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Я весь свій вік,весь труд тобі дав 
У нез.>Іомнім зав з ат тю, -
Підеш тн у ман~івку століть 
З мого духа nечаттю. 

· . Іван Франко /"Mo:J:Ice:J:І",( 
15-го ЦЬОГО МіСЯЦЯ КННае 79 років Від народжеННЯ найбіЛЬШОГО nись

менника,поета й ученого Га.>Іицької України,Івана Франка. І ми вояівко 
споманути Франка незлим-тихим· словом з ·наг.одИ роковин його наро.uенна, 
ніж-з.иагоди роковин·його смерти.Бо смерть,Звича:J:Іно,нагаДув нам від
сутність ~тта й припинення діяння тоді,як народження нагадув нам бо
ротьбу за житта,рух,акцію.Смерть нагадуs нам похорон,цвинтар і nригно
блюючі похоронні меяодії тоді,як нам,що nереживавмо ТІD<КИЙ періо.ІІ виз
вояьної боротьби,треба мелодій,•цоб розбуюсувапи в нас жа.ІІобу націонаяь""""
ного житт.ї"сияу,ентузіяз:u:.,заnал:; гартува.аи духа; rна.JІи до великих ліл; 
рвали до бою з ворогами нашої правДи.~ наШої вGпі. Вкоротці,нам треба 
цього,щ.о розбуджує такого духа,як був у Франка,що .ІІ.JІЯ україноького на-
роду стався синонімом ікаганна й праці. · 

Бо ж франко не був тільки. веаиким пмсате•ем у ЗВИ-ЧВЙНОJІУ розук~н;.. 
ні олова й кабінетним ученим,а чимсЬ більІІІИм ,., він був також неатомним 
грокажоьким діячем,що свою .ІІОЛю неnодільно зназав з долею свойого наро
ду,був ревним пропагатором нових_визвояьних і.ІІеR,був непримиримим бор
цем за вс-ебічне роз.кріnощенна й краще майбутив рідного народу. і nрацю-
вав він у тому наnрямі щиро,завз.іrто,з фанатизмом ·прозеліта. · 

А величавий похорон Франка,що в травні 1916.року.відбувся уЛьво
ві,6ув вжастиво тільки похороном останків кожнсь сияьноr т.ілесної бу.ІІі
вжі ,в якій через кі.rц.кадесять років .ІІомував Живий і не;вк.ірущи:J:І .li1X 
Франка. Цей дух франка - живе дапьше. Він - цей Wвічни:J:І революціонер•
живе в серцях і дів в :хитті все більшого й більш.ого числа· украrнців .Бо 
живого духа,як писав сам Франко,не в силі nодолати· навіть наші вороги, 
хоч вживають .110 того тортур,тюремниі мурів,муш.трованих військ,жаштова-
них гармат і шпіонажі. · · · · · 

Чим Же е ве.JІИК!fЙ і цінний д.>Іа сучас.ного українця тван ФраІ{ко? Не 
тіяьки тим;що наnисав веянкої яітературної вартости nовісти,оnовіданна 
й nоезії} не тіяьки тим,що був суаnільник .ІІіачем,критИR'ом,істориком,со
ціолох оа ,філ6лоt ом 1 nолітиком. HJ... ВеяИкИА: _Франко тим ,що_ в дода т~у_ ,цо 
всього,що ми вичисяияи,він був оце великий д~ом і характером. Я1< так}І:J:І, 
став він на шяяху боротьби за краще майбутив народу,духовим вох.цом як 
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д.'Ін- суча '3НИХ йо.u:у ,;.та1е і для: грядучих nоколінь .Бо ж знаємо .,що він ні за 
"'"' Н9 х JТів бути "nорцним Русинок" ,не йшов на нiJUCi комnроміси з ВЛ'l'-'Тl 
і~~-'!.і}{ІІ_.-1 rносs.и.те.JІяки"не просив у них ласки"не вірив у їхню Лl!цемірн)· ПfН<"' 
Р.:'·!·ІЬ"І18 ПОК.В:ОНИВСR. rШ.ВЇТЬ 11.КНЯЗІDІ pi.ltHOЇ церкВи" /МЯ ЯАИХ ВіН і ЙСГV 
п;:аця були сі.алю в оці/ ,відкJ.ІдаВ вс.ІUІу угодовщину - а за те кужно йшов 
~•кхои бороrьби й ~уtвх кАКхав за.собою: 

Ге\!: ,брати І В кого cepue чиотее ,- Сійте в головах дуки вольніr, 
Р:'"И си.>~ьніr ,.JІУМха чеоваи - В серЦІІХ _,.обу братолюбіи, 
Пр;окидайтеоьІ Б грудИХ смЦивість до великого 
Встеньте,слухайте всемогушого Бою за добро,щаоти ~ волю всіх\ 
Покл~о~ку весни! Сі~теІ На nухку ,на ЮіВУ рілю · 

Вnадуть о імена .Іtумки за шої І 
У відnJІату За таку "бунтівницьку" роботу.й такі 11 еретицькі" думки 

Франко був nереслідувани:t,арештований,караний тюркою.Зідібрано ~ому на
віть нагоду заробітку На nро:о:иток ·ОВій і своеХ родиНИ .Мимо ЙОГО надзви
ча:!них здібносте!!,виооко'і освіти !! доброго nідготоВJІення до університ9т
сь~ої. каріери ,!!ого не .~tоnущено ~ оnорохнену кате,~tру nрофесора українсь·· 
ко~ л1.тератури у· львівському уи1.вероитеті. А npo це ,,.о його не доnуще;.rа 

. на про-ресорсь:ку nосаду "посТаралr-sс.я і rrоля:ки і наші тоді~!..!ні "реальні" по
літики та уnіятоькі церковні гіерархи. А що більше,укра'інські nанки й 
підnанки nроганяли його з українських установ·"uуралися ~ого ,трималися 
від неrо здалека"немов від nров:аж:епогр.Про свої переживання: внаслідоІС 
цього остраІСізму пише Франко· ос·ь як: 

Відцуралися Лю!Uі ·мене! Я блукаю,як звір серед гір, 
Се\'1 та той наДій-де і мИнеІ Серед шуиу вулиць 'Аістових, 
Тільки 6олзко ск-оса зирне. • • В серці чую слова ,моЕ ..r.окір: 
Чи бо.ятьqа ті люди мене? , Ти nрокля111й один серед них! 

Самотно xo,~txy я,мов блуд, 
З горем в серці нестерпно важким •.• 
Всі зна\'Іомі минають,ідуть -
Поділитися горем ні з ким. 

Тах ка.}JаJІи gганка свої .::Іюztи "хрещеНі уtсрS.їнці ,за те тіЛЬ:іеИ ,.що не хотів. 
кривити душею,.не хотів nоклонитиси неnравді"а навчав і поступав згідно 
з і своїми ·:!ІереконаннІПІи та трактував Українську сnраву з і станови~.жа ін·-
тересів українського· народу. . 

Сказано вже"що Франко був не тільки велиР:ий інтеJІєкто~,але й вели
кий .характером:.! тоuу·юсраз,.що він був вепИ:кий Х9.рактером,.L!усів він та"!"<: 
тяжко й багато с·траІ.П:ати.Безхаракт"ерник з інтелектом такої величини буз 
би на місці Франка ЖИВ· вигідним життям ,був би наnевно дістав одну з нан
більше платних посад,.а в очах звс~рійськь-польської вл~ди й уніятоької 
QВ&ІQЮРСької гіерархії був би nорядним і на nошану заслугуючим громадя
нином.А тому,що Франко був не тільки незвичайно здібною И ученою, але 
й незвича!:!но чес,;ою !!: n·ослідовною люднною,мусів ціле свое життя nеребу
ва ти в ма теріRJІьних нецоста тках. 1 терп і ти морв.Jtьно через nepewi-:·J.ди й 
пересл.і:,;:ування чуJІІ:ої влади й нашої звскорузлоУ !! туnолобої "еліти". 

Та nроте Франко таки викл~кзв у житті українського сусnільства _ 
страшну бурю ідей.Та буря прочистила _стухлу галицько-українсь~<у атмосфе
ру,.а тоді живчик нашого національного життя в Галичині nочав сильніше 
бити.Серед гнилого сnокою й сліnої (іа'.tдужности нараз стало чути клекіт 
6о:rот!>бИ й гомін нових кличів ·- n~редусі" серед біЛьш іДейного україн-
си;ого студентства. :· 

Tenep саме ми в овідками того,RК на українських зе~лях ni.Іt окуnан
тами живий дух Франка-революціонера да.11ьше nроявлявіьоя. в тих украУнсь
ких борцпх,шо кинули визов гноСіителям українського народу й зовуtь реш
ту своїх братів станути до боротьби nроти сваволі наїздників.Ми,що хи
!;Іемо no цьому боці океану,радіемо кожr.ою вісткою npo геройський onip, 
який укрз.їнські се.ллни ставпять на"]зпнихrьким в"а цем; р~.J{іЄМ.Q»ЧУЮЧИJще· 
на укра~нських з~млюс у nідnіллі росте українська боевз.. сила ,ростуть 
р.я.дv.. 6овЕиків .Знаймо ж ~що ряди тих баєвиків ск~.3lt:3._ються з духових дітей 
Ф:)аnRз. ,що ~.І.уть за могутнім го.лосо!.t ~ого духа .Іхня. гаряча пюбов до віт
чини,ге9о~ські з"уСИ.ллл й цілковита ві~~ність визвольні~. ідеї - Це як-
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раз· та nечзть Франкового ~уха,з яко8,як він сак nередсказав,наш нар~д 
tІіде "У •tандрівку сто.иіть"·,в боротьбу за арава свобідного иитtя Я ро
звитку. 

При.ци:в.ияючись уваJІНо сучасній українсь;кіЯ .ді:tсност:і: на рідних з.,,.-.. 
лях,~ачико,що духові на~дки Івана Фрвнка - ті,mо йдуть одИно~ гід~zк 
свідомого Я чесного українця шляхок,а відкидають уrодовсцьку nолітиЕ~, 
як це він робив - до.свідчують таких же сами?С .~окорів,бойкотува!ІЬ ·і ne
pec.:.~ ідувань ,як він досвідчувзв .Історія nовторяеj:ьс-я ,а.ІІе ,-enep уже .в 
біль~~х роакірвх,бо жух 9ранка .оnановуs бі.ІІЬШі Ш!J.РИ наро.ІІИіХ кас • 

Нині так,на ріжИих. аек.аях,у -незлокJІоuу завзят·ті ві.ц.:;ають -:абе Я 
с:&і!! труд сво'!оку народові цілі ка;ІІRИ духових .наща.ЦІС"ів Франка,боевиків. 
І в:>!!И,ЯК він ко.аись,отрічаютьсІІ з докораки,осудаuи Я ош:>роu з ·бо!<у ·~а
ки ,,вuїх украУнських уrодовців.І вони,ІІJ!' він колис;ь,зазнають жорстоІ<ИХ 
nер"ІС.Иідувань З боку ВОрОХОІ "ВJІади,карв'ІіТЬСІІ ЦО Т1!1РІІаХ-,зНОСЯТЬ ГOJJ:G-.0., 
сnрагу та фізичні Я корвІІьні терnіння.І вони,як він ко;пцсь,хер7••ую=;, 
особистик ща0т-,ІІ такоz. щас_т_ своrх рі,!І}Щх•І вони,як Зін ко;.:..сио,rо
РІІТЬ ·вогнем авктої любови до .свойого народу і,станувши на шлях рево.~:о,... 
ційного націона.иіаку ,готові на наЯбіJІЬmу жертву мя Вітчини - бо ,sпс і 
він колись,вони nерекоиані,що тіІІьки 

· ·nкровю в.иасною·,власники к~сткаки
Тве~ди~ зкуруеко гостинець і за нами 
Прийде нове ЖИТТІІ,.ІІобро.нове у світ•. л. С. . . - . . .. . . . . .. 

. ПЮП. AJI:J:l<CAН,JtEP КУМАН, .. . . 
новsт nастор Української Прес ви терської· Церкви ,.в Р.юа:рку ,ІІ.Дх. . 

ЛІс читач"" "Нашого Слова" вже ві·домо, nроn.Василь ІСузів,довго.ІІіт
ні~ nастор нюарської української nресвитерської громадИ виїхав на ста
лий nобут до старого краю;кудн був. nокликаний тактешніии ·україн"сьJ<Рuи 
вваtІге.~ьQькюш громадаки иа суnерінтен.цента Укр .еванг .Рес;>ормоваn:>:ё L'.ер
кви .на його '' ісце нюарська церква. nокликала npon .Але1<сандра lСуuан<І ,я&ий 
до цього часу був nастором nресвитерської церквиВИзuе::!,J'lонтана.Свою nа
сторську. nрацю в Нюарку зачав. ·npon. А.Іс.~rкан в місяці .~иш:і,ц.р.~. 

:Jpon.A.Kyw.aн J:одився в І'ал'ичині Я таи .ц"істав nочаткову й середню 
освіту.1'1мназію скінчив у Терноnолі .СЛу:<ив в Українські!'!: АрміО: з рангою 
на.цnоручника /о1ерляйтнанта/ nри артилврії і брав· уча·сть у ви-зволпні!t 
у:в;раїнські?. війні.Оnісля. студіював в університеті в Берліні,НіІІ.еччнr:а. 
В 1935 році приї·<ав до Злучених: Держав і негаttно заnисався на богослов,
ські __ с_Т;)'.Ці_І в тЕЮлогіЧному ()емінарі в Блумфіл.ц~Н •. 'Х:к.Зt-одом n"ере'!шов до 
теологічного сеJІІіпара в Принстон,Н.,ІЬ;.,же в 19ЗО році с!<інчив богоt'.7іов
ські студії й оцержав стеnень бака:.цяра теологЛ: .• того самого року був ру
коnсложеr.ия нюарсЬкою nресвитерією й nокликаний на nacтorA. nрес;витерсь
кої цзркви в Пикфорд,:Іlишиrен,а в 1934 році .цо nрес·вцтерської церкви в 
Изме~_,_Монтана.В обидвох вищезга.цаних місцях був вибраний ІІ.одератороu 
nресв:<терії. 

Замітне це,що npon.A~I<yuaн за чотири Я nів року сво~ого побуту в 
Злучених Державах так добре оnанував англійську uову,що по скінченні 
сту~іЯ його nокликано обслугувати акерикан()ькі церковні громади.Оби.ІІві 
згадані .церкви в американські /англійські/ .TR він згодИвся nрацювати. в 
а>!ериканських церквах тільки тому.,шо са><е то.ці не було місця в українсь
кій вванге.ІІьськіЯ церкві,але·;діставши· наrоду щіаЕІюва ти серед укрвїнців, 
він негайно за.11ишив nрацю серед американців. 

Проn.А .• Ку><<;Н кає жену й жвох .синів·- .Ігоря~ Мирослава.Теnер кешка
є nід ч. З1 ]ile·~:cerwood Р1ас;е ,:Newar~,B.J, Він ще молодИЙ вікоu,до своеї 
nре.ці солідно nідгото.влени::І,зді.бІ:!ИЙ і nрацьовитий.:tаемо nідставу надія
ТІ.Е'Іь ,.цо nід lo.x о нраводом Українська Пресвитерська Церква в Нюарку буде 
з :t· .. ni:o:c:oк nродовжати свою виїмково важну nрацю,.а її ново11.у nасторові ба-
жаємо обильного Божо~о благословення. · 

Редакція "Нашого Слова". 
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текnература б'у.ла ·б.,suc де~т-о обчИсJІюе,.від З5 до ЗВ стуnнів no Це.льзію• 
Се заJІе;:ит~ ·на грубік .сJіою '!tliPY ,що оигае часок декіJІь:~<а футів і захи
щав каша~ота віц хоJІоду і зкін текnератури в морях. Правда,що жоJІудко
виЯ сік сJ.у:в би дуже неіІриекник,аJІе ае. кіг б;ути скертеJІьнюr,бо він не 
кае СИJІИ перетравити живу істоту. Інакше жоJІудок nеретравив би сак се
бе. Я .nакитаю,ик нераз,коJІи з базару nриносиJІи веJІиких щуnакі:в,то в 
них у шлунку знаходИnи живн.х жаб. Заревстровані виnадки з аку.ааки,J!:оJІи 
ті ковтаJІи .~;еикі каІ):і риби .. живцєк,то .. nотік.сі:риби не.тіяьки.зістава
JІись JDІBi,aJie nроУ.zіаяИ собі вихіц· на· BOJIІD через бік аку.іІИ Я зістава.ІІись 
сакі в добрім· зцоровJІю.Маючи все.це на увазі,ки кожеУо твердИти,що JІІD
дИна в шяунку к~шаJІОТ~ могJІа зістатись жива так довго,nоки не вкерJІа б 
з Го'JІоду. МожJІивіст'ь досвідів йо,ш nідтверджується не ті.ІІЬІСИ фізіоJІьо
r ічники фактшw ~а :rак сако·. Я історичинШІ nрикJІацаки. ПодібяиЯ :випадок 
е оnисаний в книзі Ф. Ф"'кс•а, "С:hссті т;рі 'ірс оф інжінірінt"• Сей nри
n~док,що лучиnси з Якоnок БартJІ~ :в 1891 році,буD nереnірений дnока 
французькими r>ченики. Оцин 3 тих у:чених бу:з .~tе-Пар:віJІь,редаІ<тор оцЕого 
наукоnого журн~лу ІІ Пари:аі,що бу!:' ізі.Цокнй ик·о.ntн 3 найбільш обережних 
і nиJІьних учених yn Enponi. Вінnише~ "Є dаrатоtиnадкі!J,коJІи·І<ити ~ 
nерецсмертній аrонії npoi<onтy;aJiи JIЮJt;eй,aJie ее в nерший сучасний :виnа
доІ< ,ко.>ІИ жер.тва :вернулась жива". Він закінчує ,кажучи: "Я закінчую ,ві
рячи ltlO йона дійсно :ВИЙШОВ 3 кита живи!! ,ик ее nише БібJІіи". 

Оnовідання npo .досвіди Бартіеи· и· nодаю· в- nерекладі з книги Факс •а: 
11 В лютіu 1891 року :китобойни!іt :корабеJІЬ, "Зори Сходуn·,будучи nобJІИ3У 
ФоJІкJІа~дських Остро:вів на роз:відці,зобачи:в :великого кашалота на відда
лі трьох киль.Два човна буJІи сnущені в воду•й за короткий час о~ин 3 
гак і :в нИк J.:в nоці.ІІИВ рибу .Другий човен а та'Ку:в·ав ки та ,aJie кит у дароu хво
ста nеревернув !?.ОГО ,а JІю.ЦИ були викинені ':в море .ОдИН· утоnи:вси,а другий, 
Яків Бартяей ,зник і його не ·зна~шли.. Кита в6ІіJІИ. -й через кіJІька годИн 
:він яежав no nри боці :кораСіяи.В.ідтак з·аяога корабли· заЮІ.>Іась зниuкою 
китового хиру сокирами t:! лоnатами.Вони nрацюваян :весь день і частину 
ночи.СJІідуючого дня вита'!ІИЛИ ш.11унох на nалубу корабJІJІ .•.. Матроси буян 
здИ·:вовані,nобачивwи щось у шлунку,·.цо час :від часу· nода:вало ознсси Ж!іТ
тя. Вони зна~шли в шлунку nроnа~шого катроса,зігнутого ~ без свідомQсти. 
Його nе>клаяи на палубу й nояиваяи морською во ~ою, шо с·:коро оживияо ~ого. 
На nротязі двох тижнів в·ін був як .несамовитий .Наnрикінці .треТ1>ого тих
ни він поnравився і став до npaцi.Tehep цік~зо,Шо говорить сак.БартJІей 
npo ·свої досвіди~ Бартлей т:вер.цить,шо він міг би жити ·:в. тому домі з мя
са аж nоки не :екер би з гояоду та !!!О :він стр·"! ти :в притомність зі страху, 
а не з бра:ку nо:вітря. Він паuятае ІІІС його :викинуЛо з човна :в.море ••• По-. 
тім його· ЩІе>:ви.~а гус.та темрява й він :відчував,що. -:він хо:вз·ався no гJІад
коку nрохо.цу,що,зцаваJІось,руха:в його наnерец і. ніс. Се nочуття було ян
ше короткий час і.rоді він відчув,що кае більше uісця. Він nростяг руки 
наuацати Я тор:кнувс,и. ховзької nодаючоrся речевини ,що з·даваJІось ycтynana., 
як :він тор:ьсавсь ї'і. Тоді він зміркував,що його nро:ко:втну:в кит ••• Він· 
міг пегко ~ихати,аJІе буJІо нестерnимо· гарячо; з.ца:ваяось,що виско:ктувало 
з· него через. пори сияи. ;lого шкіра nі·д вnливом жояудочного ро:ку кита 
зміниJІІ!оСЬ в смерте·льно біJІу ,і нікояИ не nривернуяа свого nрироднього 
коJІьору,а.ІІе загаяьно його здоровяи,з.цаетьси,не буяо ушкоджене сим жах.-
JІИвим досвідом". . · · 

е ще інший виnадок,оnисаний :в rазеті· "Бостон Повст· Бой",;з~ жовт~нь 
14., 1771 року. /Сей nримірник rазети·мохна зобачити ще й досі ·в. nубJІИч-· 

ній бібяіотеці в Бостоні/.Виnадок. траnи:в~• о,К.,..•<х•оном • ""'' ... 't'" -~оК1рЧення на стороні 11-11:1 • 

. · DR. Н.Н. В U SER 
ЛІКАР,АКУШЕР І ОПЕРАТОР.Практикував у шпиталях: у Відні,ЗЮ ЙрУ-у й Бо 
стоні.Лічить внутріШt!і недуги й робитЬ оnерації. 
Говоримо nлинно no українськи •. Канцелярія й JІіешкання:-

______ 456 Si~oe 5t.South,Oзhawa-,Ont. J?hone 487. . 
. . . 
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~аза в б~а~кнR. у cepu1 сво~он7 1 ІІІО века Бога. 
. По. 1•:1 • 

.. Ор.tЬво ата1аіl. оана""а С!ааС!~оІІа.'іІJ,ра,що в ов1т1 не~~& В0tа·Ате-
1зк ,ОУве •• сам J oedi П781'Ов не:а'І&~еіІ Jean того, 
що ж,ругі неС!езnіжо · · аа nр&ВА7оНеживно,отже,що атеіак ні
же 11 нікоаи не nрооsкав оуоnіжьносtИ,а wнривса тіжьки ніх о~ницаки, і 
то не ак стан прн~ЖКRR 1 нориао~ьИий,а ак стан иеноркавьниR,виrиковиR. 
Та нове жехто ова•е,що в Pooir,sк нак оповіжа•ть,ате1зн пошир88тьоа тt
nep сере• нао.так жехто жуиае,аве це кеnраажа.В Pocir а•е1зк не шири~L
са,а жерваана ате1отичиа uaa на:каг/l.втьса паШіІрити Rого швахон наси;п.
ства .А це в.о:а цuкон щось ж,рjге.Наві"і·ь iPt совітська uажа,'ІІІ нев ство
рена 11 С7ПОртовава. орrан1зац1а,нае. Jleu1 усnіхи в nоширвваин1 ате1зку_. 
то ооагае. rx в 7ИОВинах схра~н~не~рк~ьннх.Бо •. так жержавна вважа 
жозво.tаs К ааохочуе nроnов1жувати.ате1ан 1 nоборввати віру в Бога, та 
в&ажа навіть ф1иаF.оуе а~е1отичиу nponaraижy, - a.te виаснввати безооноа
ност1,иежоречиооті R фІцІІ ате1отнчиоr віри,цебто пропаганq nроти ат•3· 
ізку,та С!ІК& ІІ&ВJUІ строго заборон•.•.• · . · 

Атеізк не· 3 ••11ивсІІ,ІІіс· мхто СЇ).С!і уяв.іІае,в насвіжок nоширенна ново
часноr науки й постуnу.Таке нераз но•на почути віж украrнських негра
котних ат.еістів.Атеізк - ue Jtуже,жуке стара біІ.Rка.В.е. ст~о.~tавній грец~ 
кия фівософ· Денокрит /460-370 nереж Христом/ був розвинув цікаву на то·· 
жішні часи катер1~~.tістичиу .ІІОКТРИИ.7 ,ІІіса. заnеречувам існуваин• Бога .де .. 
нокрита 11 жотеnер ува.авть батьkон к~тері.~~.tіотичноr ф~лософіr./Уваги 
гіжиий <;:охт ,о.ІІначе ,що три нанвизначніші старини і грецькі фі.tософи віри
.tи в Бога.Сократ 469·-зgо nepe.11 Христок,Платон 427-347 nере,ц Христок,А
ристотель 384-322 переж Христоиf.Але були атеістн ще переJІ Денокрнтон. 
Бо ось ві.ІІ псальноnівца,що кив кіл·ька отожіть переж Деиокр;іТон,цовіду
sJ.Іоса:,що яки~оь там "мудраге.а:ь" ·ск1І.зав ,шо нема Бога .Це свідчить_..м __ /1 te
і Ім не е >~і чин кожерник; 'ІІО він 6..Уа ві цомн~ y~~e·'-в---:JWJІ&)<i11 діlвни~і· ·та · 
щ~_ •-•е 70..111--)ЧІ!tZS~сГ:іурнотов,нерозуuон. 

Атеізк також не в nрожукток ніакоr рлуки - ні модерної,ні старин
ноr.Як би це 6у.а:а nрав.~tа,то всі на:tбільш1 вчені nовинні 6 6ути атеіста
ки,а всі менше вчені,Уа~о вчені~ невчені· повинні 6 ві9ити в Бога.Тоді 

· ні• nершики не бу.•о б такиХ,іІІО вірять у Бога,s 11іJІ другими не було 6 
атеістів.Одначе річ uавтьса зовсім не так.nожав.tаюча С!іпьшість учених 
JІJOAe:t ,і т.о rеніuьних nриродознавuів і фі.а:о·софів - кину:вшиии й ниніш
ніх часів - вірІІть у Бога.Зате,приміром,кі• українц.ІІНИ стрічаемо нема
ло атеістів,шо в або малогракотні або цілком негранотні,аиа.tьфабети. 
/Яка • то наука моr.а:а доnроважити тих не~сних аніІ.льфабетів до_атеізму, 
ак вони навіть буквара не переоту.ІІ1ввали?/.Тож факт ли~аетьса фактом, 
що з о.!І:Іого боку.е вчеиі,що вірІІть у Боrа,а 3 друrого.е анальфІбети;шо 
в Bora не вірІІть.Це наr.t4АНИ~ .ІІоказ,шо наука не мав нічого сnільного з 
атеізм9н.Нема,от•е,на~меншої nідстави виправцувати атеізн науков. 

та вернімоса ще жо того атеіота,щ6 npo него згІі.Ау~ псальнопівець. 
У Сватону Письмі не иаnисаио,ик він nри!Ішоs цо завл10ченна,шо нена Бога, 
•~ він розумував і на nіжотаві авих жаних.ОJІИВче ки читаєuо,що автор 
псалома сква.а:іфівував '-оrо,як 6езуuного,нерозуuного.Це вже е вистарча
JОЧОІО ця нас пі.ІІставов догадуватись·,що той атеіст а6о poз;nt7!1'1B ки.tьно 
а6о зовсім не роаукував,а ті.а:ь•и nовтор•• це,шо чув від когось іншого. 
/дуже uоклнво,що заnеречував 1снуванн• Бога току,що хотів ухоJЩТИ за 
поступовц•- ик це часто роблять .ІІеякі украrнські "nоступовці"/·Бо к 
як би він був .а:в~нов розумнов 11 жививеА отвер~ики очима на світ та рс
зуців хоч .11ещо з того,що кругон себе бачив,то ніколи 6ув би не прийшов 

'ДО З8К410Ченна,що· Бога нема. - -
Ми кажемо,що навіть ак ••дина серіозно,щиро Я без nересужів шукає 

доказів на існуванн• Бога,але 3 цих чи інших причин не uo•e rx на!Іти 
або .6ачити,то й то.ІІі вона ще не нае nідотави говорити,:цо Вога нена. В 
такому ВІ,nадку лв.ІІИ·н/1 або .ко•е казат~t,шо н.е знаs,чи .Бог в чи· ні,а6о 
су,•ніватИ9R "Іодо іонуванна Вога .Значить,така ЛJО.ІІина ноже uати причину 
6ути аrноотикоu або ске~тикоu,а ніколи атеїстом. 
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• У В А Г А І У В А Г А .1 У D А Г А І 
:- Оцим nоАаеться до заrаnьноrо відома 5шавських і-дооколичних 
,-fткраїнців,що ТЕАТР МАРКС•а мав на nporpaмi ряn дуже. цікавих вистзв. 
-- і н и н и з ·ь ·к і • Слідіть за оrолошенн.ІWи в пресі, або вQва:t
. тес я. за інфорІІаціаки до уnравителя· Театру .llmEK•a МАРКС•а, а він радо 
Лослужить Ва11. · 

Для кра~оrо з•ясуваиня ви~е сказаноrо во3ькімо ілюстрацію.Прнrtу
-*ТіІІо-,що ексnлоратор nі-дчас nодорож:!.·. на 11орю відкриває великий ,дотеnер 
·-tля цівілізоіІаноrо світа невідомий о.стров.Зблнзившися до ·щ.0rо острова, 
він рі_mив nередусім довіцтиса ЧИ· на ньо11у. :s:ивутц люди._І1риісазуt~ він,от

·І<е ,кіль~ом •а троса~:~· всісти на Ло'!!ки,,nереnравитися на астро:в· та nо ба чи-
тн чи живуть там які -люди.По кіпькох ·rо·диF.ах матроси верта.ють лодками 

, до корабая й повідомляють сво!!:о·rо ісоманланта·,'!Іо на тому острові живуть 
-люди .nЯк виrіІяАають ті люди" - nитаеться він. nпане камандан·те ,ми тих 
люnей не бачи4и,цілоrо острова не оrлян~и,бо він ~уже веіІикий,але ки 
бачили людські сліди,ба.чили мешкаиня,в одному мешканні.-::Іачи.ііи nіч,в я.-' 
кі:!. ~е .rорів воrонJо,а в друrому· бачили хліб на ст0л_і.З ·цьоrо ·ми з.аклю·
чаемо ,:цо на острові JСИвуть якісь. люди.,. Екаnлора тор поrодився з :С'хиьою 
думкою - в неrо не буJіо найменших ·сумнівів,що .Н!\. qстрові .:ивуть люди. 
Матроси резонували nравиЛьно. 

Приnустімо,апначе, що згз.цаниtt кnрабе•ь приnпив в;n того C9!fQГQ ос-

трава з противноrо· боку та що той бік острова не надавався нn людські 
оселі.Матроси,переправившися не ·неrо,пере!!шли милю-дві й не бзчили !!Ні 
люде!t,ані· ніяких слідів людськоrо життя,вз;;п•алі,не бачила нічоrо т·>ко
го J'що в .. ~-~зув-?..JІО. CS ,що. Т9.1! Живуть .. "Іюди .Вернувшис.в Н9: корабель .,вони .неrз~
но nовідо.м:лпють. :команд9.нт.а,що остров незасехениЯ,щО на. F.:ьому неuг. Ні 
оДНоЇ ЖИDоЇ душі."ЧО>'У ЕИ R:lЖОТе,що F!\ НЬОМу ·нема. ні одНоЇ 1КИ.ВОЇ ду;nі? 
Ви ner::нi того,шо там нікого неУ.а.?"-- nит::tв sін. "T::J.I<Jil!И наnеDнО знаsа:о·, 
бо перейшли ,..,.йже дnі милі й не бзчили ані людей ані ЖD.дНих слідів "!_юд
ського ;кит тя". "А чи о~тров ·в тільки дві милі довгий?"- nитав хоман
дант ,усніхаючись. "Ні"- відПовідають уже дещо змішані ІІатроси - "цей о
стров"здається.,має около сто миль .аовжини"~"Як так" -каже ;командант -
"то ви не маете ніякої. nідстави бути певними,'!Іо там нема людей,бо ост
рев в около сто. uиль цовг~,а ви nерейшли всьоrо дві милі.Ви бачили 
тільки :малу Часть острова ,а беретеся rоворити про цілий аст.ров 11 .Тут я
ана ріЧ,матроси розу>!ували ·хибно й тому їхній командант, не nоrодивс·я з 
їхньою думкою.Все,uіо ті матроси повиннL_ були ска-зати,оrлянувwи тільки 
малу чаотИну острова ,було це ,шо ·вони не знають чи та:u живуть' люди .чи 
ні. · · - · 

До таких ·хибно розумуючих Jіюдей належить ·кожний чолов.ік,:nо каже, 
'110 нема Боrа - 'коаний а те іст .~ез уваrи на: ·це чи він. учений чи ·навЧений. 
Бо він міr робити досліди,uіr шукати доказів на існування.Боrа,але в 
дійсності він дуже мало дослі.ІUІ:ува·в .йоrо знання: оrраничене .Він в най~ 
кращому випадку міr розrлянути й~пізнати розмірно дуже маленьку й не
знаЧЕ·у частину цьоrо,ща -в на нашій землі .А коли_ так,то яку пі_цставу _ма
в він ·rоворити· про ціли·й світ або про цілу з.селенну? По:::!1ортав шось 
там ;у маленькому куточку а береться rоворити з авторітетом про всю все
ленну так,немов бИ ВСЮ ЇЇ роЗгляиув,все В Ній ПіЗН!!В.Таке атеіСТИЧН~ 
11 всезнайст~а" свідчить,що !lтеіст або в нечесний і свідомо rоворить лож, 
або йому бракув здібнасти правил9F-0 nумати.Це в симптом душевної не~у-· 
rи ,ненормальности. Ше вище зrаданИ'й rрецьки::! філософ Плятон сказав ,що"а
теізм в недуrою духа заки стане nомилкою розумуn. 
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JІD.ІІИ,!ІІО JІ;vкаІІть а.JІоровим,неа.іuсо_ваним роа~ом,бачать у світі бага-

тр наг.аа.ІUІИХ JІокааів на nimepт• своа1>-1Ііри,що ВОг іонуе.nримірок,вони 
;ачать в,окрJSВІІчій.rх nрИрожі жоці.аьиість.Це нёааnере~иий фаs~,що в 
nриро.JІі-все аоqтроеие на ,асажі JІоці.JІ~иосrи,все nо.аагае на роа,киому жо
строеииІ. ожнвs 'Ііа стик JІС) JІРУГНХ - ..0СіМ1і"І.Іе· . .іІос1роавва рЬюо; ОRJ'анів в 
ожну ці.аість /nрнміром,оsо R 'азні;.К.ки-~неран·,що йому . .о.аJS&ть/.;;-ІІоu1.аьке 
жостровг.:.а рікних орtакіамів ростини А звірята/ ;жоціжьие .ІІостроеина ор-
tанізuів JIO O:КP7J<8HKS і т ~.11• . . 

На_ш жосвіж учить иао,ІЦQ ті.аьии_ роз;vк моке творити _..vці.аьні конст
ру:кці'і .;J:,бачучи жоціжьні констру:кціr в nрирожі,nрихо:.Имо .-о uі.ааом nра
ви.аьного lt раціона.аьиого аак.аІІчеивІІ,ІІІО .-оцuьнJ: :конструкці! в nриро.JІі 
рівно к.~овста.аи в На~і.JІОХ розу~иого .•uаии• Творцв nрирожи- Бога. 

Атеіст .ІІИвитьсІІ на .ІІоці.аьність у nриро.JІі,такок nо.-ив.аІІе-rr,а.ае в 
своїй вnертооті :каке: Ііі,ті жоціжьно .ІІостроеині конструкціr в nрирожі 
не "а.аи ні11кого роа;vкного Тво;:ця - ·вони nовста.аи nриnаюсовим збігом nри
рожних уковин. Роа;vкіетьоІІ,вік тах твер.ІІИт-ь,бо- так Aouy хочетьоя,а.ае йо
го тверд><енка таке иероз·укне А ке.аогі:чне,ІІК бу.ао б тверд><еин•,що nримі_
ром гожиниик або ра.JІіо не в витвором _розумного жuаинІІ ЛІІ.ІІИИН,а. витво
ром nриnа.uсового ·з б ігу ріжних -qa стии го.-инкика чи ра-JІіІІ.Не · .ІІИВно ,отже, 
1110 nса.аьмоnівеuь 'назвав атеіста б!І>зуккиu. ·· 

ТВ ПрОТе МИ СТріч8еІІО атеістіВ 1 ІІІО В імІІ наукИ-ГОВОраТЬ і ПИШУТЬ ба
гато ось таких 1 тим nо'жіб'них нісеи·ітни'ць;заnереч;ують існ;уваннІІ Бога,а 
.n:еІІКі незр11чі JІІD.ІІИ нас.аіnо nри!!мають це атеістичне ·-n;устоме.аьотво за nра
вду,_ІІ)'ІІаІDчи,що це нау:ка,nросвіта 1t noc"r.yn.Нa· JІі.аі :о: це,що атеісти навча-
ють,не е':о:ажна на;ука,а -~.аьш,неnрав.~~а,фантазіІІ й безумство. JІ.Юків. 

чи івАн. ФРАНко БУВ хРИстІЯнйном? 
/П.ва rіог.а..ідИ •похо Івана Франка: :като.аиuь:киА і еванге.аьський/. 

Свого часу ;украrнсь:киtt гре:ко-католицьки!! василіІІнсьхий орган "Місі
онер" ч.6 з· 19'36 року ,"ІО вихо.-ить в Жовкві,Галичина ,nомістив в-ідnов;І.хь 
на nнтаннІІ,"Чи .І.ван Франко був 1С'ристіІІнииом?" Ві.n;повіжь ось яка: 

"Іван Франко знаниV. у нас nисатель,шо покер тому літ десІІть,рохився 
з христіянських рожичів і наявжав за молодих літ до хат.Церкви.Пізні~wе, 
каzуть,nерейmов и~ православе.А закінчив свое sитте~відказавwися ві~ по
ехнания з Церквою і Богом.І[ехто виnравдував його тиu,.що а·nос.аіJІних лі
тах свого житт11 none.в був в бо:о:е·віл.аа.Та хоч ее була nравда,:цо nок-іІtний 
ІІкийсь час nереж смертю nопав був в умову_хоробу,охнак ті,що його nереж 
самою си.ертю віжвіхува.аи і стара.аис• пов .:шати з Церквою і в·огоu.заяви.аи, 
шо 1ван Франко міг і nовинен був сnраву свое~ душі nолагоl!Ити,а.ае він 
до останньо! хви.аі віІІ сего ві.ІііІов.аавс•• 

· Такій v.інчині відПовіжала nуб.аична діІІJrьність nокійного в його nись-. 
u:ах.в Них висківав він христіянсrво,.клив собі- зі Святих,.св.Письuо натя
гав на сnосіб зрозуміння безвірних ~ ніакоr на~tnрирожности Не признавав 
Христовій Церкві і r;: обаІіяениu nрав.~~ам і таrнствам. 

Покійкий мав значний вnлив,особ.аиво на стуІtенство .• Сем-у вn.аивови 
треба божаА в значній части nриnисати ое,що nіJІЛІІгаючі ~ого вn.аивови 
тратили з-часок віру і ставаяио• або обОІІТИИІІИ'JІJІІІ реліtі'і або навіть ;:r 
воргаки. · · · · ._· 

З тих то nричин 1 nа~ІІть·nро Івана Фра..-а б;уде д.ая вір;у»чих христі
ІІн завсіJІИ зв11заиа з сукною nамІІтю,шо був ое аnравді nисатель JІу:о:о робо
ташНА 1 жу:о:е n.аі.ІtНИА,а.ае те:о: вуІІь:кого 1 низького світог.аІІ.ІІУ 1 ІІКИМ в зав·· 
сіl[И світогЛІІІІ uатеріІІJrістичний,не зроз;уuівwий JІО кінцІІ свого життя ні 
Бога,ні його Христовоr Церкви,а тик самим ні nравJІИвоr ціли .аюжського і 
народного mття,ні тек дійоних Іtого завжань і обовІІзків.Т!!.аант звихне- .. 
ний 0 В"!Нищений безвиглІІхною боротьбою з віро~е>,реліtіею''і Богом,розбитиА 
на дyru;j. 1 серuі,так і закінчив життв свое ві.а:кинувши повлнанне з Боrок" • 

Знова ж часоnис ,"Віра і наукаn /ч.6 з 1926 р·./ ,оргаІ< 7краrнсько~ Є
вангеJrьськоУ Реформовgної Церкви на захілно-украrJІиських зеклюс,який ви
ходить в Ko.1J:OJ.~ИY ,Гали'Вtна ,.по~о~істив спідуІОче спроставання внщ:енаве.-еної 
віхnовіди:n1/Іван Франко ніколи на nравославІІ не nереходив. 

/докінченнІІ на отороні 11-ій/. 
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~ ЛОНА Й КИТ. 

+.. /!окінченма·зі сторони 5-тоr/. 
і.І.Б.Сутон оnисуе,ак "Ежtартаrн•.хитобоRний корабе~ь,зна~шовши ки
атакував ~ого.О~н-з qовнів ки~ nерекусне нв_~ое і,nроковтнувши 
ніксона,nоринув з ник,а~е,повернувШись на nовер~,викинув ~ого на 

шки розбитого човна,nобитоrо аае ~еа серіозних ушко~кень. 
· Ці nеревірені виnа~ .аово.аать nевну кохаивіать ~~• каша~ота nро-

}втнути ~южину і знов викинути rr киво~. В виnа.ху Йони Бог звів усі 
ставини· так,що ·асе - бура,забобоин·і катроси й каша~от - з1Rw~oca так, 
сnроба Zоки втекти віж·дорученна Бога·звеаиса на нівець і свое~· 

робоІІІ !!Іона аише··nерекіжаваа,"до ві.а Боrа· втекти не мо:кна.- KOJJИ Йона 
оnові'tував в Нииевіr nоКа~а,то вс:е;веанке кісто зі всів~ старwино~ 

рка&ІІись і ста.ІІИ .ити nраве.ІІНо. · · . 
\ · -Aire досвііІи Zони ira.aii г.аибше зна чінна н:і.ж сnасіннР.: Ниневіr вод за-

J~беаі R кари :!:ого сзііого з·а: Дезертирство.Перебуванна :~оЕи в киті .ри 
ОІі.,ко~и він був nохова~. в корі,буао nророцтвом про три .ані,шо Хри-
1Тос буз nід в~а~о~ с~ерти ~о nоскресенr.Я~ристос каже:•ЯК Зона був 
rри ~ні ;;; три но'QІ· ·D- кита ~ череві,так б;v~е R Син чоJІоnічиR три .цні й 
фи но~ D серці з'*'аJІ1•./Ма~!'е8 1.8•ю/· · 

аонз не хоті~ гог,орити нинеn1RЦ3М про оу~ за гріх,неnраnду й без-

1 1ожність .Ісус Хрис.тос узяn н9. -себе наші· nро=ими на Голгофті й теnер 
~ого ранами ки .оз.аороЗ.ІІені. -

ЧИ IВAн·.-..J.>Affi,O ВУ9 ХРИС'fІАНИНОJ\1? 
/докінчення зі сторони 8-or/. 

а/Ціле· своє ки тт а був nоsднаЕиR з Богом ,бо кив,і nостуnав і навчав 
nісЛЯ ;хуха nравци і .любови,акі nо черnнув з .Щтання св .Письuа /'tивись 
Франків "!l:i:t Ізмарагд"/. · . 

З/Франко ніколи не висківав.хрНстіанства,не кnив собі з сватих,Ко
трі д~сно б~ли заслукили на іка сватого /диви Іван Ви~енський І.Франка/ 

4/Іван Франко не"натагав св.Писька на спосіб розукінна безвірних", 
але :ооз1:ірковував своїм розукок так,де католицька церква кахе лише на-
сліnо .вірити. . __ 

5/Іван Франко nроти К:ристовоr Церкви· ніколи не вистуnав. ,але -висту
nав л~:.оти :яелрав.nи,;та кривJЕИ,.та з~ирства,.та .JІ:eztaчoro життяJІта злоби.,та 

туnолобости nекого-з греко-католицькогоклеру-і не на те,шоб їх зни
щити;але направити. 

6/Обоатиою,себто ба~дужио~ ~о с~рав греко-католицтва ставала укра
інСЬка 1нтел1tенц1и не через ~рuи•а,в. ІеJ'еВ 'Е&;;Н!О J;"реvа-катапи••ька нgу
ка nо з і.Q,::rдла nоза ц r.инішнь·ого купьтурного світа. 

7/~ла віруючих христіан-rАр3Унців П3~ать про Ів3на Франка буде за
всіди р~дісною n~матт~,бо був ц~ пмсзтеаь духе-робо~щий·і ~уке nлідний, 
ширового і високоГо с'вітоnогла.D;у'>.І<киu в завсі·ди світогпад щиро-іде~ноr 
лю~иnи,'!о розуків Бога і роз)'1!іе,Dіо .:!!ог-о Христова Церква ~ає. бути nдо
мо.м м:о.Jr:итви~ ,а не ••• 

ІваІf .. Фран~о біJtьШе від 'ус:І,х 'українців nосідав nра-вдиві· цілі- аю~сь
кого й нароцньоrо :китта,а тако:к ясно розумів :киттеві зав.І!анна й ·обовяз
ки й хотів тому навчити навіть. і грекао.катопицький клв~,хотрий його за 
це люто nересліцува~.а оо.Ваёипьнни в тfй.нагінці все рей вели.Франків 
Та.&аНТ був Та!СИЙ КОГУТНій,що· н:t,коnи·· не ПОЛОИИВСR; В ;:>оротьбі З крИВ.ЦОІD, 
яку вік тпукив -мечем свого со~~;ова ,навіть коли за неr 'ВстуnаJІИсь і обор.он-. 
ці в uеверендах , · . · 

В/Закінчив овов житrа Іван 4·ранко так,ак кив:.в Бозі ПраЕди та J.!ю
бови він жив,в Боіі й tuep,A нак в його сЛіди йТИ• 

• • ОшАвЬьК.r ·вісТи: · • .. • 
В четвер,29-го серnна:;в сал-і україн·ськоr греко-католицької uеркви 

зв.Юрія~свящ. А.Редкевич,nарох тіеї церv.ви,виrслосиЕ .. 
- · . · відчит на тему: "Загроза світової ві:tни". · 

В nятницю 0ЗО-го серnна;гроJі.А.М~зИка ·виїхав на ко.:rрес. українських 
с~аL(іоналістів,акиV. відбудеться в Ню Rорку. 



-~,-~.J\{. SІNCLAI R, F3)\_ .;LL-8~КC& }С .ANDER""SON, БAll[ 
.\.І!ЗОt>-~ТV J fІСШfС,ВІ'.АСНJ.,КИ. . 

: - ~и: . -
і . Bвnk of м..n•r"a~ --Вtа:іІ!Jощ>;, · -

~ ~R-ІЄR:sё;N~C~~(~нre71.Гl;·a?RA~s!iEf~~ 
( - А'!ЗС1"'-ТИ :1 ПО!З:ІСБJІАСНПіlі. . 

~r.Grierson,l..C. ,1!r.1'.E. .• t.:re1.ghton & ~r.n.c.~r~er. 
1 . ox·:rj_""'=-· 
\__ Cзnadj_an B&nk of Coi::ІDt"r.:~a,Oshawa,Ont· • .Phone .120. 

(' -· ~ -~- ·~ ~"- ··c:бr~/\:\J'(' [;А N r~ І S 
АдВСh.АТИ 4 ГЮ.t:З03Т.;.АСЮ~ •. · 

----< 
J.fr.Gordon :::..iJonвnt,l:..C. &.Кr.A.llШ І.A.nnj.s,B • .O..,LL.B. ) 

~ ~ 7~ Simoce 51:.::1. ,Oehawв,Ont. Fhone_!... ___.. 

( LCUІS--5. нv·м·дІ\1--~-- -~~=--1 
і Of:fiuo Phone 67. Ад'3СhАТ,:1ОЕНСЗ.,'.'АС'і::К і НС7АР. Res.Phone 2544-W. / 

Перево1W.:rь щ:ві~~~:.і ~ :r.-!:.tpнi спРа~и. / 
\. Sui te !To.l, .Royo.l B!Lilk Bldg. ,25 S1mco~ 5t .ri. ,0-shawa,Ont. / 

(/.._ ____ . --=---- -~--Jo5Trн7··p-AiiA".r\ГGAN :·Е.А ~~~~~ --· -=-< 
І_ A!'ЗC~:AT,;:JCЗHCВ.~AGFJk,K і HC'!'AF .Вv.ксну" Е~і nравничі сnрави. ЕУ.з><час J 
' r;:oc;i. · 

143- Kj_ng З:t.Е, ,Oshawa,Ont. -- .l-hones: Offj_cc 445. Res.8:"7 . 

(~- --:=--- ·о'k~s-тРнІllї'Р~-ьrкгттs_т __ ===-==-"=---1 

І Е!:~.;!~о:ІВJІJІЄ .зуСін"екзз ... ~іr.ує Х-і=Є~ a!"~apJ!l't.:>a.t"вжv.naє rаз r.ри· ВУ-тягу- ' 
Dа:-!ні :::у'Jія. !-іорса .в:о услуг. ) 

~ Cor. Xj_ng ~ 5imcoc 5ts.(ovcr Bassetts). 

(-~: . =~~'=15R::·vv~R .GH_FcІ~D:[:TПTПsl~ =--~~-=-...] 
Офіс: 

· : Regent Theatre :Вuj_1ding, 
•. . ~lng S:t.E. Oshawв,Ont. P_hoiY:.'_S: Off'lce 1780. Res. 866\/. 

f_.-_~ ---,~- ·= -~-,~ ·· -с-:1~ flTc~к~"=c>r:>т~D--"~~~.,. ::~=--=--J/. 
Offloe .Phone 1516. . <'Er .іС7FОВАШ:h Сl·.УЛІСТ • Res.?hone 2526. 

l ~вт·J;. _.кю:zок n: о о;;іку оче~. Пгода.є оку л~~. 
Uisney Block, L9~ I:ing S11·.E. ,Osha71a.,On-t .. 

(-~ ~-- -- -~ -~-=-~-~ -.,--~бR~:·д~5н~r~=-r_~~в-R·ос-===~~= ~- ~~-
і Of'flce Phone 1957. •. D 3 1і l' 1 8 т. ~es • .Phonc .о81. • J 
1 .t!inpaв .. :~лto: .,~:tиривз.в й вст:JВJІІІіЄ зу::Sи. 

. 16 S_1.mao<> St.ll. Oshawв, On1>. / 

(----~~-A~ws·G-RtTR-6~-R-. [УнU-м Рн RE'YS ) 
Ад~ЮкАТИ :! НОТАРІ. j 

f За-::rj.;-~:.)ТЬ !3с_я~";_і с~~р~іви - !~1р!іі й u::.-.Р.і.r:ьні.,.. _ .. 
2"%~ 'S1.r.lcoe Jt. , ... ;, ~Os.hswa,Ont. 2hone .J160. 

-- ·-·· ----------------- -- -------------



ТНЕ BURNS- СО. LTD. 
· OOrner Si.mooe &. DDg S"ts. 

Osha-,On"t;; 
PhoDI!! 248. 

BCIJIJIКE ОБУВЛ, ПАНЧОХИ ·n БАt~. 
Ус~уга для Українців икнайкра~. Захожьте. до нашого ск~еnу Я 

_кJІИчте других.· 

Your I.D • .A. 
Druggis"t 
Phone 22, 

THOMPSON'S DRUG STQRE 1 --L~ 
1.0 Simaoe 3-t.s. ,oshawa,On"t. tYour. I.D • .A.. 

Пригото~ивuо ·ріжні uежиіutни nіо~и рецеnтівJ . Druggis"t 
nродавко ріжні uежицини,_фі~ЬЩІ,оцукорки,циrа-· Ji'hone 22. 

---,------'Ре.ти_ :ra ін.Чес.на обс~уга.Везn,ІІ[атна доставка.. . · , · . . _____ . __ ....J 

с • .Кури~ ів. 
• св І й д.о ~в ого"· 

Це такий КJІИЧ і такий nравживо український,що щоб Яого не знать 
на які мови nерек~адав,то все одНо так гарно не вийде як no· україн
ському: nCвiR: .цо своrо·" ••• 

Самособою.що наu,ик ку~ьтурниu ,ІІ[Ю•RМ,зовсіu не nотреба такого 
к~ича ані nовторити,ані в· часі добро~: нагожи за· ним аrітувати,ані ко-
гось nереконувати~сsо ми і так~:асе куг.:уе~о в ••• чужих... · 

Клич кп~чом~ а жити треба. . 
Я зовсім з -взии noroд·r.yJDcь".шo ви тільки кличете-"свій до свого·11 ·". 

а ідете до свого noJIRKa чи жидка купувз.ти ,бо ану ж українець дороби
ть.с~.t.? • • ·• 

· Ачу ж ві~ зб~r~титьсg,.q ви ні,- і чи не може тоді чоловікові сер
це тріснути з ••• заз.црости?- ••• Во noJIRKoвi "і жи.юсові,икось навіть "до 
.1ІИІ..tя: 11 з биЗнесом ,.~е Т!З.К ІUС н.::twому Іванові .,чи Грицькові. · 

Ви ті>Іьки nодумав те :Микита Гриниwин,- cкJien міш"них то ае! рів ,<і бо: 
ІЕ:'1Н Джаrан,.~ М:!\СRР·-~· Hi.,нiJUC не можна в т~ких людей і з такими ~:~:з.з
виськ~uи купуrі~тц~ціддержуи~ти їх,-·хгй ~аслиnо ••• баккротують ••• 

_Том ВJІасне ми :к yeuo вс;uсі речі в nана Ржеnи,в nана· Дронrа~я, 
в Пайонка,Кwижановскsrо,або в nана р н ер а, ~нка а, 
м:а ••• Одним словоu:: "Свій до Свого"... ·-

При'uіроu ми,куnуючи всюС'і то·вари в nоликів,сnоиогаемо rx,a на се
бе вкладаеаtо ярмо. зо звички,а вони зн~в1,зароби_вши na нас,посилаютЬ 
надвижку зароб>Іених гроwенит в По~ьщу з маленькою доnискою:"д>І>~ ржон
ду nольскеrо,на уржондзене nацифікації"··· 

Еу,а"ржон.ІІ" не від того ••• Чому б не nогартувати українські сnи
ни за їхні гроші? ••• І Гарfуе букаии,аж трі~ить.Мсвляв- це за гроші 
ваших несnацифікованих "браці" в Америці ••• 

А скільки наших rрошенят nопJІило кояись на відбудову ••• "рйчизни"? 
За те - і н8 те,маеuо кох~ну ~ольшу,ика нас бе,бо ии Як не биті, 

то nлачемо; -за те .а:оне..а:авна мали ми "-.ІІзя.цк-~:n Півсуцькоrо,що ·нас' віша.в, 
току n:e можемо :uати· св'овї дер.Жа._вИ ,шкапи ,універс"итету,церІСВИ ,т~ ~е в . 

. дода т:ку маємо г~рНИй ,щлихотний "nри домок": Іван Череnахо. ,гербу к.-..бан ••• 
. Але шоб nан Ржеnа здороВ>ІЙ був,та й гарt<о торгував,і щоб ПоJІьща 

"ив зr'іненла" ••• а решта все баrател·я .••• На.м по:цо ·школи,церкви~уні:ьер
ситету~баrатих людей з вппивам~~диnльоматів,куnців,ліхарів~а~вокатів, 
учите>Іів? ••• Краще хай вже чужі друть•·· 

Самособою ,що . nан Р:жепа иs n і.п:е 210 Івана д.У.аrана куnувати Т:JВ:ари, 
бо· як до каба.на !>.ти,та й J:!ого nіддержуватИ? ••• 

- ІСомусь ;ха_ вол·ів ,.а комусь :;~to бумаг - :казав небіщик Мартин Борул.я:. 
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~-каи чоа - жити треd'а- .. 
де нашим до бизнесуІ? r~ечкооіrІ 
Куnуючи в чужих,кн ·ма вмс nодві.~ну користь току ,що й ков;:r чуs.у вив· 

чаеко.Прихо.цить,nрикіррк,l'аврипиха .ІІ;о Cl<.11eп;:r пана ПайоНІ<а і: 
- .!Ьінь .~~;обрий пануІ llloJ<e п~ ·-..ае :Пітній иап? Бо uo): жаRТІІека 

страх кохайов пsтніЯ · хляn,а м,уй -чоJІО'ввк·,.то вже nшиі1&.U.в за н.и~"а- як 
ще nouacni каспоu,то таки:t cuaчнvJt,щo на.ц3івіцьсі не мо:асна ••• 

З боку спухав nані Пайонко"ас ·. 
- A~,RK пані rавриnіха ладне no попьску uуві,як родзона полька 3 

под саме:t Варшав~:... · 
Вийде Гаврилиха ,а nані Па::!онкова до куJ<а-: 
- Кабанка rлуnя,nОЛЬСЬкі 9НЗИК ~зскудзіІ ••• 
Так ••• так •.• Не знавмо ки ще,шо то nаі.щ)ікація ••• Як би ки .зр_али,то

ді знаm1 ~ в кого ~о куnувати,а всяких Пайонків і Ржаnів,та Кшижанов-
-скіх ~l!Иі.:!1.ли б п;:есатою С'І;ЕЦі[JС.С?ІD• ~... . ... , •• 

Hcua у нас,лю.ци зобр1,талану .цо ••• сва~х ••• 
Vи навіть .. як .nобачимо rtaнa .Fжепу в новоuу авті,Rуnленоuу за наші 

гроші,то в нас аж душа радувться: · · . 
.диви ••• .циви •• •яІ~е rарне авто мав "звича~но 68.ra тир ••• nевно за-

платив зо три тисячі •• • · · · 
А иаіп.;пх не да~ "'Боr,ві.:.tваж:J-Іться куnити перецnотоnавого ФорЦа з 

трьо.'.!а колесами за nя:т.ку "то: ·. 
-А циви ••• а· він вже ІоордО!І їзцить,на коJЕінах. !Sи ти їздив! ••• От 

~орооивси,nа>:nюка,на~ <'!и :tого грім вбив! ••• І куnуй в нього! Дідька! 
За те,мої милі Аuориканці,яІс ідете на зб1р:ісу.на народні ціnі> то. 

валіть просто 110 .!!Jкаrана • n:o Г ,;инишнна ,.цо Шевчука 1 других таких самих 
- ха~ дають, ІtрабуГиJ. Зо><и ж укра.;:нціІ Тоді при га даt:!те одно" у -~ .!(ру го" у 
':tого н:аціональttість "вдарте з струн у nаТріотизму "хай йому лице чзрвоні
є зо ••• ску!Іооти ••• · ~ ЯІ< ска:w:е ,.110 не .мав."б9 й ото наші n:e піддер'\fСуюТь "на 
паnір tiGгa і в ре.п:ак.ціюІ Т-9-К ~йте ~.·доб .дітям свої:м за.кз.зав 
і ск~еnу відріксл ••• 

До Р::rк:еnи за збіркою не ходіть."6о ше готов вз.с за двері викинути" 
та гарними слов:нІи П$:>!1ро:•..!ати ••• Зреwтс;>ю"ви зн.3.·вте"що п.ол..я.к~ і жид Н!і 
В9.ШУ СІірзву не n:.~сть"бо ві~ ї'L нене.ви.zгить Т'1.К саио"я:к вс~с":5езтз.л:.lнни-'t,. 
заздрісних·. . · 

Як хочете свого чоJІов~ка т·.1к піцдержзтІ-:"'DоСS 7..ому із дня зробИJЕІ.СЬ 
_темнfl ніч.".беріть у н:роr.о тов~Ри на· Крецит і Еі.кол:и· н·е nлатіть.., - Н:·::-tто
мість гріwми з-з.повР.я~те wуфллд;~ П~.~онків і Цужерuанів •· •• Во:1:и B'J.M 1Со-. 

- .п:ись за. ·re ь.цесятеро ві..п:nлз.тлться. ••• і cnp~.lБ:t наша сз:орше виграв ,яК ~у-
!tемо ТіЛЬіСИ ••• rречкосіЗ:.. • · 

Тец; наВІ F3fJІІиfl :клцч зиlяйІІ!О на: ttCeUt,зa збіркою- .цо сВого~· 

I<ynysa TJ.: ~ JIИW В .ЧУ:кОГО8 : •: • • •· • • Ц~ТJ!ОІ!Т~ЬКІ-\!1: "НОВИЙ час" ·• 
Безбожного :,;yma баz:з.в злg_;неі ·наМце зми·лування .в очах його навіть 

приятепь його. Книга Приnов. Сопоконових ·21: 10. 

г--- . BALE'S Sно·~~~".........-------,-,-
с к л Е n о s У в я 

і Тут набудете черевики,яких Bau· ~ре~а й по такі~ ціні,що· можете за
nлати ти .Обслуга якна.Jtчеuніша .Прихо·дьте й кличте сво;:х nриятелів. 

18 5imooe 5~.Sou~h,9shawa,On~. Phone 175. · 

. SING Vv/NG MACHIN Є НАЙЛІПШІ В СВІТІ 
Про !tаем:о !о.!!J.WИНИ no· шиття no nрисТУrі'ннх цінах і на .легкі сплати .Мавко 
в~ і ча.стJ_1 n:o аt:аwин"оливу й голки •. Мо.Ж:ете набути також. у:живані..,цJІе ·доб 
р.~ ма~ини no дуже н:изьк.и;< цінах.ЗверТа.~тесь до нашої .аrенції..,а ми ра
до уд~-'tюІо Вам всіr.яких інфqр>маціJ:І. Наша. адреса:- - · ., 

Mr. Jі'.Т.НоЬЬз, agen~ .18 On~ario S~. ,\)~hawa,\)n~ • .i>hone, 635. -- ---~-- ---------- --·-----------------·-----· --'---".. 
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• РОЗМОВА НА ТЕІІУ XE:>:ll /Продовження/. 
7.Металі ~ пе-мет~лі • 

• др ій: Вернімось до елементів .я: в.же казав тобі за хекічну енерrіJО.Кож-
8Й елемент мав ріхну енерtію.Кріu того один і той же елемант не однако-· 
о злучається з ріжними елєкентами;наnриклад,хлор дуже міцно злучається 
мета.п.я:ми.,як от - натрій.,u.ідь"аал"ізо й так даJІ.і.,і зовсім не зJІучавться 

ео злучається дуие мпяво з не-метаJІями.,к.к от - вуrі~ь~сірха~кис~Qрол., 
вот і т.д. 

~еnан: Це нове спово - кеталь; що воно означав? 
~дРій; А бачиш,всі елементи можна_розбити на двоє.Одні,як от- золото, 
~ібло.,мідь.,запізо .- бли~ать.,їх можна куВати.,вони неnрозорі; ці елємен
іІ названо · м е т а л я U и. Усі ж інші .. ЯІ<і там " - І<ислоро.а"азот .,сірка" 
rгJІерод - названо в е - .tf е .т а ж я м и.або меТаJІоіда'ІІИ.ВИявилось,:цо 
rеталь з не-м:етаJІоІі зnуча"в~Ься ж:вавіm .,н"іи металь з метало:м:·.,або не-ме
rаль з не-металом .І чик менше схожі nроміх собою елементи·, тим міцніше 
юни злучаються.- no своїм хемічним ознакам металі й не-металі сильно 
~ірі~няються.Усі не-металі міцно зnучаються з водородом 0 металі х з ~о
аородом не злучаються ·в ~іцні ск~адники. 

8 .кисло·ти 1=1 основи. 
\ндрій: Ще в одна важна ріжкиця між металями й не-металями:металі й не
lеталі злучаються з кислоРодок,або як кажуть, о к и с ~ Ю ю т ь с я,цеб
rо переходять у нові субстанції,що названо окислами. 
::тепа:n: Ми мали залізо.Чи м:ожна ска:зати,,цо то..а;і залізо окислюваJІось? 
\ндрій:Так і треба сказ~тьІ Тоді залізо окислилось у окисел заліза.nро 
)кисління буде річ оnісля ,з. зараз nри.ІtИвимося до .. тіеї великої ріж:Юіці, 
uo виявляється у вдз.чах окисJJів металів ·1 не-м:еталіз.Ти 6ачив,.як гарно 
rорить не-мет9л сірк~.То вона зпучається з кислородом,цебто nеретворю
:ііться в· онисел сірки; цей окисел ,з 'є..11навшись з водою ,дає скл-:-~дн:-~к, '110 
Jветься сірч:з.ною кислотою,або просто купоросні:Ім м':lсnом .отак сзмо всі о
<исли не-l~ет'lлів у ~ЛУІ!-і а во..в:ою перетвор~ються в нові суС'іст~нції - ки:: 
::лоти. 

-----

1:· 4:7 ~u~~ч~~~~ Хf~АІ;~К:а J~~~~~~~o .. 
айліпша пожива no ум ір:кованиХ цінах .Продаємо ..,_арожене ,co.ny ,циrаретк 
циrари ~ тютюн.Отворена до nізної ночі,також у неділі й свята.Коли 

1 nриїзд~аєте. до Торанта ,захоJ(іть .zr;o нас ,а u:и радо пос.'lужимо Ва.u • 
і ____ . ___ "-_:_Чумак,власт~а. 

[ Phone 1831-W. J: SEl~ o~~f /{. ,os~Ifa~o~~-HLJK ~hone 1831. І 
І УКРАЇНСЬКА rrocEPHЯ й БУЧЕРНЯ.nродаемо споживчі продукти по уміркова~ них.цінах.Проnукти свіжі.Маsмо. смачні ковбаси,шинки та інші .uясиsа~а І 
І також молочні вироби .Обслуга чемна 1=1 ск ор~ .Безплатна доставка • 

PETER SABA --УКРАІІ'--І ЬКА ТОРГОВЛЯ 
Phone 935-М. 28.6 A1bert St. ,Oahawa,Ont. Phone 935-!4. 

Всякі м:атерїї до wитти~нитки,речі до г8.фтованн.я:~жі~?ча о.п;іж,а також 
одіж дпя ~івчат і дітеП.СведР.к,nанчохи-1=1 т.n. УКРАІНЦІ,СБІ7. ДО СВОГО! 
ІlАМЯТМ;ТЕ,;>JО ЦЕ ОДИНОМ УКРАЇНСЬ.КА ТОРГОВЛЯ: Б ОШАВІ. 

Phone 383. 183 B1oor Зt.E.,Oshawa,Ont. ?hone 38:3. 
- - MAPLE LEAF BAKERY . ~ 

0)(1-;НОМ Б ОШАБІ УКРА·ЇНСЬКА ПЕКАРНЯ,яка випікає на!::кращи!'\ хліб і вся
кі інші nечева .06с1Іуга скора 1=1 чемнз. .Пит!і~Те за r:с..ши?.f хлібом у с~ора • 

УІСРАІНЦІ,ПІ.JТЛЕР,.\У;;ТЕ СЗОЇХ БИЗ!!ЕСМЕНІБІ · 
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~теnан: Вони хіба всі КІtОіІІі? 
A.и-~ft:--:- ~--ВСі КИСJІі Н2 СІІ:t.ІС СКJІ3.1tНИКИ V.З.JОТЬ ЩА 'Й .другі DЗНSКИ"ПО 
'<КИМ ЇХ ,/18ГКО JІГ3д~ТИ ,Є В ПрОJ!аЖі TSK 3ВаНИЙ .ІІаКІІ':9'СОВИЙ nапірецj>,ЦебТО 
l!шірець:nокрашени!І у лакмусі - т_а'киR .ск.аадник в .ОТ' бачиш оці сині ву
•енЬкі· СТІІJІКИ .це з тоrо ·nanlpц» ·нарізано ,пк о.!tин таки.!:! шмато~ок НtПІ"ОчУ-
-::ірчан-ою киспотои... _ __ · . , ----- - · 
:Jтепа:н: Він з сюrьо·rо ·зрОБИвсь червоРиіІІ 
Андрій: Так червонів лакмусовий nan·!p ві.а: усіікої кислоти,наприклад,в-ід 
соку кислих овочів: з JІбn:ук~"з кисиJІи_ці"з YCJ!:KO~ я:го.ци"так само 81.4 оu
ту"кисп:ого мопока"і ві.д усього,що·мав кислий с~ац. 
Степан: J!al! мені цьоrо паперу,ІІ хочу на в·сьому це переnробувзти. 
АндріR: На,візьми.А зараз я тобі покажу трет» ознаку кис.аот.Я сиn.11ю в 
1ІКЛЯНОЧJСУ порошок мета.ІІІІ -маrнія й о·бливаrо теnер. сірчаноЮ кислотою. Чути·
·uo шипить .То ВіІЛі тав з кис.11оти rаз·:.Jtивись ,l!oro можна заІ'!алити .Ба чи•n, 
він rо:Рить .l.(e воШірод .А маrн:І.Я щезав .Вихо',ІІИТЬ >метаRь_ маrніІ! ~амішув в 
кислоті вод_оро.ц. слота- перетвори.а11-сь у нову субстанці»,яrсоrо місто во
_щроду .заступив маrній.Це на~rоJІОJ;ІН:І.ша ознака- ва:І.х Іщслот. · 
Степан: Через· •qo на':ІrоJІоІін:І.ша? 
Андрій: Во здібність метаJІів виділятИ з кокної кисJІоти водород доказує, 
''10 ко::tна кислота мав во.аоро.и;. · 
Сте~_nн:· Так це .всі складники З водарадок - кисJІотИ? 
Ан.дрlі"!: Е,ніІ На.прикла.ц"во_Jtа"опирт ·або нафrа .. ~оч 1 мають воJtо~_.д"але 
вони 1:е кис~1 ,не ч:ервонJітР' лl:І.JСм.усу ,." каrнівМ не ви,r:rілІІють вод о .ду "зна
чить,це не кислити.~ожна ока~ать"що кислоти це такі складники" кі злу-
чаються :! маrн:І.t~м· 1 виділя•іть ·c:&:I.R водоре 11· · 

+ 1'" 1'" 
Андрій :Зовсі.u. інша в.да ча окислів .що ви творюються з .металів t.Вони вЖе не 
оказують ні одної з трьох кислuт~их ознак.Окисли металів - це вже .ін
ший рід складників.а~саме- осн о в и.Осиови no своїй вдачі протилеж-
ні кислотам. · 
Степан: Мені це "ІОСЬ не ясно. 
Ан~оій: Ось тут біJІа nаJІочка rдкоrо натрl.дивись,як вона ростав в воді. 
Цей лакмусовий nаnірець- вже.червоииft в д кислоти- я його мочу в цьо-
му натру... · 
Степан: nапірець з·нов nосинівІМоzе він від хислвти знов nочервоніs? 
Андрій:· А ось "ІІИВИСЬ. 
Степан:· В -:.о:И:слоті знов черво,J:Іі~ t 
Андрій: А в основі знов синів,~дкиІ! натр це - ·основа.Ще ясніш ця npot:Sa 
виходить коли в wкJІянку наJІити води І! трохи підкрасити її JІакмусом.Від 
однівї краnлі кисJІоти - вода nочерзоиіла.Віц цвох крапель основи вода 
знов синів .Тепер зро.1имо _б:І,яьшу nробу ••• У ці!:! шклянці розпущено в во
ді три зо.,отники їJІкоrо натру і тр·охи лакмусу.l!об ця мішаанна оберну
JІась у червону,треба баrато nрилити кисJІоти •.•• '!УJ<е ,баrато наJІияи,бо 
все почерзоніJІо.КраnJІю,чи дві їдкоrо.натру ••• Дивись·- тепер ми стіяьки 
_я сиnали кисnоти 11. основм ,ruo нема ні синього,ні черво~оrо "а якиRсь се
редній,як кажуть - ~іолвтозиІ!.Теnер переJІиІ! ·усе в фарфорозу чашку. 
Стеnан: .J(J!я чого це? · · 
Андрій: R хочу ,щоб вода виnзриJІась на воrні.Тоді зоста•:еться біJІиІ'! no-
poworc солсіни-:::! на смак. · 
Стеnан: 'l'lo "' це таке? · 
Андр:І.-1!:3 сірчаної кислотИ И ї.а:коrо натру -витворювться глауберова сіль. 
Ії пють з водою від живота. · /1!альwе бу.а:е/. . 

LEM'S LAUNDRY 
·.13& .S:I.mpoe St.S.ou,th,Oshвwa,Ont. 

ПершоУ кляси ручна пральна.Ро6отУ ВИІ'.онувмо в.довояа:юче JIЛR. 
~л~агливих. Збиравмо й .доставляємо безn~атно~ Ціни низькі. 

на~біяь 
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ПРОТИЗАlФННИ~ НІl\:Е..J,ЬКИІ! ГУМОР. 

/Сторінка гумору/. 
В Кана.ІІ1,Злучених .1'Сержавах,Англ:І,1:,Франції .й багатьох других демократич
нr:_х кра~нах nюдИ наход.ІІ'і"ь І:еа<::ияі<у розривJ<у в гумористи•ІНих оnові:данн.ІІХ 
npo оао їх висо:ких уридовців, ~о::!~ '".!."Икlв "!!ержавних І.• ув: ів .Так воно· dy."Io :цо: 
недавн" також у Німеччин;,_.Але з n::..их.:>до:t.; вла:ци гітлерівців автори nолі
тичних сатv..р і каря.І<аrу~:і с:с~ро пере~еонапиоя.,що за добрі nоJІітичні жарти 
гіт::ерівська впа.ца .аа з так:::. нагор"'ди ,.я:rс І:ількамісячні" ваІС~tціїN в конце
три_і!!.нону· таборі ,або навіть заслання на тя·"кі роботи .Опов_Ідают_ь1 :!Jо Гіт_
пєр rrг.n::мipno серіозна людин.9. ,о'!·~ ... ри~ ка:валвр_,'цо провадИть дуже аскетичне 
життя,не їсть мяса,не J<урить і не вірить,~rо це· ви!!де Німеччині на здо
ровля К' •и. він або його сnівробітни:о<и стануть nредметом нjмецьких жар
тів • .Один .гітлврівськиt! чаооnис "кажуть ,.аt:ав tІі!:tти таІ< дале:Е-:о .,'до виразно' 
заявив,.::о "наш рух не толеруе жадного гумору". 

В наспідок такого скрайно ворожого становища урядових чинників до 
всьоrо"що політично смішне .. багато гумористів тепер працюють у підзеu.ел
лі,а то"у Ухні гумористичні анекJІоти про гітперівський режім і самого 
Гітлер~ ІІрукуЮть і nоширюють та~но - так,як друкували ~ nоширювали ре
во.r.Іоційну літературу за царських часів у Росії .!-<едаsно nереловили три 
К!іfі::І:{Іси "•цо на оr:Ла.11Ин:ках мали заголовки" іtПісні Штурмо:виків"" "~авст rе
того"., ".'(рами Ше!!ксnіра", а в ді~сності це бупи КІ'.ижки жартів з гітле
рівського режіму,Г~тлера т~ сатирична критикз філософії расово~ чисто
·Т'И .Нижче nодаю кіп:ькg взірців нел:в:t9.JІьного ·н"і.uець:ког.:> nідземельного гу-
моу~. · 

Стрі~'lе н~ улиці німець сво~ого.nриятепя ~Rоздоровк~вшися з ним, 
каже:"Я чув новий жарт про гітперівlіів.Що Цістану,як скажу тобі?" "дУ~ 
M!lro,шo не м.енше л:к шість місяців тюрми" - ві.цnовіцав ~ого. nрияте.1.[ь. 

Прї-17-:.сло nять н:!.мец~ких грома.ц.ян .цо каварні"nосідали nри стопі й 
мовчал~·:.і:.J. t-:о.і:'ст:::<і~ мовчанці один т.я·r.ко -вітхнув,другий засто:-нав"тре- . 
тіИ nсх.:;-тз.в го .. 1о~ою,четверти~· ликнув слезу,а nя.тий,з:в_~р:н:увwИсь до чоти
рох,т~~-~L.G:.~ ~<а::::е:'",Але ж,прияТелі"nроwу вас"будь~е остОрож~t~ .• Я вже вам 
нерп.:> rовс.риз ,210 теnер дуже небезпечно вести Іtолітичн:у дv.скусію в nуб
,"'ІУ.Чнс:.:у мj.сці;~. 

Сд}-':ого вечера Гітп:sр n:і,щов .цо кінотеатру"але інк·оrніто"цебто так" 
що Е театрі ~ого ніхто не знав.Сів собі гет позаду"на одному з nослід
ні.х міоць .І<о.nи зачали nоказузати образки з ріжних цікавих nодій у світі, 
і м .ін. показали також Гіт:.:.ора "я:R він у одному місці вцго.:1:ошував nромо
:ву.,то вел nублика встаJІа й ІіривитаJtа це~ образок гучни~и оnп.есиами. 0-

~дР.~іоки~ Гітлsр сиJІ...ів і не оnJІескував. Один з театральної Со!fуЖ61 .. ~ завва
ЖИ.іjІL'И це"nрибіг с.Rоренько до Г.::..·rJІsра."штуркнув ~ого злегка в рам.в: й. ка
.же:"Ви .-inwe зробите.sІі"І< встанетА•Я також .nочуваюся та.к"як ви"а~е теnеР: 
-не1езnе~но виявляти c:rsor nочуна·~ня". 

Од!-'ого разу Гітлер відвід;.-вав ~аведення дЛ.ІІ божев1льь-их.Один з nа_
Ц~f.:нтів_,зо:'S"ачи:вши ГітJІвра з . .цале:ка,:кричить до своїх товариwів:"А це хто 
та.і-:ий_"r.цо мав т~кі вуса ,як ЧapJJ:i Чаплін?'t Г.іт_.'Івр чув це і"звернувrщ.tсь 
до зацікавленого nаціsнта"з обу'реннЯІJ питае:"Хіба ти яе зна~w,хто я:? Я 
в Адоль.-;· ГітлЄр ,nровідник ціпо~ ніuецько;: нації І "Пацієнт ,з;Цорово заре- -
готавwиuь .• каже:nАга"то ти такиІІ!І І я np_o себ~ кол:ись та!< думав.,а то~ІУ 
мене забраJІ:іоі сюда".. · 

Одного разу Гітлер скликав Іtеяких nровідних люд&й з Берліна й око
.nи~ь,шоб дозідатися від. них,яІ< загал peatye на його nопітичні реформи. 
Між заnрошеними був також один визначни~ хицівський рабін.Всі говорили, 
що JIIO...!tИ чуються щs.сливиьm"люблять Гітлера і т.n. Але Гітлер З$.ВВахав~ 
що рабін нічого не говорить і аеGь ~с сидіц дуже задумани~. 

· -Чому ж ви,пане,нічого не говорите?-- nита~ Гітлер рабіна. 
- Бо я думаю - віІІ!1овів раб ін. · 
-·Про ·no ж. ви та~е_ думаете? - доnитувтьо.н Гітлер. 
- Питання,нзд нким я думаю"мене .цуже цікавить-.& вам"nане Гіт:tвр" 

відомо ,Е:. r·иnе··rс·ьУ.и~ rtapaoн буз дуже великим анті-семітом ,дуже не лю6и:rs 
жидів.Жиди nережипи його~ ~ого державу,і на ту nамятку теnер їдять 
прісни:>t хліб,так звану мацу або nаску.Гаман також страшно ненавидів жи-
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~опи оам1Н~д~~:абР ~1~1І?~~ри~~Ро~~~Е ск~еп;у,бу~ьт~ і nевн1,'Dо· oбonym!'_o Вас 1 Ваших •1те:t чеон~_ та nposмo Бак nотрібн~ І 
І речі пе ~~кованих цінах.· _ . • І 

. ------· -------~5--~~ St~~~..!Oshawв:,Onj;. Phone 4о, 1 

OSHAWA. DАІ RY LTD·. 
-"-~l Sj,ПІCQ.e .st.s. ,oвhawв,ont, 

Phone. 618. 

ІІоJІоко,содо.ЦІ<а ~ ква~на сматана,маспя~а ~ отарокраввий сир.Наша ко 
· ночарнл обсJІугуе УкраІ:нц1в і Повяків ціеІ: місцезасти через 24 роки 
й rарантуе на цд_ьше -добру ІПСіст_ь і ·чемну обснугу. 

Jt&opnx Гарт і Сини, 
.· впаститеJІі. 

Ціn-~~6го :n"оїіісиіІи ,а на іtоГо "nамі!ткі' "ііfіи'" 'L >i:ii"ft;. гаІ!аJ!овt' і!~ха на ~влто 
Пурім.А са~е теnер. а роздумував Р.~ циj,то то жида ау~уть їсти на ва-
шу nаклтку,nане Гітперо · За ангді~ською nр&сою/ • . . . . . . . . . . • ..... 

~'I<PA'ti!Cbl<A ПРЕСВР!ТЕРСЬІ>А ;Lт;:РКВА В TOFOHTO 
nри 135 Ввверні Стріт,не~пеко ~ондас. 

Вогоснуження відбуваються кожної неціді в годині 11-ій рано нід 
nроводом· nроп. Миха!!па Ф .. сенка. Ра no витаемо JaC;i.x. 

YKPA"!HCJ..KИ:t ЄВАНГЕJІЬСЬКИrі 1<АТЕХИЗМ. 
КсіжниІІ український -евангепик повинен noкnanнo nознайомитися з го

новни~и основ~ми евангепьського вірування 11 навчання. В цьому иоже ба-
гато nомогти ГаІІ~епь6ерзьки!І Катехизм,недавно виданrоі україР.сько~ 
мовою .Коштуs всього 10 центів. Бу до б nожа nани.к, щоб уукра їнсьІ<і <'ван
гедьські гроІІ!ади в Канаді й Зnучених Державах замовnаJІи біJІь"'е число 
примірників -~пя своrх чпенів,а також в;ля поширення 1•іж JІРугими.Заuовдя
ти від: J.Sohipper, :Jeuweg-~2, Нi1versum,Нolle.nd, .Europe. . . . . . •. . . . -· . . . . . . 

ЗАГАЛЬНІ ,ВІСТІ. 
Відоми~ в Канаді ВаоипЬ Свистун аачав боротьбу проти теnерішньої 

царковнс:'f nовітики nJIO*o.q;r.- ;Уl<РЕі!ІtоЬІСІІХі a!SrМ:eфa.І~~'rltr 1 & 'Т11t"'U1Ж1 rфи
с-rуnив до вицава..ння чаооnису "Рідна Церква·". 

д.Т.J!аззр,шо копись nеребував в Ош~·ві,тепер в редакторСDІ.І украЗ:н
ського тижне;зик:~ "НоІ!ий Час" D Детройт ,зп .Держаuи. 

на·конrрес укр~їнських нзціонаJІіСТіD,що ~ідбуд.ТЬСіІ D H~opкy,DiJJ; 
ЗО серnюі до 2 r-·ересия·,nриїхадо д::-ох предста nанкіn українського з •орrа
нізог::~ного ~ціонапізuу г E~poni - rенераJІ Микола &~nустанськиІІ та ін-
жінер ·А.Сціборський. ' · . . 

Н::~йпізиіші neneшi АОносять,що ~бисинськиІІ короJІь nерехитрнr Мусо-· 
діні я ;:: той сnосіб ,що н:~йбогг.тшу ч~стину с_гоrо краю Іжрентуr:'lr: анrJІій
ським та ,.мериканським капітаJІіст~к нn 75 рокіD. 

г1~ А~Ье:-З~--DїХОN""СО-дГ<9~ТТ D~ 
І 3 : Phone 262. 
І Genera1 Mo~ors Sorвp Wood, 
! -
. -------------~pon~~o .JІРОІІа_~енерад Моторз. 

15 x111g st.-i:. 
l'hone 266. 
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