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ЩЕ ОДНА ВЕЛИКА ЖЕРТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА СВОЮ ВОЛЮ

Від Проводу Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів прийшло повідомлення що в бою з російським окупантом згинув Головний Командир

Української Повстанської Армії Член Президії Української Головної Визвольної Ради Член Бюра Проводу Організації Українських Націоналістів

ГЕНЕРАЛ ТАРАС ЧУПРИНКА
Ближчих інформації! про обставини серед яких згинув сл п Генерал Тарас Чупринка- ще немає Боротьба УПА в Україні продовжується з непослабленою силою

СЬКОІ

іїишдишвнин при итфть і олрвного командира уііа подало агенство Роитер відмічуючи що Генерал Тарас Чупринна Головний Командир Унраїнсьної Повстан-- і
Армії і провідний зброй ноі революції проти російсьно-большевицьно- го онупанта Унраїни згинув в бою в часі наступу совєтсьних поліційних частин на голов- -

ну квартиру УПА

Українська еміграція перед

Польський ітперіяіізт на давніх позиціях

Приїзд польського генерала Ан-дер- са

на американський континент
і його п)блічш виступи в ряді місцев-

осте Канади і США знову видвиг-нр- и

на порядок дня питання польс-

ьких счідніх кордонів Ген Андерс
дуже виразно і дуже голосно поста-
вів справу польських кордонів: на
заході здовж річки Одра Найса на
сході — кордони з 1939 року

Коли брати до уваги сучасну між-народн- ю

ситуацію- - а (передусім си-

туацію в якій находиться сама Пол-

ьща і польський народ то дійсно
важко бз'ло вибрати гірший момент
ля такої політичної деклярації і ма-
ніфестації як це зробив ген- - Андерс
Польська держава в ікордонах рос-

ійсько - совєтської імперії є сьогод
ні нічну Ічшим як с іухняним знаряд
Дям Москви ц вірниїм сателітом
знову л поляки поза кордонами
Польщі а з ними і ген Андерс і ці-

лий тзв польський лондонський
ряд — це звичайна емігрантщина
ідо пробує знати якимсь шлях до
сиіьни свлу цьою" і переконує
кбе та цпий світ про свос велике
значеній про вирішальну ролю в
боротьбі сл визволення своєї батьк-

івщини
- г д і т п

Польсьлііґі народ д шиться в обін
мах московського полоза і в тій си-тіі- Ци

Поліз доводиться думати вже
НЄпРо „креси всходне" а про те як
рятувати голе життя як перетри-т- и

грозу Найбільші зусилля са-М- Их

тпьки поляків не вплинуть на
зміну відносин і не врятують їх від
заіибец якщо спільними зусилля-
ми всі поневолених Росією народів
і впьнпч ще народів світу не вдасть
розторощити гидри московсько-- ?

"іперіялізму і вирвати з лабет
сквії Десятки скривавлених доп-роваджен- ич

вже на край пропасти
аРодів

с-ідн-

ьоі центральної і пів-
денно - східньої Европи і централь-
ні та північної Азії Сьогодні росіп

потоп грозить цілому світові
а Москві вже готують пляни поне-лен- ня

чи експлуатації не України

т" сщі' БІЛ0РУсі Литви а
Британії Францц США Спра-- а
Польщі сьогодні —- це вже внут-і"шн- я

справа Москви і перед Поль-- р
? Та ж сама доля ідо й народів
іше включених в московський за

ТОи Чі1с і в такій ситуації нагло
л

гп
?-

-
Г0Л0С 'провідного польсько--

л — и- - ишшппа лппп пі
1РіпитпР0блемн в площині визво- -

обличчям того важкого удару в український визвольний рух повинна об'єднати всі свої зусилля щоб скріпити
Україні яка без огляду на втрати продовжує боротьбу за визволення

„креси всходиє' про „Льв)-ф- " про
Вільно' Та не тільки це Він гово-

рить теж про поширення кордонів
на захід до Найсн і Одри він хоче
включити в іряміці іпольської держа-
ви іБресляв Ь'отбус Штетін Данціґ
— терени де був тільки незначний
відсоток поляків і звідки в нищів-

ний спосіб виселено автохтонне на-

селення
Ген Андерс мріє про Полщу вже

не з 380 тисячами квадратових кіло-

метрів він хоче Польщі що матиме

понад 500 тисяч квадратових кіло-

метрів при чому в тій його Польщі

буде коло 20 мільйонів поляків і ко
ло 25 'Мільйонів українців білору-

сів литовців німців Ось якими шля

хами прямує ненаситний імперія-ліз- м

польських середовищ і які нес

півмірні до своїх сил завдання ста-

новлять вони перед собою

Перед двома чи трьома роками
появилась була в Лондоні накла-

дом „Звйонзку зєм лолудньово --

всходніх" книжка д-р-а С Скшипе-к- а

п- - н „Українська державницька
програма в обличчі дійсностн" у
якій автор досить основно займа-

ється іпроблемою взаємовідношення
між Україною й Польщею Аргумен-

туючи нібито нереальність українсь-

ких територіяльнич претензій зок-рел- іа

коли йдеться про західноукр-

аїнські землі Скшипек м ін пише

таке:
„Можемо сміло сказати що укра

шська територінльна програма в п

теперішньому виді не знаходить під

твердження в етнографії тих тере-

нів і є в разючій диспропорції до
сил українського народу" На дум-

ку Скшипека треба ще додатково
коло 25 мільйонів українців щоб

вони могли заселити український
етнографічний простір

Чи цей аргумент не має примінен-н- я

власне щодо польської сторони

з и претенсіямн? Гадаємо що так!

Чь в:і польські тернторіяльні аспі-

рації на простір між Одрою і Збру-

чем з Бресляаом Львовом Пинсь-ко- м

Вильном при коло 40% поль-

ського населення не є звичайною

мегаломанією мріями про „моцар-ствовосць- "?

Але не в цьому справа Польські

імиеріяліс пічні тенденції та пляни

є небезпечні в іншій площині їх

треба розглядати як значний удар

в єдиний антимосковський і антиім-періялістичн- ий

фронт поневолених

Росією народів до яких сьогодні

належить теж Польща

инги _
Щ1 3 ШД російської кор- - Перед поляками) була ділема: або

ги
3'ал"ииня російської поту- - зоезиґнувати зі своїх імперіялістич- -
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ноевропеиського простору зачприн-ципо- м

національних держав'В?етно-графічнио- с

кордонах або продовжу-
вати вести власну іполітику в розріз
з усіми інши чиї народами точніше
в союзі з тими які погоджуються
на польські тернторіяльні претензії
Поляки вибрали цю другу можли-

вість і поставили себе проти всіх на
родів східньої і центральної Евро-

пи та Азії життєво заінтересованих
в розв'язці т зв російського питан-

ня Свою політику будують поляки
на правдоподібній інтервенції за-хідн- іх

держав в Рооіі і на їх іпідтрилі

ку при визначувати польських кор-
донів Поляки добре усвідомлюють
собі що справа польського спідньо-

го кордону сьогодні — це вже не
тільки їх оправа і тому вже намага-

ються вести політику так щоб зав-

часу на Заході перерішнти справу
спільних земель в свою користь

Своїми виступами ген Андерс як-

раз підтверджує цю тенденцію а що
більше — цілком недвозначно ста-

вить крапки над „і" коли йдеться

про дискусію в справі польсько ук-

раїнських взаємин Чи така іпоста-новк- а

проблеми під теперішню по-

ру є в інтересі польської визвольної
боротьби дозволяємо собі поваж-

но сумніватися

З української сторони звернено
увагу ген Андерса на шкідливість
його заяв в такій площині і маніфес
тації польських імперіялістичних
плянів Ми цілком піддержуємо про-

тест Українського Конгресового Ко-

мітету проти декляративних зазі-

хань польських імперіялістів під

проводом ген Андерса на українсь-
кі землі як теж на землі Білорусі
чи Литви

Андерс і всі ті польські середовіь-щ-а

які ще сьогодні мріють про
Польщу „від моря до моря" повин-
ні пам'ятати що більше не повто

Сан Франціско — Вернувшись із
подорожі на остров Вейк през Тру
ман виголосив велику промову в
Сан Франціско в тій же залі де він

5 років тому мав важну промову з
нагоди створення Об'єднаних На-

цій '
В цій промові през Труман вираи

зно накреслив американську иоліти
іку в Азії яка — в основі — залиша-
ється без змін тільки намагання

у-ря- ду

США допомогти азійським на
родам втримати свою свободу і здо
бути кращий життєвий"_ стандарт бу

~ _

ЙК8

риться ситуація з 1918 року і що
українські землі очищені теж з тих
залишків поляків які там були Не-

має поляків сьогодні ні у Львові ні

у Вильні ні в Пннську Нинішній"

удар на схід може для польських
імперіялістів закінчитися тим що
не матимуть не тільки Львова чи Ви

льна але теж втратять землі над Од-

рою и Наисою Поляки відомі зі сво
го мрійництва в політиці і з роман-
тичного підходу до проблем Все ж
таки досвід навіть недавного мину-
лого передусім досвід 1939 року і
двотижневої війни з німцями пови-

нен був їх дещо навчити Повинно
їх теж було навчити становище до
польського питання західніх дер-

жав які цілком не брали до уваги
польських побажань ні прохань а
з легким серцем передали польську
справу на вирішення Сталінові

Польський народ під російською
окупацією усвідомлює собі вже не
тільки трагізм ситуації але витягає
практичні висновки- - Російський те-

рор і визвольна протиросійська бо-

ротьба поляків і оусідніх народів
яких західні політики віддали в Те-

герані Ялті і Потсдамі на іпоталу
Москві — вказує 'всім тим народам
правильний шлях боротьби і полі-

тики Цього не знає і не хоче знати
польська еміграція яка знову хоче

пхнути польський народ в авантюр-нич- у

війну з Україною Білоруссю
Литвою

Надіємося що цього їй не вдасть
ся зробити але мусимо бути чуйні
й готові здавити таке намагання в

самому зародку Про цю нашу гото-
вість повинен пам'ятати ген Андерс
і його середовище- - Ми не хочемо ні

одного квадратового метра польсь-

кої етнографічної території але теж
не відступимо ні одного квадрато-
вого метра своєї Не інакше і щодо
етнографічної території Білорусі
й Литви їх теж ні заманити ні захи-
тати погрозами чи обіцянками по-

льськім імперіялістам не вдасться

М Сосновський

Новий колоніялїзм совєїського зразку

джує в скріпленні міжінародньої
співпраці та діяцню ОН а зокрема
веде політику '„нового ІКОЛОНІЯЛІЗ-м- у

— совєтського зразка" так в Ев-ро- пі

як і в Азії Однак США готові
боротися з уоякою агресією та бо-

ронити свої свободи 1 це мусить у-овідо-
мити

собі Росія-
- Від неї зале-

жить сьогодні питання війни й миру
і вона може конкретними 'ділами
а не нй словах докаїзати свою миро-любивіс- ть

: я'чі
Промову през Трумана передава

ли а 26 мовах через 25 найбільші
Вч " КчииіЛ ілшіл- - НИХ ЧН-ПХНН- Ь 1 МНУІІЧЧП І ШЛ Н ІІІ1Ю- - ЛУТЬ 1 Р ШЛЬІІІ ППГИЛРН ґпї-кч- г тп-:~~- -:?

Ійітіїп пеРеД°вий польський шій антиросійськни фронт під ккли-- ч Дальшепрез Труман окреслив дійшлагдо відома і слухачів унутрР
№'ВД1 військовик говорить про-- " чем 'організації схщньо і централь-- ролю СССР який постійно перешкод СССР'- - іГГ '"

-
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допомогу воюючій

ДО [НАШИХ ЧИТАЧІВ
Під'часідруку цього номеру „Го-

мону України" стався в друкарні не --2г

--
шаслнвнйпнп адок: поломилась' дру С

--

карська машина і треба було спини-
ти на чотири дні друк двох часопи-
сів — „Гомону України" та „У Ро-
бітника" до часу закінчення конеч-
них направ Тому просимо вибачен-
ня у наших Читачів що даємо це
видання спізненим подвійним номе- - '

ром Перервою в друкуванні слід по
яснити теж і різницю в датуванні та
номері цього видання

В-в- о „ГОМІН УКРАЇНИ"

ЧИ НІМЕЧЧИНА НА ЧЕРЗІ?

Прага — Тут відбулася онферен
ція сателітів Москви під проводом
Молотова
3 комунікату довідуємося що са-тел- іти

висувають такий проект що-
до Німеччини: 1 СОСР В Британія
Франція і США повинні заявити
що вони є проти ремілітаризації Ні
меччини 2 Усунути усі перешкоди
на шляху до економічної відбудови
Німеччини 3 Заключити з Німеччи
ною мировий договір та відтягнути
свої окупаційні війська 4 Дати
змогу створити конституційну раду
Німеччини в якій візьмуть участь
на паритетних умовах представники
Східньої і Західньої Німеччини Ця
рада покличе до життя тимчасовий
німецький „демократичний

миро-любив- ий

і суверенний уряд з'єдине-н- ої
Німеччини"

Одночасно совєтськнй уряд пові-
домив Зах потуги що ніяким чи-'Но- м

не стерпить ремілітаризації зах
Німеччини

УКРАЇНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

ТОРОНТО — Центральне Бюро
Ліги Визволення України розпоча-
ло в неділю 15 жовтня ц р переси-
лати українські радіопередачі анг-
лійською мовою в рямцях радіопро
грами Василя Шарвана з радіостан-
ції в Ніягара Фале (США) У про-
грамі тих щонедільних радіопере-
дач що їх редагує Роман Рахман-
ний є: інформація про українців у
Канаді й США про боротьбу укра-
їнського народу за свою волю ко
меитарі огляди преси та добірна
українська музика Спеціяльну ува-
гу

'
присвятиться V тих радіопереда---

чах'підсовєтським проблемам а зо- - '
крема розвінчуванню діяльностико '

муністів у Канаді та США
Маєте знайомих американців чи

:канадійців які цікавляться життями
своїх' співгрбмадянп йтаннями '

СхД
Европи'та боротьбою гіроти?к6муЛ
нізму й російського здгарбництва "' -

тоу поінформуйте їх ігіро' цюрадіо- - - V
передачу щоїї пересилається кож- - Ь'
ноїінеділігвід гоХ'Я230Чв1Тбрднті л

130) зійдІовиТильніНЬаНі- - Ж
іяґара Фалсна'хвйлюс1270 Ж$ИЧ
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Пливемо проти

Перша Наукова Конференція НГШ в

Канаді є виявом живучості! української

науки та україиців взагалі Розуміючії її

важливість для нашої спільноти в Кана-

ді даємо можливість запізнатися нашим

читачам з цілістю праць тієї конференції

та з тією метою друкуємо поодинокі зві-

ти (резюме) — РЕД

ПОГЛЯД НА ЦІЛІСТЬ

З вересня 1950 року відбулася І

Наукова Конференція Канадійсько-г- о

Відділу НТШ в домівці Україн-

ського Канадійського Легіону 362

Квін Ст В

О год 1030 відкрив Конференцію

Голова Канад Відділу НТШ лроф

д--р Є- - Вертипорох і привітав прияв

них що зібралися в числі 60 осіб

Кількома словами згадав він як чле-

ни НТШ що опинились в Німеччи-

ні відновили діяльність Товарист-

ва в березні 1947 року Не зважаючи

на невідрадні й несприятливі обста-

вини таборового життя НТШ в Ні-

меччині зараз відновило свою ви-

давничу працю і може — крім інших

видань — похвалитися таким знач-

ним осягам як опрацьовання Енцик

лопедії' Українознавства з якої до-

тепер вийшло 6 зошитів Члени

НТШ роз'їхавшись по світі поча-

ли гуртуватися в поодиноких краї-

нах свого заліешкання і творити

представництва і Відділи НТШ

Канадійський Відділ НТШ об'єд-

нує на цю пору 11 дійсних 37 зви-

чайних членів і 1 члена прихильни-

ка Хоч велика більшість членів
НТШ не працюють у своєму фаху
а виконують звичайну тяжку фізич

нупрацю — вони розуміють що ко-

нечним є не папа дати їв зневіру а

працювати дальше науково і пере-

давати свої надбання загалові та

заохочувати молодих до прані над
собою З тих міркувань зродилася
думка відбути Першу Наукову Кон-

ференцію Канад Відділу НТШ в То-рон- ті

Після відкриття д-- р Іван Тесля

секретар Канад Відділу НТШ від-

читав 25 привітів між іншими від
ексцеленції Кир Ізидора Борецько-

го Централі НТШ Президії УВАН

Амер Відділу НТШ Америк Відді-

лу НТШ Австралійського Відділу
НТШ КУК інших товариств кіль

Д-- р Іван Велигорський

(Продо

Оповідаючи про долю Шевченка
Сошенко піддав думку чи не мож-

на б Шевченка викупити з кріпацт-
ва Слово впало в добру нору н пе-

ретворилося в діло Шевченка ви-ікупл- ено

з кріпацтва в дні 22 4 1838

за старапняім таких людей як: по-

ет Василь Жуковський секретар
Академії Мистецтв Василь Григоро
вич президент А М Венеціянов
проф А М Карло Брюлов Євген

Гребінка Шевченка викуплено з крі
пацтва за гроші що їх роздобуто з
розпродажі льотеріііних квитків на

портрет Василя портрет Василя Жу
ковського що його намалював Кар-

ло Брюлов Ця обставина іі виріши-
ла що Шевченко присвятився ма-

лярству 'і був — як кажуть мистецт-
вознавці — теж і геніяльним маля-

рем

6 В Академії Мистецтв

Як вільна людина Шевченко став
студентом Академії Мистецтв у Пе-

тербурзі 1 тут під проводом профе-
сора Карла Брюлова та за допомо-
гою своїх приятелів і знайомих уже
в короткому часі набув стільки за-
гальної освіти що міг свобідно
обертатися в перших мистецьких і

літературних колах північної
сто-лиі- ці

З автобіографічної повісти
„Мистець" знаємо з яким зассоплен
ням брався Шевченко до система-
тичних студій не тільки на полі мис
тецтва але й літератури Шевченко
користав з бібліотеки Академії Мис-

тецтв і з приватної Брюлова В Ака-
демії Шевченко студіював анатомію
перспективу історію мистецтва іс-

торію давньої Греції мітологію й фі
лософію У тому ж часі Шевченко
простудіював історію Греції про-
читав Плутарха „Життя давніх гре-
ків і римлян" „Історію хрестонос- -

хвиль і вітру

кох часописів і поодиноких визнач-

них осіб-Н- а

бажання більшості! учасників

Конференції Президія вважала за

доцільне відбути усі доповіді —

виклади пленарно тому що учасни-

ки були заінтересовані в доповідях
обох секцій Доповіді з Секції Ук-

раїнознавства чергувались з допо-

відями Природничої Секції — не-

наче б то були
}-ніверснг-

етські вик-

лади

На велике зацікавлення конферсн

цією вказує ще й факт що рано бу-

ло 60 елз'хачів після обідової пе-

рерви 45 учасників а при закритті

Конференції було 38 осіб

Наради тривали від год 1030 до
215 пополудні і 430 до 930 вече-ро- м

Перед полуднем зроблено спі-

льну знимку учасників Конференції

Підсумки осягнень поодиноких сек-

цій є подані їхніми керівниками:

ироф В- - Брнґідер — Секція Природ-

нича д--р Іван Велигорський — Сек-

ція Українознавства
Проф д--р € Вертипорох

ПРИРОДНИЧА СЕКЦІЯ

В Природничій Секції зачитано 7

рефератів з них 6 самими авторами
З погляду теми було: 3 доповіді з

хемії 2 з медицини 1 з зоології 1 з

метеорології
Всі реферати дали доказ одо наші

Таї в УССР нищать

„БРАТОВІ —

Відомий поет Максим Рильський

за партійним наказам написав вірш
„Братові - корейцеві" в якому роз-

правляється з Уолл - стрітом і Аме-

рикою плямуючи її за „агресивну
війну" в Кореї і заповідаючи „пере-

могу правди" та „загибіль кривди"

Ще кращий зразок партійнонаха-зан- ої

творчости' в іпгдсовєтській Ук-

раїні маємо у вірші „Із Кремля сон-

це сходить'
„Ой із Кремля сонце сходить сві-

тить вигріває
Дорогий товариш Сталін край

наш оглядає
Оглядає батько села і сади і ни-

ви:

вження)

них походів Ріосифа Франсуа Мішо
працю Вашінгтона Ірвінг-- а Життя
й подорожі Хрнсгофора Колумба"
„Подорож молодого Анахарза до
Греції'' (про Грецію за часів Перік-ла- )

Жана Жака Бартелемі історію
римських папів „Історію Польщі"
Грнгора Самуеля Бандтке й Ріоами-м- а

Лелевеля вивчав українську іс-

торію етнологію народні думи н

українську усну словесність-
-

7 Шевченко слухав університет-
ських викладі

Іірім 'викладів у Академії Шевчсн
ко слухав ще іі 'викладів універси-
тетських професорів щоб доповни-
ти сізоє знання А саме: Шевченко
прослухав повний курс археології
проф Іванішена тому знав її добре
теоретично іі практично Шевченко
слухав --викладів проф Ку торги з зо-
ології проф Буяльського з фізіо-
логії й ін Ходив він на виклади
„Вольного Економического Общест
ва" де спеціяльно займався фізи-
кою Окремо ще вчився Шевченко
боїаніки геології хеміі психоло-
гії географії іі математики Ціка-
вився ще різбярством і архітекту-
рою і розумівся на граверстві
Внаслідок його зацікавлення пе-

дагогікою було видання книжки п
з:„Южио-руськн- й букварь" Есте-
тиці присвятив Шевченко багато
часу тому знав її дуже докладно- -

Знання філософії Фіхте й Гегеля
слідно хоча б у його „Посланії" („і
я не я" що означає протиставлен-
ня особи-довколишньо-

му світові)
У своєму Щоденнику згадує Шев

ченко що одного разу з проф Ка-велін-
им

переговорив усю ніч на те-
ми психології й філософії
Листувався Шевченко і з проф

математики Остроградським а це

Шевченкова освіта

науковці не зважаючи на важкі пе-

реживання скитальщини та здебіль

ш'ого несприятливі умовний для

власної наукової роботи в новому

світі працюють у своїх ділянках ус-

пішно й приносять нові здобутки

для української та світової науки

Не менше відрадний також факт

що Конференція згуртувала чисель-

ну авдиторію яка після тижня важ-

кої праці не тільки слухала продовж

10 годин уважно доповідей але час-

то брала живу участь у дискусії

Це заінтересування науковими пи-

таннями в нашій суспільності по-

руч відгомону то відбився в чис-

ленних привітах наших передових

усього світу доказує що ми не веґе

туємо тільки але живемо вищим

духовим інтелектуальним життям

Усе те наповняє нас радістю під-

німає на дусі та каже дивитися з на-

дією кращого в наше майбутнє

Проф д-- р В Бриг ідер

УКРАЇНОЗНАВЧА СЕКЦІЯ

Д-- р Іван Велигорський ле додає
ніяких інших зауіваг щодо здобут-
ків 1-

-ої Наукової Конференції і по-

годжується цілковито з висновка-

ми проф д-- ра
В Брнгідера В Укра-

їнознавчій Секції зачитано 8 рефе-

ратів з них 5 самими авторами З

погляду тем було три реферати з

мовознавства і літератури 3 з анто-погеогра- фії

1 з педагогіки і 1 інфор
мативного характер}'

(Далі буде)

українських поетів

КОРЕЙЦЕВІ"

Як же буде з урожаєм в нашім
колективі?

І говорять всі колгоспи: „Наше

]
слово — діло

Буде й хліба буде й м'яса — ви-

ростить зуміли!
Ввесь народ підносить голос: Но-

ві дні настали
Хай же світить наше сонце — рід-

ний батько Сталін!"

РІДНА ДИТЯЧА КНИЖКА™
ЗБРОЯ В БОЮ ЗА ДУШУ УКРАЇН-
СЬКОЇ ДИТИНИ! НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ
ЩЕ СЬОГОДНІ ВИШЛІТЬ ПЕРЕД-

ПЛАТУ НА „ЄВШАН-ЗІЛЛЯ- "

„ЇЕУ8НАХ 2ІЬЬА" 217 ЮаІЬоиьІе 8
Тогопго Опі СапаЛа

доказує що зацікавлення матема-

тикою переходило пересічні межі

8 Знання чужих мов і літератур

Попри те Шевченко студіював чу-
жі літератури й за час свого перебу-

вання в Петербурзі прочитав він усе
важніше з літератури московської
польської німецької французької
італійської та англійської Але щоб
могти читати деякі твори в оригіна-
лі Шевченко вчився й чужих мов
На першому місці стоїть францу-

зька мова Поміг йому її вивчити
його приятель Демський Постуй
був такий великий що вже в 1840

міг він перекладати з фрапц мо-'з- н

Після смерти Думського Шев-

ченко дістав у спадщину по ньому
всі його французькі книжки- - 3 фран
цузької літератури згадує Шевчен-

ко твори Бсранже А Дюма Е Сю

Бальзака Варб'є Плюшара енци-клопецис- тів

і ін

Можна здогадуватись що Шев-

ченко знав лочатки латинської мо-

ви бо в ного творах подибуємо по-
біч французьких цитат і латинські
У кожному разі Шевченко добре
знав клясичну латинську п грецьку
літератури В його творах находимо
згадки про Всргілія Горація Цеза-

ря Овідія Фредра про Гомерову
Одисею та Іліяду що її брався на-

віть ілюструвати

Польської мови навчився Шев-

ченко під час свого перебування в
Вільні й Варшаві Шевченко читав
навіть тяжкі філософські твори в
польській мові як от: „Естетика Чи-

лі умніцтво пєнкне" Лібельта Афа--
насьєв - Чужбинськиіі згадує що
Шевченко читав з ним польські по-
езії Адама Міцкевіча особливо
„Дзяди" і переклад з Байрона: „По-жегнан- є"

Шевченко знав польських
романтиків т зв української ніко-
ли а саме: вірші Богдана Залєсьхо-г- о

повість „Вернигора" Михайла
Чайковського 3амек Каньокскі' Се
Еерина Ґощинського й вірші Тимка
Падури Дуже цікавився Шевченко

З РЕЦЕНЗІЙ

Книжка про найкраще ім'я у світі

(о Іриней Назарко ЧСВВ: „Марія і

У наші „підлі і скупі часи" україн-

ська людина як і взагалі людство

щораз частіше звертається до релі-

гії та до Церкви і там шукає розв'яз
кн важких життєвих питань Тому

не дивно що сьогодні читаємо і в

пресі слухаємо і на вічевих трибу-

нах вислови шро „християнство"

християнський світогляд нашої мо-

лоді" про Христову науку яка „ста
новить основу нашого життя як
одиниці й спільноти"

Це гаразд що такий зворот іс-

нує Бо це знак що ми усвідомлює-

мо собі недугу на яку хворіє цілий
світ і бачимо шлях рятунку з тієї не
дуги а саме: побудову нашого жит-

тя на християнських основах
Але саме бачення шляху порятуй- -

ку не рятує нікого як і деклямуван-н- я

фраз про християнство ще не зро
бить з нас 'апостолів своїх переко-

нань Українська людина й родина
мусять жити по-християнс- ьки

і тим
своїм життям „їіроповідуватн" хри-
стиянські ідеї" А для цього потріб-

но не тільки щирих переконань але
й твердої праці над собою
Помічним у цьому ділі завжди є

книжка- - В нашому випадку — добра
книжка З цьогорічних еміграційних
видань заприімічуємо одну таку
книжку Одну з кращих Це — „Ма-

рія і ти" її автор — відомий на за-хідл- ьо

- українських областях тгеда-го-г

проповідник і організатор Ма-

рійських дружин о д--р І Назарко
ЧСВВ

З поетичної передмови довідує-
мося про чудесне уздоровлеігая -- молодого

монашого кандидата і про
його обіцянку: присвятитися слав-
ленню іменні Марії Матері Божої
Вислідом обітниці є якраз ця книж-

ка

На 108 сторінках автор послідов-
но здійснює свій намір На тлі кар-

тин із життя Марії (від Благовіщен-
ня через Вифле€м Голготу Вифли-е- м

Воскресіння до Уопення) снуєть
ся золота нитка розважань про та-

ємницю спасіння людства про вар-
тість чесного життя про самі основ-
ні принципи християнства і про ко-

нечність застосувати їх у щоденно-

му житті Все те підтверджується

польською революційною літерату-
рою (Каепер Цєнглєвіч і ін)
З чеської літератури згадує Шев-

ченко про Шафарика Коляра й ін

До своєї поеми --Єретик або Іван

Гус" прочитав Шевченко як сам ка-

же „велику силу джерел"
З німецької літератури знав Шев-

ченко найкращі твори німецьких
клясиків як Гете й Шіллер Особли-

во високо цінив Шевченко епохаль-
ний твір Ґете — „Фавст" Але зга-

дує й про інших німецьких авторів
як Коцебу Кернер і ін

Найвизначніші італійські письмен
ники як Дапте Псграрка Бокаччіо
Аріосго Тассо не були чужі Шевчсн
кові

У своїх повістях (Мнстець Мат-

рос) і в Щоденнику згадує Шевчен-

ко таких англійських авторіїз: Бай-ро- н

(Шільнонський в'язень'") Сер
Валгер Скотт (Квентнн Дирванд)
Чарлз Діккенс (Нікола Пікелбі)
Олівср Ґолдсміт (Вскфілдський ві-ка-

р)

Самюсл Річардсон (Кляриса
Гарлов) Даиісл Дефо (Робіизоп
Крузо) Шекспір (Гамлет і інші дра
ми) Джонатан Свіфт Бекон Веру-ламськ- ий

(філософ) Френклип (фі
лософ та політик) Едвард Пббон
(Історія занепаду й упадку римської
держави")
Немає сумніву що Шевченко знай

дуже добре й московську літерату-
ру У беїносерсциін зв'язок з нею
увів його Василь Жуковський Особ
ливо любищ Шевченко твори В Жу-
ковського К Ф Рилєєва (Исповедь
Наливайка Войнаровскнй) Пушкі-
на (Полтава) Лєрмонтова Гоголя
Й ІШ1І- -

9 Знання української історії і лі-

тератури

Шевченко знав історію Украпни
й залюбки прочитав усю тогочас-
ну історичну літературу як: „Істо-
рія Русів" „Історія Малої Росії"
Бантині - Камсніського 'Краткую
літописи Малня Россіи" Рубана „Іс
торію Молороссіи" Миколи Марке- -

-- '„а--

1

ТИ" В-В-
О ОО Нягн і!„ --

1

"" ІОР0НШ

численними прикладами з кит"
тіолиі ! СВІТОВОЇ ІІтеги

мистецтва й науки не „'„ ?"№
іпро багате викппи~г-- 7

ЧНве

ма
--Г- --ИПИ св Пап

ЦІЛІСТЬ ПОбитк оппУ
ньої пісні --

шмнппп: її
ТЯЗСЛИЧ терпінь і доброту Мар"Г

Певно-
-

можна було
написати

інакше таку книжку Напр в по
І

відному (історичному) тоні з
повідним накресленням доби в

її
так безпосередньо і нагляд "

серед людей Боже Провидіння і
к оиНш шіих вплетення моьоля

гу и розповіді у розважання і1

цями набирає прикмет екстазіГщї

поезії та не залишається без війн

ву на читача

Недоліки? Вони теж є як і ш
йому ділі людських рук та ума в

цьому випадку їх треба віднет
радше до видавця як до автора: по

иа книжки нотреоувала конечно рщ

равлення а правопис так і залишив
ся різнородннй Тому зустрічаєм
часто такі слова як „передівсім"

„впрост „півсмерк" з просонмі" ""-аші- и чужих ШЄН В РОДІ А

Дірер (іповинно бути Дюрер) І Іц

На нашу дуімку автор повинен б)а

дати деякі пояснення щодо тексті

св Письма які необізнаного з літ
тям Хри ста читача можуть вг

дити їв сумнів як нпр місце де гово

риться про братів Христа (див стор

53) Читач може подумати що це

рідні браття а тимчасом це були ті-ль-

ки

свояки (двоюрідні браття)

Усунення тих недоліків напевно

причинилося б до легшого спри-

ймання читачем авторових думок

Однак в цілому вартість книжки

значна Тоді як у чужинців — німців

мадярів і поляків — є багата літера

тура на марійську тематику то в нас

ця ділянка світить імайже порожн-

ечею Книжка о д-- ра
І Назарка ча-

стинно заповнює ту прогалинуА що

иайважніше: у наші „підлі і скупі

часи" вона є цінним посібником т
ховання й самовиховання нашої мо-ло- аі

яка вважає себе християнс-

ькою і хоче такою бути

Роман Рахманний

вича „Чтенія" Йосифа Волинськ-

ого „Богдан Хмельнніцкії'і" Миколи

Костомарова „Петро Конашевич

Сагайдачний" Михайла Максимови

ча „Літопис" Самійла Величка-„Записк-
и

о Южной Русії" Пантеле-мон- а

Куліша і все що появилося

тоді з-п- ід пера українських істор-

иків і етнологів Знання історії' слі-

дно в історичних поемах особливо в

„Гайдамаках" Шевченкознавці вий

зали що Шевченко мав глибоке зро

зуміппя і відчуття української іст-

орії Крім цього Шевченко знав укр-

аїнську історію ще й з народніх дм

Очевидно що Шевченко знав

теж усе що до нього іі за його ч-

асів появилося з українського пис-

ьменства Знав Шевченко не тільки

нове але й старе українське тиісь-менст- чп

я нчір Слово о полку Іго

рс--
і" Гін і" чс-сст-

вує з нього та-- ч

і ::с: : : "„Еіїтзз па Каяіі" і

Іїіи: %-)с:-
" У вірші „А 0

Козачковському" згадує Шевченко

про українського філософа Григ-

орія Сковороду- -
Письменникам н-

ової доби українського письменства

присвячує свої творі1 а саме: Є і-Гре-

бінці

„Перебендя" М-Костомаро-

ву— поему
— вірш:

Веселе сонечко ховалось
В веселих хмарах весняних

П О Кулішеві — поему „ЧернїЦь"

М Маркевичу — вірш Бандура

тс орле сизий"

Деяким українським письменн-

икам ставить Шевченко літератзрни

пам'ятник міцніший від 'Крнш
'

риклад: На вічну пам'ять Котляр

ському Григорієві Квітці )і0:я°

пенкові: До Основ'яненка" №г

Вовчку в вірші: „Недавно я по

Уралом блукав і Господа блага

М Гоголю в вірші: 3а ДУ01? ~

ма роєм вилітає" бувшому крі

кові опісля --славному артисгов

С Щемкішу в вірші: „Пустка

поемі „Неофіти"

(Далі --буде) '
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Протестуємо проти большевицьких

пппвокаційний вибух саморобної

бомби в т зв Українському Робітн-

ичому Домі в Торонті кинув важ-к- у

тінь на життя канадійської

ноти це ж бо наглядний доказ що

оМЛ'НІСТИЧНа партія вирішила ЗМ1- -

ті методи 'ПраЦІ" Й переходить

ПО терористичного чину від ишіс- -

реднього цькування від звичайних

пресових колючок до масової про-

паганди комунізму в Канаді

Звичайно така акція зустрінулася

з твердою
поставою тутешніх украї-

нців — давніх поселенців і ново-

прибулих Українська преса в Торон

розкрила нове обличчя
ті відразу
комуністичної потвори а КУК — від

діл у Торонті влаштував 15 жовтня

спеціяльне протестаційне віче

Віче відкрив голова відділу КУК

адв Штокало а після нього промов-

ляли: п- - М Мазурик проф М При-ходь- ко

д-- р Бойко Зміст їхніх про-

мов належно віддають прийняті на

вічу однодушно резолюції що їх

подаємо нижче:

Ми українські - каїмдійські іромадянн

зібрані на масовому вічу 15 жовтня 1950

року в залі Українською Національною до-

лу ц Торонті на заклик нашою відділу Ко-

мітету Українців Канади з приводу таємно-

го та досі іісвіїясіїепоіо поліцією вибуху

кстарною виробу бомби в т зв Україн-

ському Робітничому Домі при вуі 300 Бе-тіір- ст

та з приводу тієї неоправданоі і злоб

лої комуністичної пропаганди яка складає

провину за цей вчинок на цілу групу украї-

нських новоприбулих імігрантів а зокре-

ма на вояків Дивізії „Галичина" котрих ще

в Канаді нема заявляємо таке:

1 Ми п'яти ємо всякий тероризм звід-

кіль він не походив би як засіб політичної

акції зокрема в такій країні як Канада з

широко розвиненими демократичними фор-

мами та зразковим правосудям Внновник

останнього т зв бомбового замаху хто б

він не був та з якого середовища не похо-

див би мусить бути покараний згідно з ка-

надськими законами

2 Ми п'ятпуємо комуністичні наклепи на

цілу трупу новоприбулих імігрантів на

котрих комуністична злобна пропаганда

звалює всю відповідальність за інспірова-

ний вчинок тоді коли ще поліційні чинни-

ки не знайшли внновннка забуваючії сві-

домо що в Канаді нема збірної відповіда-

льності практикованої колись у гітлерів-

ській Німеччині а постійно в сталінській

Росії Хитро та заздалегідь приготовлена
комуністами акція проти новоканадійців

приводить до здогаду що вибух бомби як

рівно і сама бомба були спричинені сами-

ми комуністами на те щоб використати цю

Українська молоде Монтреалю!
В неділю 29-г- о жовтня іі р в год

5 попол- - в домівці СУМ зю Коу 81г

відбудуться
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Спілки Українсько Молоді

в Ліоні реалі
Просимо Членів-Дорадник-

ів та
молодь прибути до нас
Присутність всіх членів обов'яз-

кова СУМ в Аіомтре&лі

КРАВЕЦЬКА РОБ1ТНЯ
з відділом хемічного чищення

і прасовання
ЕСОХОМУ СЬЕАХЕКЗ

С07 0ирсп 81 ЛУ — Тсі: ГЬ 4183

викопує всякі кравецькі мужеські
іі жіночі рообтн Добрі європейські
фахівці Викопуємо швидко солід-

но і дешево

придбало

ЩО иетаке? СЛУХАЙТЕ!

Ми маємо в нашім склепі ве-

лику скляну посуду таку як на
образку повну 5 10 25 і 50

Ценговнх монет Коли Ви в нас

купуєте футро чи плащ му-жесь- ке

вбрання чи плащ Ви

маєте право запхати Вашу ру-

ку в „ГОРЩИК з ЗОЛОТОМ"
і всі гроші які Ви витягнете
ми врахуємо Валі на конто пла
ти за куплений в нас товар

Ліожете купувати на КРЕДИТ
не рахуємо відсотків- -

ЗАХОДЬТЕ кличте Ваших
знайомих!

РЬ

подію для витворення неприхильної серед
канадійського громадянства опініі в спра-

ві дальшої іміграції до Канади українців во

рожо насіанленнх до комунізму Цей здо-іа- д

підтверджує подібна акцій комуністів

українською походження ще з 1945 року
котрі в 1946 році координуючи спою дію з

подібними заходами Совєтів на терені Ев-роп- и

проти переміщених осібпосилали ок-

рему делегацію перед Сенатську Комісію

Оттаві для прппіїнення приїзду українсь-

ких емігрантів як очевидців і живих свідків

комуністичною терору в червоній Росії га

окупованій нею Україні

ЖЛ ПНРмТ Тщ!

Мій і
1

і

" ч іМШШШШі '- -

Ні це не знімок з фронту в Кореї або роз-

стріляних корейцями американських воя-

ків Це українці — в'язні помордовані од-

нодумцями канадійських комуністів — а-гент- ами

МҐБ на подвір'ї одної в'язниці у

Львові в червні 1941 р

3 Ми з поюрдою опрокпдуємо закиди
комуністів на вояків української дивізії „Га

НОЖИЦЯМИ ПО ПРЕСІ

Бомба для скріплення

ГОЛОСИ ПРЕСИ ПРО ВИПАДОК 3 тзв- - БОМБОЮ У тзв
СЬКОМУ РОБІТНИЧОМУ ДОМІ

„НАША МЕТА"

— тижневик у Торонті під датою
14 10 ц р пише:

„Як
: стверджують найповажніші

пресові дописувачі в різних краях
світу престіж московського кому-

нізму почав в останньому часі силь-

но падати серед широких мас і всі зу
енлля пропагандивної машини Ко

діінформу щоб цей процес припи-

нити показуються даремними Люди

вже остаточно втомилися вічними

московськими брехнями і обіцянка-

ми і починають масово одвертатися
від комуністичного табору- - 'Канада

не становить ніякого вийнятку під

цим оглядом І тут комунізм почи-

нає швидко хилитися до упадку най

кращим доказом чого є хочби неми-

лосердне викидання комуністів і ко-

муністичних прихвостнів з усіх ве-

ликих робітничих організацій без

огляду на їхній зойк і розпуки

„ тому тугсшні московські
сгу-паіі- ки

рішили що потрібно якогось

„фаєрверку" для розбудження прис
паного революційного духа серед

рядових баранів іі очевидно підне-

сення упадаююї жертвенности на

„революційні" цілі 1 в результаті ви

бухнула гумористична „бомба" то
вибила одну шибу й здерла комусь

„ГОРЩИК з ЗОЛОТОМ" для ВАС

Л&( втаІммінмммні'ІмІ'

методів у Канаді

личина уважаючії безпідставні наклепи ко-

муністів протії членів тієї дивізії за про-

довження постійної акції проти допущення

члені дивізії до Канади посиленої саме

тепер коли канадський уряд вирішив по-

зитивно справу Іміграції вояків дивізії до

Канади Справа їх допущення до іміграції

була основно і точно розсліджена урядами

Вел Британії і Канади при чому розглідн

обиднох урядів виказали безпідставність'

всіх комуністичних наклепів на вояків диві-

зії

4 Лін закликаємо канадійське громадянст

во вірити своїм урядам а не комуністич-

ним пропагандистам діючим за наказами

червоної Москви

5 Ми закликаємо українське іромадян-ств- о

зберегти холоднокровність та рівно-

вагу духа і не дати себе спровокувати пла-

новій комуністичній акції зверненій проти

новоканадійців що на основі своїх власних

переживань розкривають правдиве облич-

чя комунізму

6 Лін закликаємо відповідні урядові чин-

ники звернути пильну уваїу на акцію ве-

дену комуністами в буд при 300 Бетнрст

вул бо цей будинок є осередком всякого

комуністичного руху в Торонті і по суті не

є українським бо стоїть на послугах мос-

ковською імперіалізму та є осередком ко-

муністичної підривної роботи зверненої

проти Канади і всього демократичного сві-

ту

З огляду на те що комуністи в Канаді яв-

ляються п'ятою колоною московською ім-

періалізму та є загрозою для нашої країни

зібрані на вічу висловлюють домагання до

відповідних урядових чинників поставити

комуністичну партію разом з її прибудівка-м- и

поза законом

Збори закінчилися відспіванням

„Не пора" і „Ще не вмерла" Звіти

про ці протестаційні збори помісти-

ла місцева англомовна преса

комуністичних сердець

УКРАІН- -

шкіру з носа наглядний доказ що

комуністичним лідерам починає бра

кувати фантазій

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИЙ"

— тижневик у Торонті з'ясовує так
цю справу: у
„Комунарські вожаки не маючи

вже чим дурити своїх поплентачів

придумали хитру штуку „Ми това-

риші мученики за ідею! Нас пере-
слідують!!" Отож у задній частині
домівки підклали смердючку (ан-

глійське радіо й преса підхопили це
й писали бомбу підкинули") що
вибухаючи більше смороду як ли-

ха 'причинила
Ця провокація большевицьких

поплентачів мала за ціль показати
себе аж такими важливими що на
них якась чужа рука виконує бом-
бові атентати! І далі „миролюби-вих- "

громадян тероризується в їх
„власній хаті"

„ТНЕ ТЕЬЕСКАМ4'
— щоденник у Торонті в числі за 1 1

10-
- ц р пише:
Роман Рахманний редактор „Го-

мону України" висловив переконан-
ня що цей вибух бомби був ділом
комуністів та є частиною їхньої
„психологічної війни" з метою виес
ти замішання іі дезінформацію се- -

Саме тепер час замовити Ваше
мужеське вбрання або плащ

Для Пань маємо футра плащі
' одяги найновішої моди

Маємо теж хлоп'ячі одяги му--
жеську галантерію ліжкову

постіль тощо

ЗАХОДЬТЕ пробуйте СКІЛЬ-
КИ витягнете грошей з

ГОРЩИКА з ЗОЛОТОМ"

ТОКОГЧТО РАМНУ

СЮТНІЕР5

514 (ДТЕЕК 8Т У
— А0 2415

ВАШІ без зобов'язання 9 ВАШІ без зобов'язання

ВСІ ГРОШІ які захопите в жменю ВАШІ

Тогопто Раті Іу СІотЬіегз

Витовта МАЛЦУЖИНСЬНОГО

БІЛЕТИ в ціні $200 $250 можна набути в касі Месі Гол

Для запевнення собі добрих місць можна замовляти

листовно
КОНЦЕРТУЄ: в ГамІльтоні ЗО жовтня в 8аоу ТЬеаІге

в Монтреалю: 3-голисто-
падав

залі 81 Бепіз

в Кінгстон: листопада

ХОЧЕТЕ

Заходіть або телефонуйте:

„К О 8 О 8" КАБЮ-ТЕЬЕУІЗІ- ОХ Со

344 ВАТІШК8Т 8Т ТЕЬ: РЬ

Виконуємо всякі направи та перерібки

ред публічної опінії Комуністи хо-

тіли представити в поганому світ-

лі новоприбулих хотіли вмовити

в публічну опінію- - що мовляв ці ук

раїнці є фашистівськигми вбивника-м- и

тоді як комуністи є добрими де-

мократами Дальше Р- - Рахманний

сказав що не належать до рідкости

такі практики комуністів які вико

У восьму річницю УПА
„В місяці жовтні 1942 р на Поліссі

повстали перші збройні відділи що да-

ли початок Українській Повстанській

Армії

1) Для зафіксування цього історич-

ного моменту 14 жов-

тня 1942 р днем повстання УПА

2) Для вшанування цього моменту

день 14 жовтня що збігається з істо-

ричним козацьким святом Покрови

вводиться як святковий УПА"'

З ПОСТАНОВ УГВР

і

Перед нами програмка свята У-країнс-

ької

Повстанської Армії що
відбулося --в неділю 15 жовтня ц р

в залі укра'нської православної цер
кви В горішній частині першої сто-

рінки великі кличі прийняті Вели-

ким Збором ОУН Воля народам —
Воля людині" стали основними
кличами УПА програма концерту
а дальше уривки з наказу Головно-

го Командора УПА ген Т Чупринки

па уривки звернення Краєівого Про-вод- у

ОУН- -

ІммммммммммммммммммммммммІ
8&£зК9яЯМг-- %

іЖ%ЖвГІИГШ:
шімімімімімімімімімімімН І1:--:1І&:№ІІ- 1

ііііііііііііііііііііВІІ::
ВЖ 1%

Ш
йО'Ч

імімімімімЖ
В 4ШІі

День 14 жовтня 1950 р цс свято
Покрови — восьмі роковини ство-

рення УПА- - Українська" громада м

Торонта вшановує цей день своєю
численною-участ- ю в акадеіміі Свито
організовано заходами Осередку
Спілки Української Молоді і Філії
Ліґц Визволення Улоа'-н- и В-тгаї- чім

словом свято відч-ри- з п В Пезміб-нн- к

підкреслюючи значе'-'н- п рево-
люційно збройної боротьби Яіч рі-шальн- ого

фактора } івнззоленні У-кра-
їнн

і всіх --покевоіених Москзою
народів „Хан жнзе УПА хай бо-

реться і хай Рерс'?г-'=-- " — гзхінчнз
своє слово промонець
З черги виступив мішаний хор

СУМ під дириґіванням п Т Баюса
Доповідь виголосив п д--р М Гута
Він обширно насвітлив досягнення- -

4 "'РЕЧ ІТАІПЬ :'Л

в середу 1-- го листопада
о год 830 вечором

$150
білети

4-- го

М

4414

визнається день

день

що

в МА88ЕУ НАЬЬ

світової слави п'яніста

СЛУХАТИ ЕВР0ПУ?

—

нують акти насильства на своїх влас
них членах партії і роблять їх „жерт
вами" щоб осягнути в той спосіб
бажану мету"

Подібну нотатку вмістив щоден- -

ник „Глоб енд Мейл" а канадійська

радіовисильня СБС передала цю

опінію по радіо

боротьби УПА по лінії оборони
у-країнс-

ького

народу послаблювання

ворожої системи і унеможливлюван
ня ворогові опанувати Україну спе
ціяльні акції зовнішнього-політич-ног- о

порядку а зокрема вклад ОУН

в розбудову УПА

Однохвилинною мовчанкою вша-

новано пам'ять упавших вояків
УПА- -

З кількома піснями УПА виступив
чоловічий хор СУМ іпід диригуван-
ням п 3 Ґнопіка Лірично-драмати- ч

ний тенор іп В Тисяк відспівав кіль

ка стрілецьких пісень Акомпаніюва

ла п- -і Стефанія Жовнір

На окреме відмічення заслуговує
декорація сцени — робота нашого
мистця-графі- ка п В Баляса Націо-

нальним гимном закінчено свято- -

При тій нагоді слід привітати ви-

дання ілюстрованої брошури накла-

дом Центрального Бюра Ліги Виз-

волення України п з: „УПА в націонал-

ьно-визвольних змаганнях У--

країни"- - Всі учасники одержали цю
брошуру і тим самим понесено в
широкі кола українського та чужнн
ного суспільства друковане слово
правди про УПА і її боротьбу Це
вже друге таке видання ЛВУ

Веєсь дохід з 'імпрези призначено
Осередком Спілки Української Мо-

лоді і філією ЛВУ на допомогу У-кра:н-

ській

Повстанській Армії Це

з далекої канадійської вільної землі
наша моральна і матеріяльна поміч
Воюючій Батьківщині !

В Окіпнюк і

~КУХНЯ" ЇІА ПРОДАЖ ГАЗОВА

РІК УЖИВАНА 206 Веаггісе 84 Ц

ЧИТАЙТЕ 4 ' ї'1

? ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
-- ггом І Н --У К Р А 1 Н И§ ІГЧ

шмммммммммммммммммммммммШ
ІВВВВШ&здгШЕю&ододгаЯ

Янмммммммммммммммммммммн
ШІМММММММММММММММММММММММІ"1 1 ііімНННННННННННННННННИ

'Г'1нГЕіШлЗЯіВГ і

"о1 п 1вШЧІ
'

'
ІІмммммммммН

"Ч 4

-
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поі

Сторінка 8 'ГОМІН УКРАЇНИ" — 28 жовтня 1950

&І5 їйГЕ

УКРАЇНСЬКА КРЕДИТОВА СПІЛКА

запрошує Українське Громадянство Йагііо & Гигпііиге Со
Тороита іі околиці відвідати в днях 1 2 і 3-г- о листопада 1950 р йоусе

від год 8— 11 веч

И НОВОУСТАТКОВАНІ ПРИМІЩЕННЯ СПІЛКИМОДЕРНІ К У А И І
в Українському Національному Домі 297 Каледж

ДИРЕКЦІЯ

Українське Запомогове Пратстко
св Ннколая в Канаді

проголосило

ОСІННЮ КАМПАНІЮ
для приєднання нових членів

В рямцях цієї кампанії відбу-

дуться рівиож
ОСНОВУЮЧІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Відділу Братства в Торонті
12-г- о листопада ц р год 3-- тя

попол в парохіяльній залі
276 Бетирст Торонто Онг

Програма зборів обійматиме

крім звичайних точок реферат
Головної Представниці Братства
на Східню Канаду и- -і К Кравс
В рефераті буде подано звідом-ленн- я

з перебігу 9 Конвенції

Братства яка відбулася у Вінні-

пезі 29—30 липня ц р
Всіх Вп Членів Братства проси-
мо обов'язково прибути
Всіх Вп Громадян запрошуємо
взяти чнелешгу участь в Зборах
та вписатися в члени Братства

К Кравс
Головна Представниця Братства

Св Николая па Сх Канаду
104 Магіоп Тогопіо ОпГ

Ріі: IX 7673

!

УВАГА!

В неділю 29 жовтня 1950 р в

залі Українського Національно-

го Дому 297 Каледж вул

буде проведено

ВЕЧІР МОДЕРНОЇ МАГІЇ

Виступатиме ілюзіоніст

І ПЕРЕПАДЧЕНКО

Побачите перший раз в Торонті
цілий ряд магічних штук пайкра
щої світової магії ілюзії мані-

пуляції метаморфози жонглю-

вання і т д- - Побачите теж великі

циркові нумери індійської та ки-

тайської магії як: 1 Сон жінки

на мечах 2 Індійська імогила 3

Скриня смерти 4 Намет
опири-тист- а-

5 Китайська сковорода
6 Китайські рижові миски 7 Ріг

індійського вола і т а
Вечір проходитиме з науковими

поясненнями

Програмки до набуття в неділю

від 730 а

початок 830 вечором- -

ПЕРЕСУВНИМ ТЕАТР ІЛЮЗІЇ

5АРЕ ІГМС

1410 Зїапіеу 51

МопігеаІ Оце

ПОРУЧАЄМО каші добревідамі швидкі посилки до Німеччини
ПОРУЧАЄМО наші добревідомі швидкі посилки

КАРІТАС „С" $1125
СМАЛЕЦЬ (10 фунтів) $ 500

до Німеччини та Австрії
Достава в часі одного тижня за посередництвом наших роз-

дільних осередків
Жадайте наших цінників

„СПЕЦІЯЛЬНІ МОНТРЕАЛЬСЬКІ ПАКЕТИ КАВИ"

Л!
101 ~~ 5 ФУНТІВ паленої зернистої кави „Стандарт Бденд" $650

Л 102 — 5 фунтів
--
паленої зернистої кави „Лондон Гавз" $7Ю0

Лг 103 — 5 фунтів „Лондон Гавз" кави меленої в пушках $7 75
включно з усіма коштами за виїмком мита якщо таке є
Звичайно мита не платите якщо висилаєте одну п'ятьфунтову
пачку раз в місяць для одної родини
Висилаємо в Вашім імені через канадійську посилкову пошту
Поштове посвідчення висилки пересилаємо Вам

ДЛЯ ВАШОГО ВЛАСНОГО ВЖИТКУ!!!

Спроваджені швейцарські годинники
далеко нижчі ціни ніж в склепі!

Доставляємо до кожного місця в Канаді без дочислювання
коштів пересилки

На бажання висилаємо ілюстровані каталоги

ПЕРЕСИЛАЙТЕ ЗАВЧАСУ ВАШІ РІЗнТзТмОВЛЕННЯ!!!

И

пи

на

на

8с

на

№

й

И НА
піт ш РігпгплхшДь Со - Оиееп XV

— ТИЖНевнК Вилає
т--_ _

об пор Складами кожного '„І"
' ' "7ЬС1

ДО КОЖНОГО
Д- -і ' и- - числаЧ' до включно не звертає нзлісланих матеріяяів і
„ їх скорочувати і Статті 1гае С001

А- - с є висловом За змі Г ™ ™°?Ш' плае ' ' —! редакція не від

' ш ПР° -К-75Закордоном м „:к

УВАГА!

ЕЛЕКТРИЧНІ
ВУГЛЕВІ
або ГАЗОВІ

Пишіть
замовляйте телефоном

по і на спла
ти ХАТНЕ УМЕБЛЬОВАННЯ та ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРИЛАДІ
ДЯ Мала готівкою

$7450

$19

по й

ЩАДІТЬ поки
ще й здорові

Навіть при найменших
Ви цілковито забез-

печити й свою
рідню виложите по
сотиків денно і дасьте їх

в
і

установі
в Канаді це є:

Св НІІІСОЛАЯ

За
звер-

татися адресу Брат-
ства:

ІЖІІ мит ввх Ачч'и оГ

ХІСІІОЬА8 оГ САХАБА
80І 8еШІгк Аус Мап

чи поодиноких Відділів у своїй
місцевості або до

Східну Канаду
п К Кравс а на Західну п ІС

Ешріге Вигпег ЕІесІгісаІ Аррііапсез
Оиееп Тогоп

Ь
пнанлие нові и та напоавляє
ну інсталяцію виконує всякі бурнерс'і проводить електричними машинами приладдям (пральні ишшїЖ

ЗА ГОТІВКУ СПЛАТИ!
Рефріджерейтори кухн радіяначшня тощо

ЕЧРІВЇ1 птгоклг
№ АРРЬІАКСЕ8 328 8гИ_ Того"'° ОпІ - теї: АБ 4363ц

„чуЛІІН УКРАЇНИ" Нилакиїт Ґт!
Редагус КОЛЕГІЯ чеп™™ _°Лраши 9

чергового прийміеткг
оботії Рсдакш

4-
-' право справляти підписані

конечно сташвншя релакції 1"І"

ДуХ4' артально-і- Г03

ОцО- -

від

$89-5- 0

Рідка нагода набути знижених цінах догідні

вплата

міРмбеГнітГЛї(0л

РЄГ - 00 рег топіья _ И

ХОЛОДІЛЬНІ вже
в ціні

ПЕРШОЯКІСНІ СПАЛЬНІ

І проведете й дні
прп „ф і л с"

вже від

в

ДОПТИ

замовляйте телефоном заходьте:

ЙОУСЕ ЙАОІО і ШНШ СОМРАіі

1529 ІШРОКТ 8Т у
телефонуйте наше привозимо відвозимо обов'язку

ЛЕВ ДОПТА Тел:

ПРАЦЮЙТЕ

молоді

заробіт-
ках

матеріально себе
коли

обезпечення найстаршій
безконкуренційиій українській

життєво-обезпеченеві- н

УКРАЇНСЬКОМУ ЗАПОМОГО-ВОМ-
У

БРАТСТВІ

інформаціямн просимо
Централі

Шшііін-- й

Генеральних
Репрезентантів

Мигаля

ОН але)
Со

328 8 о+
перерооляе

"ТшЙи?" ІІ™Н ііггев

$14950

НАЙКРАЩЕ осінні зимові

марки
$74-5-

0

апарати українській
ЛЬВА

пишіть

купна

1X0175

можете

кілька

жит-
тєве

$2950

ВЛАСНИК

НА ПРОДАЖ недвижнмість два
склепи 9 кімнат над склепами га-

раж 400 дол місячного доходу
Голоситися —

768 ОШМНІ 81 У 'А 5534

НАГОДА НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ!'!

Тютюневий і конфекційний склеп
з повним вибором приборів до ку-рен- ня

журналів газет шкіряних
товарів

Позаду є 4--
ро кім натне меш-

кання з модерною Окремий
вхід Довгий час винанму (л'з)
низький рент Причина продажі —
старість Маєте нагоду зробити гро
ші Інформуйтеся у власника тел--У- А

4283 між 7—8 вечором

МОЖНА КУПИТИ 20% УДІЛ
У фабриці дверей та вікон за

2000 дол- -

Власник уділу може працювати
як схоче сам у фабриці за плат-
нею 7500 — 10000 дол
Голоситись КЕ 8000 6--

ої веч

КАТАЛОГИ НА 1951 РІК
1) Книжок музичних інструмен-

тів гармоній театральних
підручників ниток до виши-
вання канни і т п

2) Каталог Іграмофонів та і пімо
іЬпііПИТГ Ьч иІЛ „шг різних націй

о) Каталог найновіших стінних
календарів

Пишіть до нас якого каталога
бажаєте а такий вишлеться

безплатно
1ШКАІМЛХ ВООК 8ТОІЇЕ

10348-10- 1 8с ЕИтопсон АІса Сатца

НвЬіпд Вері шї с "гїіі "' Воокзе11е & РиЬ-- 2

АВСТРАЛІЯ: п Василь Ше'о 2

на півроку 1--
Ї2

" геРедпл: „а рік _ фунТ(
V ЗЬеУсЬепко Жпї™ ' замовлси"Воуіажі Аує "ати :

БЕЛЬГІЯ: п "ЙГ ВГЛаПв'
5-!а- П1- Аи8ІГЯа

- франків на шість місяців - іооГйенїг
ПЛати:на ТРИ місті-- 60 бельг

7 пі Опі-ГГ-ФРа-
ик'

на рік _ 180 Апан:

$' ІяивяВЗімШЕь' ' ' І?9

від
ШАФИ від

від $7950

радю-аиарата- х мі

„ФІЛ1ПС" фірмі

авто без

перфумерїї
склепу

кухнею

тижнево
від

беяьг

ІДінішк

ж

РОДИНА чотири особи
всі працюють — шукає мешкання
(дві і неумебльовз
ні Можливо на Вест Торонто- -

Зго-лс-шен-
ня

слати до України"

Е В Р 0 П А" ФОТО-СТУДІ- О

615 }ІІЕЕГч' 8Т IV — УА 6М9

Наша спеціяльність:

знимки —
в в в залі

портрети родинні групи

першорядна

І її €}жяШШІ

V?

дорослі

кімнати кухня)

„Гомін

весільні

студіо церкві

бенкети

Робота

НЛпрарпяр _ ПРППАЄ:

годинники перстені біжутерію

І Кулл ОРСЬКИЙ
ипоїііі ииіі глаииииіІІІП

932 8 ЛУ Тогопіо — РЬ 2124

и

плів на півроку ''
"713 пез1в на три місті —Саив Сиара1іив 790 Виепов ЛЇЇЇКі

Українська Громада шведаиЯ—
5 ШВЕЦІЯ: Умоші передплати: на рік
корон півроку — б та кор ікгипз]а Заізкареї Еох 32 ЗЮскЬоІті

ГіОШІ ГЯМ її РпасИ-- л ОГОЧОП Гі

оголошень:

Пипііач

-- - - ьку Ьь74ЛП11 ГЧI1I-КП(1III-
1

11
на

11-- 1

цаль в олнш іолюмні — Я -- 20 1 сторінка іза виш

ком сторінки 1) _ $100:00 % ііирііімі — 55:00 К сторінки — 130:00

Оголошення менші як 1 цаль рахуються 18 за рядок: Дрібні оголошення ГКГ

МИЛУЮТЬСЯ За ГОпепспні „ _ - тіЛ
-- і іаісжнідіц оз ПОСТІЙНІ " '"~Ті?і і'

_ ' --- ч— иіи ОПІХеПея Л ТіаііИпіі ' тг опуст відповідно до умови: (

Ух Рв Яй
у — ' -

_-_- __ ч
' Л еа — 93000 рег ІпсН — 1 9Л плі п( !№!— ЮОРГ

_ - Л '1_ „ „'_ ~ '
- 'х'-Г'І-

к



і -

V - Л - 1 V

ю
ІХ І У" отееМу

135 ВаіЬип1 8 Тогопіо ОпІ

-- 'Те1 ГІлга 4797

дцТНОНігЕи А8 8ЕСОХБ СЬЛ85 МАІЬ
СЕХТ8

Р08Т ОРГІСЕ ОЕРАВТМЕХТ ОТТЛМ'Л

И

Рій III 417(52) — травня 1950 ТОВОХТО ОХТАВІО Мау в 1950 Л'оІ111 Хо 17 (З?)

п о у
Розмови і писання про війну на

брали в останніх тижнях дпцо
білілі конкретних форм і змісту

Виступи Москви проти англоамери
кантпв справі Трієсту відновлення

російських претензій до Дарданель

аких проток і систематична акція

ііквідування інформаційних станиць

Америк в Румунії Польщі Болга-

рії й Чсхословаччині тільки створи-

ли відповідну гарячу атмосферу для
балтійського інциденту" В ньому

загинуло 10 американських літунів

а шведські риболови виловлюють з

морських хвиль щораз нові рештки

з розторощеного американського
літака

Щоправда мішстер закордонний

справ США Ачесон назвав тепе-

рішню міжнародню ситуацію „дуже

серйозною та напруженою але не

такою що веде безпосередньо до

збройного конфлікту" Це отже не

тільки признака то теперішні ди-

пломати і державні мужі відзнача-

ються тик сказати „грубшоїо шкі

рою" і є менше вразливі на різні

престіжеві справи які попередньо

му 19-о-
му

столітті напевно дове-

ли б до негайного вибуху війни за-

ява Ачесона є теж і виявом тсіісріп:

нього переконання Вашінгтону: Со-вєтсь-
кий

Союз є готовий до конти-

нентальної війни але не є спромож-
ний вести міжконтинентальну війну
Тобто — розпоряджає найбіль-

шою і найкраще узброєною армією

але не є в стані (принаймні тепер)

розпочати війну проти США і вести

на американській території
Таке розумування спирається на

фактах: залізкодорожна автомо-білев- а

мережа доріг СССР є неви-пачаль- на

а морський транспорт зна

ходнться в далеко гіршому стані

Під час війни знищено чотири ос-

новні суднобудіветні заводи 1400

морських і 4280 річних суден Треба

юдькох років щоб надолужити

втрачене Підводка фльота СССР є

грізна а 39 тисяч літаків можуть
тільки в одній акції перевезти 100

тисяч парашутистів 400 бомбовозів

(зразка Б-2-
9) можуть засипати бом

бами американські міста та проми-
слові центри але — такий випад

був би самогубством Совєтські лі-

таки не могли повернутись назад
до своїх баз бо засяг їхній є ще ма
лий на такі простори
Відворотно беручи США є спро-

можні збомбити всяке місце в СССР

а їх траслортові засоби й продук-ціГ- ші

можливості є на цю пору да-

леко більші як Совєтського Союзу

Ми згрубша накреслили погляди
американських політичних і військо
ьіі кіл па теперішню ситуацію в ові

Можна сказати — вони є опти-
містичні Але теперішній боротьбі
"роти комунізму й большевизму
існують ще такі елементи яких пі

змірити пі зважити ані не схопити
в якесь число Тепер бо не досить
усвідомити собі мілітарну силу про-
тивника і свою але й конечно треба
взяти до уваги внутрішню силу вла-

сного суспільства] його відпорлість
на діяння ворога та врешті дати со-
бі відповідь чи власне суспільство
розпоряджає такими великими й
шляхетними ідеями що за них воно
воюватиме і терпітиме всі страхіття
модерної війни
Большевицькнй режим оовєтсь-кі- й

імперії безперечно гнобить сво-
їх громадян а Росія як така експлу
атує кільканадцять народів Але той
же режим постійно видвигає перед
своїми підвладними ідеал „комуніс-

тичного раю" та водночас зіги-ику- є

все що є поза межами СССР
Ціле виховання в СССР спрямоване
на виховання людини яка повинна
знищити оточуючий його світ в ім'я
майбутнього Це діявольський поту
'ний пляи що повинен допровади-- т

До запанування Росії на цілому
СВіті до встановлеїшл „російської п

МиРУ'" („пакс руссіка") на цілій
земній кулі
Можна сперечатися про можлп-ист- ь

цього але це нікого не звіль-
няє від застанови: що протиставить
Цьому плянові демократичний світ
а перш за все Америка яка „стоїть
між Кремлем та 'здійсненням його
плямів"?

р і і- - і і іі_ІНШІ
М V К ГС А N

УКРАІНСЬКИ НЕЗАЛЕЖНИЙ ТИЖНЕВИК
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Згадуваний ВИШЄ мін Ачегпм ни
магає щоб „американський народ
(у цій боротьбі — РР) мав абсолют
ну віру в свободи та бажання боро
ниті! їх у своїй та інших країнах світу" А дальше — „народ повинен
вести пропаганду тієї віри серед ін-

ших народів"
Ці вимоги зовсім слушні але —

як є на ділі?
З усіх ілротикомуністичіїнх проце

сів у США бачимо що комуністич-
на ідеологія глибоко проникла в
аматеріялізоване американське су-
спільство та створила пригожий
грунт для комуністичної п'ятої ко-

лони Афера Гісса виявила що аген
ти Москви посягають навіть по най-
вищі державні пости а особливо в
міністерстві оборони інформації та
закордонних справ Тепер же ве-

деться розслідування справи Летти-мор- а
спеціяліста в далеко-східн- іх

справах Сенатор Мек Карті називає
ного „агентом Москви" а ці твер-
дження підтримує кол редактор ко
муністичного „Дейлі Воркера" Бу-де- нз

що зірвав з компартією Він
свідчить що Леттимор надавав на-

прямну для американської політики
в Азії та є гробокоіпателем націо-

нального Китаю все — згідно з по-

требами Москви
В свою чергу Леттимор боронить

себе свідченням колишнього ген

секретаря американської компартії
Ерл Бравдера якого усунено з ком-

партії Той вибілює Леттимора ка-

жучи що власне Леттимор є воро-
гом комуністів а в державному де-

партаменті „взагалі немає ніяких
комуністів"

Отже цікаве явище: комуністичну
роботу в США розкривають тільки
ті нечисленні одиниці які мали від-

вагу гюрвати з комуністичною пар-
тією та ідеологією Хто був усуне-
ний з партії за „ухил" той мовчить
або виступає в обороні (комуністів
Випадок з Бравдером не єдиний але
він характеристичний тимбільше

що одночасно комуністичний „Дей-

лі Воркер" називає Бравдера „ре-

негатом і вислужником капіталі
стів" хоча Бравдер є явним комуні-

стом

Про що отже йдеться комуні-

стам? йдеться про дезінформацію

американського суспільства про вн_

кликання недовіря до всього: до по

Святкування 1-- го

Дві демонстрації

Берлін — 3 пагоди першотравне-іюг- о

робітничого свяга в англійсь-

кій зоні Берліну зібралася 500 тисяч

па юрба з обпдвох часгпп колниіпої

столиці Німеччини: з західпьої і

східньої' Це була неорганізована
апі примусова демонстрація насе-

лений що своїм вістрям звергалася

проти СССР німецького комунізму

га заявляла бажання мешканців

Берліну жити вільно а не під більшо

вицько російським кнутом- - Не було

музики апі паради поліційних від-

ділів але як тільки Я Кайзер мі-

ністр загально - иімецькихеправ Зах

Німецької Республіки закликав —

ми боротимемось біля дерев'яної
огорожі Карлсгорсту (Совєтська го

ловна квартира) і покажемо що ми

народ вільний — йому відповіли

бурхливі оплески і вигуки багатоти
сячної юрби
За Бранденбурзькою брамою від-

бувалися святкування комуністів з

парадою іполіційних відділів та орга
нізації комуністичної молоді що
співали пісеньку вертантесь до до

одиноких громадян США і до вся-

ких закидів комуністам
Ми схильігі думати що в США на

цю пору власне панує стан незоріен
тованости суспільства щодо справж
ньої загрози з боку комуністів —
агентів Москви стан недовіря до
співгромадян та водночас сумнів у
правдивість обвинувачень в сторону
большевицької Росії та її агентів А

це вже найбільше лихо для народу
який має такого небезпечного воро
га як Москва що якраз бажає ви-

кликати хаос у лавах заатакованої
нею країни

?

Не тільки робота комуністичних
агентів спричиню дезінформацію
серед американського суспільства
Брак реального пляну та позитив-
них і шляхетних ідей брак односта
йної політичної лінії супроти Мос-

кви — виконують теж свій нищів-
ний вплив у ць'ому напрямі
Уївсіх виступах американських по

літиків і військовиків говорилося
тільки про Госію російський народ
та іприхильиість США до Росії а про
мовчувано і промовчується народи
закріпощені в совєтській імперії В
останній промові Ачесона зустріча-
ємо зміну але яку! Ачесон вживає
тільки окреслення „Совєтський Со-
юз" Російські газети на еміграції
підкреслюють радісно факт що Аче
сон „ні разу не вжив окреслення —
совєтська Росія — та навіть кому-
нізм називає „совєтським комуніз-
мом"
Цей приклад говорить проречи-ст- о

про шукання Вашінгтону за най
більш відповідною формулою під-

ходу до справ Східньої Европи Вна
слідок того безплідного шукання
і хиткостн Вашінгтон є схильний
слухати підшептів не тільки росій
ських емігрантів-керенщик- ів але на
віть всяких леттиморів що" обереж-
но але безупину:і науковою еру-
дицією" (підсувають йбму концепції
корисні тільки для Росії байдуже
— білої чи червоної

Для повноти картини треба конеч
но згадати і ті кола в США що став
тяться критично до попередньої л-імерик-

анської

політики Це перш за
все республіканці й деякі демократи
З останніх — найбільш замітнимл є
представники США на Далекому

травня під знаком збройного миру
в Берліні Парада літаків у Москві

му американці' Учасників дсмопст
рації не було більше 250 тисяч хо-

ча комуніст офіційно говорить про
800 тисячну демонстрацію Голова
комуністичної профспілку в Берлі-
ні Адольф Детср викрикував: най-

кращим і найбільш лояльним прия-
телем Німеччини є Сов Союз' та
хай живе папі найбільший провід-
ник Сталін' Юрба організовано 011-лескув-

ала

його привітання для бать
ка Німеччини' з Кремля
Обидві демонстрації пройшли на

загал спокійно за винятком декіль
кох дрібних сутичок Так і видно бу
ло що комуністи отримали наказ
заховуватись спокійно- -

Москва — В Москві за тоталітар-
ним зразком святковано першого
травня великою військовою пара-

дою В ній взяли участь з'єднання
--

піхоти танків моряків парашутних
відділів студенти мілітарних шкіл

артилерія кавалерія а крім цього

вперше — два 64 чотиримоторові
бомбовикн та ракетні літаки що їх

провадив син Сталіна ген Василь

УВАГА! ТОРОНТО! УВАГА!

Драматичний Гурток Української Православної Громади'
на бажання публіки ще раз

: відіграє :

драму на 4 дії"ОБЛОГ А"
у неділю 7 травня ц р

Режисер: Л Кемпе — Декорації: Г Новаківська
Початок год 8 вечора
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Сході які допустили До загибелі
національного Китаю а сюгодні за
кликають до негайної зміни амери-
канської політики в Азії
Але всі вони радше бачать скрут-

ну американську ситуацію „в холод
ній війні" і тільки дошукуються при
чин: чому Америка програла мир
вигравши світову війну? І знову:
на це знаходять відповідь „експер-
тів" які твердять мовляв треба бу
ло робити висадку не у Франції але
іти походом на Бельград — Варша-

ву і не допустити росіян до опану-
вання Польщі Румунії Мвдярщнни
і ЧСР та подиктувати їй „тривалий
мир"
Автори такого „миру" промовчу-

ють що вони залишили б російську
імперію цілою та дозволили б Мос-

кві гнобити поневолені народи й го
товктись до „світової революції"

— ракетних

Тільки побіжно розглянувши вну
трішню ситуацію в США а радше
діяння п'ятої колони та хибні кон-

цепції американських політиків му-
симо сказати що на цьому відтинку
Америка найбільш вразлива Амерн
канськнй народ ще не усвідомив со-

бі цілої грози що наближається з
Москви та не приступив до ґрунтов
ного очищення себе від агентурних
елементів
З другого боку американський

народ ще не бачить що його полі-

тики живуть у минулому і ставлять
йому перед очі відсталі ідеї ідеї
співжиття з російським імперіяліз-мо- м

Співпраці й торгівлі з рабовла-

сницькою Росією в ім'я тільки СПО-

КОЮ та кращого життєвого стандар
ту
Важко подумати щоб такі ідеї

імюгли згодом потягнути до бою
американські маси коли ирнндеться
перейти Рубікон та кинути все на
одну карту А пора вже "недалека
Ген Маршал зовсім правильно осте
рігав американський конгрес: „Ко-

сті дотри вже кинено Якщо ми не
виграємо тоді всі наші економічні

й військові зусилля будуть-даремнн-м- и"

Щоб її виграти США мусять не-

гайно зміцнити свій внутрішній
фронт заборонивши всяку комуні
стичну діяльність та — змінити
свою зовнішню політику поставив
ши все на карту визволення понево-

лених Росією народів
Бо по тім боці Рубікону може бу-

ти залізно Роман Рахманний

Сталін особисто відібрав дефіля-д- у

а шеф генерального штабу ген

С Штемснко висловив спеціяльну

осторогу західнім потугам кажучи:
Палії ш'іпіп формування агресив-

них баз довкола СССР та иародніх

них бльоків розбудовування зброй

демократії і всякі мілітарні провока
ції не злякають Совєтського Союзу'

Закордонні обсерватори в СССР

стверджують що в Першотравневі"!
параді в Москві ц р брала участь
найбільша досі група '"ілітунських

сил Це і зокрема бурхливе привітай
ня (очевидно упляноване) демонст-

руючим відділам поггзанічніков'

вказує на погрози Москви'Заходові
мовляв російська мілітарна сила

розгромить всякі спроби в роді бал

тійського інциденту
Першого травня 1950 р Росія

більш як будь коли бундючно поб-

рязкує шаблею називаючи цю пос-

таву миролюбною'

ЛОНДОНСЬКІ РОБІТНИКИ
РОЗПОЧАЛИ ПРАЦЮ

Лондон — 11-тиде-

нний
страйк

лондонських докових робітників за
ломився на твердій поставі уряду
що проголосив його комуністичною
акцією Уряд відкликав у суботу 5
тисяч вояків з Лондонських приста
ней де вени розвантажували кораб
лі

В понеділок 1--

го травня робітни
кн розпочали іпрацю заповідаючи
одначе дальшу боротьбу проти УСУ

нення з профспілки трьох керівни-
ків яких влада розкрила як кому
ністичних поплентачів

СЬОГОДНІ В ЧИСЛІ ЧИТАЄМО:

— Чи є свобода від страху (стор
3) Батько (Стор 4) Весна в Торон
ті (стор 7) Найбільша поразка Мо
скви (стор 3) Стромболі (стор 4)
За який спіль спільний фронт? (стор
2) Про все і звідусіль (стор- - 5) За-
пит КУКові (стор 2)

'ЗУДАР З ПОЛІЦІЄЮ
В ПІВД АФРИЦІ '

Иоганесбурґ — В Півд Африці
уряд заборонив Першотравневі по-

ходи а комуністи пробували викли_
кати страйк на знак протесту- - Більш
як 2 тисячі поліцаїв продовж 24 го
дин патролювали на вулицях міст
щоб охоронити робітників які
йшли до праці Коли заворушення
поширились на всі околиці замеш-ка- ні

місцевим населенням треба бу-

ло вжити військових відділів для
встановлення порядку В сутичках з
поліцією вбито 18 негрів — комуиіс
тів

ПРОПОНУЮТЬ РЕОРГАНІЗУВАТИ
ОБ'ЄДНАНІ НАЦІЇ

Ню Иорк — Герберт Гувер кол
президент США заіпропонувов зре-організув- атн

ОН без комуністичних
країн Промовляючи на зібранні аме
рнканськнх видавців Гувер закли-
кав до мобілізації проти поліційних

держав невільництва та червоного
імперіялізму Якщо теперішня ор
ганізація ОН виявляється непрак-
тичною то зорганізуймо новий об'-

єднаний фронт з тих народів які об
стоюють релігію свободу і мораль
а є проти комунізму' — сказав Гу-

вер

ПІВДЕННА АФРИКА ЗАБОРО-
НИТЬ КОМУНІСТИЧНУ ПАРТІІЮ

Каптовн — Уряд Південно - Аф
риканської унії вимагатиме цього
тижня від парляменту спеціальних
повновластей для заборонення ко

Ловзаіи-с-- і

-- !Т1ч7":'

муністичної діяльности та партії
Міністр господарки Ерік
вив щогурядоіГЙході
буруТЬ ГОСТрІ

'
ч 'Л- -

Перш за все буне заборонено вся
кі зібрання організовані комуніста
ми або їхніми поетлентачами з ме-

тою підірвати спокій і мир Часопи
си які агітують за комунізмом бу-ну- ть

закриті Агітатори що пропа
ґують марксистське ленінське або
споріднене з иміГ вчення будуть
покарані в'язницею Всяких інших
комуністів які прибули зза кордо-

ну до Південної Африки влада бу-

де депортувати

УСУНЕНО ЖОЛЮКЮРІ

Москва невдоволена рішучим про
ком Франції

Париж — Французький уряд рі-

шився на важливий крок і врешті

усунув з посту предсідника атомо
вої комісії визначного вченого але
й відомого явного комуніста Жоліо
Кюрі- - Ще недавно Жоліо-Кю-

рі
ви-

ступав на так званоіму „конгресі ми

ру" в Парижі і закликав усіх иауков
ців а в тершій мірі французьких не

працювати для виробу атомової
зброї яку можна буде вжити проти
Совєтського Союзу Преса фран-

цузька і світова частіше висловлю-

вала своє здивування що французь
кий уряд толерує Жоліо-Кю-

рі
який

напевно видав москалям не одну
французьку військово важну таєм-

ницю Нарешті тепер Жоліо-Кю-
рі

усунено

Увага! Торонто і околиці! Увага!

в неділю 7--
го травня 1950 о годині

3-і-
й пополудні в залі Греко-Като-лнцьк- ої

Церкви 276 Бетирст вул

Союз Гетьманців Державинків
в ТоронтІ Онт

— відсвяткує —

РОКОВИНИ
Відновлення Гетьманської Держави

~

в Україні 1918

Реферат виголосить п В БОСИЙ С

Концертову тірограму виконають-п- -

О Чучман — скрипкове сольох --

п Д Березенець — барит сольо' ч

Чоловічий та мішаний хори СУМ-- у

Запрошуємо до якнайчисленнішої
участи "-- -

--
уЧг7 їл-'і- л

ой і!у-Л- і



бчТ

Сторона'8

М Базілевський

За який спільний фронт?

Помішуємо порядком диску
сії статтю сотн М Базілевсько

го визначного діяча гетнмансь

кого рулу Дчя иознайомлення

наших читачів з окремими пос

тулятами наших консерватив
них кіл — Ред

Формування спільного фронту се

ред української спільноти'иа еміґра
ції для оздоровлення нашого полі

тичного життя як передумови ус

пішного завершення боротьби за
'

визволення України — це проблема

що станула перед нами в цілій шири
ні в остатіх роках Змагання за

сформування такого фронту знахо

дить зрозуміїшя і в окремих полі-

тичних середовищах і серед широ
кого загалу що не має безпосеред
нього відношення до політичних

ГР£П- -
В основі такого фронту лежить

християнське світосприймання яке

єдино може забезпечити перемогу
нашого визвольного змагу а далі

створити нове життя у вільній укра
їнській державі Організація спіль

ного фронту що має привести до ос

повної перебудови цілого нашого

жнттн на базі нових принципів пат

рапляє цілком зрозуміло на трудно
щі які можна перебороти тільки на

шою мужньою поставою та недохнт і

пою -- вірою у справедливість нашого
діла
Попри труднощі зовнішнього по

рядку існують нез'ясованості теж

внутрі самого фронту що зупиняє
іі

опрацьовування чітких тапрямннх
тактики пропаганди і діяльності!
взагалі Сало собою що спільна що

денна праця всіх наших творчих
сил створюватиме кожного дня нл

году для вирівняння всяких нсдома
гань але всетаки є деякі справи що
мають основне значення 'і на них

власне хочемо вказати
Відомо що лише іперемога на го

ловному відтинку має вирішне знл

чення для вирішення цілого змагу
Коли ми приглянемось до причин
трагічної долі нашого народ)- - то не-

минуче прийдемо до висновку що
основною причиною є поширення
матеріалістичного світогляду з яко

го виріс найнебезпечніший ворог
української незалежности лід сучас
ну пору — ібольшевизм На цьому
самому грунті виросли теж різні ук
раїнські суспільно - політичні фор
мації яхі заперечують християнсь-
кий св'логдяд і цілу концепцію полі

тичного і суспільного ладу оперто
му на тому світогляді Уважаючи

що українська держава може бути
здобута і вдержана тільки силами

що приймають християнський сві-

тогляд за свій визначуємо матерія
люетичний світогляд І всі його похід
ні явища за головного ворога укра
їнсьхої ідержавности Проти того во з
рога треба теж спрямувати всі наші

сили
Ми те можемо в тому випадку ог

лядатись на українське забарвлення
цього ворога Досвід нашої визволь
ної бороть'бн і практика націонал --

комунізму (показують що матеріяліс
тнчиі ідеї не тільки суперечать але

НАГОДА
ЯКУ ТРЕБА ВИКОРИСТАТИ

Торонто — Відділ оптаріиського
департаменту освіти влаштовує цьо
го року як і минулого вищі курси
англійської мови призначені' для
осіб які мають шість кляс європей-
ської гімназії та мають в пляні зго-

дом працювати у своїй професії в
Канаді
іКурс розпочинається 3-г- о липня

ц р (понеділок) год 830 веч і три
ватиме шість тижнів Лекції цідбува
тимуться щовечора від понеділка
до л'ятниіці по дві години кожного
вечора у приміщенні Економічного
Будинку Університету в Торонті —
вул Блур 273 Вест Догідний доїзд
трамваєм Оплата за курс є однора-
зова — 500 дол від особи Вплачу
ється втри записі на курс Заінтересо
ваннм звертаємо увагу що число
місць є обмежене тому треба негай

ж зголошуватись на курс особисто
або листовно у відділі Департамен-

ту Освіти Комюніті Програм Бренч'

вул Гюрон 206 Торонто При лис
товних зголошеннях треба подати
свою освііту професію тощо оче-

видно в англійській мові
Як тільки зголоситься передбаче

не число учасників керівництво кур
су не прийматиме жодних зголо
шеяіь

СТАРОКРАЄВІ І КАНА

теж активно протидіють ідеям нащо
нальної революційно - визвольної

боротьби Приклад українських ді
ячів що хитались між комунізмом
та ідеєю національної волі приклад
українських комуністів Скрипника
Шумського Любченка і інших є ду
же вимовним і про нього не слід за
бувати
З тими силами не можемо йти на

ніяікий компроміс і не 'сміємо дати
звести себе ніяким запевнюванням
які мають дати їм час створити но

ву національну раду' як це ми мали

нагоду спостерігати відносно недав
но Компроміс з тими силами у ре
зультаті тільки компромітуватнме
ідею національної єдностн а в даль

шоіму негативно позначиться на ці-

лості визвольної боротьби
Чи можемо щонебуть протиставн

ти ідеям тріюмфуючого сьогодні ма
теріялізму?

Так можемо! Такою неперемож-
ною силою є християнські принци
пн організації життя особистого
ез'спільно - громадського політично

го культурно - духового Християн
ський світогляд і християнська мо
раль! їх треба покласти в основу но
вого ладу і організацій Сьогодні
багато про те говориться Про хрн
стнянські принципи говорять люди
групи що на практиці нічого з тим
спільного не 'мають і визнають най
чистіший матеріялізм і заперечують
все духове Нав'язування до христи
янських засад сьогодні стає модним
в тому криється дуже поважна заг

іроза для нашого руху взагалі

Ми не хочемо на тому місці заг
либлюватись в основні заложення
тих двох протилежних собі світог
лядів Ми тільки висуваємо пробле
му якії! треба буде в дальшому при
святити багато уваги
Разом з питанням нашого світог

ляду пов'язується оправа нашої

ГЕН СВОБОДА УСТУПИВ

Прага — Генерал Свобода колиш
ній командир чеського корпусу' у
Москві (1941) та міністр оборони
Чехословацької республіки що з на
казу Москви провадив у 1947 році
кількамісячну війну проти рейдую-
чих відділів УПА на атасне бажан-
ня' уступив зі свого посту Тепер йо
го призначено ректором фізичної
культури та заступником прем'єра
Запотоцького Його пост міністра
оборони отримав тотер зять прези-
дента Ґотвальда Чепічка що досі
був міністром юстиції
Ген Свобода перевівши згідно
договором з Москвою і Варша-

вою (1947) ганебну акцію проти ук_
раїнських тіовстаншв та допомігши
Ґ'Отвальдові перебрати владу в Че_

хословаччнні (1948) закінчив свою
кар'єру Мурин зробив свою' робо-
ту — мурин може відійти

ВІДНАЙДЕНО ЧАСТИНИ ЛІТАКА

Стокгольм — Шведське морське
командування повідомляє що швед
сікі рибалки виловили з моря мета
леву скриньку з сигнальними раке-
тами якими користуються амери-
канські лі гуни Скриньку з ракетами
негайно відіслано до американської
головної квартири в Вісбадені
Це вже п'ятий предмет що його

віднайдено на Балтійському морі та
який підтверджує заяву американ-
ських властей щодо місця де нахо-
дився літак у моменті його зістрілен
ня совєтськими літунами Одною з
найцікавіших знахідок є книжка —
щоденник да якому американські лі-

туни звичайно записують отримані
Одначе 128 сторі-

нок з тієї книжки хтось видер

ЦЕРКВА АТАКУЄ КОМУНІСТ
У СХ НІМЕЧЧИНІ

Берлін — В католицьких церквах
Східньої Німеччини відчитано пас
тирське послання у яких єпископи
остерігають вірних щоб не підтри- -
мували філософію
тпу чо інакше оудуть позбавлені
св Тайн та підлягатимуть церков-
ним карам в тому числі теж карі від
лучення від Церкви

Подібне послання було прочнта- -не теж у протестантських храмах:
„Державна влада не має права зму-
шувати своїх громадян прийняти ма

ДІИСЬКІ СПРАВИ
Поможу спровадити Вам рідних і знайомих малим коштом доКанади Виєднаю родинну допомогу Вашим дітям Афідавіти
Перміти Шіфкарти висилаю пакунки і гроші горожанські папе-
ри метрики пенсії Звертайтеся до мене у всіх справах які лише

маєте до полагодження!
ОМУТКО СЕКУС2 N01017' РиЬІІс
706 Мсіпіуге ВЬ ТОппіре Мап

ГОМІН УКРАЇНИ" — 29 квітня 1950

державної емблеми Символом хрис
талиського світогляду в українсько

му житті є тризуб з хрестом що о

го в спадщині передала нам наша

історія Приймаючи таку державну
емблему ми підкреслюємо що хри
стнялський світогляд ми приймаємо
не тільки на'словах але що це є наш
стиль життя Наша сила в хресті і

цього ми не повинні стидатиея ні

цього заперечувати Тільки з хрес
том іми зможему забезпечити нашу

перемогу і тому хай німого не стоїть

'нам усім на перешкоді щоб перегля

нуги форму нашої державної ембле

ми
Хочемо ще заторкнути справу од

пакового розуміння політичних тер
мінів Візьмімо два дуже часто вжи
взні терміни: консерватист і револю
ціонер В суспільному і державному
житті відіграють дуже важку ролю
два чинники — консервативний і

революційний В українській пре-

сі часто вживається неправиль-
но тих термінів та неправильно оп
реділюється ті сили
Так для примару консерватизм

часто утотожнюють з реакцією а

революційність з т зв лівими пере
конаннями І це не випадково Ціль
такого фальшування ясна — ви оси

ти хаос і замішання в українську по
літичну роботу та не допустити до

скрн стилізування політичної думки
Насправді консерватизм це переау-сі- м

вроджене почуття що допома
гає родинному національному та

державному Кон

серватизм зберегає родини' націо
кальні державні побутово - куль
тури і шолітичні надбання і ліпші з
них вщіплює в нове життя і таким
чином витворює зв'язок новою зі

старим — формує традицію
Це почуття найчастіше зустріча-

ється в тих суспільних груп що пов'
язлні з землею з постійним місцем

осідку В суспільному організмі кон

серватизм відограє ту саму ролю
що пам'ять в окремої людини без
якої неможливе накопичення і пико

ристання досвіду і розвиток індії ві

дуальний і суспільний

ТИЖДЕНЬ У

радіотелеграми

матеріялістичну

самозбереженню

теріялістичну концепцію яка про-

тивиться їхнім поглядам і совісті
Нас заставляють говорити те в що
ми не віримо робити те що йде в

розріз з нашою совістю Нам пос-

тійно грозять ув'язненням Ми не

допустимо щоб Церкву використо-
вувано як зброю в політиці'

БИТВА ЗА БЕРЛІН

Західні потуги готові відбити на
ступ' німецьких комуністів

Берлін — Як відомо на 28 травня
ц р комуністи Сх Німеччини при
начнли свій похід на Берлін' цебто
на його західню частину Це має бу
ти демонстрація комуністичної ні-

мецької молоді що повинна запо-

чаткувати весняну кампанію' Моск-

ви проти Заходу Москва розчнелюе
на залякання населення та заскочен
ня командування західніх окупацій-

них військ
Міністр пропаганди Сх Німеччи-

ни Ґергард Айзлер кожного дня
іповторяє в радіо одну й ту саму по-

грозу: 500 тисяч молодих німців та
німок влаштують 28 травня ц р на
кордоні обох зон у Берліні мирову
демонстрацію проти англо - амери
кансько - французьких імперіяліс
тів та воєнних паліїв"
Дальше Айзлер звернувся до за-

хідніх влостей Німеччини" щоб вони
видали для 40 тисяч молодих кому-
ністів іфопуск у західню зону Від-

повідь була відмовна Тоді Айзлер
заявив що похід так чи інакше від-

будеться
Західні окупаційні власті рішені

відбити всякий комуністичний нас-

туп скріпили свої військові гарні-
зони та прийняли рішення що на
випадок заворушень у Берліні союз
ними військами командуватиме аме
риканський генерал Тейлор

військо працює
в лондонських ДОКАХ

Лондон — У лондонських доках
треба було вжити 2 тисячі вояків
до розвантажування кораблів бо
ПОрТОВІ робІТНИКИ ПРОГОЛОСИЛИ ТИуЧ

день тому страйк і досі не вдалося
скласти з ними контракту

ПЕРЕРИВАЮТЬСЯ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ
ЗАХОДОМ І СХОДОМ

Прага — Щораз більше диплома-
тичних і консулярннх станиць —
зв'язкових між Заходом і Сходом
— змикають під натиском Москви
і Ірага нсвідсімила що закриває
гвої консулпти в Лондоні й Парижі
В свою чергу Америка змушена
вимагати від Румунії закриття її
консуляту в Нпо йорку Цей крок
американського урялу пояснюють
як відплатний за те що Румунія за-

крила американське інформаційне
бюро в Букарешті

В силу певного історичного про це

су консервативна сили в Україні зав
жди були слабі і тому мало автори
тетні На них перших скеровував
свою увагу окупант слабших аси-

мілював сильніших винищував і та

ким чином досягав того що народ
„тратив пам'ять" забував своє ми

пуле і перетворювався в масу без

власного обличчя
Як бачимо консерватизм не має

нічого спільного з реакцією яка є

безкритичним стремлінням поверну
ти минуле в цілому назад щоб задо
вольннти особисті чи групові его-

їзм и Коли реакція є від'ємним яви

щем іцо затримує поступ то кон

серватизм є явищем позитивним
яке сприяє державно - національно

му досконаленню

Також поняття революційність
революціонер часто вживається у
невластивому значенні Справжніми
революціонерами є ті що ведуть бо
ротьбу за національне й суспільне
визволення щоб знищити понево
лення неправду людську злобу Та

ними революціонерами були перші

християни У нас на таку назву ма-

ють право всі ті члени українського

руху сироти ву які беруть активну
участь в боротьбі за визволення
батьківщини До цієї назви не мають
ніякого права всі ті соціялістично --

демократичні формації яюі не бе

руть в тій боротьбі ніякої участи
В Липннський учив що лише з

гармонійної співпраці українських
консервативних сил з силами рево
люційними може повстати реальна
українська держава Це ствердження
— це не тільки теоретичне припу-
щення — це глибока життєва прав
да

Цих декілька зауважень що ї ми
зробили в нашій статті повніші ста
ти предметом ширшої дискусії щоб
устійнитц окремі всіх зобов'язуючі
постуляти в нашій збірній політич
ній діяльності Щире і безпристрас
не обговорення цих справ дасть без
сумніву корисні наслідки для укіра
їнської справи в цілому

СВІТІ
АМЕРИКАНСЬКИЙ ВИШКІЛ ДЛЯ
ЕВРОПЕИСЬКИХ ВІЙСЬКОВИКІВ

Франкфурт — Американська ар-
мія в Німеччині прийняла но себе
обов'язок вишколити понад 1600

старшині і вояків з тих європейсь-
ких країн які отримують американ-
ську зброю Цей вишкіл передбаче-
но в цілому пляні взаємної помочі
н оборони

Програма передбачає вишкіл стар
шин і вояків Франції Італії Бельгії
Данії Голянди Норвегії та Люксем
бургу в орудуванні танками трак-
торами й артилерією Вишкільні та
бори будуть організовані в амери-
канській зоні Німеччини Цілий курс
триватиме коло десять тижнів йо-

го не проходитимуть англійці бо
В Британія отримує тільки літунсь-к- е

устаткування

ЧИСТКА В ЛАТВІЇ ТА ЕСТОНІЇ

Берлін — У прибалтійських кра-
їнах а зокрема в Латвії та Естонії
(побережжя! яких розбудовано до
одної велетенської морської бази
москалі ведуть тепер широку та
строгу чистку Побоюючись місце-
вих націоналістів які можуть дава-
ти численні та цінні інформації за-

хіднім потугам совєтська влада ви-сел-
ює

з тих країн десятки тисяч меш
капців а іна їх місця поселює мос-
калів
Випадок з американським літа-

ком на балтійському морю тільки
скріпив ту виселенчу акцію Одно-
часно німецькі рибалки повідомля-
ють що совєтські човни закладають
міни здовж прибалтійського побе-
режжя до самого кордону порту
Любек в англійській зоні Німеччи-
ни

ОБОРОННІСТЬ КАНАДИ

Оттава — У канадійському пар-ляме- нті

виникла дискусія на тему
оборонности Канади а деякі посли
внесли проект створити окрему ко
місію для розслідування оборонної
політику уряду та видатків зв яза
них з нею
Міністр оборони відповів що Ка-

наді йський народ щоправда хотів
би мати всі можливі інформації про
оборотній стан Канади але — в
парляменті й поза ним дано вже бі-

льше інформації"! у тій справі як
будь коли а навіть більше як в 'ін-

ших країнах це роблять З тих ін-

формації"! може найбільше с'корис-іаі-и

рвентуальииїі ворог Канади
З дальших слів мііі'ггра Клексто

на довідуємося що для здійснення
пляму оборони Канади зайнято до-
сі коло 120 тисяч людей Понад 48

тисяч старшин ' вояків є и армії
флюті та літупстпі понад 48 тисяч
у резерві а коло 28 тисяч цни'льних
осіб затруднено в різних інших ді-

лянках

і — -- - ":І'г

норотві мтга
В Токіо закінчилась конЖ

шя американських консуліі'іьїі!
ставників Японії КнтаюКоре Т£
незп Сіяму Пакістану Форїозй!'
Фшпін в справі посилення топим?
лиж азійськими країнами : ?

3 приводу другої' річниці пп
голошення незалежности Ізраелі'
Єрусалимі відбулася військова і'--

ф

іляда що тривала декілька годин

Тримісячні переговори Мі Аи
глк--ю та червоним Китаєм не
усшху Наслідок: в Шангаю блІ
кованому та бомбардованому кит£
ськими націоналістами є темпи1
над 750 тисяч безробітних То&£
п ята частина мешканців міста

ГІроф Буденз кол ре'дактп

комуністичного Дейлі Воркео' ?
явив що основним завданням І
імуністичиої --партії в Америці ч ш
гунство і диверсія в користь Май!
ви

і

В Індонезії внбухла четверта
черги в цьому році революція Пш
денні Молюкки (острови) проголо
сили свою незалежність від увм вДіокіякарті

Японець який недавно втік і
російського полону на Сахаліні

0Пввідає то москалі будують літунсікі
майдани та вишколюють літунів
цьому острові положеному на пї
ніч від Японії

Ситуація з безробіттям у Кача
ді дещо поліпшилася однак число
безробітних і тепер є доволі високе
бо 428616

Лідер консервативної фракції
в канадійському парляменті ДрЮ(
заявив що пляи ген секретаря ОН
Трігве Лі переговорювати зі Ста'
ліком у Москві матиме такі самі нас
лідкн як переговори Чемберлена з
Гітлером у Мюнхені 1938 року

Представники СССР та ного
сателітів покинули зброїневу комі
сію в ОН Це вже 21 комісія в ОН
що її збойкотувала Москва зі свої!

ми поплентачами щоб у той спосіб

змусити ОНації до усунення пред
ставника національного Китаю

Джон Фостер Даллес дорад
ник міністра закордонних справ
США запропонував змінити статут
Об'єднаних Націй бо він є з 1945

р
а від того часу світ не стояв на міс
ці' і багато дечого змінилося

ВІДГУКИ ЧИТАЧІВ

Високоповажний Пане Редактої

ре!
Прошу не відмовити помістим

на сторінках Вашого цінного чю
пнеу слідуючого:

У „Канадійському Фармері" з 13
1950 ч 9 було поміщене інтерв'ю

з п Б Панчуком в якому він м ін-

шим стверджує що в Лондоні і

о кол о 30 тисяч українців що Союз

Українців у В Британії начислюе

три тисячі членів а решта —

22 тисячі українців ніде не належать

Всі вгорі подані п Панчуком ін-

формації не відповідають дійсному

станові справи
Всіх українців на терені цілої Вг

ликої Британії живе тепер около 40

тисяч З цього числа тільки коле

300 (триста) душ українців живе в

самому Лондоні
В Союзі Українців В Британії за

реєструвались як члени досі коло

24 тис українців мабуть приблизні

60% нашої спіільноти- - на тереш В

Британії З цього числа членів виє-мігрува-
ло

до різних країн в роках

1946 1947 1948 і 1949 около 4 тися-

чі так що актив членства на 31

грудня 1949 року виносив 19752

У виду такого стану інформува-

ти нашу пресу за океаном що ял

ки 3000 українців є зареєстрова
в Союзи Українців у В Британії а

решта ніде не належить є велико

моральною кривдою для тутешньої

української спільноти
Думаємо що такої організол-ност- и

української спільноти я У

Британії може позавидувати &

кожна українська спільнота в якому

небудь іншому краю
Ціказо тіільки навіщо пошир

ються такт неправдиві шифорнаи"

про стан життя українців у В Брита

нії
З правдивою до Вас пошаною

Т ДаниЙ "

Секретар Ради СУБ
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Москва — Тут проголошено и
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Найбільша поразка Москви

(З чотирнадцятої радіопередачі „Гомону України")

ТОРОНТО — ЛОНДОН — Редак

тоо радіопередач Гомону України'

Роман Рахманний поставив п'ять за-

питів Голові Центрального Коміте

тї Антибольшевицького Бльоку На-оод-
ів

панові Ярославові Стецькові

відповіді якого повинні дати нашим

слухачам виразну картину побудо-

ви та актуальної праці того важли-

вого нерівного центру визвольної

бротьби народів Східньої Европи та

Азії

Питання перше: Пане Голово які

є конкретні наслідки намагань Цент

рліьного іКомітету АБИ об'єднати
всі народи Східньої Европи й Азії в

єдиному фронті внзволрної бороть-

би?

Відповідь: Аіпибольшевицький

Бльок Пародій — АБИ — в основу

акого лягли Постанови Першої Кон

ференціі Поневолених Народів у ли

стопаді 1943 року об'єднав такі на-

ціонально - визвольні організації

що діюіь поза так званою залізною

засланою' цебто в самому Совєт-сько-
му

Союзі та в його сателітах:

Туркестанський Національний Об'ед
нлніпі Комітет на чолі якого стоїть

Белі Каюм - хан Він є теж заступ-

ником Голови Ради Народів АБН-- у

Туркестанський комітет керує виз-

вольною боротьбою туркестансько-

го народу повстанці якого відомі

під назвою басмачів'

Дальше до АБН-- у належить Ід --

ель уральський Визвольний Комі
-

т'ет то керує визвольною бороть

бою угрофінів і тюрко - татар носе

лених на території між Волгою та

Уралом їхнє запліччя становить Ко_

зайія де діє Козацький Визвольний

Руч Цей член АБН-- у змагає теж до

цілковитого розриву з Московією

та до створення незалежної держа-

ви що загородила б назавжди Моск

ві дорогу на Кавказ А саме визволь
ні рухи з простору Кавказу — Пів-

нічно - кавказький Грузинський
Азарбейджанський і Вірменський Ко

мітети дружньо співпрацюють в
АБН-- і Яквідомо завдяки піддерж-

ці визвольних рухав тих кавказькії х

народів і ї визвольних рухів відділ

УіПА під командою командира Лиса
міг піти рейдом на Кавказ і огтерува

ти там і досі4'

Одну з найважливіших рушійних

сил в АБИ - і становлять — Україна
м Головна Визвольна Рада УПА

під командою генерала Тараса Чуп-

ринки га Організація Українських
Націоналістів під керівництвом Сте

пана Бандери ОУН і УПА були го-

ловними ініціаторами створення
АБИ Ще в 1941 році ОУН спільно з

грузинами і білорусами видали пер-

ший орган поневоленх інародів у

трюх мовах під назвою „Наш
Фронт" Перша конференція поне-

волених народів відбулася в Украї-
ні у 1943 році а захищали її повстан
ські відділи УПА та інших націоналі

ностен

З черги до АБН-- у належать —
Білоруський Національний Центр та
білоруські повстанці під командою
ген Вітушкн Естонський Націоналі
ний Комітет Литовський ШИК та
Латвійський Визвольний Комітет під

проводом колишнього міністра Аль_

фреда Берцін: що є одночасно пре
зидентом Ради Народів АБН Прис

ЩАДІТЬ $10000! ЩАДІТЬ

наші печі-огріва-
чі на

У К Р А 1 Н Б травня 1&5Є Г кї

тупили теж до АБН--
у: Словацький

Визвольний Комітет під керівницт-
вом Дюрчанського Мадярський Ви-

звольний Рух під проводом полков
ника Фаркаша сербські „Четнікі"
Болгарсі кий Національний Фронт
румунське підпілля альбанське а ос
танню навіть чорногорське та Че-

ський Національний Комітет зголо-сил- н

своє прнступленип до АБН-- у
Польське підпілля в Польщі фактііч
но співпрацює з АБН-о-

м хоча полі
ська еміграція не є спроможна прий_
нити ідеї АБН--

у Важливими члена
ми АБН--

у є Визвольні Комітети За-хіднь-
ого

і Східнього Сибіру що бо
рютіся за свою незалежність

Отже поза АБН-о-
м залишається

єдино московський народ що під
тримує імиеріялізм своєї керівної
верстви

Чи можна відмітити позитивне
ставлення до'АБН-- у публічної опі
нії у В Британії?

Відповідь: Помалу ідеї АБН-- у про
бивають собі шлях у В Британії як
і взагалі на Заході Це не йде легко
бо ідеї АБН-- у несуть зміну не тільки

карти Европи але й Азії і цілого
світу Західній оіпінії не легко осво-
їтися з думкою про ліквідацію всіх
імперій та цілковите самовизначен-
ня народів на землі

Яких дипломатичних заходів вжи
ває Центральний Комітет АБН-- у

щоб скріпити свою визвольну акцію
за залізною заслоною'?

Відповідь: Спираючись на вираз-
но нротибольшевицькі кола Захо-

ду Центральний Комітет АБН-- у спе-

ціальними нотами меморіялами осо
бистими зв'язками Захід-

ним політикам своє становище до
всіх світових проблем та критикує
їчні фальшиві погляди щодо понево
лених народів та російського тмпе

ріялізму взагалі Свою дипломатнч

ну акцію Центральний Комітет зв'я-

зує з масовими політичними акція-

ми то є наглядним одобренням
ідей АБН-- у народніми масами

Яке отже є становище АБН-- у до

так званого дітоїзму' і надій що їх

з тітоїзмом зв'язують політики За
ходу?

Відповідь: Власне літоізм- - виявляє

одне з фальшивих становиш Заходу
щодо Москви Тепер є доба бороть-

би ідей боротьби релігії проти без_

божннцтва боротьби національної
ідеї шроти (інтернаціоналізму Тіто-їз-

м

є саме тим безбожництвом кому
нізмом чистої води є тоталітарною

системою інтернаціоналізмом Це

ворожа нам ідея Звязуючись з тіто

їзмом Захід себе тільки скомпромі-ту- є

Хто проповідує співпрацю з ті

тоїзмом' в Евроігі чи в Азії той веде

звичайну диверсійну акцію в ко-

ристь комунізму АБН остерігає За-

хід: найбільшою поразкою Сталіна

є не тітоїзм але той фант що Ук-

раїна та інші поневолені Росією на-

роди п'ять років після закінчення вій

ни ведуть борОтьбу проти Москви

Тільки новий хрестоносний похід у

співпраці з тими народами може вря

тувати світ його цивілізацію куль

туру та світовий мир І до цього хре

стоносного походу прийти мусить

під гаслом: Свобода всім народам і

кожній людині!

Веііег АррЕіапсез

Вейег РІишЬіпе Со Ш

СКЛЕП З ТОВАРАМИ НАЙКРАЩОЇ ЯКОСТИ

І З ДОБРОЮ ОБСЛУГОЮ

Прочитайте до кінця і приходіть до нас!

Якщо ие елекричне приладдя — ми його маємо!

Холодильники елекрнчні або газові печі елекри-і-іі- і

пральні залізка пилососи і радія Печі-огріва- чі

на оливу та інші огрівачі Маємо спеціяльні збір-

ники на теплу воду від $8750 вгору

Спеціяльні

$10000 ЩАДІТЬ $10000

оливу в ціні від $27500 вгору

Наша інсталяція Кличте нашого інженера і він поробить Вам

поміпц згідно з Вашим бажанням і безплатно!

Пишіть або телефонуйте:
499 ЇОХіЕ 8Т - — ф ТОКОХТО ОКТ

Тії: ГК 1103

„ГОМІН ИР — „

роз'яснює

ЗАБОРОНИТИ КОМУНІСТИЧНУ
ПАРТІЮ В АВСТРАЛІЇ

Кенберра — Прем'єр міністів Авст
ралії Мензіс запропонував закон
що передбачує заборону комуніс-
тичної партії в Австралії 'та кару 5
років для тих хто не припинить ко-

муністичної ДІЯЛЬНОСТІ!

„Ми тільки в технічному розу-
мінні не перебуваємо у війні — ска
зав премієр Мензіс — „Совєтський
Союз удосконалив техніку холод-
ної війни щоб звести внівець обо-

ронні заходи демократій Ми не бу-

демо толерувати п'яту колону в
1950 р коли комунізм п Европі по-

сувається на схід та 'південний схід
ліквідуючи демократії'

Австралійська 'компартія нач'ис-л-
ює

25 тисяч членів на 7 мільйонів

населення

АМЕРИКА ПОСТІЙНО
ДОЗБРОЮЄТьСЯ

Вашінгтон — Америка мусить иос
тійно дозброюватнея щоб не зали-

шитися позаду Сов Союзу нама-

гання якого є спрямовані тільки в

цьому напрямі Адмірал Шерман за-

жадав від Конгресу щоб той приз-
нав йому повновласть розпочати бу_

дову підводних човнів порушува
них за допомогою атомової енергії
Перші зразки таких човнів повинні

бути готові у 1952 р Кошти будови
внноситимуть 335 мільйонів дол

Крім того шеф штабу армійських
військ Колінс заявив що американ-
ська армія робить усі зусилля щоб
випродукувати такі роди зброї які

основно змінять панцерний спосіб

ведення війни'

Президент США Рузвельт що так
довіряв москалям а Сталінові зокре
ма був переконаний що після дру-
гої світової війни настане свобода

для всіх людей на землі Він навіть

докладно означив яка свобода: сво
бода від нужди від страху від ра-

сових і релігійних переслідувань
Сьогодні — у 1 950 році — ми не мо-

жемо сказати щоб бодай одну з
тих свобід здійснено Особливо

страшною для цілого людства є не
безпека московської загрози До-- 1

казом цього є історія українського
скитальця що її розповв часопис
Тайм': -- гш- -

Власник крамниці з нзфтою і сма-п-о

вилом Біл Саймон-
- і його жінка

Офелія були задоволені Подібно
як кілька інших родин в Кашінгу
(Оклягома) вони заплатили за
переїзд одної пари ДП і взяли їх на
працю до свого дому Саймоиове

подружжя Яків іі Параска Сай тяж-

ко працювали — він як городник
вона як кухарка I їм ніколи не тре-
ба було двічі говорити як вживати
автоматичні городничі знаряддя
або автоматичне кухонне (приладдя
Вони знали тільки пару слів по -- ан
гліїйськн але хотіли вчитись і тому
Саймон дав їм радіоапарат щоб по
могти їм у тому
Красивий Яків Сай виріс в півден

ній Україні свою першу жінку і ді-

тей втратив у часі війни пробувши
4 роки у таборі пра
ці Останнього листопада Яків одру
жився вдруге зі своєю землячкою
на скнтальщнні а в грудні обоє при
були до США Все їх майно це був
один клунок зв'язаний мотузком
В своїй кімнаті яку влаштували

біля гаражу Яків і Параска чули
раз-- у раз ім'я Ґубічева і давно зна
ні їм слова — Москва Сталін і Росія
Щораз наново радіо говорило спай'
(шпигун) Яків Сай слухав це все
і в змученій віа праці та важких ду
мок голові воно звучало як його
ачасне ім'я з яким слово спай' зон
сім римувалось Параска почала пла
кати за своєю роботою На тривож
ні залити жінки Саймона вона від-

повідала жестикулюючи руками:
Джек капут Параска капут' і ско-

рим рухом пальця проводила впопе
рек своєї гортанкп Від часу до ча

су руки Параски омлівали і дереві
лн А лікар казав: Не бачу ніякої фі
зичної причини до цього вона
справді перелякана'
Місіс Ляримор з Кашінгу жінка

що знає по - українські! потішала
Параску та Якова і запевняла що не
ма причини боятись Але Параска"
знов робила рух почерез гортанку

ВВАЖАЄ СЕБЕ

Відень — Кардинал Інніцер пови-

нен був висвятити священика Фрап-ц- а

Яхима на єпископа помічника у
Відні Отець Ф Яхнмманах уже сто
яв перед престолом зодягнений У

єпископські ризи а церкву заповни
ли вірнііі та високі церковні достой-

ники Одначе кардинал Інніцер да-

ремно переконував о Франца той

рішуче в останній хвилині відмовив

ся" (прийняти єпископські свячення
мовляв він недостойний зайняти та
кий високий і відповідальний цер-

ковний пост' "

Будііельна „Д У ТЕ К 0"

ВСЯКІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ВИГОТОВЛЯЄ ПЛЯНИ А

„ДУТЕКО" будує мешкальні доми на модерні — европей- - ""
ський і канадійсьний способи будує фабрики пере-'-"
водить ремонти перебудовує старі доми модерні- -
зуе фронти крамниць (шторів)

ОЦТЕКО Сопзтгасїіогі Со
448А СШЕЕК 8Т ЛУ ТОКООТО ОNТ

ТеІРЬ 1468 КЕ 6054

Чи є свобода від страху

гітлерівському

„НЕДОСТОИНИМ"

спілка

У двох попередніх числах „Гомо-

ну України" ми поставили українсь-

ким комуністам питання якими ви-

казали що в СССР є принаймні ЗО

мільйонова опозиція але Кремль і

його вислужннки в Канаді та СЩА
дбайливо скрнваютьтой факт та на-

віть фальшують вибори щоб тільки

доказати світові свою демократич-
ність' Очевидно — на ці питання
комуністи не мають жодної відпові-

ді Це одначе не перешкоджує нам
дати чергове питання одно питан-

ня товаришу:1
„Конституція СССР говорить про

український народ про Українську
Соціалістичну Республіку Українсь
кі часописи в УССР та їхні підголос
ки в Канаді й США трублять про
воз'єднання всіх українських земель
в УССР про воз'єднання всіх укра- -

тонким вказуючим --пальцем руки і

казала: Мати брати сестри бать-

ко — всі іпропали' Джек ніяк не міг
повірити що це не було його ім'я
яке раз-- у раз називало радіо Він

був певний що росіяни прийдуть
по нього „Я втратив усю надію ка-

зав він до пані Ляримор — я нама-
гався зберегти її але після восьми
років я таки її втратив Якщо не
можна довіряти своїм власним ді-

тям не можна вірити й чужинцям
Моя надія пішла геть як та худоба
що її женуть через гору вона біль
ше вже не вертається'
Одної ночі останнього тижня' Біл

і Офелія Саймон почали лакувати
накривала і термоси на рибальську
прогулянку Яків і Параска набрали
тіевности що Саймони виїжджають
щоб утікати перед таємною поліці-
єю Найближчого ранку коли Па-

раска пробудилась не знайшла сво-

го чоловіка Спотикаючись тяж-
кою ходою вона пішла до гаражу і

там знайшла його тіло як воно хита
лось на крокві повішене на тім са-

мім мотузку яким вони зв'язали
свій єдиний клунок з Европи

„ФАВСТ" — ДЖЕРЕЛО „ОПІЮМУ
ДЛЯ НАРОДУ

„Детгиз" — совєтське видавницт
во видало Фавст' Й В Гете для ді-
тей з відповідною передмовою А

Дейча Комсомольська Правда' без
уваги на те що Ґете прийнято в по-ч- от

пролетарських письменників' у
Східній Німеччині розвінчує і Фав
ста' і його перекладача Ось деякі
завваги взяті з Комсомольської
Правди' від 17 березня ц р:

Автор передмови пише що Геге
відкриває ту сцену могутнім гимном
жнттєтворчій лрнроді величі якої
не можна поняти умом'
Якщо цю думку висказав автор

Фавста' та її треба відкинути якщо
вона належить авторові передмови
то його треба усунути від усяких
справ які мають відношення з дитя
чою літературою'

В іншому місці Комсомольська
Правда' чеше навіть самого Ґете:
Богині Матері згідно з філософіч-
ною думкою Ґете — це богині всіх
образів та ідей які будь коли існу
вали і будуть існувати'! На нашу дум
ку навіть у Ґете попри всю його
буржуазну обмеженість не було та
кої путанини ' А дальше: Приміт-
ки автора можуть пособляти насад
жуванні релігійних і містичних пе-

ресудів Тут же комсомольський
рецензент наводить приклади таких
небезпечних приміток:
Об'явлення

т-- згідно з християн-
ським вченням — догма правда в
якій відкривається воля бога1 Або:
Чистилище — місце в якому (згід-
но з вченням католицької церкви)
очищуються від гріхів душі помер-ши- х

закц підуть до раю' Або:
Церковний хор виконує католиць-
кий гимн про страшний суд який
жде всіх грішників Той гимн вхо-

дить в заупокійну службу (реквієм)'
І тут подано переклад цього гим-іі- у

без всяких пояснень і заміток!'
Навіть після ЗО років державного

безбожництва Комсомольська Прав
да боїться маленької згадки про Бо
га та релігію
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їнців про один великий українсь
кий народ від Дону по Тису але
в 16 числі Українського життя' в по
відомленні про перший конгрес ка-надійсь-

ких

слов'ян читаємо: До ба-

гатої програми словянського пікні
ку увійдуть теж змагання зірок на
господиню яких буде 8 тобто по
одній від кожної націонал ьности:
української польсько російської
югославської болгарської словаць
кої македонської і карпаторуської'
Отже одно питання товаришу:

Де ви викопали карпаторуську на-

ціональність'? Чейже в Карпатській
Україні живе воз'єднана частина
українського народу Врешті — наві
що? Чи не тому щоб ослабити укра
їнський народ розбиваючи його за
прикладом поляків на різні племе-
на?'

КОМЕНТУЄМО
л

ПОДАРУНОК

Із Ленінграду (повідомляють що
З квітня ц р звідси вислано до Поль
ті скульптуру Леніна яку постав-
лять у польському --

містечку Порош-
но Ленін деякий час проживав у то
му містечку і там відбулося декілька
нарад большевицької партії в рр
1913—1914
Спеціяльна польська комісія при-

їжджала за тим пам'ятником що
являє собою дорогий подарунок ро
сійського народу польському нродо
ві („Правда")
Польський уряд напевно впрова-
дить додаткову позику щоб сплати-
ти Ленінградові довг вдячностн за
той цінний подарунок російського
народу"

'
ЧУДО

Ставрополі ська газета Соціалісті
ческое земледелне' від 20 березня
ц р пише таке:

В
новОь-Олександрівсько-

му райо
ні гіолеві роботи також ведуться
крайно повільно Озимина в бага-
тьох колхозах-щ-

е іне заволочена
Плян сівби не виконаний на багато
процентів Ново - Александрівсь
кий район виявився одним із най
більш відсталих районів у сільсько
господарських роботах' А дальше:
в тому районі в основі ще не присту
пили до засіву пшениці'
Одначе в тій же газеті виданій

чергового дня ЗО березня ц р чи-

таємо такий коментар: Продовж
п'яти днів закінчено сівбу ранніх ко-

лосових культур у Ново - Александ
рівському районі одному з найбіль
ших зернових районів Ставрополя'
Справді: таке чудо можливе тіль

ки в СССР

ТРЕБА УКРАЇНСЬКОЇ СОВІСТИ
Новий Шлях' у ч ЗО в передовій

статті пише: В українській пресі на
цьоиу континенті та еміграції у
вільній Европі сиплеться немало тер
пких слів на адресу Голосу Амери-ь- н

за деякі баламутні авдиції про
Україну Навіть робиться закиди і
докори — фактично безпідставні
українським працівникам тих авди
Цій В дійсності ці незадовільні ав-
диції в Україну — це відзеркалення
американської урядової політики
відносно української національної
визвольної справи'
Цікава однозвучність тверджень

'націоналістичного Н Шляху' і со
ціялістичної У Громадської Пори'
Але хіба ті українські працівники'
в Голосі Америки' не є зобов'язані
заявити свій протест з приводу тих
фальшивих авдицій? Якщо сьогодні
засуджуємо тих які потурали німе-
цькій пропаганді або під примусом
співпрацювали з нею то сьогодні
маємо теж право вимагати від укра
їнців тим більше у вільних обстави-
нах зайняти своє становище супро
ти фальшивої москвофільської про-
паганди в американських радіопе-
редачах призначених для України
Бо за таку заяву їх ані не ув'язнять
ані не розстріляють Треба тільки
мати українську совість

ВІДНОВЛЯЙТЕ ПЕРЕДПЛАТУ НА
1950 РІК ПРИЄДНУЙТЕ НОВИХ

передплатників ОРГАНІЗУЙ- -
ТЕ ЗБІРКИ НА ПРЕСОВИЙ (ФОНД

„ГОМОНУ УКРАІНИідгЙ
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Стороні 4

Батько
Наша чота лежала на південному

причілку села Яструбинець Завдай

ня було просте й ляконічне: Добу-т- н

від німців зброю й амуніцію по
змозі без утрат у людях і боєпри-

пасах
На білому пилястому шляху ідо

вужем пнявся під гору знялася ку-

рява пилюги
— Ага їдуть наші доставці —

жартує Снлюк старий селянин з
довгими рудими вусами
Може ніхто так як саме він не

боронив свого рідного села Біля

нього в яру лежало двох його синів:

Петро і Яків
Старшому Петрові минуло дев'ят

надцять років ледве засіялися рідкі

чорні вуса Він умисне не голив їх

щоб його брали за поважнішого і

не дражнили головусим' як це час-

то робили з Яковом
А Яків — цс була дитина — йому

не було ще повних шістнадцять ро
ків З золотими кучерямц й синіми

очима що ніби дві волошки вигля-

дали з - під брів Він любив свою

землю цілою молодою душею й не-

навидів чужих зайдів які вдерліїся
силоміць та кривдили й плюндрува-

ли ного батьківщину
Було пополуднє Сонце сяло на

вершках старих сосон а німецькі

грузовики вкотилися в Лисячий

Вертеп' На кінці виїзду з вертепу
лежали зрізані грубезні ялиці що

неначе руки велетня загородили до- -

ЦЕНТРАЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ
ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО

В ТОРОНТІ

Інформує про вільні мешкальні
приміщення та приміщення під вся
кого рода торговельно - промислові
підприємства про закупно різного
рода торгово - промислових перу-холгост- ей

(доми площі інтересе (бн_
зне:ів) про закуп — тощо Інфор-

мує про реальну можливість на ио-ви- щї

цілі позички Інформує про
всякі можливості на ринку праці
включно з т зв контрактами праці

Інформує і полагоджує інтересам
там справи їв усіх українських куль-

турних фінансових і промислово -
торговельних інституціях Відшукує
місце побуту потрібних осіб і уді-лю- є

потрібних дискретних іпформа
цін Переводить на англійську мову
всякі документи зо слав'яніьких і

німещких мов Інформує І З'ДІЛЯЄ
вказівок в справах іміграційних
Приймає всякого рода радієві ого

лошеннл дія української радіопере-
дачі із станції Ніагара Фале

Обслуга фахова скора справна і

дешева

СЕХТНАЬ ІЛіКЛІМЛУ
ІХРОВМАТІОХ ОГРІСЕ

52 Всіїеуие Кй Тогопіо — Теї РЬ 311

С тр омболі
(Продо

Знання італійської мови включи-
ло нас відразу в життя місцевости
Я нав'язав близькі взаємини з так
званими музичними колами гКон-- ~

цертзань ніяких тут не було але
найшовся там однії віртуоз гри на
гітарі Інші грали теж на гітарах
і мандолінах Ш два інструменти бу-

ли мені ближчі ще з раннього дитин
стпа Це мені отворнло двері до за-бавов-

нх

заль Відбувались там час
то так звані фесте да балльо' — за-
бави Самі грали самі й танцювали
Тому така поміч була їм на руку А

мені теж це було на руку бо сам лю
бив потанцювати Та й сеньйоріни'
були досить принадні так що корті
ло ще біліше Живому жизс на умі
Дотримував імені в тому товарнст

ва Роман Куцак званий італійцями
чіпець' бо був дуже похожин на та
кого Правда він не грав на ніякому
інструменті зате був великим тан-

цюристом та приклонннком країно
го полу Третій Михайло Г чи як
віїн тут називався сіньйор Брандіиі'
був більш аскетичного наставлений
і бокував (чи побоювався?) від дів-

чат Не від речі (буде пригадати тут
що ми подавали себе за італійців Я
називався Джіозанні Россіні!' Прав
да італійці не дуже в те вірили го-

ловно коли чули мову котрогось із
моїх товаришів

Не іменш кілька годин денно пере
водив я в робітні одного шевця Там
збиралися підвечір інші хлопці Го-

ворили про всячину ставали гра-
ли Багато наслухався я там про са-

мий вулькан Стромболі
Майже безпереривно день і ніч

відбував він маневри' Торохкотін-
ня його було немов той переклик
стійкового: — я тут Три до чотири
рази на рік він вибухав середньо'
а раз на 3 — 5 років дуже' Остан-
нім його великий вибух був перед
трьома з половиною років Населен
ня очікувало з дня на день нового
вибуху

ГОМІН УКРАЇНИ" — 6 травня 1950

рогу У хвилині коли ціла колона
в'їхала в глибину вертеп}' за нею

звалилися з грюкотом два заздале-
гідь підрізаних дерев Колона булл
ніби в пастці З боків і з чола сіп-

нули по ній вогненним дощем Пе-

релякані німці повискакували мер-

щій' з мангии залягли в придорожні

рови й пробували в безладді від-стрелюват-

ися

Тоді снайпери' брали їх на цівку
Коли вогонь вщухав на хвилинку
німці пробували підносити руки і

здаватися Дехто з них намагався пи

туватися й викрикував ламаною мо-

вою: Не стрілити'!' Але і цих поси-

лали хлопці без пощади на землю
Через иів години метушня врешті

втихла Тринадцять машин стояло з
відкритими настіж дверима Дві ос-

танні горіли Вогонь перекинувся з
моторів на брезентові буди й під-

плигнув високо вгору рівняючися
з верхами низьких кріслатих дерев
Хлопці побігли до машин виван-

тажували все на землю Брали тіль-

ки зброю амуніцію одежу і їжу
— Ну тепер нам на два місяці ціо

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

1 миля від Оранджвіл
197 акрів 130 акрів ужиткового

суглинку решта пасовисько потік з
пстругамн Велика стайня 84x56 віз

для навозу електрична помпа елек
трнчннй зерновий млинок в стайні

цементова долівка кітлн на воду
курник приміщення для внрощуван
ия курчат заїздна шопа гараж 8

_ ми кімнатний солідний цегляний
дім тверді дерев'яні підлоги меш-кне- ві

кімнати їдальня кухня веран-
да 3 спаліні 3 лазнички пивниця
:іід цілою хатою Це є дійсно прек-

расна фарма
Звертатися в справі купівлі:
Ігсію Е Соок Пслі ГМа(е Вгоксг

СоокчШс 483 Теї: Уісіогі 31К4І

Рпчі Л Кіпкьк11 20 Поусі А

Тогопіо Оп Тої ОЬ 6180

ОКРУГА БРЕМПТОН

34'2 акри овочевої фармп 7000

квадратових футів під шклом но-

вий 25 НР кип'ятильник приміщен-
ня для кип'ятильника і для пакуван
ня стайня пивниця на склад гараж
і мешкаліні кімнати П'ять акрів мо-

лодого саду один акр аспарагів 10

акрів городу піскова глинковата
земля 12 акрів кущів і ставку 4 кім

ватний дім кухня з уладженням Ме

шканева кімната дві спальні пивни_

ця під цілим домом Це є добра ку
півля!

Ігепр Е Соок Кеаі Ечіліе Вгокег
СоокклШ 483 Теї: УІсіогіа 31К41

ггЛ А КіпдккоК 270 Ріоуй Аує
Тогопіо ОпЄ Теї СЬ 6180

вження)

Крім вибухів вулькану відбува-
лись тут деколи і землетруси В за-

лежності від того чи то' вибух чи
землетрус треба було в різний спо-
сіб поводитися Коли вибухав вуль-
кан треба сидіти внутрі будинку То
ді бо падає згори каміння'і може ду
же легко вбити Наннебезпечніше
є тоді коли вітер віє з півдня тоб
то від вулькану на село Тоді камін-

ня падає дуже густо Коли ж відбу-
вається землетрус треба виходити
надвір щоб не бути евентуально
придушеним будинком коли той ва
литиметься Везрадні були пояснен-
ня як поводитися коли відбуваєть-
ся рівночасно і вибух вулькану і зем
летрус Всі ці поради були дуже доб
рі і на місці але самі ж таки мешкай
ці признавалися що коли прихо-
дить до одного із тих явищ вони
попадають у паніку і самі не знають
що їм робити
Наша трійка постановила на пле-

нарному засіданні' що нам треба
якось вибратися на веріжж горн та
роздмпитнсь і приглянутись як то
виглядає зблизька той наш сусід'
Зимова нора найменше на те нада-
ється бо вершок находиться постій-
но в хмарах — капелюсі' На таку
прогульку треба вибирати так зва-нн-й

чистий' дені коли на горі нема
капелюха Таке буває досить рідко
а найрідше зимою Коли італійці по
чули про такий наш намір почали
нас відраджувати від того В зимі
важко а що найважніше він може
внбухнути кожної хвилини Карабі-
нери сказали що їм це байдуже
Навпаки коли б ми там погинули
їм було б менше клопотів казали
н:5и жартуючи Деякі з них по - при
ятельськи теж відраджували бо не
мали б з ким грати в карти
Відвідали ми одного провідника

на гору але він категорично відмо-
вився Однак ми аіерлися що таки
підемо Туристичний одяг ми мали
ще з Снцілії де робили далекі про- -

го добра вистачить' — сказав хтось

з хлопців — А потім може Бог піш

ле знову якусь німецьку благодать!'
Почалася перевірка втрат В лісі

чути було як старий Снлюк гукав на
своїх синів Яків відізвався але го-

лосу Петра не чути було Довго шу

кав батько сина доки врешті знай-

шов його Петро лежав обличчям

до землі розкинувши широко руки
Виглядав так ніби прощався з рід

ною землею четів обняти її в остан

нє та припасти до неї гарячим то-цілупк-
ом

Це була єдина жертва в

розгромі автоколони
По правій руці десь на половині

дороги з Даиіавп до Ясгрубипеш-стоїт- ь

високий дубовий хрест Біля

и'ого засохлі польові квіти а підінн

ми — дотліває молоде тіло Петра
Силюка
Там частенько можете зустріти

Григорія Потановича Силюка що

вклякнувши хреститься розмашис-
то селянською важкою рукою і ці-

лує землю Часом скотиться груба
сльоза по щоці і соромно ховаєть-

ся в руді кошлаті вуси
Бо старі козацькі нащадки в Ук-

раїні не плачуті уголос а тільки

так — тихцем Душею
Яр Славутич

ХАТА НА ПРОДАЖ
Солідна цеглова сама в собі 8

кімнат з меблями „іпсулейтед" но-

вин дах огрівання очивою Посідай
ПЯ іПІСЛй УМОВИ 519 Вгішаиіск Ае
коло Дюпонт
Тел МІ 2907

УВАГА! УВАГА

Ініціятнвна будівельна група
засновує

ВУДІВНИЧУ КООПЕРАТИВУ
в Торонті

яка має ціль будувати й продавати
мешканеві доми

Кооператнва ця буде зареєстрована
на урядовому статуті

ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ ідо кожний
член кооперативи рівночасно буде
занятті при будовах домів за запла

тою по фаху
Речинець зголошень до 15 травня

1950 року
Заінтересованих вступити н члени

повнще назгг")ї кооперативи про-снті- ся

зголошуватися по ближчі ін-

формації на адресу:
83 МІЬеІІ Аіс (бічна "Макапі —

(?иесп — ПлІНигьі)

ТеІ: АО 7877

В днях тижня від год 7--
ої до 9--

ої

вечором
В неділю від 4ої дп Впї
ЖІЦІЯТИВНА ГРУПА

ХТО Б ЩОНЕБУДЬІнан ГпрсГмі-сп- е

перебування Емілія Якима і Іри-
ни які виїхалп з Регенсбургу (Ні-
меччина) до Канади прошу повідо-
мити на адресу:

ЕІТ&ТАСНУ ЬЕККАТО'УСН
Саііе Раїаеопез 2789

Виеооч Аігеь АгцепСІпа

гуліки в її гористі околиці Тепер
ми тільки чатували та пильнували
вершка горн Кожного ранку ми
приглядались ч„ сусід не 'без бриля
надяорі
Олного ранку була чудова його

да На небі не було ні хмариночки
Верх гори чистий Ніякого подиху
вітру Із--

за обрисів далекого копти
ненгу Італії сходило сонце За пів
години ми вже машерували на захід
ній скліі звідки є найкращий підхід
до ні ого До нас прилучився один
молодий італієць то теж ще ніко-
ли там не був Крадькома втік з до-
му бо мати вбила б' його ще закн
він пішов би
Стромболі є високий 926 метрів

Ми обчислили що вилізти на нього
зайіме нам не менше двох годин Ви
ряд наш не 0}в дуже великий Дещо
харчів палиці фотоапарат і дале
ковнд
За пів години мц опинились над

краєм того боку вулькану куди
спливає лапа Узбіччя було холод-
не Застигла блискуча лява а місця-
ми менше й більше каміння та жу-жі- ль

Попід хребтом над самим об
ривом ми почали пнятися вгору Злі
ва видніло біліти хатками розсипа-
не село А далі на морі у віддалі
приблизно двох кілометрів якраз
напроти села пишалася скеля — ост
рів — Стромболіккіо За нашою спи
ною далеко на морі здавалось сто-
яв великий корабель Тільки дим
вказував що він не стоїть
Любувались ми природою запал

гнав нас угору З правого боку де
кінчилось різне узбіччя ми побачи-
ли перші хмаринки що почали підім
матись із картеру Цс нас трошки
стурбувало Почали боятись що су
сід надіне бриля' І справді не дов
ше як за десяті хвилин біла мряка
почала оповивати вершок горн Нам
осталась ще з четвертина дороги
Робимо нараду Остаточне рішення
не вертатись тільки добути верх
всеодно Тепер почули ми перші за-
пахи сірки Чим біліше вверх тим
гостріше ми його відчували Говори
ли про те що треба б мати з собою
протигазові каски Але коли їх не

Купуємо „Дім Просвіти"
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

ОСЕРЕДОК В ТОРОНТІ
Збірковий список ч 2

(Продовження)
101 О Шміґельський $25
102 В Нсмнлівсгкий 10

103 С Темчишин 10

104 В Федорович 5

105 Я Лазарук 10

100 Я Недошитко 25

107 М Флісак 25

108 М Сороківський
109 К Гостюк 25

ПО С Рчцак 25

111 О Івах 25

2 В млі -от
1 13 Г Свергуи 25

114 Г Салдан 25

115 М Вислобицький 25

116 С Гараснмишип 25

117 М Кмітюк 25

118 Д Сидорак 25

119 ТМарків 25

120 С Олійник 25

121 Б Дашкевич 10

122 Р Романчукевич 5

123 М Панюх : 5

124 І Микнтннськнй 10

НА ПРОДАЖ або в заміну за по-

сілість в місті 15 акрів землі під го-

род є малі овочеві дерева два гара-
жі три курячі загороди новий трак
гор і трок Шість кімнатний дім три
роки тому збудований
Ціна $150000 Половину готівкою

Голоснтись V В А Кук
ШЕХЕ Е СООК КЕАЬЕ8ТАТЕ

Воч 299 Соокь1ІІе ГЬопс 483

ДІМ НА ПРОДАЖ

9 ВЕЛИКИХ КІМНАТ 'і кімната на
літо дві веранді (від фронту й на
заді) посип оливою опалюваний
Форпес модерно викінчена кухня
підлога викладала гумою сходи
з твердого дерева 21 фупіів широ-
кий заїзд до подвійного гаражу
догідний доступ до заднього пере-
ліки Посередники не бажані

Голоситися на адресу: 188 І0'
Лвепю Телефон: НА 4897

УВАГА!
В суботу 6 травня ц р о год 8-і- :'і вечором Осередок СУМу

в Торонті

влаштовує

Заля Громади Бетнрст
СУМ-- у Торонта околиці

ма треба обійтися У всякому ра-
зі будемо йти далі поки зможемо
переносити сірку вдихуючи її
Домлкн села стали маленькі не-

мов коробочки від сірників Перед
нами осталось вже небагато до вер-
шка Ось вже близько капелюх
мряка Не знали ми чи часом там
не гостріший запах сірки хоч тако-
го треба було сподіватися
Постановили зробити передишку

Дещо перекусили її рушили Далі
Вже зрівнялись із місцем звідки по-

винно б бути видно кратер але ви-

ступи гстрнх скель заслоняли ного
А тут вже починається туман Нади-в- о

що гострота запаху
сірки не кріпшае а тримається на
одному поземі Це додає нам біль-
шої охоти Але натрапляємо на но-

ву перепону яку брали легко
закн зустрілись з нею

Туман де вище тим густіший
Поволі доходить

до такої густоти що можемо бачи-
ти перед собою тільки на два мет-
ри не більше Треба бути Д'же
обережним щоб не ступні н в таке
місце звідки можна по теніти в иро-пас- ть

кратеру Ми знаємо що кра-
тер з правого боку Аіе й з лівою
стрімкий обрив Коли б ноіетія хто
туди скоро прибув би до села що-
правда без душі Але це нам не усмі-
халося Ми стали посуватись напе-
ред черепашиною ходою Лишали
пособі сліди знаки щоб на вся-
кий випадок знайти дорогу назад
хоч ще дома постановили верта-
тись іншою дорогою Туман міг мри
мусити нас вернутись тою самою ло
рогою щоб наосліп не сходні и з го
рн З кратеру було чути голосне бу
лькотшня Нарешті дійикі ми до
місця звідки хребет став спека-
тись дещо вниз що

на самому Пос-
тановили затриматись тут Зробили
кіліка світлин хоч мало від нич сію
давались
Бувши в гостях у нашого поважно

го сусіда' та ще на самій його голо
в вважали ми за відповідне зроби-
ти маленьке ярийняття Вій вгощав
нас пахом сірки а ми кинули в кра

Рік пі о тЙй?-'#-
-

V

123
126" Кушкудрон

'"' :чЮ
127 М Ситник і 25

128 М Москалик "" і2о"

129 М Білоус V '1
130 Е Данильців і'Г"

""''""
131 А Кравещ 25

132 В Білан !'"""]"[ ?

133 С Янович 25

134 В Дубнк [2""'' 5

135 Я 22 '5

136 Т Яньків 2

137 М Дулиба 2

138 Ю Довганюк 2'
-

139 М Крікералюс !"" 2

140 С Ковальський
141 І Грицина і"

142 К Фраиксвич і
143 Ці опнк „?

144 п аіііііпігчч "
і ічііило_ілщі

М5 С Банько 25

146 Ю Шаргут
25

147 П Смернк -
148 П

" 2Р
149 М Дацьків
150 вус : 21

151 С Шклярук """'
с

152 П Саварин
95

153 П Харидчак 2222
25

114 0 !"!""
5

155 Ярмолюк """!!
ід

156 Д--р В Жінчишин 7"
Ю

157 'фРаиів 7
25

158 М Хрмнн ю
159 Волинський 77

25
160 П Грицай 71'

25

161 М Черкас 7
25

162 П Данилншин
25

163 С Чернявський 1
25

164 її Сиваник
25

165 Шпук 7
25

166 С Мосорин 25

в наступному числі

ЧЛЕНИ ТА СУМ!

Складайте дальші пожертви на

купно „Дому Просвіти" При

єднуйте до збіркової акції Ва

ших знайомих В Торонті збір

ку переводить Осередок СУМу
в Канаді місцеві Осередки

КОМІТЕТ ОСЕРЕДКУ СУМу

УВАГА!

тер кусень хліба з сіллю Після тієї

церемонії розсілись ми до маленької

трапези В таких випадках як оц

на вершку вулькану я бував ксне
посидючий І на цей раз відбився в'д

товариства Почав іти помалу далі

хребтом Вже не бачу моїх друзів

тіїльки чую їх голоси Взивають мече

не віддалятися Успокоюю їх що за

раз вернуся Хребет не спускався

довго Вскорі почав підійматися зю

ву Завважую що ще вище ніж Ч1Г

були Кличу інших Відзиваються

ідо йдуть За кілька хвилин я на са

мому вершку Розвідка довкр}Пі

вказує що це дійсно так Радість на

ша зросла Хічець' внголосир навіть

палку привіталіну промову до ву]1-кан-у

до нас Ми сміялись а сусід

воркотів щось внизу
Після того почали вертатись &

годину без пригод ми були вже на-за- л

в "селі Пішли відразу хвалитися

знайомим Ті похитували головами

й дивувалися що ми посміли піти

без провідника Під вечір довід-

ались що італійця який був з іма-

мати належно посварила
Це нічого — казав тепер

хоч знаю що я там був Коли буд-

ете йти ще раз візьміть мене з 'Сооою

Пройшло декілька днів Було

січня 1936 року Ми сиділи в робіт?'

шевця Дзвеніли 'ВСССЛІ звуки ман

ліиової орхестрн Лунали ту- -

неаполітанські пісні Настрій °)

дуже чутливий грали струни ит

Дехто оповідав жарти Була годи

Нараз будинок в якому ми о

затрясся в своїх основах а рів"° "

но чи пару секунд пізніше розд '

глухий але незвичайної сили }

'
Повітря нагло рушилось хоч

РУ п той день майже не було &'
лстгкотіли вікна в сусідстві п

пя кл(лііпг і? пгіч-- гтп пін стали д
' '

-- і " чЯЯЧ
миі-игис-

ь Крики ЗОИКИ и "різно
Присутні реагували на ие РУ

Один кинув гітару на землю

шнсь на ноги Другий теж "

мандоліну з рук і скочив до ДС1)
топчучи ногами гітару Господ

дів непорушно під стіою енв
вона

Велику Весняну Забаву
З

Української Православної 404 вул
Всіх членів і м

просимо іприбутїі

КОМІТЕТ ОСЕРЕДКУ СУМу

—

—

відчуваємо

собі
безпосеред-

ню
і непроглядний

—

—

Здогадувались"
находимось вершку

І Волаховський
І

Запотоцький

'"'"

І

з

Гаврншкевич

і

Немировськнй
1

І

:--

І

Продовження

ПРИХИЛЬНИКИ

і

——

ТАНЦЯМИ

прихильників і
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Відвертий запит до керівних

що

—
які

в і

4

ц
м

Чи Чи

Чи

Чи

4

має

пос

А

-- — — пмаа _--—_мі
У'1 й'' Рідка нагода набУтн знижених на

"--+ їй ллшь тсоюиолпп)! слькіґичш: нкилад
іі вплата готівкою

ч ттшшттйїШШ ПРРімпаьлгні гпд лкні ам
"ЧШІШ£ШВшнГ' ШАФИ в вд 52950

'&'Л$Щ Шг~ж' шВ І А кОЛи вс

Г КУПІТЬ РАДІО „ФІЛІПС" 57950
ШШшШЕяШШшгУІШиіш ШШ і л

Ж плипг ппт
кити: кацш

8ТИУ ЬЬ 0175

Ч ЛЕВ І

Рч Зайдіть а

гиліинА Робітник' надоуку

такий запит одного делегатів

III ій Конгрес КУК Запит цікавий

її цілого суспільства

Канаді тому його

цілості РЕД

СХВАЛЕНІ КОНГРЕСОМ ПО

СТАТУТУ ОБОВ'ЯЗ- У-

УКРАЇНЦІВ КАНАДИ?

о„тігипя в статтю ІУкрална

лишилася далеко' (Наша

модне видання) будилися в

сумніви чи доцільним оуло в та
спосіб представля-- т

дійсну вартість III конгресу

пргу його автор наведеної

статті назвав імпрезою

ті сумніви мали певну підставу

йо брав участі у нарадах статуто

_: тіігії'і наглядно бачив скільки
1™ й енергії витрачено щоб устій- -

нити постанови цього статуту При

гадую сооі докладіш скільки
на вирішення за ким ос- -

тае концепція схвалювання бюдже

Конгресом чи І'адою Коміте
ті-- за

ту? Справу вирішено в користь Ра- -

ікі МОЮ цілким
ди

слушно Бюджет схвалюється щоріч

но Конгрес має бути скликуваним

ПІІ

ті і? ЧРІШЖкІІязаі НКч%ж

ЇЖііРташЖ

Пеппіно що сталося?' пи-

таю

Ль'еруціоие (вибух)!' ледве
чутно відповідає
Інші кинулись до виходу Це на'ле

рекір правнла'М Але кожний з них
хотів в таку хвилину біля сво-
єї рідні щоб пережити долю
В хвилину вбігла до робітні

жінка господаря Впала на коліна з
криком

Кінець всьому вже не жи-
вемо!'

її вигляду в цю хвилину не за-

буду ніколи Гарне лице вкрите сльо
зами Очі дивляться кудись вдаль
крізь стіну Вираз жаху й розпуки
Додав їй чудової краси Це перший
Раз житті бачив облич-
чя якому не було нічого крім ду-шевн- нх

переживань щирих душі
аосолютно
Чоловік кинувся успокоювати її

И іипов дверей "щоб побачити
робиться назовні
Сіні ор Россіні не йдіть!!!'

чУю за собою крик господаря
Чому ні? Нічого ж такого не-

ма шоб не 'можна йти' відпові-
даю

"р Зараз почне сипатись каміння
як'е викинув вулькан високо вгору

по-дру-
ге віл' буде ще далі ви бух

3акп станеться я хочу по-
вчити як виглядає тепер вулькан!'
--- і тим вибігша вулицю

лухин рев вулькану не перери-рЕс- я
ні на хвилину Напроти був ви
будинок а "зараз коло нього

"к вища Звідсіль я не міг ба
чити нічого іпобіг направо пе
РЄД Церкву

розкрився небуден-
нії ВИД-

- Приблизно третя частина
°Рн вкрита буквально вогнем

--полум'ям Над вершком гори гто-- а
баня сотні метрів завшир-н- я

лХ ВИСОКа може вдвоє стільки Зо
була високо-внео-

ко над стіж-°- м

гори клубнлась внутрі немов
хтось мішав її 3 кратеру підіймав

иТт Вп АИМУ' ло 'в'язав ного з
іворився образ сосни З неї про

_гягались смуігцвниз подібні до-и- і

які бачимо здалеку з дощевих

три роки В цій дебаті брали
активну участь адвокати
люди з законами мають до ді-

ла свойому щоденному житті їх
думк перерішила справу" в користь
Ради З достовірного джерела знаю
що Рада Комітету на овойому засі
даниі покликала фінансову комісію
яка мала опрацювати проекти бюд-

жету предожити Раді до затверд-
ження

Тимчасом: персдімною обіжник
Комітету Українців Канади з дня
квітня р ч 50 долучений до
нього ін Бюджет Комітету'
схвалений (?) Конгресом Протираю
очі питаю: це дійсність? схва
леннй цим же III Конгресам статут
не обов'язує тих які ці обіж-
ники висилають? дійсно праця
статутової комісії мала б бути зве-
дена до ролі імпрези?' пап Ко-

хай екзекутивний директор випису
ючн на ст „ще раз
що бюджет був затверджений
Кнґресом достовірне значсн- -'
ня (й тому) всякі закиди повніші

назавсігди устати' не знав про
танови статуту про рішення
Чи п Кохан одержав апробату зі

сторони керівних органів на редак
цію такого обіжника? коли- - так
то чи дійсно редакція Нашої Мети'

Імі'я

А 1 по цінах догідні спла
уТІ '--
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Щ ДЯ Мала
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Мета'
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ппгнячено
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бути

ту

ми

людське

до
Що

це

церква
Тому

була

диму

судді

панів

НІ

Ради?

хмар Ті смуги тяглнея на лівий бік

гори знак що з правого був лег-

кий подув вітру Згори котилось по
декуди каміння На щастя воно зат-

римувалось на кущових узбіччях
Верхній край заростів теж горів по
лум'ям Дснеде чувся стукіт падаю-
чого каміння на землю дахи Я при
горнувся до стіни церкви та зза ро
гу любувався одним із найцікавіших
видів мойому життю
Надворі почало вечоріти

додавав чару видові Від початку ви
буху минуло приблизно з десять ХВц

лин Вогонь на горі почав гаснути
місцями за деякий час щез ціл-

ком Тілікн дими вказували що
там дотліває пожар
Надворі появилося багато людей

Всі говорили що вулькан повинен
вибухатц ще далі як минулими ра-
зами' Це додало їм непевностц й

страху Бігали до своїх рідних щоб
довідатися чи не сталось якого не-

щастя
Нараз клубах диму над вулька-но- м

замиготіли блискавки без
громів Це викликало нову паніку
між населенням Одна жінка іпробі-гаюч- н

попри мене кричала:
Прийшов кінець світу! Такого

ще ніколи не було!'
Одначе люди успокоїлнсь віднос

ноіскоро Вже спокійніше могли опо
відати собі про випадки В кількох

місцях пробиті були дахи домів але
на щастя без випадків у людях
Один камінь завбільшки стола про-

бив церковну баню на другому кін-

ці села та врився в самій середині

церкви Щастя що нікого тоді не

було в церкві В 1928 р подібний
камінь розніс один із домів в яко-

му загинули мати й син що приїхав
напередодні війська на відпустку
В іншім випадку згинуло шість душ
які працювали за селом на виноград
никах на склоні гори Смерть прийш

та внаслідок задушення
Від так званого спостаменто д'а-рі- я'

(зрушення повітря) три
головнім вибуху вилетіло багато ві-

ком З тої самої причини море від-

сунуло свої води від берега а потім

хлинуло назад заливаючи всю ши-

року пляжу Після того відплили во

ГОМІН — 6 травня

не мала слушности назвати Конгрес
імпрезою? додав би я: невдалою
імпрезою

Бо ж треба собі з'ясувати дійсний
стан: Статут вичисляє таксамо ті
статті які лежать у компетенції Кон

гресу Решту справ вирішує Рада як
схвалююче тіло Кожному логічно
думаючому стає ясним за ким ком-
петенція схвалювання бюджету Ра
да Комітету встановляючи фінансо--в- у

комісію для зладжешгя проекту
бюджету ще раз це

Та на превеликий жаль зі
змісту наведеного обіжника бачи-
мо що автор (чи автори) цього обі
жника нехтують підставовимц спра-
вами які для кожної установи
схвалені законом А коли так то
пощо було скликувати Конгрес? Н-

еправді часі Конгресу Президія Ко
мітету Українців Канади роздала де
легатам проект бюджету бо на по-

чатку Конгресу не було ще відомим
хто буде схвалювати бюджет Та
коли опісля Конгрес схвалив ста-

тут н цим вирішив
бюджету в користь Ради Комі

тету тоді ці роздані проекти бюд
жету остали тільки проектами над
якими не переведено ніякої ди
скусії та які тим самим не найшлися

ди знову назад залишаючи на піску
багато всякої риби
Вміжчасі підійшов до церкви Чор

ний' (Михайло Г) і почав оповіда-

ти те іцо він бачив Він був у щас-

ливішому положенні ніж я бачив
більше як я Якраз в мент вибуху
він вертався проходу на пляжу
При першім головнім поштовхові
він бачив велетенський вогненний
стовп (подібний до вибуху вогню

при вистрілі гармати) який підня
вся високо синяву неба Рівночас

но вогнем вибухнули ліаси диму
в формі кола маючи --як свою вісь

вогненний стовп В ііерший мент бу
ло видно й каміння яке вилетіло

аряцов небо Частина його розлетіл-

ась1 на всі сторони
Тепер смуги" падаючого каміння

зрідлн цілком Цей каміщ головно
дрібний дуже легкий Він подіб-

ний до роздутого зерна
нпр кукурудзи діркуватий Нази-

ваємся "іяпілльо' Маси його пла-

вали іморі предовгі тижні пізніше
На скелі находить

ся автоматична ліхтарня для перес-

тороги іпроплнваючих пароплавів
Вола сама запалюється коли почи-

нає вечоріти В цей вечір вона не за-

палилася бо від вибуху зіпсулася
Вислано негайно людей які запали-

ли іншу механічну пильнували її
кілька ночей закй слраатено зіпсу-т- у

Треба пам'ятати що Стромболік
кпо віддалений коло два кілометри
від Стромболі!
Якийсь корабель що пропливав

далеко від острова змінив свій крс
в ного напрямі щоб евентуально
принести поміч населенню
До пізньої ночі

пережитих вра-

жень Крім того населення очікува-

ло ще хоч одного великого вибуху
який буває деколи негайно після

першого деколи і день пізніше
Та на цей раз не так сталось як

звичайно Вибуху не було В темно-
ті ночі піно' перенісся на лівий бік

острова та втратив свою рівну ок--руг- лу

форму Вулькан воркотів си-

льніше ніж звичайно та викидав із
себе масу диму Цей дим був освіт-

лений постійно вогнем із "кратеру
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ВДОВОЛЕННЯ

на порядку нарад Не було отже ні
схвалювання ні затвердження бюд
жету Конгресом

І про це повинні знати пп члени
Президії і пп члени Ради й ст Ко_

хан Висилаючи цього рода обіжни-

ка Керівні органи Комітету впровад
жують свідомо в блуд публічну опі-ні- ю

й хаотизують найважнішу ділян
ку установи — а саме фінанси Кож
ний хто платить національну вклад

ку хоче знати на яку ціль будуть
зібрані гроші зужиті Про це якраз
говорити бюджет На цьому має спи

ратн'ся й організатор п Зорич у сво
їх рефератах Я питаю: Яке довір'я

Виглядало це як заграва пожежі
Впрочьм такий вигляд бував дуже
часто в нічну нору

На другий день вулькан був ціл-

ком тихни Навіть капелюха над ним
не було Із іт!но' іье осталось і сліду
на небі Ми постановили зробити
ще одну прогульку на нього щоб
побачити іЦо в ньому змінилося
Коли б сьогодні вулікан не вибухав
а завтра буде гарна погода так як
сьогодні — підемо
Італійці почувши про це блага-

ли нас не робити того Він може ви-

бухнути й завтра тим більше що
другий вибух мусить' бути Ми

уза-лежки- лн

псе иід сьогоднішнього дня
і погоди завтра Остались при сво
йому Поробили приготування
Не від речі буде тут згадати що

після кожного із вибухів населення
робить заходи перед урядом щоб
поселив його десь у іншім місці
Один раз навіть було їм запропоно-
вано розсіяне переселення але вони
хотіли бути всі разом З другого
боку коли пройде дещо часу після
вибуху вони услокоюються і жи-

вуть далі забуваючи про небезпе-

ку Люблять свій острів і життя на
ні ому
Черговий ранок був чудовий

Вулькан мовчав Без хмаринки як і

вчора
Вже знаною дорогою посувались

ми скоро наперед Товариство на
цей раз збільшилося на ще одного
хлопця - сироту який вибрався оце
вперше а той шо був попереднього
разу з нами зустрівнас несподівано
на половині дороги Вже давно втік
з дому Мало є мешканців на цьому
острові що були на вершку Гроза
вулькану тримала їх у повній поша
ііи віддалі

Б-е-з пригод жартуючи добрались
ми до місця звідки було видно кра-

тер Темно-жов-
та маса заповняла

все дно Легкі хмаринки підіймали-
ся місцями з тої маси Постійно в
різних місцях здувалися бульки в
промірі не менш одного метра Ко-

ли' випуклість їх сягала відповідної
висоти вони розривались Ми дога
дувалнсь яких розмірів мусять бути
ті бульки коли їх розриви чутц"аж

ЖІНОЧА СПІДНЯ БІЛИЗНА
Б Л ЮЗКИ
СПІДНИЧКИ

до закликів п Зорича може мати
учасник зборів кхлц п Зорич опе-
руватиме фікційними цифрами фік
ційного бюджету?
Керівні органи Комітету Україн

ців Канади повинні вже раз здати
собі справу з цього що 'публічна
опінія слідкує за їхніми чинами та
що заклики Комітету тільки тоді
можуть мати успіх коли сам Комі-
тет буде шанувати схвалені для ньо-
го постанови статуту Проголошено
місяці травень — місяцем національ
ної вкладки Ще є пора направити
помилку спростувати відповідно
зміст Обіжшка перевести схвален
ня Радою Комітету дійсного реаль
ного оюджету її цим направити те
зло яким є нехтування схвалення за
конів

А на кінець в Обіжнику їв оозділі
І б) є речення: зараз плянується
велика (?) поїздка ред Семена Під
гайного '

Чи це саме той п Підгайнин що
спричинив викинення із Народного
Дому' в Торонті молоді українські
установи Пласт і СУМ? Коли так то
дійсно є на що вплачуватн націона
льну вкладку!

Делегат на III Конгресі

„ЕВРОПА" ФОТО-СТУДІ-
О

615 (Іиебп 81 V? — Тоюпіа

29 квітня ц р повінчалися:
в Українській ГрекоКатолнцькій
Церкві (вул Бетирст 276) щ- -і Ка
терниа Карабінович І п Степан
Гордій

в Українській Православній Цер-
кві (вул Бетирст 400) п- -і Анна
Антипенко і п Богдан Костів
Після вінчання молоді пари від-
відали наше фото-студ- іо Бажа-
єм їмо усім здоров'я щастя і
многих літ

ЯРМОЛЮКИ

в селі! Міркувалось теж як прихо-
дить до великого вибуху За довгий
час кілька років горло вулькану
звужується все більше виладування
постійно зменшується а зате нагро-
маджується сила внутрі Коли її наз
бирається забагато вона насильно
пробиває собі дорогу назовні там
де є найменший спротив — через '

кратер
Так ми собі пояснювали явище ви

бухів вулькану на основі того що
знали з геології Вповні потвердив
це професор університету в Катанії
вульканолог др Абрудзезе Він при
їхав кілька днів пізніше щоб на міс
ці поробити деякі замітки після ви-

буху
Підіймаючись 'все вище завважу-

ємо що поверхня горн вкрита все
густіше сплющеними куснями ляви
Вона теж діркувата але тяжка в сво
їй масі Видно замало мала повітря
щоб роздробитись чи насититись
ним так як лянілльо' Була цс лява
що находилась на краю кратеру
так що сила вибуху не викинула її
в небесні простори тільки вона роз
сипалась зараз при кратері та на уз
біччю гори Це ота лява горіла без
посередньо після вибуху Сама вона
— це розтоплене до червоного ка-
міння В сполуці з повітрям творило
ся полум'я Тепер та лява була тем-
но _ сіра з закраскою синього Під-
час першої прогульки ми не натрап
ляли на такі коржі' хиба десь в за-
глибинах Це знак що повітряна й
водяна ерозія (вітри й дощі)" усу-
нули її з виставлених ліісць На са-
мім ш:лилі ті коржі були так густо
розположені що були часто пов'я-
зані між собою
Пізнали ми свою дорогу з попе

реднього разу і переконались шо
ми були тоді на найвищім місці Да
лі хребта не було Скеля обривалась
нагло а внизу яких сто метрів ниж
че творилось сідло На другому йо
го боці підіймалась самітня скеля
цілком неприступша — лгорріоне'
(вежа) З правого боку дивилась на
нас глибока на 150 метрів пропасть"
— Вія кількасот- - 'кратер був метрів
У ПрорІЗІ V

'"'

(Продовження буде) '
--
"
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З українського життя
УКРАЇНЦІ В АВСТРАЛІЇ

Сидней — Тут основано українсь-

кий чоловічий хор під керівництвом

проф Струка Перший виступ хо-

ру відбувся 25 березня ц р на Шев-

ченківській Академії Вже однак пе-

ред тим СиднеГіський щоденник Те-

леграф' відмічував працю того хо-

ру диригентом якого є кол профе-

сор теперішній залізничний чисти-

льник а хористами доктори нрав-ннк- н

ветеринарі Управителем хо-

ру є Т Калужниил баритон В Маті

яш апівав раніше в найкращих єв-

ропейських операх'

Аделанда — Після довгої підго-

товки тут зорганізовано Театр Ма-

лих Форм' під керівництвом Я Ан-друхов-

ича

До основного акторсь-

кого складу входять: В Королик Р

Васнленк?о'КарпенкоІ акторка — ба

летмайстер Є Андрухович Віра Вл

силенко Один з акторів (Р Васп-ленк-
о)

прийнятий до Сндиейської

Академії Драматичного Мистецтва

в якій були цього року тільки три ві

льні 'МІСЦЯ

Батерст — На мистецькому кон-

курсі в якому взяло участі багато

австралійців і тільки один українець
талановитий український графік
Леонід Дсни'сенко здобув першу на-

городу Австралійські часописи при

несли "похвальні статті про нашого

млстця та пригадують що на кон-курсово-
му

жюрі внрізлено геж йо-

го проект наголовку українського
тижневика Вілхна Думка'

Сидней — Тут розпочато органі-

зування відділу іНаукового Товари-

ства ім Т Шевченка З пляїгі праці

того Відділу намічено наукову пра-

цю (перш за все демографічні питан
чя) зорганізування бібліотеки архі

ву й музею а крім того видання від

часу до часу чергового тому Запи-

сок' НТШ

ПРО ВСЕ І ЗВІДУСІЛЬ

ф В церкві ов Михайла в Принс
на строві) Гаіті правлено панахиду
над домовиною жінки що померла
'минулого дня Нараз усі почули що
В домовині померла рухається стої
не а врешті можна було докладно
пізнати голос небіжки Настала стра
шла паніка більшість приявних втек
ла Священик відкрив домовину Ви

явилось що жінка вмерла тільки на
деякий час' цебто попала в летар-
гічний сон її перевезено до шпита-
лю де вона скоро видужала

В січні 1950 року керівник но-жарн- ої

сторожі в Суттон Канада ло
вив рибу в озері Сімку Під час лов-
лі вгтав його ножик під лід Яке ж
було здивовання цього палкого
рибака коли він 1 1 к&ітня ц р поба
чив як на прийнятті каиадінського
легіону один з його знайомих її В
відчиняє пляшку його ножем Істо
рія неймовірна нагадує історію біб
лійного Йони але правдива: добро
дій В тиждень тому зловив у водах
Сімку озерну форель в нутрі якої
знайшов цього кишиневого ножа

До напаленої цегольної печі в
місті Мінерва (США) залііз к'т Ро
бітники не знаючи ігічого про те
замкнули ніч з цспюіо на 36 годин і
підтримували температуру не менш
480 ступнівФар По 36 годинах кіт
вискочив цілий осмалений і попече
ний з печі як тільки її відчинили та
негайно кинувся до їди яку 'йому
подав ветеринар Як він витримав
у такій горячі— залишається і досі
загадкою

Пасажирський літак у Лос Анд
жетос був готовий до відчалу 16 по
дорожніх ждали поки обслуга за-
вантажить багаж З юрби людей
оточуючих літаки вискочив ЧОЛО-
ВІК і закричав до обслуги: Не давай
те цього клунка до літака бо в цьо
му є газолінова бомба' Заскоче
нии робітник випустив з рук клунок
що негайно загорівся Одні почали
гасити вогонь інші зловили інфор
матора Виявилось що Д Ґрент хо-
тів 'спричинити катастрофу літака
яким їхала його жінка і дво€ дітей!
Вони були забезпечені на 25 тисяч
дол Ґрент мав крім довгів на 8 ти-
сяч і любку якій обіцяв одруження
Він станув перед судом за намір аби
тн 16 осіб і знищити майно

Англійські водолази працю-
ють уже місяць щоб видобути з мор
ської глибини корабель Флорентіи
ськнй Герцог' що входив у склад
еспанської великої армади' і зато-
нув коло берегів Шотландії після
битви з англійською фльотою На
тому кораблі повинно бути 33 міль-
йонів золотих дукатів (84 мільйони
дол) Працями керує Альжирський
герцог голова шотляндського роду
Кемпбелів який діає право на всі
скарби віднайдені в англійських во
дах

ВИСТУП КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ
У СЕНАТІ США

Вашінґтон — Українська Капеля

Бандуристів ім Т Шевченка висту-

пила зі своїм концертом у залі се-

натського будинку у Вашінгтоні Піс

ля концерту один із сенаторів ска-

зав: що ця величава будівля ще ні

коли не чула такого могутнього спі

ву і сьогодні в ній уперше пролунав
спів та музика українських співаків

— бандуристів" Сенатор Фергусон
сказав: „Ми подбаємо щоб ваші ве

личні концерти відбувалися частіше
бо сьогоднішній ваш виступ дав нам
'можливість пізнати красу і силу хо-

рового мистецтва'
Справді це був єдиний концерт в

тому роді: як довго стоїть будинок

сенату (американського) ще ніко-

ли не було так щоб замісць диску-
сій на теми політичні чи економічні

лунала пісня та ще й українська!

ДОКЛАД ГІРНЯКА
В РОКОВИНИ МАКІВКИ

Нью Иорк — У 35 роковини кри
вавого переможного бою Українсь-
ких Січових Стрільців у Карпатах
(29 квітня до 2 травня 1915) кошо-
вий УСС Ннкіфор Гірняк виголосив
30 квітня ц р у рямцях Академічних
Вечорів НТШ доклад про „Почат-к-н

і розвиток легіону УСС"
Філядельфія — Українська гро-

мадськість Філядельфії (США) уро-
чисто відзначила великим святом в
Українсько — Американському Клю
бі 25 ліття хору ім Олександра Ко-шн-

ця

Після довгого бенкету хор
під керівництвом диригента Сері ія
Шевченка успішно виступив із кон-

цертом
Дякуючи тому що хор збагатив-

ся свіжими голосами із скнтальщи-н- и

хор не лише тримається на рів-
ні але н значно підвищує свою тех-
нічну вправність

На одному з останніх вечорів Літе
ратурно - Ліистецького Товариства
у Філядельфії ред Б Ромаиенчук
прочитав цікаву доповідь про літе-

ратурні організації в 20 роках на Ук-

раїні
На протязі своєї більше як пів-

річної праці товариство аташтува-л- о
21 доповідь для своїх членів і

один вечір для широкого громадян
ства (доповідь 'проф П Мегнка Як
большевики нищили українські церк-
ви")

ГУЦУЛЬСЬКА ГРУПА

„ЧОРНОГОРА"

23 квітня в українській залі на
Франклін вул у Філядельфії відбув-
ся незвичайний вечір Вперше в Аме
риці виступила українська гуцульсь-
ка група Чорногора

У барвистих гуцульських одягах
із цимбалами з довжелезною трем-
бітою та скрипками та група поста-
вила п'єсу Опришки' Степка А Ше
керика (перерібка з Ь'орженьовсько
го) Зміст п'єси — кохання гуцулки
Параски до легіня Юри якого під-

ступом віддають до війська Парас-
ка знаходить свого коханого тікає
з ним у горн що стають сховищем
для опришків У бою з жовнірами
Юру тяжко ранять Параска божево
ліє

Власне не зміст п'єси цікавий а
правдивий гуцульський говір бар-
висті одягн танці і коломийки Дин
лячнсь на цю виставу глядач бачить
і всім серцем відчуває оту первинну
українську либонь праслав'янську
сутність що дякуючи Карпатським
горам — збереглася аж до наших
днів З погляду звичаєвого народна
гуцульська група 'має незаперечну
цінність Адже самі виконавці це —
не фахові актори а правдиві гуцу
ли із Жаб'н Ворохти Яремча Ше-р-

ор

та Космача Одначе треба виз-
нати що аматори таки добре працю
вали над ссбою Талановиті Парас-
ка Шекернк (в ролі Параски) та
Іван Гаврилюк (в ролі Юри) вже пе
реростають себе як аматорів Коли
нони будуть наполегливо працюва-
ти над собою можуть стати фахо-
вими акторами Теж саме можна ска
зати про А Шекерика (в ролі Про-коп- а)

Д Василащука (в ролі Ман
датора) та інших А вже самі танці
иапр Аркан') _ справжні танці що
полонять глядачів
Варто також відзначити добру ор

гашзацію вечора (адміністратор іл
Т Федуеі) '

Треба побажати щоб народна
група Чорногора відвідала більші
скупчення українців
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Іредставник: ВСАРМАШ
Кваліфікований і досвідчений
фядовеш виєднує афідавітн на
спровадження рідні і "знайомих
до Канади продає квитки на ко- -
рабельні н повітряні лінії та по-лагодж- ує

інші урядові справи
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ТаКУ БІбЛІОТеКУ ВИЛЯЄ лла Кял ІИіпи поматслю
УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКИ" що недавно оснований у Канаді
під патронатом визначних українських діячів

За видавничу діяльність Клюбу відповідає видавець
Іван Тиктор

ДРУКУЄМО: Твори сучасних українських письменників
і публіцистів кращі твори з давнішого нашого письмен-
ства переклади вартісніших творів чужої літератури публі
каціі про визвольну боротьбу українського народу в укра-
їнській і чужих мовах Про вибір книжок до друку рішає
редакційна колегія зложена з визначних представників
української науки і літератури

РІЧНО БУДЕ 1680 сторін ЦЕ Є 812
КНИЖОК малої 8% ПО 128 ДО 200 СТОРІН Перша книж-
ка появиться в ЧЕРВНІ ц р

Річна передплата на усі ці книжки $800 Незаможні
можуть сплачувати 3-- ма ратами

Передплатник стає одночасно ПРИЯТЕЛЕМ УКРАЇН-
СЬКО! КНИЖКИ і отримує відповідну внказку

Перші передплатники — Приятелі Книжки — будуть
нагороджені вартісними преміями для прикладу Громадян-
ства Ви слід премійового конкурсу буде проголошений з
появою першої книжки

Запрошуємо всіх українців що розуміють потребу ма
сового поширення української книжки приступити до ве-
ликої громади Клюбу Приятелів Української Книжки

Вже приймаємо передплату яку можна висилати го- -
мвпипі ь лиі-ггі-

х аоо моні ордерами на адресу:
ІЛІКЛІМАХ НООК СМІВ 834 Маїп 81г Шппірек
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Ви повинні купувати у

Тогопіо Ратіїу СІоіЬіегг
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чоловічі вбрання
роблені до міри
штани готові і до міри
шкіряні жакети
хлоп'ячі вбрання
чоловічі готові вбрання

ПОСТІЛЬНІ РЕЧІ _ САТИНОВІ ПОКРИВАЛА НА ЛІЖКА
Ьудете в нас почуватись як ь дома — ми говоримо Вашою

мовою!

Ь КАСШСК — власник

——і —ц

М' ЯСНІ

2351

І а

С'ипайа

1 Купно на кредит
2 Виплата без відсотків
3 товари або
зворот грошей

жіночі плаші
жіночі одяги
суконки
спіднички і блузки
жіноча білизна
плащі для дівчат

ш_цлтааж!цяяи
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поручає

В и ч
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Вудженина власного виробу (домашнього)
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Весна в Торонті
(Велика весняна дитяча імпреза)

ггу) — Надворі ще дме холодним оживити напів замерзлу квітку
незамітоі бруньки на Так Ч

„ітЬом тільки стаеться: під соняшним теплом
іевах вже звіщають веснуТимча- - квітка відноситься із землі та поді
7м наші найменші вже вітають и ди ляє спільну радість танцюючих під- -

пр"віт°м — імпрезою в честь сніжників
вчим

лід гаслом „Весна в лісі"' Цей танковий образ укладу й ви- -
Цю небуденну імпрезу для нашої школу знаного педагога Оленки

зорганізувала пластова ста 'Ґердан зробивяітвори дуже гарне вражен- -
яиіія в Торонті при допомозі шко- - ня на присутніх г викликав захоп- -

Танку Оленки Ґердан Діти були лення дітей Це був перший виступ
'захоплені собою та одні одними бо цієї танкової школи що заснувала- -
всі вони передягнеш за квітки ме- - ся у Торонті 5 місяців тому і яка має
телики й різ"' зйїрятка брали уча- - три відділи Учні виявили знання
сті у спільній

забаві яка притягнула ритміки і техніки танку відповідної

чимало старшого громадянства їхньому вікові та заразом інеабияікі

Весняний насіли ипіміплаїї у чуп лдюності до танку їхні вироблені
явних пластун - сенюр Я Винників

своєю розповіддю про зимовий сон

природи та її пробудження

Учениці школи танку виконали

пантомімічний танець — змагання

весни з зимою — в якому весна пе-

ремагає зиму при помочі життєдайн-

ого сонця (Все це під музику М

Гаііворомського та Ю Фнгли та у
фортеп'яновому супроводі І Яво-рівськ-

ої)

Неслухняну квітку що зас

коро вихопилася з-Ш-

іїд
землі прибив-

ає несподіваний поворот зими зі

сніжинками які в метушливому тан

ну прикривають собою напів - за-

мерзлу квітку І знову сонце стає в

пригоді весні в її праці та помагає

їй будити землю зі сну Неначе під

чарівним доторком невидимої руки
прокидається иідшіжник будить

своїх друзів і всі вони веселим танк-

ом вітають весну та просять сонце

ВЛАСНИЙ ДІМ — ЦЕ МОЖЛИ
ВІСТЬ ДЛЯ КОЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
МАТИ НЕ ТІЛЬКИ ПРИМІЩЕННЯ
АЛЕ ПЕРЕДУСІМ ПЛЯНУВАТИ
РОБОТУ 1 РЕАЛІЗУВАТИ РОБО
ЧИЙ ПЛЯН — ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ
ДАТИ ЧЛЕНАМ СИСТЕМАТИЧНУ
КУЛЬТУРНУ РОЗВАГУ В КЛЮБІ
ЧИТАЛЬНІ СПОРТОВІИ ЗАЛІ!

зве

Проти Шпиталю

455

рухи звернули загальну увагу гля-
дачів з спонукали піти в танець мете
ликів курятко зайчиків лелек пас-
тушків князенка весни з незабудь
ками конваліями туліпанами рома
нами та іншими квітками

Серед забави до якої пригравала
музика учениці школи танку вико-
нали ритмічну забаву Князівна' в
якій головні особи (князівна кня-зен- ко

і івідьма) мали відповідні
строї На закінчення імпрези тіж ви-
конавці виконали інсценізацію бай-

ки Рукавичка' притягаючи До спів
участи великий гурт дітей
Забава закінчилася але діти так

збраталися однії з одними мало то-

го — теж зі своїми костюмами що
важко було Гх розлучити
Успіх імпрези треба завдячувати

пластунам сеніоркам ініціяторкам
імпрези та батькам що відгукнули-
ся на заклик у пресі подбали про
різноманітні костюми для своїх ді-

тей і дали їм змогу пережити кілька
радісних годин у рідному та весело-
му середовищі

Це перша імпреза в тому роді у
Торонті та взагалі віКанаді імпреза
яких у нас на конечно пот-
рібно якщо хочемо відповідно ви-

ховати дітей та втримати їх поц ук-
раїнському крені

РОМАШОК & ВОІШІСК
АДВОКАТИ ПОВНОВЛАСНИКИ І НОТАРІ

Заступають в справах карних І цивільних судових І позасудевж
МИКИТА РОМАШОК МИРОСЛАВ РОМАНКЖ

511 ТешаЯе ВМа Тогооїо Оо
Т!рЬова: ЕЬдіа 23К— — —

ОИМРІА 6ІНП

484 }ІГЕЕК 8Т ТУ (ріг Денісон) ТОШЖТО (ШТ

Український ресторан оїд новою управою
—:: поручас ::—

ДОБІРНИЙ БУФЕТ! СМАЧНІ СТРАВИ!
Відкритий кожного дня до 1-- ої год ночіІІІІ!!!

ПЕТРО КУШНІР

новоприбулий ювелір годинникар
5ЯН4 Оиееп 5і ДУ ТогоіИо ОпЬ

ЛечтеПег
РЕТЕК К II 5 Н N І К

Телефони: Крамниця: УА 8890

Мешкання — КІ 9932
ПРОДАЄМО: годинники перстені та Інші ювілерні вироби
НАПРАВЛЯЄМО: годинники всяких марок (європейські та Ьіші)
та виконуємо всякі ювілерні роботи (вся робота гарантована на рік)

УКРАЇНЦІ МІСТА МОНТРЕАЛЮ І ОКОЛИЦІ!

Не забувайте що найкраще обслужить Вас своя
УКРАЇНСЬКА КРАВЕЦЬКА РОБІТНЯ

під назвою

—

N і с к ' $ Таііог ЗЬор
И ТОЕШВгаТОВ? 8Т РПОІУГЕ: Ш 8013

Служимо Вам у кожній Вашій потребі на замовлення виготовля
емо з найкращих англійських матеріалів жіночі й чоловічі уб-
рання Продаємо за готівку і на виплат Тільки в нас доберете
штани до свойого убрання як рівнож прасуємо чистимо і по-

правляємо усякого рода одяг
ЗА РОБОТУ ГАРАНТУЄМО! І

ВнЬпга З

УКРАЇНСЬКЕ ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

КАРДИНАЛ СИН

ТрЬоп: МУА М54

ТоговІОі

70 ЧЕСНОЇ ОБСЛУГИ

Наггу К Капкг Со

Чиесп 8 у —

і

ОвІ

ЛІТ

РІЖЕКЛІ ШКЕСТОК8

Тогопіо Опі Теїепіюпе: УА 537Ф

ВАСИЛЬ ЗАЛІЩУК — власник
шшшшшшвшшшшшшшшшшшшшшшшшшвшш

гойін тісрліни"

еміграції

Г— 6 траішя 1950

УКРАЇНСЬКИЙ ЄВХАРНСТІИНИИ
КОНГРЕС

Вінніпег — 3 Централі Українців
Католиків Канади нас повідомля-
ють що від 31 травня до 2 червня
відбудеться у Вінніпезі євхаристій-ни-й

конгрес українців католиків Ка
нади
Участь у Конгресі візьмуть єпнеко

пи та духовенство трьох екзархатів
у Канаді як теж члени і представни-
ки п'яти українських домініїяльних
організацій — БУК Братство св о
Николая Ліги Українських Жінок
Українського Католицького Юнацт-
ва і Місійного Товариства св Йоса-фа-

та

Крім цього до участи запро-
шено визначних гостей з США як
теж загал українців католиків Кана-
ди
Метою конгресу є перш за все від

дати поклін Євхаристійному Хрнсто
аі в Святому Році а дальше — скрі-
пити організаційне життя українців
католиків у Канаді та вшанувати
20-літ-

тя єпископства Владики архиє
пископа Василія Ладики

КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА
УНІВЕРСИТЕТІ МАНІТОБИ

Як відомо минулого рову в часі
літніх вакацій Манітобський Удавер
ситст у Вінніпезі зорганізував кур-
си англійської мови для новоприбу-
лих студентів і осіб з закінченою
вищою освітою В курсі взяли
участі понад 40 осіб що з успіхом
покінчили його Показалося що
цей курс дуже потрібний і що він
сповнив свою важливу ролю
Цього року Манітобський Універ-

ситет плянує в літі такий самий
курс англійської мови для новопри-
булих із академічною освітою

Курс будуть вести (визначні фахів-
ці методою шкільного клясового
навчання й вільної позаклясової ди-
скусії їй ірозмов на терені універси-
тетського кемпусу в Форт Ґеррі де
учасники будуть мешкати разом се-

ред англомовного оточеіпія
Курс — складова 'част аі а універ-

ситетської Літньої Школи
Він призначений насамперед для

мешканців Манітоби а лише в малій
мірі для новоприбулих з інших про-
вінцій Він триватиме шість (6) тиж
нів Оплата аа курс всього $500
Мешкання й харч в університетсь-
кому кемпусі — $10 на тиждень
Тому що місце для учасників об-

межено до 50 осіб (їло 25 на кожно-

му відділі) радиться всім охочим
завчасу зітолошуватися на цей
курс Вписові формуляр й ближчі
Інформації про цей яурс можна ді-

стати пишучи до:

ЦКВАЮТЛХ САНАПХАУ СОММГТТЕЕ
721 МсМуге ВІД Пшірес Мжа

Ідіть геть від нас!

В США вийшла з друку книжка
совєтського літуна П Піроґов л н
„Чопу я втік?' ї автор це один з

двох ліітунів що два роки тому втек
ли літаком з СССР та приземлилися
в американській зоні Австріііі Това-

риш Пірогова леіїт Барсов після

короткого побуту в США виявив
бажання вернутися до Совєтського
Союзу Там у нього жінка і дитина
а крім цього він значн розчарувався
російською еміграцією Лент Піро-
го в був твердити і залишився та
ще й написав окрему книжку в якій

описує свої переживання та причи-
ни своєї втечі з раю В своїй книж-
ці автор пише що обидва сталінсь-
кі літуни' довший час перебували на
території України У 1947 роціПіро-ґо- в

опинився на території їв Коло
лгнї яка стала для нього базою для
втечі поза залізну куртину' Звідси
теж його відомості про стан на Укра
їнських землях у рр Ї947 та 1948
Тоді на західньо - українських зем

лях зпідно з книжкою Пірогова без
гтереривно діяла УПА Буваючи в
службових справах на Гуцульщині
в стрийському долннському і мико-
лаївському районах Піроґов зустрі-
чався з діями революційно - визво-
льного руху Хоча він був старши
ною літунства то всежтаки його ду
же часто призначали до карних від-

ділів завданням яких було відбира-
ти збіжжя в селян та громити пов-
станські банди' Автор описує одну
картину такого іпоходу на село Іс-п-

ас

в Коломийському районі
До учасників тієї експедиції про-

мовив на спеціяльному зібранні сек-

ретар міського комітету ВКП(б) з
Коломиї:

Вашим призначенням є село Іс

пас Коли будете там то мусите
прийняти всі заходи для вашої без
пеки Переважаюча більшість насе
лення там є ворожа до совєтської

влади МВД приділило до вашої
розпоряднмости собак і вояків Ви
будете тісно співпрацювати з МВД
та допомагати їм ловити бандерів-ці- в'

— членів протисовєтського ру-

ху в Україні'
Очевидно Піроі'ов москаль заці-

кавився повстанським рухом і по до
розі до Іспасу запитує шофера: —

Ще в обороні Піасту
Помішуємо з незначними ско

роченнями комунікат Краєвої
Пластової Старшини в Канаді
в справі виступів окремих лю-

дей і середовищ проти Пласту
— Ред

На Загальних Зборах Т_ва Укра-
їнський Народний Дім у Торонті в
днях 23 і 24 січня ц р мали місце
неприхильні виступи проти Стани-
ці Союзу Українських Пластунів у
Торонті Торонтонський часопис
Наш Вік' у ч 6 з 4 2 ц р ніомістив

про це статтю п О Охрима: 3 річ-

них зборів УНДому в Торонті' яка
містить низку важких закидів про-
ти Станиці в Тороиті а то й Україн-
ського Пласту взагалі
Краєва Пластова Старшина як

зверхній орган Станиці в Торонті пі
ля докладного перевірення вислов-
лює оцим прилюдно своє станови-

ще в цій справі За звідомленням п
О Охрима поміщеному в Нашім
Віку' висловлено на зборах УНДо-

му такі закиди проти Станиці в То-

ронті:
1 Пластова Станиця в Торонті є

під контролюю одної політичної пар
тії

2 виховна праця Станиці ведеть-
ся не по-демократич-

ному а молодь
і діти є об'єктом експериментів у
вузькопартійних цілях псіастових
провідників
3 лід плащиком Пласту ватажки

однієї партії' хотіли стати господа-
рями УНДому усунувши законних
господарів
4 Пластова Станиця в Торонті не

виконала ні однієї точки з умови
про співпрацю з УНДомом і сабо-

тувала та бойкотувала діяльність
УНДому

5 члени Станиці писали до упра-
ви УНДому анонімні листи з погро- -'

з ами і т д
Провіривши діяльність Станиці в

Торонті з повною відповідальністю
та згідно з іправдою стверджуємо
що:

1 Провід Станиці за весь час сво
єГ діяльности не порушив принципу
аполітичности й апартійности Плас-

ту і тому всі закиди що Станиця в
Торонті опанована одною політич-
ною партією не мають ніякої осно
ви
2 нші закиди а зокрема етично _

- морального характеру й щодо ви
ховання молоді є теж безпідстав-
ними
Щодо відношення Пластової Ста-

ниці в Торонті до УНДому подаємо
ще такі інформації:
Після засновання Станиці в То-

ронті в квітні 1948 р Т--
во

УНДім

Чн це правда що бандерівці роб-

лять багато шкоди в Іспасі?' Шо-

фер відповів: — Так вони стріля-

ють і івішають наших людей якщо
зловлять їх'

В Іспасі Піроґов бачив як група
енкаведистів привела жінку в серед-
ніх літах Вона відмовилася здава-

ти збіжжя Під час розшуків у її до
лі знайдено знімок чоловіків у вій-

ськових одягах Між ними була теж
і ця ув'язнена жінка Всі вони були
частішою українського підпілля
Піроґов описує страх в якому по

стіїпго перебувають МВД-ис- ти та
всі місцеві комуністи їм постійно

грозить загибіль з рук підпільних
месників' Тому комуністи живуть
гуртами колхозним' ладом трима
ючн під руками напоготові велику
кількість автоматів та іншої зброї'

3 вищих команд приходять нака-

зи за наказами щоб ми були добре
озброєні та завжди на сторожі але
це не помагало Кількість вбивств
партійців і членів мвд постійно зрос
талаКожного ранку ми знаходили
на стінах міста листівки з заклика
ми: „Ідіть геть звідси Ми дамо собі

раду й без вас"
Багато разів у своїй книжці Піро-

ґов підкреслює й ілюструє воро-
жість українського населення до со-

вєтської окупаційної влади
Не бракує в книжці теж і описів

нелюдського знущання НКВД над
ув'язненими членами українського
визвольного руху Ось намір „Бар-

сов розповідаів мені як НКВД зну-

щається над людьми щоб здобути
від них признання Він розповідав
такий випадок: Молодий лейтенант
МВД розповів мені по п'яному що

змусив одну дівчину признатися до
співпраці з бандерівською бандою'
якої вона була кур'єркою Він зло-

вив її між Стриєм і Миколаєвом
Обв'язавши шнурком її язика він

почав тягти його Це була його влас

на вигадка' — хвалився лейтенант
Він був здивований тим що людсь-

кий язик такий довгий Однак дів
чина і після того не говорила Вона

почала признаватися щойно тоді

коли він багато разів припік її язи-

ка
"

-- апаленою цигаркою
Піроґов висловлює між рядками

— І Т Т—Ч- -І т „и1) СіамК?

відступило для Станиці безплатно
приміщення в своєму будинку при
чому обидві організації постанови
ли взаємно співпрацювати Ця спів-

праця прибрала незабаром "конкрет
ні форми Чимало членів Станиці
— сеніорів і старших пластунів
записалось в члени УНДому деякі з
них приступили до аматорського
гуртка й хору УНДому і як такі
брали активну участь у різних імпре
зах УНДому як нпр 2 4 49 26 6
49 3 7 49 18 9 49 20 1 1 49 їт д'
Загал пластунів відвідував імпре-

зи УНДому Довгий час відносини
між обидвома організаціями були
добрі Деякі недотягнений чи непо-
розуміння що 'могли повставати між
Станицею і УНДомом з причини
приміщення під одним дахом були
такі дрібні та незначні і — що най
важніше — не були виявом злої во
лі що ніхто з того приводу не ро-
бив ніякої проблеми
Розвій Станиці поступав скоро

-- число членів зросло до кругло 206
осіб так що цей факт УНДім міг
відчувати як деяке обтяження для
себе До того приміщення в УНДомі
виявилось для Станиці затісне та го
ловно з браку протипожежної охо
рони непідхоже Натяки проводу
УНДому що Станиця мусить огля-

датись за іншим приміщенням зна-

ходили по стороні проводу Станиці
повне зрозуміння Провід Станиці
свідомий цієї ситуації почав' був
робити старання придбати власну
домівку

У противагу закидам щодо вихо-
вання молоді наводимо оцінку ви-

ховної праці Станиці яку видали
батьки й олтікуни пластової молоді
в Торонті на своїх зборах 19 3 ц р
Цей для нас нанміродайніший го-

лос був висловлений в резолюціях
(Дальше подано текст резолюцій
що був надрукований у Г'У' ч 15)
Після зборів і появи згаданої ви-

ще статті Краєва Пластова Старши-
на робила намагання вияснити і по
лагодити справу між УНДомом і

Станицею в Торонті Для того з до-
ручення Краєвої Пластової Старши-
ни два її члени : пл сен інж О Тар-навськ- ий

і пл сен Д Штундер від-

відали 12 2 ц р голову УНДому п
М Кунікевича та відбули з нити у тій
справі довшу розмову Пізніше Кра
єва Пластова Старшина звернулася
ще раз у тій же справі до Управи
УНДому своїм листом з 5 3 ц р в
якому іпросила Управу Дому:

1 передати відпис тих частин про
токолу загальних зборів де йшла мо
ва про Пластову Станицю в Торонті
2 написати чи справді звідомлен

ия п О Охрима в Нашому Віку про
загальні збори вірно з'ясовує їх пе
ребіг і виступи та промови пооди-
ноких учасників зборів у справі Ста
ниці Коли ж так не є то подати від
повідне згідне з правдою спросту-
вання до української преси та до
Краєвої Пластової Старшини
3 подати конкретні закиди чи

претенсії Управи УНДому до Плас-
тової Станиці в Торонті її Проводу
чц поодиноких її членів
Досі Краєва Пластова Старшина в

Канаді не одержала на жаль на це
(письмо ніякої відповідн Зате в ча-
сописі Наш Вік' ч 13 _ 5 з 25 3 ц р
появилося Вияснення в справі Суму
і Пласту' яке не вияснює суті спра-
ви ні не дає відповіли на згадане
письмо Краєвої Пластової Старши-
ни лише подає інові закиди Деякі
з них є неістотні а інші — після пе-

ревірення — виявилися безосновни-м- и
І так: неправдою є наприклад

що в УНДомі Станиця продавала
бандерівську літературу' що в при-міще- гаі

Станиці творилася Ліга Ви
зволення України" і відбувала там
свої засідання Неправдивим і непо
важним є теж наприклад закид що
в --приміщенні Станиці часто бували
д--р Ю Русов і др Д Донцовріавіть
якби вони бували то це не може бу
ти приводом до будь-як- их закидів
проти Станиці бо до пластової до
мівки має вступ кожний національ-
но думаючий українець
Згадаємо ще що голова Станиці

в Торонті тіл сен інж М Кміт про
сив 24 1 ц р дозволити йому як го
лові бути приявним на загальних
зборах щоб особисто вияснити та
відповісти на закиди зроблені Ста-
ниці першого дня зборів Однак
голова зборів п Г Мазурик не доз
волив пл сен інж М Кмітові увійти
до залі зборів В той спосіб відібра
но Станиці можливість стати в сво-
їй обороні
Торонто дня 20 4 1950 р
За Краєву Пластову Старшину:

(— пл сен інж О Тарнавоький в р
(— ) пл сен Д Штундер в р

свій подив для бротьби українсько
го народу проти червоного окупан-
та Очевидно (перебування в такій ат
мосфера страшного гнету та очай-душн-

ої

але рішучої боротьби паро
ду якого він перед тим може навіть
не признавав замітно вплинула на
нього У висліді — він утік на зах'д
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СПОРТ
СПОРТ В НЕДІЛЮ? — Знову про

це? Та ж цю справу вже полагодже-
но!

Так могло б комусь здаватцся
але на ділі є інакше Громадяни То-

ронта в демократичному голосуван-
ні висловилися за спортом у неділю
Але після цього бідний спорт у не-

ділю" почав мандрівку від Анни до
Каяфн Дехто вистоював під дверми
різних установ легіслятур та комі-

сіонерів парків де мандат мешкан-
ців Торонта не багато значить Про
фесійна дружина „Мейпел Ліф" ско
ро поладнала справу своїх змагань
у неділю але аматорські клюби дов
го мусіли ждати на вирішення спра-
ви а саме їх недільних змагань у від

критих парках Комісіонери на сво-йом- у

засіданні прийняли „Соломо
нівське рішення": дозволити на не-

дільні змагання в тих парках які є

в округах що отримали більшість
голосів за спортам у неділю Наслі-

док: три округи не мають спорту в

неділю Змагання можуть відбува-
тися в неділю в таких парках: Ррін-ву-д

Майлін Стадіон Рівердейл-схі- д

Вітров Рівердейл-захі- д Торон
то острови Белвудс Бікфорд Стен
лі Трініті Вайловвел Гайнарк Ег-ліит-

он

Кітінг
На початок добре і це

ТВЕРДИНЯ СПОРТУ В НЕБЕЗ
ПЕЦІ — Минулого тижня ггоявило-с- я

в „Ґлоб енд Меііл" повідомлення
що „Оквуд Стадіон" є на продаж
тільки за 125 тисяч дол Ми зраділи
бо надіялись що місто купить цей
стадіон і віддасть його до вжитку
клюбам які не мусітимуть платити
35 відсотків прибутку за вішаєм
Це руйнувало фінансово і так убогі
аматорські клюби Одначе наша ра-

дість скінчилася 'Скоро бо стадіон

хочуть купити під будову школи
для дітей-калі- к Очевидно треба ра
діти що буде нова школа але чому
якраз при такій рухлішім вулиці як
СТ Клер? Чи діти не потребують
спокою і чистого повітря? Здаєть-
ся що „Борд оф Едукейшеи" над
тим ще якелід не подумав бо буду-
вати школу для 200—300 дітей і і о
в такому поганому місці значить
відібрати 2—3 тисячам дітей і моло
ді один бастіон фізичного вихован-
ня які внаслідок цього матимуть
можливість стати кандидатами до
тіьі ж школи калік А тимчасом на
окраїнах Торонта стільки прекрас-
них місць на таку школу
Думаємо що обов'язком усіх

шкіл і клюбів які користають з „О-кв-
уд

Стадіону" є помогти през Вал
я снові у бою за втримання цього
слортового майдану для некомер
нійного спорту

СТ „ Св ЮРІЙ" — НЮ ИОРК —
КОШІВКОВИИ ПЕРШУ!! УЛМ

Торонто — В суботу 22 квітня ц
р теля офіційного привітання на-
ших чотирьох дружим коло Сіті Гол
почалися півфінальні й фінальні роз
гривки за першеїгство україпи'л Д-мер-

ики

і Сх Канади в кошівці
В першій грі Честер переміг у до-

сить цікавій грі свого конкурента
Сеерс 64:56 З черги до залі вбіга-
ють змагуни найкраще зодягненої
дружини турніру Росфорл а за ни-

ми несміливо входять найбідні-ш- е
зодягнена дружина Ню Норку

Більшість глядачів була перекопана
що 12 (у 50 відсотках двометрових)
росфордців рознесуть біли шістку
„Св Юрія" Але — ця шістка ііднб
носить ім'я свого великою покрови
теля Юріи-Персмож-

цп: росфордціп
переможено скромно але певно V

відношенні 58:56
У фінп'лі СТоварнства Св Юріі'і"

перемогло СТ Честер' (73:57) і здо
було першеиство Української Ліги
Молоді за чашу

„БІЛІ" — „СИНІ" 1:1

Торонто — У зв'язку з приїздом
Менчестер Юнайтед' до Торонта і

змаганнями 10 5 ц р з тією англін
ською командою управа „Національ
арі Ліги' вибрала 28 змагунів з я-к- их

згодом зорганізують одну дру--жи- лу

— „Всі зірки Національної Лі
ги'

В суботу 29 квітня ц р о год 3-- й

відбулися змагання саме тих 28-м- и

Правів що їх поділено на дві дружи
ни: Сині й Білі' а власне кажучи —
„Сині' й Червоні Ваш звітодавець
спізнився 3 хвилини Тому й пОіба

чивши на онайдані безладну гру та
високі свічки' думав що це кінець
якогось форматчу' Однак 5 мінут
пізшіше один глядач (з фаху полі-

цай а в цивілю' ісуддя копаного м'я

ча (усвідомив Вашого звітодавця

що це грають зірки'
Гра провадилася переважно на се

редині майдану бо залоги обох дру
жин були кращі як напасники і да

лекими викопамн посилали туди
м'ячі Підворітні ситуації витворю-
вали тільки поодинокі внпадц того
чи іншого нападу і' 17-і-й хвилині

змагун Червоних' Шевчук (СТ Ук-

раїна') отримує м'яча підпровл-джу- є
його під шіснадцятку' дає

гарну подачу на карне поле м'яч

попадає середньому напасникові і

оборонеш Синіх1 грубо фавлює
щоб перешкодити здобути 100%
ворота Суддя диктує карний коп
Глядачі нервово слідкують вичіку-

ють стрілу Свисток Стріл і мяч
на яких два метри обминає ворота
Перша полугра кінчається 0:0
В другій половині до команди

„Сиігіх" вставляють Горського що
його в англійській газетах подава-
но чомусь як грача „Кенедієнс" а не
СТ Україна1 Напад Синіх починає
дещо натискати на ворота Черво-
них' але без успіху У 20-і- й хвилині
Сині' використовують підворітие
замішання і після трьох „добивань'
стріляють ворота Дві хвилини піз
ніше Сині вирівнюють Стан 1:1 за-

лишається ло кінця
Гра була назагал хаотична на

низькому поземі без продуманих
акцій хоча їх і важко ждати від зма
гунів які вперше разом грають Ви-

на отже не грачів але організаторів
Тому й думаємо що слабенько бле-стітнм-

уть

ті зірки' під час матчу з
Менчсстер' який приїжджає після
повного сезозіу і в найкращій конди
ції тоді як зірки' були тільки два
чн три рази на грищі

МЕНЧЕСТЕР ЮНАИТЕД' — при
їжджає 10 травня ц р до Торонта
на свій гостинний виступ Це англін
кий мандрівний клюб' що до ос-

таннього часу провадив в англійсь-
кій лізі та опинився на другому мі-

сці тільки з різницею 3 точок Хто

зорєнтований в англійському футбо
лі той знає що між першуном і

клюбом на десятому місці "великої

різниці 'немає Збірна Національної
Ліги' отже матиме твердий горіх
10 5 о год 7--

ій па Виставопій пло
щі" Для характеристики „Менчес-тер-

у"

згадати б тільки що його зма
гани я стягають в середньому 50 ти-

сяч публіки!

М Вели горський

99
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СИМУЛЬТАНТА Дра БОГАТИР-ЧУК- А

В МОНТРЕАЛІ
Монтреал — Монтреальська Ша-

хова Ліга запросила нашого шахо-

вого майстра д'--
ра

Федора Богатнр-чук- а

розіграти снмультанту в Монт

реальському Шаховому Клюбі

Приїзд нашого мистця заповіли

англомовні та французькі часописи
переповідаючи коротко мого жит-

тєпис та його успішні змагання з
пізнішим світовим шаховим мист-це-м

М Ботвінніком Під час симуль
танти в залі вивішено статтю д-- ра

Богатирчука що її свого часу надру
кував був лондонський шаховий

журнал Чес В симультанті іцо

тривала від 3_ої до 7--
ої

години бра
ло участь 26 змагунів серед яких бу
лн дуже добрі шахісти Приглядав-
ся тим змагаїпіялі теперішній пер-ш- ун

Канади Фокс але не брав учас-

ти У грі
Д-- р Богатирчук виграв 23 парти

дві зремісував а одну програв Внс-лі- д

у загальному дуже добрий бе-

ручи до уваги перевтому нашого
мистця подорожжю з Оттави де
він працює в університеті як рент-

генолог- М Д

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжиою

ВИКУПИ ЦЕГОЛКУ НА КУПНО
ДОМУ ПРОСВІТИ" І ТЕЖ ПОД-
БАЙ ЩОБ ВСІ ТВОЇ ЗНАЙОМІ

ТАКІ ЦЕГОЛКИ ВИКУПИЛИ!

ЗАЯВА

Провід СТ Україна' стверджує з
прикрістю що закиди відносно ДІ-

ЯЛЬНОСТІ! СТ Україна' які появили-
ся в тижневику Наш Вік' ч 16 з дня
15 4 50 р за анонімним підписом Об
серватор' не відповідають правді і

як такі приносять зіезаслужену крив
ду нашому Т--

ву
та яатяються із за-

гально _ громадського становища
шкідливими для всеї української
справи
Провід СТ Україна' вважає за

вказане не відповідати на ці наск-
різь необосновані закиди та за недо
цільне вдаватися в якунебудь диску-
сію в цій справі а діяльність та ося
пі Т--

ва залишає під осуд всього ук-
раїнського громадянства
Вкінці провід СТ Україна' внека-зу- є
жаль що Редакція Наш Вік' не

провіривши правдивості! закидів —
іпомістнла їх в часописі

Провід СТ Україна"

15 березня ц р почав виходити в Ню Норку новий гумористич-
ний багато ілюстрований журнал

ЛИС"
під редакцією відомого мистця

ЕДВАРДА КОЗАКА

Журнал появляється два рази в місяць Вже вийшло
друком чотири числа Ціна поодинокого числа 15 ц

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА ДЛЯ КА-НАД-
И 300 АМЕР ДОЛ

Адреса:
„ТНЕ ГОХ" Р О Вох 894 Соорег а еу їогк 3 X ¥ Ц8А——— І

ОДИНОКА УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРНЯ В ТОРОНЛ

КОСЕВЗ 0 А І К V Ш
ДОСТАВЛЯЄ: молоко сметану сир масло І маслянку до мгг

Замовляйте телефоном: ЛІ 7193

Говоріть
по-українс- ьки

У

„ГОМІН — ТИЖНЕ ВИК Видає V™: _ „
ГСАауе„ле

ОИІсе: ГАУеПеу 8228 ОИІсе: №Аги
ХОЧЕТЕ КУПИТИ НАЙКРАЩУ КУХНЮ ЧИ ХОЛОДІЛЬНИнТ

СОБІ: моргат
Питайте приладдям честерсЬільляиіі

нашим ми Вас привеземо
гемо коли Ви хочете бачити наші товари!

ПАМ'ЯТАЙТЕ:

ОЬике зЕІесіг ісаіДррііапсе Со
електричні газові холодільникн пральні печі

МоГии еЛеКТОИЧНІ МІТЛИ ОаДІЯ ЧеСТепіТіІЛпи піаиі
А СиггіпІ & 8опв

797-79- 9 ОІІХОАЗ 8Т ЛУ

І УВАГА! МОНТРЕАЛ!

Чи Ви знаєте що в українському склепі
(тепер поширеному)

ТНЕ Р(ЖГ ЬАОІЕЗ ¥ЕАк
1322 СЕСТВЕ 8Т ТеІ: ІУ1 8т

Ви дістанете по найнижчих цінах та на догідні сплати
всякого рода одяг білизну Рівночасно

те його в нас

Кожної п'ятниці відчинений 18до год вечора
Доїзд трамваєм ч 2

МИХАЙЛО — Власник

П——М——1— ІМЯИІІІІ —-- "л""аяви"іШіШіІЩЯВЩКЯИК5ввк!8фвщСіЯД

ХОЧЕТЕ СЛУХАТИ ЕВРОПУ? _ заході до української

„КОЗМ05"-Кааіо-Те1еуІ8Іо- п Со
34 ВАТІІЦК8Т 8Т

де ПО

вся ні апарати

ПЕРШИЙ ТОРОНТІ

УМОВИ

КУПІТЬ

відве!

акордіонн оворимо по-укоаїн- гкі

токохто

єдиному

УВАГА!

жіночий

суботи

БАБ'ЯК

Уміркованих "виаей радіоприймачі

Направляємо переробляємо європейські радіоприймачі

УВАГА!

Чи маєте вже великий підручник МОВИ
Юрія Луцького??

НОВЕ ВИДАННЯ!

262 сторінок ц„а дол

Продається усіх книгарнях

під проводом учительки кравецтва
ЮАННИ

виконує жіночі сукні після найновіших узорів усякими
прикрасами ручна робота мережки
Замовлення виконується ФАХОВО СОЛІДНО НА
Роботу приймається: понеділок середу суботу

від години 5--8 вечером

ТОКОХТО вТЕОТАВТ ТсІ: 3907
(лерша вулиця полуднє

Діти-танцюріїс- ти Америки під проводом
ВАСИЛЯ АВРАМЕНКА

виступлять українськими танками

СУБОТУ ДНЯ ТРАВНЯ 1950

Гарборд Каліджіейт ДВА РАЗИ

годині 2:30 пополудні 8-і-
й вечером

Виступати муть українські діти міста Дітройту від літ вгору

Підчас вистав Василь Авраменко особисто розкаже

ЮВІЛЕЙНЕ ТАНКОВЕ СВЯТО

Українці Торонта околиць! Явіться масово запросіть
своїх приятелів знайомих!

Всі що хотіли би навчитися українського танку проситьсязвертатися тимчасову адресу: Авраменко
телефон КЕ Рівнож слідкуйте

УКРАЇНИ" Видавнича Спілка

поправити

фірм

ПЕРЕДПЛАТИ: в Канаді і США: V Г ™-
-

ол-
- Рахманний

_ і£Д

за електричним і "

Закордоном: £Х
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УВАГА!

АНГЛІЙСЬКОЇ

250

в

ТНОМА5 АМ-Е-
М

І_ТО
тогожто

ЖІНОЧА КРАВЕЦЬКА РОБІТНІ
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Каїев: 7зОпе усаг мад аіх топіпз м по

за автом та

шино

охт

по

ТеІ ІЬ 4414

шнах

І -- 1 1

як

на на ліво за

самі

НАЙЛІПША матеріяльна забез

пека це — поплатниГі фах

Без нічиєї помочі вивчите кр-

авецтво з книжки І Білана

„КРАВЕЦЬКИЙ КУРС МУ'

ЖЕСЬКОГО КРОЮ I ШИТТЯ''

з рис формами і описом крою

системи „Міністер" $130 з п-

ересилкою Замовлення з гріш-

ми слати до:
І ВІІАХ 453 Ьоеап Ае

ЛУІппІреугМап

ОДИНОКА
УКРАЇНСЬКА АПТЕКА

Виготовляємо ліки за рецепта

ми даємо поради І вказівки

А ГНАТИШИН — аптекар

ВАТНИК 8Т МЕОІСДЬ ВИШ)'0
312 ВаіЬигяС ф ТА АО я

АНТІН БОГ1КО

спеціяліст масажист
робить масажі паї задавнені ие

Дуги біль крижин омбеґо

параліж ї т п
Години прннять: 9—12 і -

707 8РАЮІУААУЕ цЄдаЛЄК0

ВІоог 8 ТеІ: НА 096

от?1Я не зиеРТає надісланих ру-
кописів та застерігає собі прано
о°ї°?уватп ' сР"ляти надіслані

матер1ЯЛи За оголошення ні редак-- я

ні адміністрація ьс відлоьідають

" "чїл!й4Йі

коралнками

і --
-

і
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