризуємося і підтриму-

ємо працю голови ЦК АБН Яро-

слава Отецька в нав'язуванні між

народніх взаємин для закріплен-

ня українських позицій у вільно

кою Виділу ОЖ в Торонті
ВІДОМОЮ ПіІЯНІСТКОіЮ М
Кравців-іБграба- щ Наш

за-служені- иїй

співак 'Григорій
Ярошісівиїч і співачка Г Ти-мочко-Колод-

уб

проспііівали
партію Карася й Одарки із
„Запорожця' за Дунаєм" а1

артистка --

Н Тарновацька на
редніі лііанііі „Доїциік" і „Чи
ги імилий" їм акоміпаньюва-л- а

на фортеїпііяні М
Кріан-цівн'Бараба- ш

Ці мистецькі
в котрій були персплітаїні
грою на фортепіяиі Ляриси
Бграбаш та Христі Соло-

ми: і ки
У неділю після Богослу-жєінін- я

З'їзд продовжуїваїв
своії наради Зачиїтан'О

до-псіві- дь

С Сагаш До зав-

дань ОЖ ЛВУ" та М Крав-- ц

ів
--Бар аб аш в и г ол о оиш а амі

сгсішкій і дбаїйлиіво опрацьо
ванкін реферат „Чи ми се-

бе оіправдуем-- о 'як лолітиіч-н- а

'Сргіанізаціяі"? Як у пер-шоліі- уі

докладі була м'ов-- а

про організаїційініиїй відти --

нсік іна-шоі- ї діяльїнюсти бе-

ручи до увага ©оі- - складні

уїмювинні життя і івиїяіву ук--рашоь- кої

спільноти в Кана-

ді тої доповідь М Кр&вців-Бараібаї- ш

п-оставил-
іа

іп-ер-е- д

оч і учаїаниікіїв 'З'їзду пробле-
ми їй завдання лсів'язані з
і н ф орім-атие-

н
о-і- щр оіп аґандин-"оі- о

іпраіцею іна'зоіЕнішньо-м- у

еіідтиінму діяльности ОЖ
ЛВУ зсікреміапо лінії АБН
Після дискусії інед доіпо-Ь'ідям- и

З'їзд'схівалиїв реїзо-люц- ії

запріоіл-оноіван- і

Резо-ліоціійіно-
іо

КоіміоІією іка

працю'вгла-і- в складії: І Дей-чаїківсь- ка

М Малашук Н

Сл:іпеі:гькаі і С Феояік

Резолюції З'їзду
му світі що ставить нас на ви-

соті завдань допомагати Україні
6 Закликаємо незорганізоване

дотепер жіноцтво включатись у

працю ОЖ ЛВУ та доложити й

свою частішу в українську виз-

вольну справу

Стільки думаємо іі говоримо про
різні обов'язки 'іа завдання су-

проти родини спільноти та сво-і- о

народу а чи досить застанов-

ляємось над самими собою?

Першим нашим обов'язком су-

проти інших та себе є бути со-

бою якраз тією оригінальною

одиницею із своїми власними по-- і

лядами та думками Щоб могти

корпсіптн з якогоисбудь знання

треба мані ясну думку та свій

власний критичний погляд Тоді

лише корисно те знання сприйма-

ємо іа й своє щось нове до рьою
зможемо додати

Па тс щоб бути собою треба

шукати нагоди побути часом ли-

ше з собою Часте перебування

поміж людьми приглушує живість

нашої думки Тоді знаходимось
мимоволі під деяким впливом ін-

ших
Не біймося мріяти В мріях па'

ші думки вириваються на волю

З мрій виходять пляші а з пія-ііі- іі

докопані часами і дуже великі

діла Всі вони дуже часто беруть

початок те навіть у дитячих мрі-

ях які є висловом людської душі

У щоденному житті жінок є ба-

гато момешін коли думки блука-

ють в найбільш різноманітних на-

прямках Баї ато з пас старається

приглуши пі ці думки

Але чи ж самою хатньою пра-

цею вдоволимось ми і наші ро-

дини? Від пас сподіваються духо-

вої сили щоб піддержувати до-

машнє вогнище Чи не конечним

є для пас час-від-ча- су перевірити

ту сцлу та шукати її у своїх же

думках?
Нема нічого гіршого як моно-

тонність життя Людина шукає

вищих вартостей життя Вона не

З
З ДІЯЛЬНОСТИ ОЖ ЛВУ

У ВІННІПЕГУ

Дня 14 квітня ц р у залі Інсти-

туту „Просвіта" 'відбувся „Пер-

ший весняний чай" при участі

місцевого СУМ-- у та Т-в- а ім Кня-

гині Ольги

П-- і Я Іванчук виголосила гарно

опрацьований реферат на тему:

„Жінка у житті і творах Т Шев-

ченка" а п- -і Н Гуменюк' проде-клямува- ла

уривки з „Епілогу" до

поеми „Гайдамаки" інж Романів

інтерпретував уривки з Шевчен-ковог- о

„Посланія" У дружній ат-

мосфері розійшлись гості домів

Дня 4-- ю травня ц р всі „брат-

ні організації при Інституті „Про-

світа" у Вінніпегу взяли участь у
традиційному Свяченому яке вла

штувалп пані з Т-в- а Княгині Оль-

ги при співпраці ОЖ ЛВУ Вступ-

не слово виголосив о Форналь-чу- к

ларох церкви св Покрови

Після прийняття грала оркестра

„Трембіта"
Голова Т-в-а п- -і Орпсюк дяку-

вала щиро членам ОЖ ЛВУ за

допомогу та дружню співпрацю

Дня 12-г- о травня' ц р члени

Т-в- а Княгині Ольги та ОЖ ЛВУ

влаштували спільно Свято Мате-р- и

Вступне слово мала' п- -і Ори-сю- к

а реферат „В день матері"

виголосила панна Протассвпч Ді-

ти українського садочка під про-

водом п- -і Флюнт відспівали кіль-

ка гарних пісень продекламува-

ли пару віршів та виконали дві

гуртові вправи Опісля слідував

виступ дітей Рідної Школи під

проводом п-- ї Кошалківської Всі

присутні були захоплені висту-

пом наших дітей

Реферат Я Протасевнч переплі

іаний цитатами з української лі-

тератури — Шевченка Лесі Ук-

раїнки О Кобнлянської як і ан-

глійської літератури' без зайвого

патосу і тону був не тільки ми-

лий для уха слухача але високо

впховий "і повчаючий ' С X

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОЖ ЛВУ

В ЕДМОНТОНІ

Загальні збори ОЖ ЛВУ в Ед-

монтоні відбулися 13 3 1957 р

в примішеній Иароднього Дому

Збори відкрила голова п- -і Мурин-к- а

а проводила ними президія у

складі: Г Стебсльська і М Сера-фі- ш

Зніг і олоин показував що

Управа відбула впродовж ділово-

го року ряд засідань влаштувала
спільно з іншими організаціями

може жити лише з дня на день

бо тоді вона перестає повноиар-тісп- о

жити Особливо нам жінкам

треба вистерігатися-способ- у жит-

тя лише за щоденною рутиною

Приємно маги добре зоргані-

зовану працю дня і це одинокий

спосіб щоб )'ї успішно викону-

вати Треба теж вміти зорганізу-

вати відпочинок щоб він був не
лише фізичним але П духовим
відпочинком Коли відірвавшись

від усіх дрібниць з яких склада-

ється наше щоденне життя ми

переведемо зір на якусь добру

книжку чи діляїіку яка нас особ-

ливо цікавить тоді щойно ми

найкраще і вповні відпочиваємо

Застановляючись над найближчи-

ми нам справами родинного і на-

ціонального життя не тратимо

контакту з самими собою Тоді

формується наше духове облич-

чя
' Нові ідеї нові думки роблять

життя цікавішим Люди які вмі-

ють спрямовувати свої думки у
щісочіпь ніколи духово не ста-

ріються та й вік їх є довший Для

них життя є завжди цікаве бо

вміють глибше і повніше бачити

вищі цілі іі завдання поза щоден-

ною працею в хаті при робітни-

чому станку чи в бюрі Україн-

ська жінка повинна усвідомлю-

вати собі її окремі завдання й

обов'язки по підношенні до бать

ківщиіш Й постійно шукати в
своїх думках кращих й успішні-

ших шляхів для здійснення цих

завдань
Ціла домашня атмосфера є від-

дзеркаленням духового стану жін

кп Як міцно залежить розпиток
дітей та їх самопочування від то-

го скільки їм дають батьки зо- -

Щоб бути собою

життя
Шевченківське свято- - Академію !

в честь 500-- х вечір для' відмічен

ня пам'яті О Кисілевської З ме-

тою плекання товариського жит-

тя серед своїх членів — Відділ

ОЖ ЛВУ влаштував зимову заба-

ву чайний вечір і приГляття з

нагоди прибуття до Едмонтону

голови ОЖ ЛВУ д-- ра Р Малащу-к- а

і організатора П Башука
Члени Відділу ОЖ ЛВУ брали

активну участь у всіх імпрезах

влаштованих ЛВУ У кожночасну
кампанію пресфонду „Гомону Ук

раїни" включалися також члени

ОЖ ЛВУ

По дискусії та уділеній абсолю

торії уступаючій Управі присут-
ні члени обрали нову Управу у
такому складі: Н Мурппка — го-

лова М Серафим Г Стебель-ськ- а

О Соробей Т Федорів Є

ІІпжпк і С Дихни — члени

ОЖ ЛВУ В ТОРОНТІ
ВІДБУЛО СВОЇ ЗАГАЛЬНІ

ЗБОРИ

Загальні Збори ОЖ ЛВУ в То-

ронті відкрила голова " Відділу
інж Леоніда Вертнпорох вітаю-

чи всіх гостей а в тому Марію

Солонинку представника ГУ

ЛВУ та Івана Боднара і інж Ро-

мана Басараба — делегатів Від-

ділу ЛВУ Зборами проводила
президія у складі: Марія Солонин

ка — голова Ірина Крнвен'юк —

секретар
8-- го вересня 1956 року на Над-

звичайних Зборах обрано Упра-

ву з інж Л Вертнпорох у про-

воді Членами Управи були пані:
Є Негрич Ст Луцнк О Козак
М Кравців-Бараба- ш С Білнк Є

Ярмолюк Контрольна Комісія: Т

Шимко М Малащук І Кушпета

Громадський суд: М Кравців П

Дубчак і Є Кріса

Праця Відділу заторкувала сек-

тори праці: культурно-освітнь- ої

імпрезової господарської зов-

нішніх і внутрішніх зв'язків опі-

ки над дитячим садком суспіль-
ної опіки збірок на новий дім

тощо

Упродовж звітного семимісяч-

ного часу відбуто 7 засідань Уп-

рави Я звичайних сходин на
яких прочитано 3 реферати: Н

Варяниці „Марко Вовчок" Мартп

Барабані „Початки друкарства на
Україні на службі нації" і Ір

Крнпснюк „Постаті батька брата
і чоловіка в житті Лесі Українки"
(на підставі хроніки родини Ко-

сачів) Окремо прочитано комен-

тар 3 Сагаиа про новий шкіль-

ний рік в Україні і спомини О

Кисілевської про Ольгу Басараб
18 листопада відмічено святко-

вими сходинами 5-річ-
чя

ОЖ ЛВУ

у Торонті

Замігніші дати і річниці відмі-

чено разом з Відділом ЛВУ та
іншими організаціями „Дому Про
світи" як святи" Листопада і Шев-

ченківську академію За іпіціятп-го- ю

ОЖ ЛВУ відзначено 17 лю-

тою 1957 „Свято героїнь" разом
із усіма жіночими організаціями
міста Торонта З рамені ОЖ

вп-юлосп- лл

п-- і М Барабані допо-

відь Хрпстя Болюбаш декляма-пі- ю

а члени Відділу ОЖ взяли
участь в інсценізації „Іфігснія б

Гавріді" Лесі Українки в поста-

новці п-- і А Сгебсльської
ЗО березня ц р спільно з інши-

ми жіночими організаціями взя-

то організовану участь у пана-

хиді за спокій душі Олени Кис-

ілевської

З мстою плекання товарисько-
го життя влаштовано чайний ве-

чір пов'язаний з 5-річч-
ям

ОЖ
ЛВУ як теж з нагоди перебуван-

ня у Торонті
д-р- а А Кияжинсько

го Окремо організовано Свято-йордансь- ку

вечерю
На цілі суспільної опіки зорга-

нізовано окремі імпрези як при-

буття св Миколи до старших з
гуморпстнчпо-сатіїрпчпо- ю програ
мою нередсвяточннй Базар збн- -

крема матері Тому нам — жінкам
— потрібна духова-рівноваг- а

Зорганізуймо ж свої зайняття
так щоб залишилось нам трохи
часу для застанови та праці над
собою Цс необхідне для підкріп-

лення нашого духового життя під
якого залежить рівень розвит-

ку нашої родини та нашого на-

роду
"

і Г Палієнко

ОЖ ЛВУ
рання святкових оголошень На

Рідну Школу в Куфштайні (Ав

стрія) якою опікується Відділ

ОЖ введено самооподаткування
членів Зібрано окремі фонди
„Під ялинку дітям" у Куфштайні

Туди пісіано також одну посилку
з речами Члени' відвідували хво-

рих по шпиталях

Хор ОЖ ЛВУ виступав на 5-річ-
чю

ОЖ та разом зь„Арфою"
і „Промстеєм" у 11-- ій дії опери
„Купало" на сумівському здвнзі

в м вересні м р і співав в обох

діях у „Мессі Голл"

Присвячуючи багато уваги ви-

хованню дітей в українському ду
сі п- -і

Є Неґрич опікувалася Ди-

тячим садком П-- і С Луцик і Н

Вараннцч приготовили дітей Са-

дочка та влаштували 16 листопа-

да м р свято о Нпколая для ді-

тей дошкільного віку
Доцінюючн важливість будо

ви новою дому ОЖ ЛВУ в То-

ронті зразу включилося в збір-ков- у

акцію закунлюючн поваж-

ну кількість уділів Багато наших
членів закупило особисто уділи
До Ком'нету придбання дому увій

шли п-- і Леоніда Вертнпорох та

Ірина Крнвенюк

Каса Відділу ОЖ ЛВУ мала по-

важне додатне сальдо Зібрано
більше членських внесків як рані-

ше і закуплено новий уділ у „Го-

моні України" (разом три) Пе-

реведено також збірку між чле-

нами ОЖ на лресфонд яка при-

несла $8428
На полі зв'язків з іншомовним

світом нас репрезентували п- -і Ст

Безхлібнпк і Н Вараннця на збо-

рах мадярів Нав'язано контакт з
іншими організаціями На вечорі
з темою „Мати" зорганізувала
п- -і Білнк виступ Л Ганущак який

був дуже вдалий

На теремі „Дому Просвіти"

утримувано дружній зв'язок і

відносини з Відділом ЛВУ О

СУМ-о- м та іншими організація-

ми Голева ОЖ брала участь у
засіданнях культурно-освітні- х ре-

ферентів товариств з метою ко-

ординації діяльности
Членство Відділу ОЖ було акг

тпвне жертвенне допомагало у
влаштуванні імпрез а деякі з них

включилися у виховну працю Ю

СУМ-- у і п Батьківському комітеті

Пороблено підготовчі праці до
запроектованого Жіночою Рефе-рентуро- ю

ирп ГУ ЛВУ Провінцій

Зразок вдалої імпрези
Жінки міста Нью-Порк- у що-

року влаштовують у місяці лис-

топаді Міжнародню жіночу ви-

ставку Від 1911 р зрперсрвамп
українські жінки беруть участь у

цій' виставці
У минулому році українська

ірупа пишалася трьома кіосками
які в двох групах з успіхом про-

пагували українську творчість се

ред американців Одна група від

Союзу Українок' Америки під про
иодом К Полешок виставила зраз
кн української кераміки вишив-

ки прикладного й ужиткового ха-

рактеру і лялькову інсценізацію

козацького побуту роботи М

Гордппської Виставлено з піді-

браних музейних експонатів ук-

раїнську жіночу ношу та старо-

винну скриню
Друга група під протекторатом

УККА влаштувала під-провод- ом

І Повзанюк свій кіоск наче гале-

рно українського сучасного ми-

стецтва виставивши образи і

скульптури визначних українсь-
ких мпстців Наше серце наповня
лося гордістю" що комітет влучно
підібрав твори і показав чужо-
мовному світові тяглість україн-
ської старовинної культури в мо

дерпих формах з її специфічною

рисою християнської традиції на-

шого народу Виставлено карти-
ни і різьби мпстців М Бутовича
М Черсшньовського П Холод-

ного М ДольинцькоїЯ Гніздов-ськог- о

В Кричсвського С Лнг-пинен- ка

Г Мазепи М Мороза
О Новаківського І Труша і С

Зарнцької
Комітеті дбайливо видав ката-

лог на прекрасному папері який

пояснював виставку

Вступ до каталогу написала д-- р

Галина Лященко в якому інфор-

мує що українські жінки були

ного з'їзду Торонтонськнй від-

діл признано ' бути господарем
г'їзду
Після звітів присутні внесли до-

повнення до звітів та висловили-

ся щодо праці ОЖ Голова Відді-

лу ЛВУ — Іван Боднар привітав
ОЖ з досягненнями відмічуючи

працю уступаючої Управи

По уділеній абсолюторії'і усту-
паючій Управі до нової обрано:
І Крнвенюк — голова І Дейчаків

ська О Козак Є Негрич С Бі-

лнк І Гута М Волощак і Є Яр-

молюк — члени Членами Конт-

рольної комісії обрані: М Мала-

щук І Кушпета' і О Басараб а
Громадського суду: І Кріса Є

Пендзей та І Туркевнч

Делегатами на Крайову конфе-

ренцію обрано: М Барабаші Л

Вертнпорох С Безхлібнпк і В

Качмарська

ФОРТ-ВІЛЬЯ- М СЛІДОМ
ЗА ІНШИМИ

31 березня відбулися в зал!
УНЗТ Загальні збори Форт-віль-ямсько- го

Відділу Об'єднання Жі-

нок ЛВУ Збори відкрила пані І

Марціновська а протокол з по-

передніх зборів відчитала пані
С Пнцко Звіти Управи говорили
про те що відбуто 6 місячних

ширших сходин на яких зачита-

но 10 різних рефератів та б обіж
ннків ГУ одинадцять засідань з
чого 5 спільно з О СУМ і ЛВУ у
Форт-Вілья- мі та одно пленарне
яким проводив Петро Башук

представник ГУ ЛВУ Спільно з
СУМ-о- м і ЛВУ відмічено пам-ят- ь

ген Романа Шухевича-Чуп-рннк- н

500 героїнь а разом із
СУМ-о- м влаштовано концерт та
чотири окремих сходин
Із звіту секретарки пані С Пнц-

ко виявилося що управа ОЖ ви-

слала два дописи до „ГУ" один
до газети „Ньюз Кронікл" і один

до „Тайм Журнал"-- у У Форт-Вілья- мі

Після звітів других членів Упра
ви та голови Контрольної Комі-

сії з пропозицією уділити абсо-люторі- ю

— присутні члени пере-
обрали стару Управу з п- -і Іван-но- ю

Марціновською як головою
і наступними членами: С Зелена
С Пицко А Козоріз С Рекшнн-ськ- а

і М% Варивода Контрольна
Комісія обрана з таких членів: Є

Боднарчук Е Ухач і А Цпндюк'

не лише серцем і душею їх ро- -'

дми Вони були співтворцями ук-- 1

раїнської високої культури і ми-

стецтва його плекали й зберіга-

ли

Московський загарбник нищить
українську культуру Московські

комуністи понад ЗО років засу-

джують мільйони українських лю
дей на смерть морять голодом
засилають па довгі роки до ла-

герів у Сибірі не оминаючи жі-

нок Недавно потрясла світ віст-

ка про черговий злочин Москви

— стратування танками 500 укра-
їнських жінок у Кінгірі

Тому то завданням і обов'язком

української жінки у вільному сві
ті є зберігати й плекати культуру
і традиції предків багатої і со-- 4

няшної України
Мпстець С Гордннський дав

короткий перегляд українського- -

мистецтва від 'найдавніших часів

аж до сьогодні

У дні відкриття виставки М Мс

ляповпч М Оп'яла Ґ Сурмач де

монструвалн перед численною

публікою писання писанок У чер-

гових днях влаштовано концерт
який відкрили І Повзанюк і П

Різник Виступав квартет банду- -

ристів під проводом Р Левнцько-- "

го співала п Ганна-Шере- й і тан-

цював народні танки балет Шко-

ли В Переяславець
Сподіваємося що в цьому році

побачимо знову інші зразки ук-

раїнського творчого духа

Влаштована виставка може бу- -

'для на- -
ти зразком --

і прикладом

шнх організацій як слід підготов-

ляти імпрези щоб закріплювати

серед іншомовного світу добре

ім'я України та інформувати про

культурні осягн і здобутки укра- -

їнськогоііароду'4Л'?ГЛ:!Влчи- -



Стор в

г Совєтський атомний центр на Кавказі

г „Ізвєстія принесли ВІДОМІСТЬ

про виникнення нового міста СС-С- Р

положеного в найбільш ма-

льовничій відпочннкопіп околи-

ці Кавказу — в горах кілька

миль на північ від славного сво-

їми мінеральними водами П'яти-

горська Жителі міста — пише

кореспондентка „Ізвєстій" Н Кав

ская — мають забезпечені всі ви

годи які п нічому не уступають
Москві Л Ленінградові: з централь

ним огріванням і біжучою водою

Бракує лиш газу але він теж бу-

де в короткому часі допровадже-

ний до міста

З чим пов'язана ця дбайливість

кремлівських володарів про ви-

году жителів нового міста? Чому

дотепер не було ні згадки в со-вєтсь- кій

пресі про будову цього

міста?

Дуже помиляється той хто ду-

має що все це створене для ви-

годи й олага сірої совєтської лю-

дини У новому місті примістили-

ся атомні спеціялістн серед яких

В ОКРУЗІ

знаходяться і німецькі спеціялі-

стн — дослідники атомного яд-

ра яких большевикн 'окупував-

ши Німеччину захопили в свої

руки або згодом заманили на пра

цю до своїх атомних ляборато-рі- й

До цього часу вони жили і

працювали в грузинському місті

Сухумі над Чорним морем Тепер

центром атомних дослідів стало

спеціально збудоване місто що

називається Лєрмонтов (на честь

російською поета ЛІ Лєрмонто
ва) Крім цього як відомо атом-

ні досліди на теремі СССР ведуть-

ся у двох дргнх центрах — 06-мінсь-
ку

(55 миль на південний

захід від Москви) де знаходить-

ся атомна електростанція сплою
5000 кіловатів та в Дубні (70

миль на північ під Москви) у

якому приміщується атомний
до-сіідн- ий

інститут

Передплачуйте
„ГОМІН УКРАЇНИ"

ДАВЕНПОРТ

ГОЛОСУЙТЕ НА

'чЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛААЛЛЛАЛЛЛЛЛУУУУУМууууууууу

ГОМІН УКРАЇНИ 8 червня — Липе І957

ВИПРОБУВАННЯ ВОДНЕ-
ВОЇ ЗБРОЇ В АНГЛІЇ

І США

Велика Брітанія перевела в дні

31 травня ц р чергове дрге з

ряду випробування своєї водне
вої зброї на одному з островів

Різдвяного архіпелагу па Тихому

океані Тим разом чотнромото-ровіїі- і

реактивний літак скннв
ьодневу бомбу сплою 5 мільйо-

нів тонн '1НТ Спроба була вдала
Згідно з повідомленнями скине-

на бомоа належала до типу т

в чистих бомб які не залиша-

ють по собі надто великої КІЛЬ-

КОСТІ! трійлнвпч елементів

Так само на пустині Левада пе-

реведено чергові випробування

американської водневої зброї
Тут випробувано одну із наймен-

ших бомб пристосовану до# так-

тичних воєнних операцій
Аш пінські й американські ви

пробування водневої зброї стрі-

нулись з хвилею протестів з боку
Японії як рівпож численні захід-
ні наукові крупі знову піднесли

питання шо експерименти з вод

ГФтаут11?"1''"'' " -
і-
-

і

І

ьу V і акенз зі иау зпееі

І

ОІЖОА5 $Т М
КО

итоп2ез іогопіо иНісїаІ Аеепі

невою зброєю створюють серйоз

му загрозу для життя людини

Тому ведеться акція за заборо-

ною того роду внпроб вшь

ЗЕЛШ
ЩОГО-

ДИНИ НА 6000 ЛЮДЕЙ
Статистичні дані зібрані й не-

щодавно Об'єдна-

ними Націями щодо динаміки й

росту населення землі за остан-

ній — 1956 рік показують що ь

минулому році населення нашої

землі виносило 2325 мільйонів

людей Протягом одної доби кіль

ОКІУДОС зснооь
ПЕРША НАЙСТАРША УКРАЇНСЬКА

ТОРОНТІ

солідно
НАГОДИ

Перевиберіть Ліберального

кандидата

Павла Т ГЕЛЛ ЄРА

ПАВЛО ГЕЛЛІЄР це чесна з правдивим
бажанням продовжати свою службу для своїх спів-
громадян
ПАВЛО ГЕЛЛІЄР має зокрема па увазі існуюче

запотребування на дешеві доми для великих
родин які не диспонують великими доходами
ПАВЛО ГЕЛЛІЄР буде працюваї її для великого роз-
витку Торонта
ПАВЛО ГЕЛЛІЄР — перший кабінетний з
Торонта є сімейною людиною він буде
потреби Вашої сім'ї

В ПОНЕДІЛОК 10-г- о ЧЕРВНЯ ЗНАЧІТЬ НА ВАШІЙ
КАРТЦІ:

гшїита

А Р

2993
6-Ц- 41

НАСЕЛЕННЯ
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

до

кість населення землі збільшуєть

ся на 120000 тобто щогодини

прибуває біля 6000 людей У за-

гальному динаміка населення на-

шої землі виявляється такими

цифровими даними: на 1000 жито

лів — ЗА зароджень і 18 смерт-

них іншаїків
Коли йдеться про пік людей

то стверджено то найдовше жи-

вуть голллндці — 71 років м}Ж-іііі- п

і 73 жінки найкоротше

січ народів землі жішть індій-

ці — пересічно 32 роки

З кіпцем нашого століття насе-

лення землі повинно подвоїшся

І

ШОФЕРСЬКА ШКОЛА В

777 А Оипсіаз 51 У ЕЛІ 4-37- 24 — Кея: ЕЛІ 8-92-

47

Вчить скопо І добре їздити автом
КОРИСТАЙТЕ З 1

І

— людина

—

ве-
лике

—

ия

а з

~~~~~ ~~~~

хх А ш
ш
І А І

По та в до

-2-3- -4-5

опубліковані

канадінцш

міністер
розуміти

V ОІШСНІЖ & 60
Я ОНИЩУК

Рік

КеаІ Езїате
і

КУПНО-ПРОДА- Ж
РЕАЛЬНОСТЕЙ

СПРАВИ ОБЕЗПЕЧЕННЯ

333 КОМСЕ5УАЬЬЕ5 АУЕ ТОКСОТО — Ь£ 44241 '

'

УВАГА! Б Р Е Н Т Ф О Р Д

С ТОйО
116 Зі

і

Маємо на 10 нових домів у ціні від $ц одо

вгору до 3000 готівкою решта на легкі
сплати і

ПРОДАЄЛЮ РІЗНІ ФАРЛШ І Т Д

За інформаціямн до п Лї ЦІОПАКА
'

тел РЬ 3-41-
44 — бюро бо РЬ 2-94- 14 — дім

ВИБОРЦІ ОКРУГИ СПАДАЙ НА!

-

УВАГА!

У ПОНЕДІЛОК 10-г- о ЧЕРВНЯ ГОЛОСУЙТЕ НА

голосуйте на людину дії

Ф І л ь Ґ і

"М

КО

то

продаж
$2000

БІЗНЕСИ

звертатися

ГІВЕНС син європейських іміґрантів розуміє

Ваші потреби

Є ГІВЕНС буде охороняти наші родини він має

на увазі вищі старечі пенсії родинні

допомоги та федеральну піддержку

для дитячих прнштів і гуртожитків

У ПОНЕДІЛОК 10-г- о ЧЕРВНЯ ЗНАЧІТЬ НА ВАШІЙ КАРТЦІ

і
£££ X

ЗАДЕРЖІТЬ ГДЙПАРК ЛІБЕРАЛЬНИМ

перевиберіть

одинокого кандидата з парламентарним досвідом

ІХЛ'Лц

Іпзіясіпсе Могідад

МОРТГЕДЖОйїІ

ООКРОМ
РаІНозіе

ЛІБЕРАЛІВ

ОІУЕМ5

Щоб зберегти добробут і безпеку свою виборчу картку так:

САМЕ1Ш

інформації справі транспорту виборчих льокалів
льокалів Комітету:

лVVVVVVVVлллллл

значіть

10го ЧЕРВНЯ

у часі виборів звертайтеся

1701 5АІГЧТ СІАІК АУЕ Ю
2-114- 7-8

'А'ЛАЛЛ'ЧАА

имггЕв

і
і

і

і

'

І

і

'



№™м££
ЛітУМ ЧИ псм- -
""" НЕННЯ?

підстава думати про

'ть- - У спортоипх зма- -

"

ніж окремими клюбам

і ярнміпнтії до зуетрі- -

'"Україною та Ксііедіенс

Тер називаються Кенедієн
в'

іксія перемоги Украпім

чсрвоно-чори- ї лег-"л'к- пь

ось що

команду якої при

І Ніш було бути а німці та-- у

нова поразкаразомА тич

Г-уууААААААААААААА-

АААААЖЛ

тї можете ДОПОМОГТИ

ВИ зробити Канаду сильн-

ою І з'єднаною що гарант-

уєм в Канаді: вільне від

дискримінації право на пра-

що
іміграцію та пенсію 1 своб-

оду від комуністичної ін-

фільтрації з-зо- вні

ЯКЩО
ГОЛОСУВАТИМЕТЕ

НА

2:3 І хоч Україна провадила вже
2:1 кондиційно не витримала і

дозволила собі стрілити ще двоє
воріт Причина? Багато про те
говорилось на грищі І вина тут
не так у фатумі а такн у обста-

вині що напередодні змагань від
булнеї гучні гуляння А решта
все буде зрозуміле Е Габа вия-

вився героєм 4 воріт Два м'ячі
пішли до ворії Олстеру а два до

Кенедіенс Муні і Ружпцькнй най-

кращі ла грищі Слідио технічну

поправу у Габн і те що він по- -

Ааа

ІОНМ ОІЕГЕМВАКЕК ОС

Вашого кандидата

з партії ДІФЕНБЕЙКЕРА

ВгапіГогсІ Їчтіске1 ВеІІ

Даск ЛУгаїїсп 5г ЛпіЬопу Раігеїіа

Бгані Накіітапсі Когіоїк

] А СЬагІІоп Еїаііі КпоІС5

Гогі 'і1Ііат Опіап'о

АгіЬиг У Уіс1па11 Мікс 5(агг "7

Нітіііоп Еазі 0{сгс1

Оиіпіо Магііпі УУаІіасе Хс$ЬіІІ

Напніїоп ЗоиіЬ ГсгіЬ

КоЬсгс МсБопаІсІ ] У МопІеііЬ "~ " "

Ианиііоп Ус5І
~ Р1' Агіїїиг у

Мк ЕНеп ГаігсіоивЬ М" Іпа Уі'вам
і

Кепога - Наіпу Пічсг 5и1Ьигу

УІІ1іат Т Сгау °г' п-
-
М-

-
МіІсЬсІІ

Ьопііоп Ус11апс1

С Егпе$1 Наїрсппу УУШіат УУсІІіпвІоп

Мі(1(1Іе5е Уе$1 Уе1Ііп8Іоп 5оиіЬ

У Н А ТЬотах АІГгсЛ Наїеі

€- -

№а?ага ГаІІз УєпіуоггЬ

НоЬегі Н НатіІІоп Р Е Ьеппагії

МЕТКОРОТАN ТОКОІЧТО

імі НитЬсг Уогк 5оиіЬ

Мі$5 Магвагеї Аіікеп УУіШпт ВеесЬ

Вгоа]уіеу
Бал-опро- П

Ссогве II іієсї М Боив1а$ Могіоп

И8Ь Рагк
'

РагИаІе

Ог ТоЬп УУ КисЬсгера АгіЬиг Маїопеу ОС

Ко5е1аІе
51 Раиі'5

°їа Т Уа1ксг ОС Б П МісЬепег ОС

5ра(!іпі
Тгіпііу

СЬзгієі Е Вса УіІГгїсІ ГіІ5огиЧ

--АЛЛ-
ЛЧЧЧЛА

ГОМІН УКРА І Літе 1957 Стор-7і- л

чинае „грати з головою" це
вже надія на кращі досягнення
тою змагуна
Триз} б зазнав поразки з Маль-

тою ідентично як Україна — 0:2
Депіс бв найкращий у трнзу-бівці- в

на ірнщі
Перед у торонтонській Лізі ве-

де Олстер який зазнав єдину по-

разку з Україною Італійці є
па другому місці Тризуб затри-
мався на п'ятій позиції' Україна
на шостій займає Спарта
Гоиорять вже публічно у То-рон- ті

що незабаром повернеться
іратп до України В Закалужнпй
який буде теж тренувати дружи-
ну

УКРАЇНА ВЕДЕ ПЕРЕД
У МОНТРЕАЛЬСЬКІИ

ЛІЗІ

Моїітрсальська Україна розпра-
вилася легко з грецькою коман-

дою Атепн заганяючи 7 голів до
воріт противника Атснн лишень
одного стрілили Україні Петро
Васьків виявився илПкплмшм

:трільцсм у Квебеку підвищуючи

ВИБОРЦІ ОКРУГИ

ГАЙ ПАРК!

Під час виборів до

федерального

парламенту в Оттаві

дня 10-г- о червня 1957 р

Ваш голос повинен

одержати

ШмШШЖШЖМ V ' їй

і ' іц щ і §§і 1ЩШШІШшр Шщ

Д--р Іван КУЧЕРЕПА

ПІ І

іімв иАш- -

' ' її
офіційний кандидат

прогрес консерв партії

НАЙКРАЩЕ ЛОЖЕ

П РЕПРЕЗЕНТУВАТИ

який активний громадянин у

різних наших організаціях і як

довголітній радний (Міської

Управи Торонта своєю відда-

ною п діловою працею в усіх

мешканців Торонта а зокрема

округи Гай Парку

здобув собі повне

признання та довір'я

ТОМУ В ДНІ ВИБОРІВ

10-г- о ЧЕРВНЯ Ц Р

(від год 9-- ої рано до 7-- ої

вечора)

всі голосуйте

КІЇСНЕКЕРА
Тоіиі УУіШат РЬхісіап

X

ВсяИ інформації одержите

у виборчому бюрі при

403 1ЮМСЕ5УАІХЕ5 А'Е

ЬЕ 1-5- 725

ДО УКРАЇНЦІВ У ВИБОРЧІЙ ОКРУЗІ

- СТ ПОЛС (5Т РАІЛ'5) У ТОРОНТІ

У виборчій окрузі Ст Попе (51 РанГз) жнпс 54 тисячі лю-

дей Лііж ними живе кілька тисяч діяльних громадян україн-

ського походження Саме й до тих українців ми апелюємо

понеділок 10 червня ц рта просимо їх усіх голосувати в

на бувшого посла та дуже здібного адвоката Роналда Міче-нер- а

п тим самим дати йому знову змогу заступати Вас і

Ваші інтереси в Оттаві іак щиро і чесно як це він робив

від 1953 до 1957 року

РОНАЛД МІЧЕНЕР — кандидат із Прогресивно-Консервативн- ої

Партії яку тепер очолює в Канаді

довголітній громадський діяч та посол до Феде-

рального парляменту1 в Оттані — Джон Діфен-бейке- р

(ЛоНп ОіеГепЬакег)

ШмШ ' 'Я О К МІСНЕІМЕВ І X

? г

'і1
Н И 8 червня —

а

кінцеву

число добутих голів иа змаганнях
з Атенамн ще 5 додатковими

ВІСТІ З ОШАВЙ

Спортовс товариство Стріла

в Ошаві розпочало цьогорічні
Футбольні змагання із зміцненим

складом ДеркачХолонюк Бура
і Льоня сильно скріпили україн-

ську команду Стріла розігравши
чотири змагання здобула 6 то1

чок Всі ні зустрічі були дуже важ
лнвими бо Стріла 'змагалась з
найснльшшпми противниками: з
Пітерборо Скатіш — 3:1 Голлан-

дією — 2:1 Італією — 0:2 і з ми-

нулорічним мнетцем ошавської
ліги — 'Кікерс-ом-

1 — 2:1 Найці- -'

кавіші і найкращі змагання були

? німецькою командою Кікерс
Німці накинули сильне темпо і

і мали спочатку перевагу За ру-

ку нашого оборонця німці загна-

ли в 12 хвилині з карного копу
м'яча у наші ворота
Прекрасні загранпя Бури Холо- -

люка Деркача і Келі заставляють
німців боронитись У 34 хв Бура
[випускає Келі а цей притомно

Л ТОРОНТО —

Я

Спагіез

10

2-41-
01

А

ЛІН ПРОТИ

щодо

ГОЛОСУЙТЕ НА

' ВоЬ-- а

в
ГАМІЛЬТОНІ - ПІВДЕНЬ

Р8В

ОІЛМТО

ЛІАКТІМ

в

СХІД

НА

ЕІХЕІЧ-- а

в

ЗАХІД

На продаж газовий форнес ужи
вашій іУг року Оглядати можна
в день від год 10 рано до 4--

ої по
полудні —
34 Сагіуіе 51 Тої: ЕМ 3-98-

30

(біля Бетпрст — Даидес)

ЛІК
ДО 1618

№ 22299 власності! або патенту
за медичним актом — це знаме-
нитий лік до во-

лосся що здобув собі широке
признання серед тих які ним

користуються
лік 1618 без сум-

ніву усуває лупу на голові поліп-

шує поріст попосся вдержує во-

лосся в добрій формі від ранку
др вечора і надає йому прекрас-

ного м'якого блиску
До набуття в аптеках або звер-

тайтесь письмово до:
Ліг ЬАНТІ

ЗСЗ-- А Рагкіісіе Бг
ТОГОЛТО 3 ОІт

Ціна: за 5 унцій $250

сіріляе першого голя В 15 хв пе-

ред' кінцем гри Деркач продира-

ється через оборону противника
подає Єваиові а цей легко доби-

ває м'яча Глядачів б 400 осіб

і І Перун

КЮТІС збірної

Рішенням МК-Ф- А футбольний
клюб ФК КЮТІС з Ст Люїс буде

збірну США про-

ти збірної Канади Перші змаган-

ня відбудуться в Торонті 26 чер-

вня ц р а відплатні в Ст Люїс

6 липня і

З США

переміг у рі-

шаючих змаганнях за перше міс-

це в табелі „Зірки Европи" з Нью

ГеЙвсн — 4:1 УСК Довбуш з та-

ким самим числом воріт переміг
Конкордію Вотербурі

У зустрічі з ли-товськп- м

спортовпм клюбом
я-к- ий

займає п'яте місце в ДАФБ

УСК добув пере- -

(Коротко з США — стор 12)

ОКРУГА СПАДАЙНА

РАІКСЬОУСН

Зміцнювальний

КАНАДИ

репрезентувати

КОРОТКО

УСК-Гартфо-
рд

товариській

нью-йоркськ- нй

НА

СЬагІез Е

КЕА
МР

щоб забезпечити себе
знову в Оттаві '

Е КЕА

День виборів: ПОНЕДІЛОК ЧЕРВНЯ
ГОЛОСУЙТЕ НА -

КЕА СЬагІез Е X

і

і

консервата
ПО ШФОРЛ1АЦИ ДЗВОНІТЬ УА

Опубліковано Товариством Копссрватів наСпадайпу )

ПОЛІ'ЯКШЕННЯ

політики

КОМУНІЗМУ!

ПРОГРЕСИВНИХ

КОНСЕРВАТІВ

МсОNА-- а

(ШРІЛі'і'Л

ГАЛІІЛЬТОНІ- -

ПРОДАЖ

ЗМІЦНЮВАЛЬНИЙ
ВОЛОССЯ

зміцнювальний

Е Е

'проти

ПЕРЕВИБЕРІТЬ

СПАДАЙНУ

ТРИН1ТИ ГОЛОСУЙТЕ

ТАК:

АИСБУІСН

Рга

і

пк І А §

УВАГА!

БЙМ1 ''ІЗТД'Оиеріг'КК-'иУГ- в 'ягяіігрпАОаї
Тогопіо Отії Тек ЬЕ 5-14- 07

Продаємо годинники різніимарок та біжутерію ?

направлясмо годинники' і фотоапарати1 і?
Власник: Я ДРАЖНЬОВСЬКИИ

Іаійг5яг"'тя ?::-:- :
ДОБРА ІНВЕСТИЦІЯ!

' іЬг '
& По причині недуги відпродам шерп на суму $3000 в дуже

дооре просперуючіа українській торговельній гуртівні
Ліайно і рід підприємства його розвиток і можливості4 дають

найкоашу гаоантію пкладу гпопіа і писо'кої пиніпгнпм
1 Зацікавлені можуть голоситися листовно або телефоном
И до В Собкова: '

І У ЗОВКГЛУ
1 26 Ьакеуіемг Аує - Тогопіо Опі — ТеЬ ЬЕ 2-29- 85

лзсгг?іггйякгїізрк2зшй:пшггі

До моїх друзів канадійсьш українців

Ноизе Соттопз
Сопааа

Дорогі Друзі Українці!

Коли ми канадійці підемо до виборчих урн у
понеділок 10 червня щоб вибрати новий парла-
мент для правління нашою країною я щиро закли-
каю Вас голосувати на партію яку я репрезентую

~%&и

т

оі

в Оттаві за останніх о років та з
рамени якої я знову кандидую в
Давфині — це є ССФ
На ССФ варта голосувати тому

що вона є демократичною партією
Канади яка бореться за соціальну
справедливість однакову для всіх
Вона фінансована і контрольована
її і приятелями особли-

во з рядів фармерських робітни-
чих дрібних підприємців та про-
фесіоналістів

ССФ обстоює повну рівність і свободу під кожним
оглядом для" всіх громадян Канади без огляду на
те хто звідкіля походить В цьому напрямі ішли
всі зусилля послів ССФ у Парляменті в Оттаві що
повинні підтримати всі канадійні особливо в таких
справах як СТАРЕЧА ПЕНСІЯ БЕЗ ЧЕКАННЯ 20
РОКІВ ДОПОМОГА РОДИНАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЕРЕД БЕЗРОБІТТЯМ ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ як теж
ПЕВНА ЦІНА НА СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬ- КІ ПРО-

ДУКТИ ССФ буде боротись за"збільшешш і поши-

рення цих добродінств й опіки

ССФ сильно обстоює свободу і демократію та

самовизначення всіх народів ОСОБЛИВО ТИХ ЯКІ

СЬОГОДНІ ТЕРПЛЯТЬ ПІД КОМУНІСТИЧНОЮ
ТИРАНІЄЮ

Ми потребуємо більше послів ССФ у Парля-
менті щоб продовжувати боротьбу за соціальні ре-
форми за економічну справедливість і за гуманність
та за свободу для всіх

ЧИСЛИМО НА ВАШ ГОЛОС! УЖИЙТЕ ЙОГО

РОЗУМНО! — ГОЛОСУЙТЕ НА ССФ!

У Триніти підтримайте д-- ра АНЦЕВІЧА!

Щиро Ваш '

с£о!3£~~"~~'

З- - С Заплітшій
посол до Федерального Парляиевпу

п

АіЛЛЛАЛ

УКРАЇНЦІ КАНАДИ

членством

УВАГА!

ПОМАГАЙТЕ РОДИНАМ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ УТС!

АНГЛІЙСЬКІ ТЕКСТИЛЬНІ ЕКСПОРТОВІ МАТЕРІЯЛП ПОВНОЇ ВАГИ ШКІРУ ДО-

БІРНЕ ВЗУТТЯ ТЕПЛУ І МІЦНУ БІЛИЗНУ ЕФЕКТИВНІ ЛІКИ ХАРЧІ та багато інших
ПРАКТИЧНИХ товарів висилаємо СКОРО І ДБАЙЛИВО!

ГАРАНТУЄМО доставу пачок до відборців в Україні — висилаємо тільки ті товари
які замовлені та полагоджуємо справи фахово і солідно Усі товари УТС є тільки най-

кращої якости щоб вони були дійсною поміччю родинам а ціни дуже справедливі
ГОЛОВНИЙ ВІДДІЛ УТС НА КАНАДУ
під керівництвом п Карла Мулькевича:

1615 0иропк5і(У Тогопіо 9 Опі Теї: ЬЕппох 1-2-

197

Головний Відділ відкриває місцеві Представництва в більших скупченнях українців
яких адреси будуть оголошені вкоротці У Головному Відділі УТС можна оглянути
пробки всіх наших матеріялів одержати цінники та інформації зложити замовлення

вплатптн належні гроші і полагодити всі інші справи УТС
УТС — ДЛЯ УКРАЇНЦІВ! МІЦНА УТС — КОРИСТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДИ
УТС займається також імпортом і експортом різних товарів і є пов'язана торговельно
з усіма вільними країнами світу Просимо звертатися до нас у всіх потребах а також

з комерційними пропозиціями

Централ я УТС: А2 ІЖКАШЬ ТКАОІМС СО
1 - 1а Нипі 51 Ьопсіоп У11 Сг Вгіїаіп Теї: РАКк 1643

V ' Ч



Рік IX

Стор'Гв ГОМІН У К Р А І Н И 8 червня — Зим 1957 уМ:24!і

У мистецькій частині програми КЛЛПРІІЛП'Д Мі!'--"!!- !

70-річ- чя з дня народження світо-

вої
виступали: Ю Богачевськип п-- і „Гетьман УкоаїіпП :РЗ світі слави скульптора Олександра
Лаврншко Михайло Мінський йіигаше 234" еіойііщ ідет-

ьсяукраїнського життя у Архппенка У

біля

зустрічі

150 осіб
з мнетцем

пере-

важно

балерина Рома Прнйма-- і бандури з 22-о- х розділів::
р-

-

участьвзяло
стн ІОркевич і панна Карпевич ШЯ в Москві 9 Кл :_ ВОчо-

-відомих гро-

мадян

мистців та
В РОКОВИНИ СЛШРТИ конанні Л Ганущак Галини Ко-лодуб-Тимо-

чко став стипендію „Ворлд Юиіверсн-т- і ганізації а в 1955-5- 7 був заступ-

ником
Ювілята і його дружину При фортепіяні --були: пані Ганна ка Січ ЗІ Молодість- -

ІЙ
СИМОНА ПЕТЛЮРИ Валі Літвінов і Сервпс" на студії єгипетської президента Краєвої феде-

рації
Володимир Возняк осо-

бистий

Прпдаткевнч Каранович-Гордіш-ськ- а Польський післанець-- 5
--г1'

Гр Ярошевича святкова допо-

відь

мови в Каїрі Він закінчив прав-

ничі

канздійськнх уиіиерентетсь-кн- х
вітав д-- р

мнетцп і Іванна Прийма Дорошенка 6 СхопленіД'У 31-ш- у річницю трагічної лікар і приятельемер
проф В Ревуцького декля-мац- ії студії в Саскачеванському студентів Він був на різних

Ґсруляк пі 7 Помічник Самійл &голови Директорії і Головного який з Ярославоюти разом
у виконанні Є Шапки і М університеті а згодом студіював студентських з'їздах в Европі і

комітет К МЕННІНҐ: ГЕТЬМАН Обраний на гетьмака'о ї1Отамана військ УНР Спмома Пст- -' очолив організаційний
на Колюмбійському університеті Азії ІВАН МАЗЕПА спокою 10Глушко та виступ катедрального УКРАЇНИ Опіку куЛтуДвлаштуваввідбулася 26 мистців щоцлюрц травня р молодих

хору під управою 10 Головка В Тарнопольськнй репрезенту-

вав

Кінець сторіччя 12 МазГи1О Архппенвітав Народ-Ьог- оприміщеннів будинку Українсь-
кої

зустріч Окремо Коштом Українського
у 1955 р Саскачеванський уні ВШАНУВАЛИ 70-РІЧЧ- Я хідня Україна 13 Осінні''

православної громади в Т6-рон-
ті Б Почовський Ювілят відпо-

вів

Союзу вийшов з друку уСТУДІЮВАТИМЕ верентет иа семінарі „Ворлд Юні-персп- ті О АРХИПЕНКА ка И Пляж і потппЗЧ
ісвяткова академія На про-

граму
Асошієйтс новий ан-їломоїи- шйви-

словлюючи

В-- ві БукменЄГИПЕТСЬКУ МОВУ теплона привіти дужеСервпс" Японії в 1955 носКочубеяіІбТаемн'ийвідмічення пам'яті С Пет-

люри

у 25 травня вшанувала українсь-

ка

твір професора Ко-люмбійсько-
го

складалися вступне слово Володимир Тарнопольськнй ро 56 був головою Студентської ре- - громада Нью-Порк- у в примі свою радість і вдяч-

ність
університету д-р- а

7 Зустріч Карла і Мазеш

ген ЛІ' Садовського пісні у ви дом з І ронлпд Саскачеван ді презентаційної ради згаданої ор щенні вкраїнського інституту за влаштовану зустріч Пшстра 19 І
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ІҐРАНТИ УСПІШНО

УДУЮТЬ НОВЕ життя

и'йі-?{ц:!?г-- "

їі1~ 1--

З 1945 р до Канади прибуло більше 1400000 новоприбулих з усіх усюд несучи з со-

бою великий скарб знання вміння та досвіду

Зараз як і в минулому новоприбулі роблять великий вклад у ріст І розвиток Канади

а саме:

"'ЛїЛ

ч'-- и

' і ?'

ТРіР:

воші культивують та здобувають для сільського господарства

величезні суцільні простори землі

допомагають розвивати і поширювати існуючі промислові підпри-

ємства та індустрію і творять нові

в примінюють своє знання і вміння в шахтах і в лісах на безмежних

просторах'нашої півночі

® наснажують наше мистецтво музику театр і інші ділянки культури

та що напважніше

Ф вони засновують домашні вогнища з міцними родинними основа-

ми в яких діти
--г- майбутня сила Канади — можуть жити щасли-

вим безтурботним життям '

Працюючи поруч з іншими співгромадянами Канади новоприбулі заслужили вдпч

ність з боку всіх за свій вклад у розвиток Канади

МІНІСТЕРСТВО ГРОМАДЯНСТВА ТА ІМІГРАЦІЇ

Міністср

Дж У ПіккерсгІлл

г!--
ї'

( ~Т

41 ЩШГ і:

'
і

ч

Заступник міністра
Ливаль фортье 1 _'" ' '

?
►

королівський радник ': 1"' '('
►

--
' --

▼▼▼▼ЛЛЛААЛ

лтіІолтаваЛ
ху Н Ьпілог

4 'Чі )

ПОСВЯЧЕННЯ
НИКА НА МОГИЛІ!

БЛПОКИСІЛЕВСВЙ)

Дня 2 червня відбулосяТопі

ві посвяченій пам'ятника І'Л
гмлі блп Олеш КПсілекоїїЗ
лови СФУЖО і провідн
шгмлігп мііігиТп '"-- ' '"'""'

УВШОЇ-уки- 1

МІСЬКОЇ СРНЛтппііі _
"-

- Гри ди сенату
Варшаві редакторки Г
ниці --л
Пам'ятник здвигненні

іертва-- '
ми українського зорганізованога'
жіноцтва у вільному світіие в'

минулому році боляче відчуй1

оінаїі ішкпшої і самочинно з-
аявило потребу віддати} пошану

поставленням спільним
сшалц

нагрооного хреста на могилі

Посвячення відбулось
напере-- :

дидні їм яніп ііокіПіюі в прнсуі- -

пості родини делегаток Світової

Федерації Укпаїнсікпт ш
- ііілиіщ

Організацій Комітету Українок

ічанади ии лиу делегаток їі-ноч-
пх

організацій з Америки і'

предстаинпків громадських
орга-- '

пізацій Окремий Громадський Ко

мітет в Оттаві під проводом
п-- 1

К Кравс займався приготуванням

свята і зустрічі делегацій

МИСТЕЦЬКИЙ ЯРЛІАРОЙ

— ВЕЧЕРНИЦІ

Заходом Літ-Мн- ст Клюбу У-

країнського Технічного Товарне- -

тва — Юронт відділ жіночого

хору „Арфа" і жіночого вокаль

ного квартету „Верховина" від

бувся в п'ятницю 24 трави

ц р в залі УНО при вулиці Ка- -

ледж Ст 297 у Торонті весняний

Мистецький ярмарок з вечерні!-цям- н

програму якого започатк-

ували живе слово гумор сценічні

балетні покально-музнчн- і лродук

ті і маріонетки відтак ніч танців

при звуках оркестри Р Бере- -

зовського

Увесь прибуток призначено ка

фонд допомоги мистцям і на пе-

ршу цеглину Осередку Українсі- -

кого Мистецтва й Культури в Т-

оронті

З'ЇЗД ДУКСА

24 травня відбувся в Нью-Пор- -

ку „з'їзд українських демокра

тій" який мав па цілі організува

ти „Демократичний українськії

координаційний центр Америки"

(ДУКСА) За словами Антона Ба-тю-
ка

— ДУКСА „повинна" коор-дішува-
тн

діяльність демократи-

чних українських організацій і

Америці підтримувати морально

і матеріально УНР-ад- у та ширшії

демократичну думку У президії

з'їзду були: А Батюк Ветуш

Довгаиь Трояп Паньківськні

Кабачків Паливода Прнходької

Кураііськпй Доповіді виголоспаи:

ІЗ Новпцькпіі ЛІ Стахів 0 Олес-їпіцьк- иіі

І Паливода М Шахно-- 1

вііч'Т Сспдзік Є' Фсдореико Т

Кобзсй і Б Доіігаш НіяШ №

борів апі організаційних постанов

не переведено У з'їзді мало в

ти участь б 100 осіб з СШАї

Торопта Участь у з'їзді згідно

з „засадами" наських т зв Д-

емократів „була застережена тіл-

ьки для поіменно запрошених

ЗНАЙДЕМО
ЗАГУБЛЕНІ

ОСОБП

Домашні індустріяльні торгове"

ні та особисті довірою! зві№

ФІРЛ1А РЕЄСТРОВАНА

Під порукою

—і
24-годнн- на

обслуга -
РКАМСБОМ

ІпуевНдаНоп

Вцгеао

ЕМ 6-95- 34

62 ШСНЛ10ДО УЕ5'

201-- е ТЕЛІРЬЕ ВШО

НОВА УКРАЇНСЬКА ФИ

Агго ЕІесІгіс

Бегуісе
СМї' '

ІНСТАЛЯЦІЇ І НАПРАВИ

Власник С ГОЛИК

Теї: ЬЕ 2-79- 38
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У Канаді про Каняяу
ПЕРСПЕКТИВИ

І0БДЛЯ КАНАДИ

Генрі Г Гайман іще
с)

екзекутіши Краевої

? №-- у Ньк

ЇЙ передовий знавець тор-їно-оромисло-
вих

відноснії у

недавно заявив що в Ка- -

еюгодні є більше можливо- -

шшш !и у будь-які- н

'
чи яка інша країна

І'ігпсілає такі добрі перспек--
ні '' мТдаиаіРід

її

і

ледве

їіівн в безпосередньому майбут

ньому як Канада"
„Канада' знаходиться в корис-

ній ситуації сьогодні тому що
посідає земні багатства і розбу-

довує промисел та хліборобство
які в свою чергу відкривають най

кращі можливості в світі під цю

пору За 50 років ці можливості

можуть пересунутися в напрямі

Сходу але тепер Канада є в спро
можності вести пере'д у розбудові

АКТНІЖ

мдишеу ас
ПРОГРЕСИВНО - КОНСЕРВАТИВНИЙ

КАНДИДАТ ОКРУГИ ПАРКДЕЙЛ
(РАКІГОАЬЕ)

Дозвольте йому борони- -

ти Ваші права в і

Видано Прогресивно-Коисерватішнп- м об'єднанням Паркдейлю

МЙ'ргепівтаиВ?ге8Р

Новість!

парламенті

)У¥¥УУУАЛЛЛААЛАУіі¥

К0ММІ35 ВКОТ"

ЗНАМЕНИТИЙ

РАЗОВИЙ ХЛІБ

Шї¥4 1іИІН№Цддж

1166 ОІЛША5 У ТОКОІЧТО ЬЕ 6-11-
96

іМ

У

К ТЕ5ІЛА
ГОЗІЖАРІСЕ — ЬЕ 4-75-

25

№ Віоог 51 У Тогопіо Опі

ПОЛАГОДЖУЄ ВСІ РОДИ АСЕКУРАЦП
Шта "~ вогонь — крадіж — торговельні підприємства

пп"ГІІ{иття "-- шпиталь — операції І т д —
ДЛЯ СКОРОЇ ТА СОЛІДНОЇ ОБСЛУГИ ТЕЛЕФОНУЙТЕ

до п Івана Церковника

Чоловіча:
3 ' чверть ярда англійського вовняного матеріялу на

темно синього або сірого в пасочки
1 вітрівка роботи або вихідна з автоматич-
ним замком і двома кишенями у трьох кольорах
і пара чоловічої білизни доброї якостн
2 пари шкарпеток

ГОМІН У КР АІНЦдд3 червня-іи- пе 1957

та використовуванні земних ба-

гатств"

Економіст Гайман предсказуе
крім того що навіть надвишка
хліборобських продуктів — така
дошкульна на цю пору для Ка-

нади і США — буде потрібна
вже незабаром „Фармерство ма-
буть вже пройшло найнижчий
рівень прибутків Населення на
фармах далі буде зменшуватися
але механізація на фармах та по-
ліпшенні насіння і пород разом
з більш науковим фармуванням
запевнить людям більшу продук-
цію на меншому просторі і при
менш людській робіт-
ній силі"

МОНТРЕАЛЬ — НАЙБІЛЬ-
ШЕ МІСТО КАНАДИ

(КС) Монтреаль нараховує
1500000 мешканців і є найбіль-

шим місгом у Канаді З черги іде
Торонто (1400000) мешканців)
Ванкувер на західньому побе-

режжі є третім з черги найбіль-

шим містом бо нараховує 630-00- 0

мешканців під час коли Він-

ніпег — вЧередпьо-західпі- и про-
вінції — займає четверте місце із
своїми 440000 мешканців
Понад три четвертний мешкан-

ців Монтрсалю вживає французь-
кої мови як своєї рідної В То-рон- ті

приблизно кожний п'ятий

мешканець є новим поселенцем
з Европн

ЗАКИ КУПИТЕ —
ВПЕВНІТЬСЯ ЩОДО

ФІРЛШ

(КС) В усіх більших осеред-
ках Канади існують контори ор-

ганізації „Бетер Бпзнес Бюро"
встановленої для охорони покуп-нів-консумен- тів

Це добровільна
установа що вдержується з вкла
док співробітничаючих торговель
них фірм Вона вдержує в себе
докладні звіти про добросовіс-
ність торговельних фірм Закн
зробите якусь важливішу покуп-

ку варто зателефонувати до мі-

сцевого бюра „Бетер Бизнес" і

нровірнти наскільки вірогідною
є фірма в якій задумуєте купити

дану річ Така телефонічна інфор
мація може заощадити вам багато
пізніших прикростей

НОВИЙ КОРАБЕЛЬ
ДЛЯ КАНАДИ

(КС) Недавно розпочав плав-

бу новий каналійський корабель

ЕЛЕКТРИЧНІ
ІНСТАЛЯЦІЇ

для індустріяльїіо-комерційнн- х

потреб і домашнього вжитку

виконує
контрактор ЛІ ВАЙДА

138 похвопоисн зт тс

Тогопіо - ТеІ ТСА 3-27- 39

ПАТЕНТОВАНИЙ
ВОДОПРОВІДНИК (Р1ЛШВЕК)

- КОНТРАКТОР

виконує нові і різні пльомберські

роботи Оірівання на воду оливу

ґаз Чищення каналів

ТеІ ІШ 1-4-
821

УКРАЇНСЬКИЙ РЕСТОРАН

„УІСТОКІА СКІІА"
612 0_иееп 51 У Тогопіо

ТеІ ЕМ 6-33- 80

міститься теж у будинку

610 0_иееп 51

ХТО РАЗОМ ПАЧКИ ОДНУ АДРЕСУ ПЛАТИТЬ

16 ц р відбулось
вінчання сумівця Дудися з
Марією Бордун весільній гос-

тині на В Крушельниць-ког- о

переведено збірку на Оселю

„Веселка" $14130
а на С Гуляка переве

ИмНИ

? ~т та - лат
В

збірку — на україн-

ських інвалідів §11100

жертводавцям
а молодій —

2 березня р відбулось

вінчання сумівця Богдана Пасіч-

ника з Марією Котик весіль- -

вЕпНІИиІИІИщіЗИї
Б І

гостині на І Дудися

переведено збірку на Сумівську

спущено на неда-

леко Бенґор у морська

одиниця — 59

завдовжки і 17

її швидкість є

таємницею Названо

д'Ор" на

Грегема багато років

приклав труду до
дослідів у ділян-

ці гайдрофойл спроби про-

водив на озерах д'Ор у
Новій Сісошії

— це своєрідні

„плавці" у формі

по з-пер- сду а

позаду збільшує
швидкість кадовб

вннурюється з на поверх-

ню і ховзається по по-

верхні на плав-

цях Зменшивши і спро-

тив до мінімум

розвинути велику швид-

кість

СОМРГОКТ
ЄОМТКАСТОК5 ІЛТХ

виконує:
Досконалу ізоляцію — будо-

ву дахів — штучну —
острішки — налравн

Устійнення безкоштовне

Заплата на 24 місяців —

Ки&зеї АVе Тогопіо
ЬЕппох 3-78-

65

Дешево — ШВИДКО — СО лі дно
безпосередньо з ЛОНДОНУвисилає посилки для Рідних

ВКОІлШіОШ ш
Ь N і І РІасе Іопсіоп Л2 І

Наша РЕКЛЯМОВА ПАЧКА за $ 3800

Убрання

до

чисельній

Жіноча
3 матеріялу широкого на костюм гладкого

в пасочки
4 і матеріялу на суконку в цвіти

1 білизни з крепн викінченого коронкою

1 хустка на голову з цвітамн

З панчіх 7100
ПОСИЛАЄ ОБІ НА ТО

кожної з можете замовити з нашого цінника 14 фунтів товару ми перешлемо

окремої доплати за пересилку

ДіАрмп замовляєте подвійну то можете докласти 8 фунтів товару

СКЛАДІ: текстильні матеріялн взуття та шкіру на взуття лікарства бритви Домагайтесь цінників

1 загального та лікарського

ПОРУЧАЄМО НАШІ ХАРЧОВІ ПАЧКИ:

А 19 ф цукру :
Б 19 ф

В 19 ф смальцю Г 19 ф свинини в смальцю

Родинна і товариськ а хр он і к а
Дня лютого

Івана

На

заклик

СУМ що дала
закчнк сот

Фото Трач

депо другу
що дала

Всім щире спаси-

бі парі мпогая літа!

Дня 1957

На

7Щ
Фото

ній заклик

що його воду
Валії Це

типу гайдрофойл
стіп вагою тонн:

державно-військово- ю

його

„Бра честь Олександра
Бела який

тому чимало

конструкційних
свої

він Бра

Гайдрофойл
„драбини": два

боках човна один

Коли човен

свою тоді його

води
неначе

води цих трьох
тертя

води човен мо-

же дуже

СО

стін

цеглу нові

ціни

рати до
БЕЗ ВІДСОТКІВ

60 Опі
ТеІ

Ваших

о ї о к Е п д а п сі

тепла

ярди 54"

або
пів ярда або гео-

метричні взори

пара

пари

До який Вамтих пачок собі ще ваги

без
Коли пачку ще ваги

одо "А тощо наших

ОДНОРОДНІ

15-5- 0 рижу 17-1-5

35-5- 0
25-5- 0

рач

Оселю '"„Веселка" яка дала суму
$11165 Всім жертводавцям щире
спасибі а панству Пасічникам —

щастя здоров'я і многнх літ!

На прийнятті з нагоди хрнщен-н- я

донечки п-в- а Дідорів в Ошаві

Онт присутні гості на заклик п

С Воробия зложили свої пожерт
ви на суму $1650 з чого призна-

чено $550 на пресфонд „Гомону

України" і $1100 на ВФ ОУН

Жертвували: $300 — С Воро-бсц- ь

по $200 — П Дідора Н

Якнмець М Якнмчук Р Біловус

по $100 — П Мазур Є Кузела
С Лупушанськнй Я Добровсь-ки- й

П Воробець $050 — І Я-кпм- чук

Всім жертводавцям щира
подяка а донечці п-- ва Дідорів
багато щастя здоров'я і многнх
літ

З нагоди несподіванки що її

влаштували рідні і знайомі п-в- у

Каєнікам у Гай Прері Альта при-

сутні гості за ініціативою п 1

Стребчука зложили пожертви на

суму $1040 З того призначено на

пресовий фонд „Гомону України"

$520 і „Новий Шлях" — $520

Збірку перевів п М Великий

П-в- у Каєнікам складаємо найкра-

щі побажання а жертводавцям

щире спасибі
+

На прийнятті з нагоди неспо
діванки у п-в- а Федасів зібрані
гості на заклик пп С Логуша і

Рубашевського зложили свої по-

жертви на суму $1900 з чого

призначено $1000 на ВФ ОУН

700 на допомогу дітям в Европі і

$200 на пресфонд „Гомону Ук-

раїни" Жертвували: $500 — Є

Федас по $200 — С Логуш ЛІ

Ост Д Даннлюк по $100 — Н

Рубашевськнй В Лис П Васю-т- а

Б Садівський А Ганчар Н

Данилів Г Андруспшнн по $050

— Ю Скрипка В Скрипка Всім

жертводавцям щира подяка

27-г- о квітня 1957 р відбулося
вінчання Наталії і Михайла Фур-д- іі

з Корнвал Онт Св тайну
су-пруж-

жя

довершив о д-- р Небес-

ний з Гамільтону Під час весіль-

ної гостини присутні гості за іні- -

)ІЛ --

" їГЛг '
ШХіШ ?й ГХ?

" ш':''£ ?

ціятнвою п-- і Ю Лішковят і п

О Сенівл зложили пожертви на

суму $1700 З того призначено
на пресовий фонд „Гомону Укра-

їни" $700 на допомогу україн-

ським інвалідам $500 і на церкву

у Корнсал Онт $500 Молодій

парі на новій дорозі життя бажа-

ємо багато щастя і многнх літ а

жертводавцям щире спасибі

В суботу 28 квітня 1957 року
п-в- о Р і П Балабани з Ст Ке-терн- нс

Онт справляли хрнстппн
свого синочка Бориса Обряду
Хрнщенпя доконав Всеч о д-- р

М Комар з Наєґра Фоле Під час

прнняття присутні гості на за
клик п М Бубни зложили свої

пожертви на суму $3600 з чого

призначено $3000 на Визвольний
Фонд ОУН і $600 на пресфонд
„Гомону України" Жертвували
по $500 — п-в- о Балабан ЛІ Буб'
на К і А Врецьони по $200 —
Гнатнків Т Ігнатовнч І Назар-к- о

їв Іванець В Мельннченко

по $100 — Н Кобплецькнй Дми

терко Лелик Д Павлюк Соло

довськнй Керницький Крнс Онн

ськів Федорів П Врецьона П

К Малому Борисові Балабанові
бажаємо доброго здоров'я бага-

то щастя і радостн в житті щоб
ріс на потіху батькам і Україні
на славу Всім жертводавцям —

щира подяка ЛІ Б

На прийнятті з нагоди хрнщен-
пя Євгена сина п-- ва Марії і Васи-

ля Стефаиншнн що відбулося 12

5 1957 в Ред Лейку Онт при-

сутні гості за ініціятпвою М Куд-ловсько- го

зложили пожертви на

суму $1800 З того призначено
на пресовий фонд „Гомону Укра
їни" $800 і на Визвольний Фонд
ОУН — $1000 Жертвували: по
$200 — М Кудловськпй В Сте-фаниш-

пн'

С Чорний М Кучма
по $100 — С Вннннчук П Парн-ию- к

М Смочпло Я Кальваров- -

°'- - "??'"$СТії' '¥"?"' п

ськнй М Федичканич И Лісов-ськн- й

І Маськевич Я- - Амброзій-чу- к

М Квасниця П Дацьків Ма-

лому Євгенові бажаємо многих і

щасливих літ щоб ріс на славу
Україні і потіху батькам а жер-

тводавцям щире спасибі

З нагоди хрнстнн Ярослава і

Дорн дітей п-- ва
Кінашів з Суд-бу- р

Онт що відбулися 21-г- о

квітня 1957 р присутні гості зло-

жили пожертви в сумі $1525 З

того прнліачено на пресовий
фонд „Гомону України" $525 і на
Визвольний Фонд ОУН — $1000
Пожертви зложили: $300 — П-в- о

Кінаші по $200 — п-в- о Прус

Давидяки Ощни Ліба по $125

— п-в- о Хай по $100 — п-в- о Фа- -

'"
--
іЗЗЯЇІ

лаш Шумнло і п Жмуд Малень-

ким Дорі та Ярославові бажаємо

багато щастя і многнх літ а жерт
иодавцям щире спасибі

11-г- о травня п-в- о Кушнірі з

Віндзор відмічувалн свій золо
тий ювілей — 50-літ- тя супружо-г- о

життя Родинне свято започат-

ковано відправою Служби Божої

яку відслужив о Ф Керпіцький
та уділив шановним ювілятам бла

і ословення Вечором того дня від
булося спільне прийняття в залі
Просвіти де зібралася вся родина
ювілятів багато приятелів і зна
йомих щоб спільно вшанувати

4 -

велике для ювілятівсвяго Поба-

жання з цієї нагоди зложили: о
Керніцькнй енн Василь Кушнір

брат Іван Кушнір зять Д Зінь- -

іт т і — "-
-'_ - -- ть-

ВЙю шїґм&іЯГ Н ї

ИИе'ш4Жл ?И'Л5

Й2г-ч3- 5 с Х%£2Ь£ІШШ

ШШШ'{'УШрш£У&''?'іта дев'ятнадцять

уя '--

Щтрї

внуків Під час

іостіпш присутні гості за ініція-тпво- ю

К Турчина та О Дороша

зложили пожертви на суму $2700
З того призначено по $1350 на
„Гомін України" і „Новий Шлях"

Жертвували: ювілятн $1000 В

Кушнір $200 по $100 — І Куш-

нір Д Зіиь С Свпнток й Квас-ніцьк- нй

С Лозинський І Лозин-ськн- й

І Бодпк Б Осадца Марія

Рздецька М Статкевич В Зінь
М Тофан Н Котик К Турчин

О Дорош Шановним ювілятам

бажаємо багато щастя кріпкого
здоров'я зокрема обнльного Бо-

жого благословення і многнх літ

а жертводавцям щире спасибі

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕВОЗОВА

ФІРМА Івана Дячука
149 Маеага 81 Торонто Онт

перевозить всякі меблі і домашнє
устаткування з обезпеченням від
пошкодження в часі перевозу
Тел Ш 1-1-

773 дзвонити тільки
вечором від год 8-- ої до 12-- ої

ОДИНОКА В ТОРОНТІ УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ З КВІТАМИ $

„МАК" і

342 Ваіпигзі 5ігее( — Тел ЕМ 3-76- 09 або УА 1-4-
581

'

продає живі і штучні квіти на всякі нагоди (Ім'янини весіллі'
похорони І т п) — Ціни приступні На бажання достава до дому $

УВАГА! УВАГА!

ПІСНЯ УКРАЇНИ

ЛОНДОН - СТ ТОМАС

і околиця

За старанням ВідділуЛІВУ
Лондон Онт

КОЖНОГО ПОНЕДІЛКА

о год 8-і- й вечора

передаємо півгодинну
українську радіопрограму

під назвою

„ПІСНЯ УКРАЇНИ"

на станції СНЮ на хвилях 680

ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАД ВЗУТТЯ

для Вас 1 для Вашої родини

МІКЕ'5 5НОЕ 5ТОКЕ

813 Оипсіаз 51 У — Тогопіо Опі — Тел ЕМ 4-76-
12

Взуття на складі для Вас згідно з сезоном у повному виборі

рівнож для висилки посилками для Ваших рідних в Европі

Крім того торбинки панчохи шкарпетки 1 т п

— Ціни дуже помірковані —

Власник: МИХАЙЛО ДАНЧУК

СЛУХАЙТЕ! СЛУХАЙТЕ!

УКРАЇНСЬКУ РАДІОПРОГРАМУ

Василя Шарвана
З РАДІОВИСИЛЬНІ УНШ

на хвилі 1270

ЩОДНЯ год 2-- га і НЕДІЛЯ год 530 РМ

Адреса: 562 СЕNЕ5ЕЕ ВиїТаІо N7
ТеІ: МО 7405 -

„АШЕ РНОТО „АШЕ РОКМАЬ

5ТІІШО" КЕМТАЬ"

„„„„„„ Одинока в Торонті україн- -
весільні світлини

ська
1 портрети ф весільних одягів
805 ОУЕЕ1Я 8ТПЕЕТ У - ТОКСЖТО Ч)ЛТ

Ви (сі: ЕМ 8-31- 47 Ке5 КО 0-63-
75'

Студіо і вішозичальня відкриті від год 9 рано до 8 веч
Власник: ВОЛОДИМИР ТРАЧ

Ч

і
і

0
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Оком репортера

Три віршики „Дуфти"
В тіні Волоської вежі

Так ла добру оправу! Ці-

ла іістоіроя почалась ще на

ДОВПОї "ПіереД ТИМ1 поки

Дуфтаі" наїпиіса® перший' із

трьох згаданих у наголов-су- %

вїіршнікіїв Тоді івіа не

був ЩЄ НІ іГШСЬІ1ЄНІН!ИіКШ НіІ'

поетоїм' ні жуїршлістоси не

діуімаи навіть про те що вин

нвдіиіше „Вулицю" „Щед-

рість" „Ваготу" декілька

п'єс кільїКіаДеоять спові-

дань І ЩО ЙОіМіу ВЄСіН'ОіЮ

1957г0' роїку робитиіме 00-ЧС'- У

їв Детройтіі гізторсьїкий

вечіїр чи навіть щось в ро-

ді ювілею

В тоїміу часо лрю якиїй я

гоївсірю „ДуфтаГ не був ще

визнай одо вепнічиїнок) ні я
поезії ні їв літераггурі вза-

галі Що го малої хто називав

в
Довгоочікувана „Шаріка" опе-

рета Яр Барнпча після багатьох

перешкод і труднощів вкінці по-

бачила денне світло дня 5 трав-

ня ц р в залі УНО

Перша вистава „Шаріки" вий-

шла слабше і непереконливо
Можна її плпетпво вважати гене-

ральною пробою Ми зупинимося

проте па виставках які повторе-

но в днях 11 12 і 20 травня під

управою режисера Л Кемне му-

зичним керівництвом диригента
Л Туркешіча і відповідального за

аранжпроіку танкових сволюцін

— п-- ні В Ксмпс-Марк- о

Легкий і мелодійний чар музи-

ки композитора Я Барнпча так

у „Шаріці" як і в „Гуцулці Ксс-иі- "

нагадує славні оперети По-

гана Штравса Ярослав Барішч

використав народні мотиви укра-

їнських і мадярських пісень і

створив оригінал ьно-стилізова- ну

власну музичну цілість Темати-

ка Ксені" далеко глиб-

ша та в цілості ближча нашому

серцю але і в „Шлріці" знахо-

дяться моменти які нагадують
нам про історичне минуле — про
славних Українських Січових

Стрільців

Головну ролю Шаріки викону-
вала Соня Клнмсць-Сахн- о Вона

вив'язалася з неї дуже добре як
сценічно — свобідною поведін-

кою так і голосово Слід відмі-

тити що Соня Клнмець-Сахн- о

виросла набагато в порівнянні з

минулими роками і цілковито по-

лонила публіку Партнер Шаріки
— поручник УСС а приватно вла
стік фабрики порцеляни — С Ру

щак також сценічно вив'язався
краще як в „Гуцулці Кссні" бо

Ш

'ІНС і

його справжнім1 іім'ям і
лірі-заище-

аі

— Бопдаїн Нижаїн-хівськн- н

а інавпаки в (ра-

йоні б'дшіяіиу Ставропігії

Бляхарської шіуліиіці „Чсір-ш- к

в'алів" і цілої Руської
вулиці а&к доі ікам'лниіці

„Просвіти" в Рийку — воі

йо'пої називали' таки „Дуф-

та"

Де це було? Ясної що у
Львові Де ж біи інде? Де ж
інде лііг би вирости „Дуф-та- "

лі'Шіаниіігаї онгтелектуа- -
ліста і глибокого тонко по

поета із львівським „кінд- -

роїм" „ДуфтаГ є львівський

иезйПеїжно ©ід того чи в:ін

твсриіз над Поливою чиї у
берхтесґадєінських Альпак

чиї серед діііоінооеінсьїкнх ріу'ш

чи тепер у місті яке є сто-

лицею а втомо більм оГі --індус

трії світу — у Детройті

„Шаріка" на сцені Торонті

„Гуцулки

його штпвність відповідала в

„Шаріці" Лої о військовій формі

Н Тарновеціка в ролі вдовички

— Лідії вийшла вдало як попе-

редньо в інших її блискучих ро-

лях

Другочергова роля В Довгапю-к- а

чурн Клима завдяки його без- -

£У~~&£ШШШт шШЕш0

оперети

перечним мистецьким здібностям

вийшла центральною і вибилася

на перше місце Довганюк —

вроджений талант який під' доб-

рою кермою може ще багато вия-

витись Пого появи на сцені радо
очікують глядачі Дуже добре ви-

в'язалася своєї ролі — Маріш-к- н

— Марія Луцька ста-

рої панни Ірми — сестри дідича
і господині дому (Віра

'"таярВ?!!!??

В обоїх банко-

вий рахунок

ціль в ощаджуванні

ЧАРТЕРОВАНІ БАНКИ

УКРАЇНИ 8 червня іипе 1957

Я „не' а в лрнамноісти"

знати Боїгдаїна іНнжанків-ськог- о

цих давніх часах
Я чуїв лише щоі ійого „пач-
ка" і}іря'дує десь у згадано-

му їмсюю ріаійоїні вґд о стела
Кармелітів аж до ри-ню- у

і

щоі (навіть п'ід сходами ка-

м'яниці 'Яікій іміістилаїся

книігаріня „Просвітн" вони

ііЗіскають заісмроіміною опла
тою десять прошов якесь кі-

но чиї щось там А дній
ра-йо-

н

тяпнуївоя! від Проіми-сювог- о

муїзею і Преобріа-же'ноьїк- ої

церквці аж до Стрі
ЛЄ'ЦЬіКО'Ї ПЛОЩІ 'І дій якось з
Дуфтою" в ітик часаїх ко-

ли ми вели хлол'яічі боїї з
сусідніми хлоіпцяім'и поля-

ками — Яікоісь не
Завзяті це б)гии часи!

Бої зводилися при аком-паїньяімеїн- тіі

боєвих виіпуюн:

Ксмпе) була б пнйшле дуже доб-

ре якби послабила її зовсім

непотрібна сцена з мадярським
танком що відповідав ролі

„бабусі" Лавро Ксмпе багато

краще показав себе в ролі про-

фесора п „Гуцулці Ксені" ніж у

ролі дідича Ф Деркача в „Шарі- -

1111 ш

ттил$Ш£Жшм?шт№

Фрагмент з 2-- ої дії „Шаріка" Від ліва: Климець-сахн- о

(Шаріка) В Довганюк (Клнм) ЛІ Луцька (Марішка)

В

із

Роля

Марко- -

є

—

їм

у

їв

не

не

С

ці" Побі"ііІ ролі мовчазного слу-

ги Мікльоша (П Бойчук) і нуд-

ного діда-кавалі-
ра (С Новпць-кнй- )

вийшли як на аматорів за-

довільно З поменшпх роль виріз

ішлася свобідною грою Ґ Браєр
і Д фабіян хоч О Стангрет і

В Хахула намагалися не уступа-
ти їм місця Голосово добре вий-

шли стрілецькі старшини — Ігор і

Мирон Хабурські та М Юник

Пластун щадить з побічних ЇШ §Ш
заробітків щоб набути й£м Тг СЩь

—-- -- івжж5&с&уч%х "

-т- а

'"Ч

ГОМІН

зустріча-
лися

„Русій — ікапусі!" на що

надходила грімка відповідь:
„Поляк — едюляк!" і насту-

пали дальші 'більш нама-цальм- і

аргуїмшти (З багато
го репертуару інаших бос-аи- х

„лоїзуїнпіїв" вибираю

очевидної лиш є такі даміліа-ют- ь

шаінсш перейти через л-- і

натіш і друкарську маши-

ну)
Аіпотіїм мип'ідрослн і на-

віть виросли 'Богдан Ни-жанківськ- ий

шшісаіз затон
час збану юіпоЕіідіаінь В)'-лищ- яГ'

з якої інаїйгостріі'ше

врізалося дієш їв пам'ять

опсізідаїния' іпрої підпільии-каї-атентатчик- а

що має ви-кана- тні

заімах А друге опо-відгін- ня

піро чародійну „кар
ту" іпро яку мріііє один з ге-раії- ві

„Вулиці" Я читав цю

книжку багаїгої ірО'ЮІв тоїму
але поста тії змальсшіні в о-цовідан'- ііпіх

такі плястичіш
що бачу їх перед собою й

гепер пі"'Сілія дво'х чиї трьох
десятків років віід часу ко-71- 1

я читав цю книжку Але

це не дюігло' бути вже трид-

цять роїків таму іпраїзда
Дуфта? ХОба ж дш вже такі

сгпрі? Чеікаїй чекай колиЖ
це бі}іОи

„Веселий Львів" і далі
Я зуспрііївол з ииді особис-

тої щоійио тоді 'коли за чаг

св німісіцьїкої О'Купації 5'к-раіїн- іг

Зеїнек Таїриавськиїй

кріутіїїіз каріуселега 'Веселий
Львів" де „Дуфта" був од-спг- мі

із чільиик аізтсрів усіх
тацрґ тсікстів і скечів а зо-

крема ПІіСЄНіЬОіК ЩО' їх спі-пгі- з

у тему часі Юрій Лаврів
смч'иііі Тут — до „Веселого
Львова" забрив я одного
дніл як коїнсутьтант у опра-
вах спорту тому що театр
мав стаЕ'итиі споіртаау рев'ю

Хори 'відзначались зіспіваністю
Неприємно вражала око глядача
мертвість і статика співакіп-хо-рпеті- в

У моментах найбільш не-

сподіваних як вихід ображеного
поручника з гурта гостей чи не-

сподівана поява Шаріки з вслп-канськ- ої

вази — хористи зовсім
не реаіують Загалом із сценіч-

ного боку хори і статисти не до-

писали

Малою оркестрою вміло дири-
гував проф Лев Туркевнч Деко-

рації у виконанні Івана Кубар-ськог- о

зупиняли око і увагу при-

сутніх

Тр К

ВьЖГліггі ?1Ж1й4кжI да'ЛлмЛг4й шєЩШЯШШ&уЖш ШШ- - глч&да і
=ї=зіяВ9Ейаа

У кожного з пнх інша ціль але в обох отна
думіса: щоб осягнути успіх лажлішо
передбачливо щадити

Причини чому хочете розбудувати байковий
' рахупок зюжуть бути такі різпородні як
рмпородні є людські сподівання та потреби
вакації освіта днтшш новий килим
фогошгряд або прямо глибоке вдоволення
свідомість забезиеки що їх дає готівка
парашут

Чартероішшй банк — це зручне місце
держати безпечно ваші заощадження та їх
збільшиш Все одно чи ваш рахунок великий
чи малий вашими банковими потребами
займегься вишколений та ввічливий персонал

Ощаджуй у банку — лк мільйони людей!

ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ ВАШУ ГРОМАДУ

В чівірку з Лаврівськиїм Тар

навськічім і НиїжаїнкпзіС'ЬКИДі

уч-ладал-
и" лічи цю програм у

пріг чоіму дюіє заіндаїніК'Я по-

лягало на доставі якнай-

більшої КІЛЬКОСТІ! спорто-Е- к

дотепів' Пам'ятаю коли

я розповів один з их лро

плавака який побив ре-

корд иО'Клавшиї собіі під іко

стюм шматок негаїшеного

вуй на' їй ерухолі є оол ІИІЧЧЯ

„Дуфти" лроясінилося сіа

уівишину і в'іїн омаїзав: То є

іізайсіїиїй кавалок що тон

гість сказеїз Можіна брати"

Це бз'ладля діене велика по-хвала- ї:

справжиіїй іписьма-і-ни- к

йі'епіе похвалив!

А потлм все лівілої Зустра

чі у Віда'і 'Міаіхеїні Міттеїь

ва'льаі Часи Змінилися : те-

пер я анпа'Ж)лвав Нижааків-ськог- о

зараз після війни до
мовознавчої справи при іви-дігоап- ні!

©ліськ оргагу До

Зброії" я просив його про

зіршіі до цього ж)іріпалу да-

вав йюіму завдаїня „Дуф-

та" отримав почесне лїжко

на1 Фюрімпуліє здається на

„тріїГщі" де в кутку зараз
коло газовоіго пальники
щоб було теїпгіше спав

ЮрІЙ КЛЕНІ І ДЄіЗЄЛИСЯ „дов-
гі імічніі зеїмлякіз роїзмови"

БЕЗПЕЧНІСТЬ

для Ваших '

ОЩАДНОСТЕЙ та

ДОРОГОЦІННОСТЕЙ

у Банку Нова Скотія

АКТИВИ

перевищують

4000000000

4 з багатьох доріг БНС моне
Вам допомогти:

щадіть для речей що Ви
бажаєте Виплачуємо 2')'с від-

сотками

Шліть іроші до лому чеком
БИС за поміччю наших світо-

вих банкових зв'язків

Держіть дорогоцінності в

безпечному місці у скритках
БНС

Купуйте подорожні чеки ко
лн вибираєтесь подоролсуватії

Питайте довірочно за по-

радою управителя БНС
у кожній банковій справі
Ви переконаєтеся що він
є особою що її добре

знати

ТНЕ ВАІЧК
ої ІЧоусі БсоНа

ПОНАД 500 ВІДДІЛІВ

ЗАЛОЖЕНИП 1832 р

(До реч'і діиінулоіго' роїку

напніхіз дроф Л Шанко'В-ськи- й

щоі „До Зброї" за-

клали і редагували) старши-

ни У'ПА Як пер шіий( редак-

тор журналу днушу' ствер-

дити ЩО Я ИІКОІЛіИі В НіЇіЯіКіІіЙ

армії старшиною не був а

Ніпжапківсьїкнй' взагалі у

ВІЙСЬКУ ИЄ СЛ}1ИиИ!В Можли-

во що Зсиеік Таригіаськиїй

десь заїкіїнспірлівавіся із сво

їм старшинством)

Щедрість

І писав тоді Нінжашівсь-ки- й

ів'рші Доібрі вірші Ось

таїкі як цей Ііро „Лисиниць-кн- й

П'Ісок": „Йде їх де-

сять іде їв ргіноїк ©просинь

ідуть — Тут чи далі чиї де
їх закінчиться п)ть" Це

ПірОІ СМеїрТНИКІВ ЩО ЇІХ' Ґе- -

іпташо веде на розстріл Ре-

дагував „Дуфта" „Арку"
пис аз-- у

тодішній „Трибуні"

:і'2іП'Иісгв зоірнулошій „Щед
рість" яікаї починається вір

шед про іві:1иу Волоської

церкви що „імюів у грозі
іпд: ге сена рука1 воїна над дії

СТОЇМ іМОіВ'ЧКИ віиісоічоє і 'Ку

ди „як в душу ляжуть хдіа-р- н

коли у серце туга гро- -

Рік IX

мови вдарить -Н- едІс
ра'к оіоди ваиернещ Г
У збірці псе амальот

своє
хиі завершує Щ по

-- чслоізіални:

Ми РУки стискаючи
смерн

Перейдем розбиті мости
Крізь землі руді і

'

Де наші й не наші хре£тї

І будем тривати й тривати
Уперто заслухані в час
Бо треба ще буде караті

- Бо треба ще буде - ще р

О Пане що радість
гоп

Ти сієш зерном у віки
Вже досить вже досить покоп
Прости нам! Вже досить таки!

Перший і другий віршик

А потім бул-а-
і вже Амшя

ка ижаїнік-іївськиї- й

лоюив
тіудщ а дш залишіилим
поки не прийшов час їхати

„валами через море" ір0в
ськиїмі ибслйшінийі траяспоп
голи Але перед ТИІМ Ще „Ду
(рта'' напиіса© віршик

Пер-ший- -

із ефи трьох лро вді

говоіриїть магоиоівок релою

тажіу Цей віршик був напиг
саний для діапоіго хлопця

дуи ицішіімі СТОр П)

Слухати Европу

АШ

глибоїке-відаут- т

МОЖНА НАЙКРАЩЕ НА ВІДОМОЛ1У ШЛШЦЬКОЛІУ
ч

РАДЮ-АПАРА- ТІ

1 РІК ГАРАНТІЇ

ИШ) 8ТЕШЕК

ді О СОЬЬЕСЕ 5Т ТОКОМО° (Пару домів ка схід від Бетнрст)

РАДІО і ТЕЛЕВІЗІЇ

СКОРО — ДОБРЕ — ПОЛИРКОВАНА ЦІНА

ЧіА 1-5-
831

! ЧОМУ ВАМ ТРЕБА ОЩАДЖУВАТИ СВОЇ ГРОШІ в!

КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ „БУДУЧНІСТЬ" і

140 Бетиост Ст — Топонто !

ТОМУ що Ви кожного дня від години 9-- ої рано до'

ь--оі веч а також додатково у вівторок І п'ят--

ницю від 7—9-- ої веч можете скоро полаго-- {

лити всі грошеві справи чеками або „монн

ордерами" включно з переказом до всіхкра- -

їн гнїти і

ТОМУ що облегшуемо полагодження біжучих справ

— іфиммаьмо всі вплати за газ елекіри
г #ічілгі і виду
ТОМУ що Ви дістаєте 4 проц відсоткового доходу}

- від заощаджених вкладів
ТОМУ що Ви з чистого зиску одержите дивіденду}

від вплачених уділів при кінці року }

ТОМУ що Ви одержите позику на догідних сплатах

і Та Дешевому ппппііритупямніл і

ТОМУ що Ви є також обезпечеиі до 100000 дол на}

кошт кооперативи І

5 ТОМУ що це є Ваша рідна установа що Вас скоро}
' ввічливо й точно обслужить !

} ПЕРЕКОНАЄТЕСЬ КОЛИ ЗАЙДЕТЕ ДО НАС {

5 "БУДУЧНІСТЬ" }

' Кредитова Кооперативам

і Тел: ЕМ 6-98-

63 140 Бетирст Торонто

УКРАЇНСЬКА
БРАТСЬКО-ЗАПОМОГОВ-

А ОРГАНІЗАЦІЯ

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ

ВИПЛАТИВ МІЛЬЙОНИ ДОЛЯРІВ ПОСМЕРТНОГО СПАДКОЄМЦЯМ
І ДОПОМОГИ ЧЛЕНАМ ЗА ЖИТТЯ!

ПОЖЕРТВУВАВ УЖЕ БІЛЬШЕ ЯК МІЛЬЙОН ДОЛЯРІВ
НА УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЦІЛІ!

ПРИЙМАЄ ЧЛЕНІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 60 РОКІВ ЖИТТЯ

&ЕЧпЕпН"Я ВД 5500 ДО $5000
В РОДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УКРАШСЬКИИ НАРОДНИЙ СОЮЗ ДАЄ СВОЇМ ЧЛЕНАМ ТАКІ КОРИСТІ:
Забезпечиш платне спадкоємцям по смерти члена

ч

Забезпечення платне членові за життя
Допомога після втрати частини тіла або зоруІ Допомога у випадку хронічної або невилікувальної недуги
ї„ вдшкодУвац"і в разі смерти в нещасливому випадку

V ВарТ°СТІ пр" нес"Рожносгі плачеиія вкладок
Дивідиїда по двох роках членства

ч

' СТАВАЙТЕ ЧЛЕНАМИ НАЙСТАРШОЇ І НАЙБІЛЬШОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ УСТАНОВИ!

інормацЯМи вертайтеся до управи місцевого Відділу
В місцевостях де нема Відділу звертайтеся до головного контролера

' °Рганіз°Ра УНСоюзу:ОШПУМта К055АК 150 Еи8епіс ЗЬееІ УіппіреК Мап
або бипосередіьо до Головної Канцелярії УНСоюзу:

РОВоі7
ик™ АТЮЬА550аАТКЖ



„124(4211

Три в р ш и к и „Д у ф т и

1з стор 10)
(Закінчення

'5вюіііикзз)іча®таік:

2ГІ Еу невеличку

має звичку —

Йобнез'-лаКічку- !

КсмКічку в рукавичку

гіяхУ ьинемо у Річку

з'їла бідну птичку

її
сіреньку

невеличку!

в
альбомі зшмок хлол

"мій переїхавши через

лона пратиі в друж-

ила фиядельфіііського

вдба" - і загалі 6а-йзаііил-
ося

А коли хло-льдоЕгдаи-
ся

то яуйо
ата" м „любилє-й- "

~ьАЛі++

Дуфті"
МЗіїН іпоилформіуівав

В

16 червня
1957 Р

і

Заля УНО

два прогони

труби стопи
арматуоа

цього
З '—

АЛСVVVлч

мплпМ Ілн

вім листа
поета я- -

коміуі ООЧСУ в Детройті
аш тоївуївал яя тор с ь кий

ве'чф що ЙОіГіО івіжє ніхто

не схюсаїв би рукавичку і

шо вій хотів бш ібаїчитиі то-

го фраєраї щоб хотів мене
іруїказиічюу"

листі який відчитано сісіред
чших „дорослих" приівітііїв

п оа'Л с таїк : „Вуй му Дуф
є той що Ти лому на-

писав овій власний віршик
Тіеібе щиро вітаю лрошу
щоб Ти написав теиґу"
МНИїЖКу пр0 ЛЬВІВ про бйг

тяірІЬв і ґрандярів"щоб я

дна щоі читати як буду ще

більший і лгеїні (ма-

кітрі прояіаіііє"

ВПЕРШЕ ТОРОНТІ

БРАТСТВО 1- -ої ДИВІЗІЇ УНА

Година 800 вечора
297 Каледж Ст

РІМІНСЬКА МУЗПЧНА РЕВІЯ

„ВЕСНА ЙДЕ"
У НОВІП ЗБІЛЬШЕНІЙ обсаді

дами побільшеної Рімінської родини при ласкавій співучасті

ОЛЕНКІ1 ГЕРДАН-ЗАКЛИНСЬК- ОЇ

Музика І мистецьке керінництво — С ГУЛ1І11ІЛОВИЧ '
Ліузичниіі супровід — Л ЯБЛОНСЬКНП

у програли
Жіночий терцет Чоловічий квартет СкечІ Куплети

інсценізації і т п

- ВЕЧІР МЕЛОДІЙ ГУЛЮРУ і СЛ1ІХУ —

Чистий дохід призначенні! на Інвалідський Фонд

Сценічне оформлення — Г СОСІДКО

Встп зл програмками

УАААУУУУУУУУУУ

і ись

тЛл

складові частини що мон- -
Тіватичу:

4-цал-
евої

безьінцівкової по 4
ко&ннз

Т"та„У' до
зчеплення "

Л

ЯК ПО

ХШКГГ _

інаїпиіогв

зл

затрати В

--

та

троихиі

Залізний

їх

коі

ваїїіі

-Ґлй ' ХЧ _

затискаю зчеплення ключем

доки стик зовсім ущільниться —
на це вказує кріп кість головні

'це значить що стик
назавсідн водощільннй і не

пропустить коріння

Забпів -- — штніш
мені менше одної хвилини--ш П0ду„аптЄ( „к легко зо

пролож1ІТИ зо до 40 стіп хатнього
сполуЧеіШя#

їх А чятр 8ав'

ччч

о

в

в

и о я- -

я

і

ві

п- -і

%

а є

і ччЧ ЧІ

міЬ 1ЛЧ%£і гЙл-л- -

?!

Г0М1Н УКРАЇНИ червня Липе 1957 'СторЛП

листа підписам о: „'Ко-

лись „Котка" тепер „Лис"
з 'ХІ-г- о ікуїремда „Чорнолюр-иі- "

лист зайшов до поета
і влучив їй аго оерце і на-
слідком бу вчо'фвиг'ваїиоом
слідкам був черговий дру-
гий ііз серії віршик (після
одинадцяти років) Ось він:
„Лисові" з XI куреня

„Чсірінюіморцш" від "Вуйка

Дуіфти з куреня „Стаївролі-гія"- :

Як бачу тн уже підріс
Вже від землі далеко ніс!
Рости як дуб 1 будь свій хлоп
Як шпарга — в зуб завжди

СКОБ!

І тут сзімісі є тимчасовий
кінець історії Якто запи-гаї- Е

читач адже к віршиків
мало бутиі трщ як каже за-голово-

ік

Де третіій?

І третій

Преображеінму Правда „Ду
Третього івіршика ще нема
Він ще"иенаіпіИісаіниій Але він

буде написаний Може ще
сіє зараз люжігі знову за
пгру років за деюять чи
більше1 олії „Лис" з ку-

реня Чорноморців" буде
вже спрадіжініїмі чорномор-цеім- і

чи матросом Чорномюр
сьїкої Української Фльоти
Коли Нижанківськиїй Вуй-

ка Дуфта" писав іперший
із серії Ефшиїк серед ріуїн
Мюкіхєіну іеГп не сподівався

'цоі другіиііі писатиме за 11

років — у Детройті
іКірім цьюіго Нижамкозсь- -

КИІІГ ХОЧІЄ П0ІЗЄрИ)ТГИ0Я до
Львова Покищо івіи верта-
ється) туди лише мрією

своєму знамонитоіміу опові-

данні „Я повернувся до мо- -

°

1
1

ч

щ

1

кпЧ

!

м
"і
1

У

8 — г

І

а

І

в

ж

а

ж

у

АЧ

Це саме роблю

з безкінцівковою

арматурою „Т"

„Запорожець за Дунаєм" в Детройті

12 травня відбулася в Детрой-

ті цікава мистецька подія Осе-

редок СУЛЬу ім П Орлика з
власної ініціативи і за свої кош-

ти організував постановку опери
„Запорожець за Дунаєм" на 4-р- н

дії' тобто додавшії вставку: „Ка-

рась у султана"
Текст до цієї дії написав Р Куп

чниськнй а музику Ст Людке-ви- ч

Текст і музика добре вли-

лись у стиль автора І компози-

тора С Артемовського Ця встав-

на дія ма іа великий і спіх у гляда
чів Опера пройшла дуже добре
Добра оркестра якою диригував
проф Б Сарамага (він же режи-

сер) великий гарний хор в яко-

му приймали участь співаки Ка-

пелі бандуристів Г Кптастого
су-мівськ-

пй

і жіночий хори та балет

творили лорошу цілість Ролі ви-

конали: Вероніка Максимович

(Одарка) В Бнковець (Оксана)
В Кучер (султан) О Бартків
(Імам) Я Петращак (євнух) —
всі три останні з Капелі банду-

ристів М Кавка (Сслім-Аґа- ) %

Сена (Ахмед) Балстмайстер —
Й Ялмушпнськпй відповідальний
за оформлення сцени — Є Ко-

зак
На роїю Карася запросили з

Торопта Гр Ярошевпча Поява на
сцені гостя з Торонта викликала
бурхливі оплески Контакт між

артистами та публікою був на-

в'язаний з самого початку і вия-

вився в теплому і сердешному
прийнятті Після закінчення виста-

ви піднесені були квіти всім го-

ловним дійовим особам Дуже

гарне приміщення театру на 1500

місць було заповнене вщерть
Виходячи з вистави публіка ви-

словлювала своє задоволення
іратулювала і дякувала молоді

єго діістаї" Але лій1 поверне-моїс- я

справді П01ЕЄріН'ЄіМОСЯ

в район іміж „Чорні вали'і
Преобраисонку Правда „Ду
фта"? І тоді Ти напишеш
для мого сина третій вір-

шик Олег Лнсяк

_„рЛОНС
Вал ~

а--
ї

%££ в1

г
- МйШ

ті

&- -

Поливана кирппчина — не піддається ні

хемічннм ні гідравлічним

як піраміди"

Вищі нижчі на інсталяцію

за Інших

родах

та висловлювала побажання час-ті- ше

бачити такі імпрези ч

Осередком СУМ-- у і громадою
„Української сцени" було влаш-тора- не

прийняття в якому прий-

мало участь багато запрошених
гостей Всі промовці робили на-

голос на необхідність розгорну-

ти ширше театральне мистецтво
і висловлювали думку з
„Запорожцем" до Чікаго Клів-

ленду і т д Головне ж — роз-

почати акцію організації фондів

для професійного театрального
мистецтва яке дорівнювало б ми

стеціву інших націй Українці на

тому континенті організаційно до
сить сильні і при змог-

ли б розбудувати мистецький
храм для українських талантів

Г

Якщо справу життєвої

кінчиться

компаній

ЗААСЕКУРУЙТЕ В НАС

хатні ч

крамницю у склепі

фармерські будинки
трок

ОПЛАТА

ЗНАЧНО

Тепер прогін
кінець

4-цал-
евої труби

затискаю

"М'ЛІІІУЇІ„І?

ТРУБ

„Вічна

затрати
Більший проклад

поїхати

бажанні

одіж

Можна інсталювати кожній погоді

пропускає коріння доказано

спійла

Труби змонтувати
і прокласти пропхати

тунель

книжечкою лишіть

—

5тігою ї
АКТ

Власник: І ЯРМОЛЮК

СоІІеке — Тогопіо

УА -

АРТРЕТИЗМ?

Замовте сейчас „АГЮОУІЧЕ" —

бальзам

великою
жальноі отрути бджоли Доскір-н- е

дає

шу протягом мінути

Інформації безкоштовно

Продавці досвідом
побажані

„ЬЕУІАТНАГГ ЗЕЬЬШС

Ап8е1е5 13

маєте яку асекураційну (крім асеку-раці- ї)

як асекурація зайдіть або

до нас Лій є представниками найбільших і найстарших

ч асекураційних

—

свій дім речі
і товар

авто
чи

з

з

Я"

ВОГНЕВУ В ЕДМОНТОНІ

ПОДЕШЕВІЛА

СКОРИСТАЙТЕ З ТІЄЇЗНИЖКИ

„Не - Асекуруйте!"

ІОНМ Е5АІДЛ АОЕМСУ

СЕNЕЯА IN5КАNСЕ — КЕАЬ Е5ТАТЕ

' Ма8ее ВШв — Ю122 - Зігееі

ЕОМОІЧТСЖ — РЬопе 27218

ууууууууууууууууААЛААЛЛЛАЛЛААЛ'

ПОЛИВАНІ

БЕЗКІНЩВКОВІ
КИРПИЧНІ ТРУБИ
ЗЧЕПЛЕННЯ ТА
АРМАТУРА

ЖИГШІЩЖІШІіЖІОІЖ
° наклаДаюзчеплення ГМк& всуваю у зчеплення другий®% на першо труби--

V Ш практичним Щ Ь-
-

Рї

Ш№Ш£&£Ж

Жй

4І "ЇЇЙЯКЙІЙЖ- -

''Ч?'?'?'ч4 ЇЧЧчЙчЛччч
ПЕРЕДУМАЙТЕ УСІ КОРИСНІ СТОРІНКИ БЕЗКІНЦІВКОВИХ

ТА АРМАТУРІ

зиски

ніж при

або

Іван

при
Не що

практиці
Не треба

можна
рів або

через

За багато ілюстрованою

'499
2-25- 07

силою

полек- -

Р05Т

406 §0 Маіп 5ігесі

Ьо5 СаІіГ ІТЗА

Ваша- -

цу

1ИІ

Ісаїв

ЗА

100 "А"

й--
Щ Й

ключем її

діям

день
труб

В
тепер раз два три

— арматура „У" 7л

ЄУ ' їр'чЧ ' ч І'--- Ч ЧЛІ ' її ччХчг' А Л ччлл чЧІччЧЧччч0чч%ч АччччсКччЧХчм:ч' ч ччЧЧу- -
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—

аж

ч

і
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—

в
ніякого ні цементу

наперед
в

до

81

а
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МАТЮМАІ 5Е)Л(ЕК ИМІТЕй
Заіез ОгТісе: 100 иееп Зігееі 5гапзеа '

Тепер 4" цалі з рівним закінченням рури (пайпи) — по 45 ц за фут включно Із щепленням (соирііпк) у кожного продавця
у Вашому районі міста '

Мч:
ч

♦ ччї2чччдалЖлі2чЖ?ч Аі8ааауу
ч ч Д

і

і£соіхесеу
- рнбто

РЕВМАТИЗМ? '

ре'вматично-артретични- н

лікувальною

втирання'бальзаму

—

і продавщиці

потеле-

фонуйте

АСЕКУРАШЮ

ТЕПЕР!

рискуйте

чч чч З

—

"--

РІРЕ

ч

&

V

N

" - "В- "- :'Уч-л-а'
д

ССР КАНДИДАТ
з V

ГАМІЛЬТОНУ ЗАХІД

5САNАN
ЛіІІіат

ССР КАНДИДАТ
ГЛМІЛЬТОН СХІД

ОАШЗСШ

Могтап

РОЗШУК

X

Пошукую Ліихайла Гаврилюка
із села Дмитрів район Щирець
Львівщина Останньо перебував:
у таборі Фрайман біля Мюнхену

а тепер правдоподібно є в СІІЇЛ
Зголошеїшя прошу присилати на
адресу:

Мг М ЗіеїтасЬ
148 Оепізоп Аує

Тогопго Опт СапасІа

ПРАЦЯ

Потрібно негайно ЛІ'ЯСАРА —
першоклясного фахівця по вироб-
ництву шинок ковбас і вуджений
Добра платня для доброго фа-

хівця

Зюлошення тільки після год
7-- ої веч

СсеІГз Меаїтагісе
355 КопсезуаІІез Аус

Тогопіо — ТеІ ЬЕ 3-5-
41

1

РОЗШУК

Пошукую стриєчного брата Ан-

дрія Муринку із села Воля Мазо-пець- ка

біля

повіту
перебуває в Онтаріо Хто знав

би про нього або він сам про-

шу писати на адресу:
Топу

9629 — І 1 0 Аує
АІЬа СапасІа

ГГГет 1

І ТІВЕ і
1 АСНЕ Ж
й РАІИГ
Чвцпм Г

X

Мнкулинець Терно-
пільського Правдоподіб-

но

Мигупка

Есітопіоп

БОЛЯТЬ

СТОПИ?

Хвилину тому ва-

ші стопи боліли
як на тортурах а
тепер танцюєте з
радости бо ви на
терли їх глибоко- -'
піїлчиш КАШІРЗ

ваш наіі Опарені зболілі спіт-
нілі вонючі стопи виздоровіють
так швилко що відчуватимете
правдиву дячнісіь Щоб мати
врадувані стопи та позбутись бо-

лів у зап'ятках стосуйте Безплям-ни- й
БАКЛІ'З БАЙТ РАБ тепер

— 59 ц
ТАКОЖ ЗНАЛІЕНИТИИ на рев-
матичні та артретичні'болі штив-
ці зболілі соглуби Продається у

всіх аптеках або прямо з
У К ВЦСКЬЕУ ІЛТ

559 СоІІеге Зі Тогопіо

МАТРИМОНІЯЛЬНЕ

Українка вдова 35 років 165
висока з середпьою освітою пе-ребу- пає

в Південній Америці (Чі-л- е)

бажає познайомитися з інте-

лігентним мужчиною до 48 років
з метою одруження Писати до
МАТРИЛЮНІЯЛЬНОГО БЮРА

АУАЬ Б І
191 Аидоіа "Аує

'
ч

Тогопіо Опі — СапасІа

ТеІ ЕМ 8-92- 81



Стбр 12

КОРОТКО З США
(Закінчення із стор 7)

могу 3:0 Литовці мали сім резер-вовн- х

змагунів Ворота для УСК-- у

здобули: Голюка І Василькевнч

і Шпон

щ Фінальні змагання за мистец-

тво США "у футболі відбудуться

між українською командою з Ро-честе-
ру

УАСТ та ФК Кютіс у Ст

Люїс 7 червня

Змагуни УСК Січ-Елізаб- еї

внкліікілн сенсацію в окрузі сво-

єю перемогою над сильним про-

тивником Гунґарією у Нью-Брунсвік- у

3:2

УАСТ (РОЧЕСТЕР) —
СК ПОМПЕЇ (БАЛТИМОР)

2:3

Балтимор У фіналі східньої зо-

ни СЩА за чашу аматорів — УА-

СТ - Ро'естер програв у присут-

ності 1200 глядачів змагання до

першуна аматорів Мернленду СІС

Помпеї 2:3 Ворота для УАСТ

-

Т КОЗАК

і

Українка ЗО р середньою рос-

ту розведена з 2 р

в Півд Америці

шукає доброго з метою

одруження 'до

І
191 Аус

Опі —

Тсі: ЕМ 8-92- 81

~гіГл
--л

уу ікьіали яткшюі

Зія&г?тл'
ЛІІЛІйК5їачі

ІІПі!і її

З-- за куліс большевицької мафії

Деклямування большевнків про

„мирне співжиття" не перешко-

джає їм вести підривну роботу

на території західніх Ос- -

здобудн: В Закалужннії ЛІ Бе-

реза Кращими змаїунамн були:

Береза і

ТОТЕНГАМ РОЗГРОМИВ
ОНТАРІЙСЬКУ ЗБІРНУ

7:0

змагання між фут-Оольпо- ю

командою Тотснгам та

збірною Онтаріо як

мокна було сподіватися високою

перемоюю європейських гостеїї

7:3 3 3-о- х які ірали

у збіриіи Онтаріо Остап Стсцьків

віірізпепіш спортоних

ангіомовіпіч торонтон-сіки- ч

щоденників за найкращу

іру на грищі

++++іЛ+ЛАААУААЛ++АЛ

Повідомляємо українське грома-

дянство міста Торонта

ЩО З ЧЕРВНЯ РОКУ ВІДКРИТО

НОВУ УКРАЇНСЬКУ КРАМНИЦЮ

меблів домашнього устаткування

під назвою

Етріге Ригпііиге
ВЮОК № (Маппіпд ВІоог)

У НАС НА СКЛАДІ:

Холодільнііки
Електричні та газові ісухіїі
Спальні та їдальні
Всякого роду меблі
Пральки
Радіо телевізія

дитиною пе-

ребуває (Чіле)
чоловіка

Писати

БЮРА

УАЬО
Аиеіі5Іп

Тогопіо Сшіасіа

ТПТ

держав

Нещодавні

закінчилися

українців

ре-

цензентів

м'які

ПОСЛУГ — ВЛАСНИКИ

?ЛАЛVЛЛААЛЛЛЛЛЛААААААААААЧЛЛААVЧАААААЛVЧЛЛ

ЛІАТРІШОНІЯЛЬНОГО

В К Р И В А Л Ь Н II К
РОДУ ДАХІВ

Криємо нові направляємо старі

дахи ринви оббива-

ємо штучною цеглою стіни

(іпзиіогіск)

Приступні ціни солідна

обслуга

Тел ОК 927

Увага! ТОРОНТО І ОКОЛИЦЯ Увага!

В КРУШЕЛЬНИЦЬКИИ
обезпеченевої фірми

МІГШАЬ ІЛРЕ ОР
солідно і совісно всякого роду обезпечення

77 Оакуооа Аує - Тогопіо Опі ТеІ ЕМ 8-84-
28

від год 9 рано до 9 веч
Оїйсе: 4-81-

54 ЬЕ 2-38-
38

скора

Продав найкращі коїти на всякі оказії на Іменини хрестини т д

зокрема на весілля що в нашою спеціяльністю

Безплатна достава — гарантоване виконання
356 51 — ТеІ ЕМ 8-07-

97

і'--і

Аарчі ~~і~
Лі

— іГ -- Л '

ї- -

І Тті
іІЙПі

і

Камад Шапка Сиилнк

—

наїіпюв

1

-

1

-

А++АААЛАЛ+Л+++++++++

УКРАЇНСЬКА ФІРЛ1А

МІСНАЕЬ 5ІЛРЕТ2

виконує всякі роботи дотично
підлог — плити „Мазіїс" гума
асфальт „Теггагго" лінолеум

Обслуга твердих підлог —

воскування
полірування І т д

591 СІІИЛЕнШ 5Т ТОДОіТО
РЬопе ІЛ2 2-53- 61

І ЛИЛЛЛЛЧЛ-ЛАУ-
Ч

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЇЗДИ

ОИТАКІО ОКМГМО 5СНООІ
1615 ОІТРСЖТ 5Т („ВА2ААК") — ТеІ ЬЕ 1-21-

97

Навчає успішпо 1 добре їздити автом ф Ціна за навчання
$250 за годину Клієнтів привозимо 1 відвозимо

— Одержування дозволів їзди полагодікуемо самі —
'

24-годнн- на обслуга ф Корнстаите з нагоди
ГНАТКІВ — власник

ГОМІН УКРАЇНИ 8 червня — Липе 1957

ташьо газети принесли відомос-

ті про два нові факти злочинної

діяльності! мафії

але тим разом на терені США

Іміґраційний департамент США

а зокрема його спеціяльна полі-

ція розсліджуе тепер незвичай-

ний випадок з мадярським втіка-

чем Посииом Юхачем який тра-

пився дня 21 травня в м Вуд-брнд- К

П Юхач був учасником

мадярського ио'встання і рансшім

під час боїв Шість місяців тому
він виїхав до США і там почав

активізуватися по лінії боротьби

з комунізмом II Юхач мав на-

віть мати побачення з представ-

ником США до ОН Генрі Ка-бо- т

Лоджсм

У Вудбрнджі жив 11 Юхач в

скромній кімнаті і працював яко

робітник Дня 21 травня іюіо

нашили в кімнаті із звязапимн

ДНЕМ 1 1957

і

НА

БЕЗ

ДО

виконує
ВСІ РОБОТИ

власники

СТ і О
927 ВІоог 51 Уезг Тогопіо

(поміж —

ТеІ ЬЕ 1-0-
777

нові і всякого
роду старі дахи
і ринви

цеглою сті-

ни і т п
— И —

Тел УА 3-49- 48

СКЛЕП ВЗУТТЯ

Великий вибір різного взуття
В Р власники
660 0_иееп У - ЕМ 3-67-

81

МЕБЛІ В ТОРОНТІ І ДО

Всі речі

Наша —

Лондон
ВІндзор Гамільтон Норд-Бе- й

Судбурі І т д

ЗО Оеузоп Зі РЬ: ЬЕ 4-14- 03

МЕБЛІ П РОДУ
РЕЧІ

— вдень та вечором —'

660 ОЕЕN ЗТ У

ТеІ ЕЛІ 8-07-
91

руками і ногами а в грудях була

велика глибока рана від завдано-

го ножем удару Напасник чи

напасники його до

стола шкуряннм поясом і крават

кою Поліція передала справу

Еф Бі Ай а ті окремій поліції

при департаменті іміграції Полі-

ція відразу відкинула грабіж як

мотив нападу) Із допитів друзів

пораненого виявилось що де-

кілька тижнів раніше три незна-

ні особи намаїалнсь на вулиці

втягти ІОхача до свого авта але

йому вдалось вирватись з їх рк
і втекти

Друїий випадок вияснений Ще

з початком цьою року зголосші- -

№ч до у

молодий емігрант з

Польщі Волтер Ґвоздяк Він за-

явив що прибув до США

шпінупську сітку для

червоної Варшави

Волтер Ґвоздяк народився в

Польщі але ііою батьки були

668 5Т ТеІ 1--

Е
1-4-

771

представник
№У-¥ОК-

К

чищення

ЯРОСЛАВ

большевицької

ДАЄМО ЛЕГКІ
та ДОГІДНІ СПЛАТИ

Просимо —

ЗАХОДЬТЕ ОБОВ'ЯЗКУ

ГОТОВІ ВАШИХ КРАМНИЦІ

ВСЯКОГО

Вставляємо

полагоджуе

ВаіЬнгвІ Тогопіо

'додому

НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ
АРТИСТИЧНЕ СТУДІО

ЕШйВН
по-мистецьк- ому

ФОТОГРАФІЧНІ

КУТОВІ

055ІП8ІОП Ооуегсоигі)

КРИЄМО
направляємо

вставляємо
направляємо обби-

ваємо штучною

ДЕШЕВО СОЛІДНО

МОДЕРНИЙ

Кедіпа 5Ьое
Зїоге

ЛІАЛЬКЕВИЧІ

ПЕРЕВОЗИМО

ДАЛЬШИХ МІСЦЕВОСТЕЙ

заасекуровані!
спеціальність перево-

жений холодільників
ЩОТИЖНЯ: Ліонтреаль

ВАЬТІС МОУЕК5

ПЕРЕВОЗИМО
УСЯКОГО

прив'язали

міністерства садівництва
Вашіигтоні

орга-

нізувати

ЩЩ 'Щ

КУПНА

Со

Б КРАМАРЧУК

ПРАЦЯ КНИГОВОДА

Пан або пані (панночка) з доб-

рою практикою торіовсльиого

книговедення або закінченою

торіовельпою школою потрібні

для постійної самостійної праці

Зіолошватись до:

АІрЬа Ригпііиге Со
735 Оиееп 5г XV Тогопіо

ТеІ ЕМ 3-96-

37

ЯКЩО БАЖАЄТЕ
ЩОБ ПОСЛОМ

ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПАРЛЯМЕНТУ БУВ

ВАШ ПРИЯТЕЛЬ

голосуйте на

СК-- аВЕН
КАНДИДАТА

ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТІЇ
в окрузі

УОКК ШЕ5Т
в часі федеральних
виборів 1957 р

американськими натуралізованими

громадянами На тій підставі

йшли довгі консулярні торги між

Плпіплпою та Вашінгтоном щодо

особи В Ґвоздяка Вкінці він

отримав американську візу і доз

віл з Варшави вінчати до шл
Але виявилося із зізнань „репа- -

тріянта"' що ного післалн до

США з завданнями організува-

ти шпигунську мережу В той

час коли йшли розмови щодо

іюго особи і справа нібито про- -

ПОВІДОМЛЕННЯ
В суботу 8 червня 1957 р о

годині 930 рано в церкві св о

Нпколая при 770 Квін-Захі- д Ст

В у Торонті з нагоди 40-г- о дня

по смертн відслужиться

СОБОРНА ЗАУПОКІЙНА

СЛУЖБА БОЖА

З ПАНАХИДОЮ

за душу бл п АНТОНА ГЛИНКИ

колишнього посла до Канадій-ськог- о

парляменту в Оттаві

По ласкавої участи в Богослу- -

женіїі і Панахиді знайомих По

кійного та всіх українців доброї

волі щиро запрошують
Приятелі Покійного

VVVVVVVVVVVУVVVVVVVVVV

ДО УВАГИ САЛЮТНІХ

Якщо бажаєте познайомитися а

особою щоб одружитися зголо

сіться листом чи особисто

до бюра

„Уа1аТ 191 Аирізіа Аує
Тогопіо Опі

Для лань до 35 років порада

безплатно

Безплатні інформації щоденно від

6--
ої до 9-- ої веч

З провінції залучити на відповідь

100 дол

Тел: ЕМ: 8-92- 81

л'ЛАVлАлА

НІЛЧТЕК ЮЬШ

'+++а'і++'++

"

тягалася — комуністи завериува- -

ли Ґвоздяка до своєї розвідки за

ставили його перейти одноріч-

ний вишкіл а навіть зуміли діс- -

латп Ґвоздяка на „практичні лек

ПРО ДОБРО

Рік ЇХ А

до Захшньпї М:'

му доручення дістатися
„п

йо

риканської шмпііп :

себе завербувати

(4211

К ТЕ8ПА КеаІ Езтаїе

2390 ВІоог 5 Л - ТеІ КО 2-8-
П

863 ВІоог 51 Ю - ТеІ ІЕ
4-75-

25

„Зирегтагкеї" 3 домом — ч

$175000 торгу в році Велика (35 фітів

дерно вивінувана в безконкуренціппіи дільниці кра!щМ°"
'

Наріжний одноповерховий з рапавої цегли окремий
Прекрасне С-кімпа-

тне помешкання велике подвір'я
без довгу потрібна готівка $15000 Кличте п '

Киші"1

IX
-1-7-

525

ЄІу'

„Сідаг Зїоге" з 12-кімнат- шш домом —
$1300 тижневий торг Дуже модерно заряджена кращ '
ця З окремі помешкання Одноповерховий наріжний

Потрібна готівка $10000 один довгореченцевий відкрнтГй

мортгедж Кличте п Кшпету ЬЕ 4-75-
25

„Согпег Сгосегу" З ДОМОМ —
$5000 ютівкою різниця на доіідні сплати Дуже

гаон

крамниця з добрим торгом 2 окремі помешкання

мий одноповерховий мурований дім 2 Гаражі Кличте і
Кчипету ЬЕ

-1-7-
525

Сепігаї —
$2500 нплатн за 9-кімна-

гннй дім цілий мурований
осіб-пи-

й

$175 місячний прихід і три іарні великі- - кімнати дя
висипка всі кімнати ясні просторі гарні кхні

іарнип город Прошу зюлосптися до п Балабана
тег

ІЕ 4-75-
25

8-р1е-
х—

$12000 прихід —
$25000 нплатн за апартамент для вісім фамілій в кожному

по дві спальні в дуже доброму стані ніколи не є порщ

ніш положення найкраще до випапму — Ст Клер Бе

іпрст має гарніш піп ляд Заінтересованих прошу згоіо

сіпнся до п Паіабана ЬЕ 4-75-
25

НідЬ Рагк - Аппейе —
$7500 ютівкою за 7-кімна-

тнни дім новіших) гарно збі-дован-
пи

осібний дві куміі іарнпи юрод всі кімнати м-

альовані водне огрівання на оливу гараж Дальші інфо-

рмації дасть п Балабан ЬЕ 4-75- 25

ЧУЧУУУУАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУууууум

ВИБОРЦІ ОКРУГИ ПАРКДЕИЛ!

у понеділок

10-г- о ЧЕРВНЯ

віддайте свої голоси

іа

КАНДИДАТА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТИ

ГОЛОСУЙТЕ НА

ДБАЙТЕ

КАНАДИ!

'''

У -

в є

У 10 ЧЕРВНЯ щоб

виорати людину якої голос буде голосним

людину буде служити Вам!

ції"

Варшавська
цеитраля

1956

гаражі

ЛОНІЧ НNТЕК

Кандидат Партії

Округи Паркденл

▼VVУVУVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVУУVУVVVVVVVVV

ХРИН1Т1 (Ра'10 Ветирст Доверкорт)

Вашим офіційним ЛІБЕРАЛЬНИМ кандидатом до парляменту

Оттаві

ГА

Д-- р Стенлі

ДАПІ

ПОНЕДІЛОК голосуйте

яка

Ліберальної

ш 'і!ІІЇіШ

Ні
Ї?ЛГ--

Я

Л"Ла Вам - збільшення Іміграції старечі пенсії
допомоги для забезпечення від безробіття І ліберальна партія

дасть Вам здоровні забезпечення

Впевніться щоб зазначити свою виборчу картку так:

НАІ0А$2 ф І X

ЗАДЕРЖАТИ ВІДКРИТІ ДВЕРІ ДЛЯ ІМІГРАЦІЇ -З-
БЕРЕГТИ ДОБРОБУТ У КАНАДІ

ЗА ІНФОРМАЦІЯМИ ЗВЕРТАТІТРГК 1 1? чло™ і рм яіжя

2і

(з
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