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РОБІТНИК
ПРОВАЛ КОНФЕРЕНЦІЇ

В ЛОНДОНІ

Москві Не Вдалось Розсднатн Британії з Америкою й

Францією Комуністи Програли й в Італії У Совєтах

Уряд Знову Пограбував Власне Населення

Дня 15 грудня Року Божого 1947 Конференція Представників!
Великої Чвірки що мала вирішити справу мира в Европі розбилась:
нідліш-и- о її на призначений час цебто навіть не иизначено рішіїн-н- я

коли знану могла б зібратися Ннесок про відложення Конфе-

ренції нлда американський нредетапншс Маршал піддержаний Ке-

шів ом і Бідо-лто- м Молоток поїхав додому докінчіїшші спою стонес-н- у

пропаганду Уст нішу за неуспіх Конференції Маршал заявив за
Молотовим

Неуспіх Конференції в Лондоні

пір гірше загострив ішсминн Гхо

ду з Заходим Кпнфереція мала ні-

би ладпатц справу мирової умови

для Німеччини (1 Австрії а обер-пул- ап

у боротьбу Москви проти

Плішу Маршала відбудоватн Епро

пу Або іншими словами: Копфе- -

репііія переміпіїлась у боротьбу ських селедців кошту і 17 рублів

и ік демократі піп а тогаллітарнзмом [або 323 кільо цукру $237: пляш

Розбилась на точці воишопо від-'к- а пива 1 ЛЯ (7 рублів): кільо

шкодопання для Москви від Пі- - каняру 100 рублів ($70): півкнар-еччнп- и

якого Москва зажадала ти горілки $1110: кільо телятини

для себе десять більйонів долярін [$ 1П2 десяток ясць від $190- -

і то з сучасної продукції чому

навідріз спротишілась Амерпка-Гритапі- я

а Франція пішла за ни-

ми І коли Моіотпв не хотів по-

ступитись три інші західні потуги

рішили то дальше говорити бу-

ло б пустим марнуванням часу й

Конференцію памкпспо

Про безвиглядністі дальших на-

рад заявив Г)Єішп який давніше

назнав ию коп Ф ер опцію „иаппаж-ніші- ю

кпиферг'ііцісіп в історії св-

іта" а внесок щоб її закрити по-

дав Маршал

По Франції — Італія

По провалі комуністичного на- -

стунт страйками в Франції прнії- - і

шов провал
Італії Мни субо- -

го ж наступу в

про- -

уряду

пана Чхма

тшістіпнпко ро- - [

ппзкол зїхав- -

муністів і яри пра- -

Тепер гуди рішати -

ПШ допч мі- -
і тих УПЯЗИОПИХ

лип під мас страйки ніни- - "
- -- ! „нтіг Ч 1-Л-

ГП І

МП'І'ПЗ ОуДО зііііьнпііі "

карати

Грабунок Населення

лГоспппппші яка тпк хпплИТЬ"

г- -л погі окоппмічппш перевагою

„п кагііталістнчппмп державами
пастіт-- 1

-- зчллась

гнм якої зачався великий гіп

цієї

москов

вдався

пода клясн

ТОЙ ТТЮПН топ ! ііи-п- і

иуватп випустивтн пош руолі
ттїПТТ ТІ

г-чтіпС-
ПО ЯТІ1ВППШПП нині

ТЦО були птд і то

ттотавалпеї чорпім рпп
і від- -контрольованихпівня тих

кликав паПктппппя Гтарі ртті му

гяті ''ттп па пові до

гртдпя я там тпп новий рт-Гю- и

треба птдо дати Ш старпх

Дяе платня робітника

сама - пересічно 400 ртГ

і Ніни майже всі
тів мігятгь -

1 самі шо були під

пайкУБанпям якими користува-

лись прррвая:по робітппкп

Нагмсниш кинрио клич шо но-„Я- И

ртбмь матиме разів

біаьтт покупну сидт й буде сгпер

„1 ямррикавськпм
дасться так

Тим часом справа

--л™ маг Гза нові

яоштус §550 коли перечистити

і
пятниця 19 грудня 1947

па амернк налиту

сов урядом курсом

для 1100 рубллів сукня

для кінкн 500 рублів: кі-

льо житнього хліба іія першої

коштуватиме 2 р 80 коп

для другої більше для третьої

3 р 20 коп : кільо каспій- -

2ш 10 імамів чаю іМОІ кільо

кави $1 125 і т д Усі ні ціни ого- -

УРЯДОВО

§

Розкол в УАПЦ

Священнії Собор Єпископів

Української Автокефа л і н о ї

Православної Церкви на еміг-

рації відбувши 24 жовтня свої

паради в Ашафенбурзі оголо-

сив Соборне Архнпастнрське

Послання яким повідомляє

своїх вірних про позбавлення

єпископського сапу й виклю-

чення з Церкви єпископа Гри- -

рія про позбавлення свя- -

іпсннчого сапу й відлучення

'віл пресвітерів (свяіце

піи-іп- - Ппміпя Бх-гік- я

ііінсі у числі 07 осіб до Аша-фембург- у

„„„ала себе Цср- -

„„„„„ З'їздом УАПЦ" іі про- -

Ігтпеиля нітстушшками всіх 12
—І - І?

ІЄПИСКОПІВ Л АІ ІЦ ВІНіраЛа К- -

раїнську Православну Церков

Раду" в складі 21 осіб з го- -

!лоп0'ю Іваном Горашченком а

ІІОЧСС„оГо полону Архиєпи- -

!п"опа Іо)Н1іа Тсодоровича (і

]оі]рос)і (ОГО стат„ їх

:-
- мНТРополіітом1 Так

повідомлення з Канцелярії

Митрополита УАПЦ Полікар- -
г —

п_ ТҐІР ' ЖОВТНЯ ІОЛОНи -

іУАПЦ Мцтрополит Полікарп

Канади листа від

Апхиєпископа Іоанна Тсодоро

вича з відписом його відпові- -

ді організаторам т зп „Церков

ного Зізду в Ашаффеибурзі"

цієї відповіді виходить шо

Архнєпископ Теодорович від- -

мовився прийняти організато- -

рів того зїзду під свою юрис- -

дикцію називаючи їх сектанта- -

ми"

А тим часом організатори
зїзду повели широ- -

„ (іде загальний страйк
ЛатЛЄНСІіКОГОі Длсксанд-- т

до Ґлспарін ПоііпнЯі Мнтрофана Лилася
Піеміср де падпкував

дії д Стсльмаха
-- демократичному Грнгорія А„тохова і сі-біпишт-

ву

зп зрозуміння його яапох м1рпІ0рГаіІізатПрін
ликів і па те шп не послухало ко- -

Група ия
залнншлпп

кп
ні х-ду-

гь
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ПО- -
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не
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Новини" подають шо 15

ТОКОЯТО

Протикомуніст Організація

В ЗДА

Подає Н П Т" що в Ва-

шингтоні зареєстровався я-ки- йсь

Віктор Байдатаков із
Ню Порку в Департаменті Су- -

дівшіцтва як агент Російської

Лейборитської Організації я-к- а

як каже є протикому-ністнчн- а

організація що дії: з під-

пілля

Байдалаков каже що „ви
борний президент" Організаці-- ї

яка відома також під назво-- ю

НТС" і оперує крім СССР

також у всіх країнах де жи-

вуть протнкомуністичні росія-

ни: на амернк брит і франц
займанницьких смугах у Німеч
чині й Австрії у Франції й Ма-рок- у

в Італії Бельгії Швайца-- Р

її Англії Швеції Данії Нор-
вегії й національнім Китаю

Завданням його Байдатакопа с

вести протнкомуністичну про-

паганду її закладати клітини

Організації в ЗДА
Родився Вайдалаков 1900 ро

ку в Конотопі в Україні є

„бездержавний імігрант" хоче
стати амернк громадянином
членом названої організації є
від року 1930 служив в коро-
лівській югословяпській армії
в 1011 році й був змушений іти

під час війни до Німеччини

Був членом Т-в- а Російських
Письменників і журналістів на

амернк смузі в таборі Мокухе
гоф близько Каселя спочат- -

ком цього року до Америки

минулого квітня

ТІТО УНЕВАЖНИВ УМОВУ

З БРИТАНІЄЮ Югославія о

голосила уневажнеиня своєї
у-мо-

вн

з Британією з дня 8 ве-

ресня ц р про видачу зірва-

них із місць осіб яких Юго-

славія мазне воєнними злочин

цямн а Британія згоднтьая з її

доказами Умову зірвав Тіто

тому що Британія мовляв не

виконує споїх зобовязань Ка

же югосл часопис Борба" що
за два місяці умови Британія

не передала Югославії жодно-
го збігни іогословгіїїипа

Увага Комуністи ЗДА !

--
Ьора нагода поїхати без

"ЛІПИ" до і-гг-
рц : држаі

! "'чм-гі- ф амірііііііі-ікпГ- о щц
ТІ' І'гшпі'ТІІІ'ОТ пчпґііііи ііппгп

н н

Фраииі

Франція отер

грпмшіпі пюб грошей дорі:я-'поіал- а
украї11ська Трибуна"' оснувателів Ліги зай-

ти Щоб Іпфлтіію гпипптн 8 ч л„стопадаі ц р вив Ліґа даватиме без-гікіі- п

яіяд до свого випрої
Неліля- - 3 Ашаффеїібургу нлатиий в один бік першої

способу відібрав в лю- -і квиток до Москви" кож
Гнвапого 0 листопада п р

--мали

контролер

вичіпяиі

вдесятеро

всгапонле-пи- м

убрання

отримав

дня

він

він

прибув

момч іи-1пічіигіч-
ді ічлми- -

СТОВІ ІІЮ СХОЧЄ НІДПЄКТИСЯ

ГГ 1СПППІ"!ІПи'ПІ л'іЧ'" - громадян

ства їхати до і--
осп и

лишитись
гїиштаіін каже: жив в Ро- -

за революції маю кому- -

пізму аж по вухп

ВІльно ДАВАТИ "НА

-- Лікерні правила в Сас

ксченаиі забороняють давати
:ДОНОІШІКам пива „на чай" Ко

ли донощик може

СТратитн працю постиншшя

де це сталося може стратити

иа продаж пива а той

0 дав може мати ло діла з

іновси віровизнавальної групи

зачаш вид поліційним судом
льостилевип часопис Право-- 1 —~ --

славний Українець" назвали жовтия відбулися в Ашафен-сво- ю

групу Соборноправною!бурзі т зв Покрівські Збори
в Німеччині Ія ііВИ§раЛи Єпископа Григо-- в

Европі" ' гановерські _--
я ППавлячим єпископом" тої

ОКТЛКІО

НАВАЛ КОМУНІСТІВ НА СКИТАЛЬНИКІВ

Ще 10 Вояків УПА

Подає ашафенбурська „Неді
!

Не

ля" цитуючи агенцію Дена з І Днісіі сорок скпгальпиків таборів в іївропі які їхали до пра- -
Гайдельбергу що на територі-ІИ- і в копальнях золота в північнім Онтеріо дали дошкульну научку
ю Німеччини перейшли даль- - двом Гталіноиим стуиайкам які їм не давали спокою До вагону скн-ш- их

українських
і на двірці в Порт Бею під час коли скнтальннкн співали

членів у цім числі одна [свої коляди залізли два сталінські попихачі й зачали роздавати
дівчина і піддались німецькій свої летючки та агітувати слонами Коли скидальники казали їм па-полі- ції

усіх повстанців на те- - бирагися а тіне послухали скнтальнпкн вншшірнулн їх коміть-го-рпто- рії

Німеччини знаходиться ловою вагона давнні їм перед кілька на дорогу

тепер 94 — і одна дівчина О- -

1 А - гіісшііі їй и ш імшшєш кріса- -

ми м роипськнмн автоматами
Крім цих що в Німеччині
членів УПА перейшли та-

кож па територію брнтінської
заіімаиницької смуги в Австрії
цебто разом перейшли вже
144 українських повстанців

--

з Полудневої Групи УПА яка
була окружена силами трьох
держав і оце малі її відділи

вирвавшись із
о-точе- ння

до Німеччини

З інших джерел подають

що червона влада ЧСР зажала
ла видачі цих українських ле

гендарних героїв „під суд
за мовляв „злочини" попонне
пі на території ЧСР Однак ми І

не думаємо шоо американ-
ська чи бритійська влада до-

пустилась такого нетнцарсько
го вчинку щоб видати на неп

ну смерть цих лицарів-Оорш- в

за волю своєї Землі України
і свого поневоленого Москвою

народу

Франція Відкинула Протест

Росії

Париж ЛП Франція не

прийняла нроіесту Совьіів про
ти виселення із своєї терито-

рії 19 соиетських іромалин
вмішування в домашні справи
Франції повідомивши спої о

представника Москві щоб

протест цей віддав сов урило
ві назад па тій основі він

написаний в і рубін і иіеиажіп
вій Формі і тому пш Москва І

оголосила про іпою світовії
скоріше як французьким уряд
його одержав
Зара по иідкиниіні соп про

т'-і- у яд чраінш наказав
1 О

-- пґ ~і пгіптг'1ітї

'

пиці ню їх Росія оощята 'Рран
-- ткач іи-- р д мміиіпалі-кііііТі- й

НИМИ ВИбирУМИ 11 думаю- -

чи ним куіпііп голоіп іаіпі ви-

борців хто знас чи й так була б

дала

Московські Пяті Колиши

За поданими журналом
„Жизнь Партії" шо виходить

у Москві цифрами найбільші

числом по російській комуні-кочуністич- ні

партії : Італії

й Китаю кожна числить по бі

ля два мільйони членів Чле-

нів фраїш комун партії жур-

нал подає один мільйон — у

' 1'-""и"-
1т

лглчіппіік'ііі миіиім і'я уіа іііиііііил
Иоиост ворепмї організації місії забиратися ча те під

Американська Антикомуиі- - іконуваіись під єдність Фрап- -

стична Ліга" якої кличем є: цц Французи кажуть що Мог

[Зажармо квиток н плин бік кпа розлютилась ненлаччю ко
(

Ло Москви" муністичіїих страйків в

Птатничмїі одного рестора- - і Тепер ча те

'"" Гартфирді Кпшіайи один жить тих нівмітьйона юніппеї
нс

що

"

-

І

СВО

' -- ""V-"-
—

там за

Я

сії п

ИЕ

чай"

прийняв

дозвіл

ку акцію:

УАІЩерквсно та

гсіи

із

із тим

'

50

за

в

що

і

ції на

в

їмо

не

партія з до 700 тисяч у

комуністів 100 тисяч
800 тис стількиж у Ма

дяршині у Ііотпарії 500 в

400 тис у В Брита-

нії 43 тис у 48 тис в

70 тис у 100 тне
у Голяндії 50 тисяч

не

Кгійау 1)ссстЬег 19 1947

Докучали їм Через Цілу Дорогу Своїми Летючками й

Пропагандою Аж Скитальникам Стало Терпцю

10 повстанців тальпнкін

УПА їм

„подарунків"

прибувають

ТпЛ --ііііі'іі і іі і иН М1ІІг'" ' " ЦІ'-- І І І II III 11 II л І І1ІО

який нчіміся нке де

що ііо-аіп'ліійськ- ому й за
всіх казав що це недобре
Лін того не злюбили" і

що на

зупинці від Галнфаксу комуністпч
ні не їм

На в Нею скидальни-
ків запросила Ар

мії Спасений па при й но-

ші із щоб піти до

залі Коли б цс вмішаний урядов-

ців Голпні'ер то комуні-

стичних ступайкін скитальїінкн бу-

ли б таки іютурооїінлп „'а
піталісіпчні" урядовці шіратоііаіп
іі)олеіарам" цілі й може

те дещо
'

розкиданих комуністами

неграмот-
ні комуністичні а угни

КОМУНІСТИЧНІ ЩО

для вас скіпаіьііпкіи нема мон- -

ляв тут ніж збирайте
свої й назад звідки
прибули

Скитаііннкн пі призначе-
ні до ь лісах А пю

мають жс

свої кшмп па пю зиму то ї нрнз
до кипа юнь па (I-Д-

ШІ

з кападіГшів що оди-падш- пь

--тлу з й

під того чагу сипі і це

між прибутними

папо гною Икаж їх

ІГшіуміі ь і обі м

Але
гі-ор-

о

ІНГІ у і муки коли гіа
зав що йот днш

в війні

із ньоіо нуріу
(пап пю і ііімі
н німецькім КОЇШеїпр Міі- -

4-М- р ні

застрілили ііоці мі

' інших це млі ш- -

гткн

Ше інінпй Мііросіан

Пін (іщо іц ро- -

і них в Україні і казан
їмо н н яка

1111 і ОЦІ Ті І КОЮ і ц

цими чиї іан намаїаютіі!!

і кіп а лілій іі п під спою

їх

Декоірі п ш- -

пю лалн і ебе зду рити їв пер
тали назад і оповідають

і- -
Дна йою прняіелі

назад ік двох із

Інші ДО Й КОЛИ

то так виглядали
пю ледве можна їх

Ревізія Польських Кордонів

На Молотова в

промові на конференції
міністрів в Лондоні

--- що

кордони Польщі є вже
— відповів ПО

стро Секретар Мао- -

відкинув Маршал ка-

же що

не заключали

кордони Польщі

„вирівняні" на Німеч-

чини Молотов каже що
Польщі встановлені

в Потсдамі не мо
піляпати

порівнаині з 340
з-п- с1 шал що він з тим не погоджу

ред у Ромупії зросла й твердження Молотова
1000

Ніпоні у
Польщі

тис
Юпославії

Швеції

Індії Бельгії

Про Кана-

ду Я ЗДА згадано

Москаль

говорив

„буде

опові-

днії дальше майже кожній

агітатори давали спокою

двірці Порт

місцева станиця

йняття

сходили наґонін

копальні

добре

ребра

ле-

тючках були відомі

брехні по-

корили іІІ'еіІТИ

праці краще

манатки їдьте

були

спочатку праці
лісові спілки заііиііпепі

іііічнін іірапю

прибув

рикіп Укіаїнп

рідні бачив
побачив негіюді

баика було
взаімна іадіпь!
обійми радієм перемі-

ни баїько

гпіют' бранії
зіпнули
Дрииіі

!-л-
міімі

Гнпаііко опоміізіі

іабирі
нііііг'зіи москалі Снбіі

'батька
ііарш- -

рідних

27-ІІІІ-
ШІ

Гіаі опоіиіаіі

ііііііііпінлп

кожній країні Кпропі

КОПІ01со

зао-

рані коні-роі- ю

заманюючи ріжіїимн обі-

цянками ііі'іпг-кіі-пи- х

поїзні

горії итікли

місяцях Москви

ПОЇХаЛІІ ІІОЛЬШІ

пі'рпули бідно

було пізнати

заяву його

закор
донних

тверді й кінцеві

америк

рішуче
такої умови ніколи Ве-

ликі Три тому
мають бути

користь

кор-
дони були
згодою тому
жуть ніякій зміні

тисячами
війни 'ЄТься

!_'

ПРАЦЯ ТА ЛАД

Оп ІЬв іоипйдііов

о СЬгіїїіапіеу
ТЬв ХУкгаіпіап Тоіївга

зьи виііа
А Ргоірвюи Гиіиг

5ц-ЗАЧ- Ю0-5ц
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Росії „Висихає" Нафта

Подає Топі Смпт із Рас Та-иур- а

у Сайді Араоії що Росії

зачало недоставати нафти від

чого зачала занепадати її про
мнеловість і віііськоиа підго-

товка Міжмародпя нафтярська
пошта довідалась ссь-щ- о: до-

бування нафти в Росії й її
дер-жанах-сателі-

тах

сильно спало й

дальше надає Причина? —Неи

міннн москатін коло того захо
литися Крім того: Америка

що довозила Росії біля три
мільйони барил оливи річно

тепер мусіла під напором про
тесті Конгресу перестати
Геольоги й техніки передба-

чають що Росії забракне
1!М8 році біля сім мільйонів

барил оливи Дейт Никс упра
витеть американських наі)то-ви- х

спілок в Арабії каже що
вони вже давно того сподіва-

лись що нездарне обходження
москалів з нафтовими джерела
ми мусітимуть довести до під

упадку продукції - також у
Ромупії Мадярщіпіі й Австрії
Видайпість найбільших в Іїп

ропі иафтонх піль у Ромупії
спала з 85 тисяч до 08 тисяч
барил леппо Росія бере поло-

нину з тою за воєнне відшко

дований Мадярські нафтові по
ля зменшились у видаіїпості
па 2500 барил на день а поля
Паку на Кавказі спали 15-2-

5

відсотків

загальний" вишкіл у
ІН'ИТЛНІЇ За плином виго-товліонап- ої

брит урядом нової
оборони перед пал стами п те-

перішнім атомнім віці у ІЗрп-тан- ії

будуп братії па прнмусо
вий ішіикіт самооборони усіх
дорослих і дітей Для цілей вій

ськоних іпіран уряд забере
1027000 акрів землі (усіх ак-

рів Британія має ~С мільйо-

нів)

ш

Комуністи в Франції

Програли

Зуларившись з рішучою поста
вою уряду премієра ІІІумана
комуністи не маючи настільки
'сили щоб взяти верх - під- -

ЛалИСЯ Ляішилтітіпиі
'лнчезмі страйки у яких брали
близько три мільйони побітми
кін участь довели Францію на
край анархії й спричинили за-

гострення взаємин Франції з
Сонетами

Побачивши що не сила опа
новака комуністами Конфеде-
рація Праці прийняла ноне- -
редно відкинені пропозиції у-ря-

ду

й дала своїм юніям
на-ка- в

щоб страйк перервалі й

вертали до праці Страйкую-
чих однак і так малощо вже
залишалось бо більшість пос-

лухала ще перед тим уряду й

вернула до праці Але видав-

ши цей наказ Конфедерація
Праці закликала своїх при-

хильників щоб готовились до
нового наступпг в майбутньо-

му



і

}' Сторона 2

І' Пполк П Кравець

ДИВІЗІЯ „ГАЛИЧИНА"

причинки до історії дивіза „Галичина"
(Надіслане мин літа до „У Р")

(Домнчення)
Капітан розказував що пе оудь з українських старшин

ред самим вечером до коман іцоби на ніщо не чекати й вис

ди Корпусу де він був по на лати якнайбільше людей в нап
кази зявився ранений у країн рямі --чсу та щоб вони очиив
ський шдстаршнна що відстав шн Княже зліва чекати дня їв
був від більшої групи у країн ніякому разі не вязалися з ру
ських вояків яка минулої ночі

пробилася вгору на південь від
Княжого більше коло села
Хильчич Підстаршина був у
товаристві кількох українських
вояків але їх заслав день і во-

ни мусили скриватися в терені

до вечора та пильно обсервува

ли що робиться навколо що
би знати як і куди йти вночі
Тіідстаршина подав що вже

ранком 21 7 та сама група вс

ла бій до двох годин на горі

проти села Хильчнчі і мабуть

прорвалася бо до Хильчич при
було більше сотки большеви

цьких вояків Те саме опошда

ли йому пополудні селяни що

крилися по полях До штабу

зголосилося трьох ВОЯКІВ ТІ

що переховувалися на задах
від Княжого та подали ириб

лизно тс саме 3 того виходи-

ло що в самому Княжому —

є дві ворожі сотні Обсаджені

теж південні узпря над заліз
ннцею На північ па віддалі до
двох кільометрів у корчах —
багато піхоти гранатомети та

протипанцерні гармати На за

хід на віддалі до трьох кільо-

метрів уздовж тильної дороги
--~— в лісі баї ато панцерів та пі-

хоти Залізниця забезпечена

панцерами при всіх переїздах
З цьою було видно що ліси-

ста гора — наислабше забез-

печена па південь під залізни-

ці та що туди пробивалися до

сі розбитки Корпусу і то вик

лючно вночі Кайман бн перс
свідчепии що долиною пере-

вести так велику кольону та

борів і масу людей навіть при
забезпеченні панцерами — є
безнадійне Командир панцер
ної бриіади теж висловлював у
штабі такни поілід тим біль

ніс що панцері майже не мали

запасу гарматшх пабоїн Цс од
наче не взяли під увагу і пін

дістав наказ проб} її іти ирорпа
ти перстень
Час атаки до прориву р пна

чено на вчасний світанок на

сигнал світляних ракет и шт і

бу що 6} в кілька іесяти мої

рах на і орі Здобуті шфоруїаці
ї ще більше твердили авторі
цих рядків у перссьідченіи що

зі спроб вивести ци кольон

нічого позитивного не може

бути і вони доведть до ЦІЛ

КОВНТОГО ЗНИІЦеїШЯ ЛІОЛЄІІ ЯКІ

втягнулися б у долину Коли б

навіть удалося з великими

втратами пробитися то лілі в

районі самого Золочені псі

вигинуть до решти або поні

дуть до полону Тому її рипси
ня прнннятс українськими

старшинами (забріти максі

мум здібних доміршу люлсГі

і пробоевимн групами пряму пт

ти лісами поміж села Ясенів

ці-Кня- жс не тримаючись біль

те кольон таборів) покізі
лося ще більше опр ПІДНІС

Тому я не шуків уже за шті
бом тільки прнмістпп своїх 110

яків за укриттям румовнщ бу

дівель фпьвзрку ПІЛ ГОрбоУІ

недалеко мосту Вілси можні
було мати свободу ру хів зі
лежно від ситуації що му сіла

виказатися ранком Так я ус

відомив своїх вояків показу

ючи їм куди та як міють пря

му вати на даний мною знак

коти заччіеться бій чи рух ко

льони або якби мене не ста

ло Я підкреслив особливо ко

нечність оминати село Княже

зліва (зі сходу бо з заходу —

трясовиння) а до села не втя

ступати згідно з ситуацією
чекати себе бо мож

на скорше проскочити До ук
пяїнської кольони я

ХОМ КОЛЬОНН

Після цього чекаючи ранку
я попасав коня який цілий

день б) в голодний Минула

перша година 22 7 Враз нео

чікавано загорівся панцер що

стояв з'правого боку містка та

мав його забезпеч} вати Одно

часпо загорівся и другий вис

нений наперед На це — ніби

на сигнал — зачалася пеколь

на стрілянина з ворожих ліній

навколо Княжого і з самого

села Грали кулемети а все цс

покривалося криками %ра'

„Тигри" що б ли в лиш по

снули вперед а паша піхота

за ними відбиваючи атаку

Два з них підвезли ло села

Княже за ними піхота 3 пан

перів стріляли лише К}ЛЄМЄТИ

Не знати було з якого боку за

безиечу ватися бо з усіх сто

рш свистали гсто к лі Одна

че ворожий вогонь був зовсім

нешкідливий — ішов горою

Через півгодини стрілянина з

півночі и заходу значно ос

лабла а крики Ура1' припи

пились Тут відкинено вороіа
та попроваджено до штаб

З ох полонених мабуть тих

що підпалювали перші типе
рі Але в самому Княжому та
близькому районі села бороть
ба посилювалася про що свід

чила ооостороііпя пекольна

стрі іянипа а ще більше г'к
розривів граніт Від заходу

зі сторони цільної дороги я

кою мілл пряму пати наші ко

льона почувся гк моторів

мабуть ворожих повзів Зачи

нало сіріти Я накізлн своїм по

якам пплодіїтн так як було

мілнповніо В іншу

впало кілька гарматшх стрі- -

іеп і аіходу та півночі Поча

ло
ро-шиїнювати-

сн і в міру го

і о посилювався шону поро

мні вогонь Від сіоропн гори

пі південь піл з пізніші було

чути затятий бш з обох сто

ріп стрі іялн з крісіп та куле

метів і гармат але це тривало

лосить коротко і вкінці оі ра

ничи юсі ло окремих стрі її

та характеристичних вибухів

иролпплнцирних пястуків Зіте

тепер щоріз ч істпне стріляли

ворожі гріїптомети та зрідка

глрмпи 3 зіхолл серсо усту

паючої ранньої імли вприсову

шлися при краю ліса ні піль
піп дорозі контури ворожих

повзів Звитім пиїлн глрмтг

ні стриї на по нашій ко іьоні

Зшілсно олпн ІЗ кількох

Тигрів що нміжчасі пересу

ну лися бу ли поза місто у піп

римі ворожих повзів біль

ппсті Тигрів' уставлялася за

ними ло руху вперед 3 1 мі

сток ні зіхіл Знову у перу хом І

ієно ще О ТНИ ІЗ них

В той ч іс ло акті комини

рі Корпусу який все стояв У

еллку фиьіпрку прнпрова

лжено кількох полонених ІЗ

одним комінтиром який як

на сонетів був дуже елегантно

шина Після цього вся грома

ді „Тигрів" усунулася в напря-- 1

мі села міяжс іим часом у

всій кольош збільшу вілося за

мішання зате самому Княжо

м й на схід від нього затих

ло Це не тривало довго й не

бароуі і там запанував спокій

гатися мають збирати- - думав побіч Княжого пля

ся під самою горою на пів- - нованоуіх напрямі В цій хви-ден- ь

від залізниці а далі по- - лині надїхав

не

на верхом

частини

кольоиу

коня щоби як за

дир Корпусу на ступені са-мочо- ду

стояв Диві

з її який вказував рукою на

південь та дуже голосно та ви

післав до якого- - кликав „Майне камера
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ден1 Аллєс — нур дізе ріх
тунг1" і знову „Майне геррен1
Шнеллєр нур дізе ріхтунґ'"
Все кинулося в цьому напря-

мі Ворожі гранатомети все

більше обсипали з півночі ко-льо- ну

та цілу площу пасо-

виськ аж до залізничої лінії
Зявився ворожий літак але

не стріляв
В одну мить усі вулички Кия

жого заповнилися

різними запрягами кіньми та

вояцтвом так що все му сіло

спинитися бо безпосередньої
твердої дороги з села до за-

лізниці не було Цілий терен
навколо села аж до залізниці

— це грузькі торфовища пасо

виська та сіножаті

Як далеко сягали очі через
цілий цей терен поспішали

врозсип маси вояків як хто

міг прямував до залізниці За

нею можна було найти прнк

риття в ланах високого ще не

окошеного збіжжя Подальше

- гора покрита буковиуі лі

сом На цілий той терен щораз
густіше падали стрпьна воро
жих гранатометів легкої арти
лерп із повзів) та ку

леметів Вони спричинювали

великі втрати в людях і ще за

мітнпш конях якими вояки

пробували їхати охляп

Перейшовши залізннчу лінію

я йшов високиуї збіжжям пря

му ючи до лісу Збіжжя давало

прикриття для мене і для ко

ня Осягнувши край ліса я по

становив задержатись на ко

роткий відпочинок який був

так потрібний і мені самому і

коневі тим більше що обом

науі стелилася тяжка дорога
під гору з нахнлоуг 45-5- 0 сту

пенів Я оглянув через далеко
вид пройдений терен Кольо

на стояла нерухомо і майже на

всій довжині горіла Біля неї

ворога ще не бу ло За горбом

де був фільварок були стано

вища ворожих гранатометів їх

можна було пізнати лише в

хвилинах випалів Біля села не

було ніякого руху лише від

сторони маленьких хаток сте

лилися чорні дими це мібуть

горіли підпалені власними за

логами Тигри ' або цистерни
з паливом Долиною пасови

ськамп йшло ще багато поо

диноких вояків Вони йшли по

волі і своїми рухами та поста

пою дав їли пріво здогадува
тись що вони або ранені або

локрію виснажені Осягнувшії

не вояцтво посупілося поволі

вгору Вояки приставі ли та пи

тали чи небезпека вже уіііііу

її їх попереджу вано що на ці

лоуіу фронті є відступ отже

требі числитися з різними нес- -

подіванкімн
Чіс віл чісу лолітали до пас

гірмлтні стрільці високо пока

зу ні лися ворожі розвітл валі ні

птікн але це не робило вже

ні вояків ніякого враження

Тік ппдіставшися з окружен
ня в ршоїп Золочеві нелавні

вояки зеїнінь 13 Корпусу їв
тім числі і вояки Дивізії просу
вілися тнями п ночімн на що

рГ} шрі1ому просторі в нап

рямі ні півлень Вони творили
більші і менші групи незвяза

ні зі собою Бігато з таких

груп поп їдали знову в окру

ження вирізувані ворожими
повзіми Не рідко натрапляли
вони ні відділи польських пір

ми боєві СЧТІІЧМ

11ПЯХИ бч 1И бомбардовані та
обстрілювані бортовою збпоє- -

ю Ситуацію розбитків Дивізії

погіршувала ця що
втих днях заломився фронту
Галичині на цілій його довжи
ні Маси німецьких вояків та

та були ограблені німцями я

кнх було скрізь повно Не УЮГ

ло бути мови про те щоби

десь у хаті чи навіть у сто-

долі можна було переночува-
ти чи хоч би відпочати або

дістати якоїсь страви Тим мен

ше можна було дістати від нім

ців які везли на своїх возах

вбраний мібуть старшин стартизл„ %пспи зволити з

в

пе можна оуло зорієнтувати- - таборів відходи-с- я

чи має здійснюватися плян1-
- ВС1МИ дорогами в глибину

команлн Корпусу —проривна запілля Буквально кожне се
захід Я приготовився досісти ло кожие ПОдВтя й кожна ха

Вояки в

самоходом коман

прямувати

а

командир

звязкового Іразно

сауюходами

(мабуть

в

ї

Головніші

обставина

постачальних

великі кількості харчів і гнали

перед собою багато худоби
Українські вояки старалися

спинятися на конечний відпо
чинок у глухих закутннах по
дальше від шляхів якими гу

сто відступали німецькі самохо

ди та панцери обліплені тпь
КИ НІМЦЯМИ РанеНОМУ УКРЗІН- -

ському воякові важко бу ло

допроситися щоби його взя
ли зі собою й підвезли до най
ближчої військової лічнищ
Цей стан викликав найго- -

стріші сутички з німецькими
вояками при чому вживано не

рідко найпевнішого аргументу
— зброї що її навіть ранені
українські вояки не випускали

з рук коли відступаючі німці

давно вже її позбулися Та що
могли помогти окремі природ
ні відрухи українських вояків
коли вони в порівнанні з орда
ми німців бу ли краплиною в

морі До того цілий фронт був

у відступі перед новими „внз
волитслями зі Сходу вдоба
вок всюди „гайдамачили поль
ські партизани які ще більше

підняли голову і то не в від

ношенні до німців а проти без

боронних українських сіл ува-

жаючи тоді східнього визво
лителя" за ту силу що відбу

дує їм вільну і самостійну

Польщу (це був час початку

варшавського повстання)
Найбільші страхіття кривавої
боротьби сягали кульмінацій
ної точки Міста й містечка бу

ли як не зовсім то в великій

мірі зруйновані переважно нас

лідком бомбардувань Щораз
часліше траплялися зовсім по-

рожні села бо уступаюча ні

мецька влада насильно виша
ла населення а частинно воно

саме усунулося перед потуж
шми валами уступаючого —

ніуієцького й наступаючого —
большевицького фронту Цілії

ми залишились тільки села тих

районів де на той час були
більші сили УПА і де німецька

влада сягала лише теоретично
Але їв тих районах було ба

гато опущених сіл зруйнова

них діями польських парти
зан (тоді просоветських)
вкрай ворожих до українсько-
го населення Коли ж рушився

ціліін іалицькип фронт УПА

теж не могла видатно оборо-

няти краю чи наьіть тих рано
шв де вона мала більші скуп
чення бо була в тракті загаль

ного перегру повапня і пригото
віішя до зісадннчої зміни си

туацп насувалася конечність

боротьби вже лише в больше

внцькому запіллі з далеко
більшою потугою як з лоуіана

німецька Це перетру повання І

КІЛ робіт в незвичайно І

скомплікованіи силущп поміж

двома валами воєнних против
ників

іАСіііаіьііч чиї іч(и іьііа м

нія якою на широкім просто

рі йшли розбитки Дивізії про
бігала місцевостями Княже- -

Майдан - Мельна - Ходорів Жн

длчів Стрий Самбір Турка- - 'і

Сянки - ужок - Середнє на За- -

карпітті) — для одної частини

розбитків а для другої — по

чнніючі! від села Спас через
Лавочне Воловець також до мі

ста Середнє
В селі Мельна мав бути пер-

ший збірний пункт для Дивізі
Через наближення ворожих

панцерів та через брак харчів

перенесено збірну точку до

Ходорова що теж уже на міс-

ці відкликано наслідком енль

ного знищення міста та загро

зн бомбардування На збірну

точку визначено с Залісці і м

Жндачів В Залісцях затримали

ся — крім ранених і хворих —

лише до сотки українських во-

яків і тих до ранку не стало

Причини такі абсолютний

брак місця та харчів (наслід

ком недбальства німецьких від

поручників штабу Дивізії) а

найголовніше тому що здоро І
внх --українських вояків німці

хотіли послати на поповнен

ня якоїсь німецької частини

що плянхвали десь у тому ра-

йоні оборонятися Тут на го

стре домагання одного зі стар
шнх українських старшин від

1ШШШШ
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ПРЕМІЄР ХАБАРНИК — За

урядовим оголошенням Тасма- -

нії ппйітимиий ппрмісп Тар
І

' ' ' к--- -к —
манії Роберт Косгров оскарже
ний за кримінальний учинок
Королівська Коупсія викрила
що він прийняв $1 4500 від ве
Ілнкої спілки автобусів щоб у

парляменті обстояли за її кон-

цесією

НЕДОБІР КАНАДИ — Закор
донна торговля Канади дійшла

до найвищого майже у рівня
для мирного часу але її недо-

бір у торговлі з Америкою од

паково зріс на нових 86 міл
цебто за останніх 10 місяців

виносить 804400 тисяч

ЗЛОВИЛИ ПАЧКАРІВ ГРО-

ШЕЙ — Кінна Поліція в Винд- -

зорі переловила на американ

кордон Чарлса Джозефа Бад

са з Детройту який намагав-

ся перепачковати заховавши в

сорочці $12000 канадійськнх

до ЗДА Перед тим поліція зло

вила одну жінку що уіала за

ховану недозволену суму кана-

дійськнх долярів — в панчосі

ПОПРАВИЛИСЬ — Брнтій-ськ- і

вуглекопи перевищили всі

рекорди від 1940 року нако

павши в останнім тижні листо

пада 4265200 тон вугілля а це

означає що до кінця року Бри

татя вже матиме надвишку

ЬЛОФ З КОНСТИТУЦІЄЮ—

„Народні Збори" Югославії

вибрали „одноголосно" 19

членну Державну Президію

зложену з 11 комуністів трьох
аграріїв двох сошялістів двох

із парти Звено її одного ради
кала — всі із комуніст т зв

Фронту Батьківщини Маршал
Тіто вніс свою н цілого свого
кабінету резиґнацію" Само

собою ного знову попро
сять" стати на чолі уряду

ГРЕЦЬКИЙ УРЯД —'заборо

нив страйки Кара за непослух
- від шістьох місяців вязниш

до засуду на смерть і

поручники штабу Дивізії вида
ли воякам мясо і з ним вони
пішли дам зігнору вівши за
порадою тою ж українського
старшини розпорядження нім

ців Треба бу ло настирливої
інтервенції кількох у країн
ських ВОЯКІВ І тільки при до
поуіозі полевої жандармерії
вдалося затримати німецькі са

моходи і посадити до них ране
них
В місті Жніачеві теж був е- -

тап для українських вояків од
НІЧС ПІСЛЯ ДОСИТЬ ГО ІОСНОГО У І

штабі Дивізії досвіду з Заліс- -

ців тут дещо краще трактова- -

по вояків під оглядом харчу
'вання Штаб не відсилав уже

до чужих частин а спрямо
вувавусіх до Стрия де у фрон
Ітовіи станиці мали вони дош
'датися куди прямувати лаль- -

ще В Стрию видавано подо

рожні папери до Самбора та

нормальні харчі а збірну ста
ницю визначено в селі Спас
Загальний відступ фронту три
вав далі бомбардований лиш
відступу а кольони ворожих
возів заганялися все далі аж
під пасую пр
Вже в дорозі з окруженця

під Золочевом вояки Дивізії
довідалися що 20 7 був нев
далий атентат па Гітлєра який

За головним
І П ПТ-М-

-1 Л

Вісти І

ЧЕСНИП АДВОКАТ — На су

довій розправі в Такома Онт

І В Селдон один із оборонців

душогубця Джека Бирда шо

зарубав ЗО жовтня дві жінки

сокирою заявив в суді що ио

го клієнт повинен бути повіте
ний він не чує до нього ніякої

прихильності! Бирда повісять

16 січня

ПОЛЯКИ ЩО НЕ ЗЛЮБИ

ЛИ КАНАДИ — За заявою мі-

ністра Праці Артура Мекнама

ри Краєве Бюро Праці пошу

кує за 12 поляками з поміж

тих 4500 ветррашв що зобовя

зались контракті вибути на

фаруп два роки Ці 12 покину

ли самовільно працю на фар

мі

АМБАСАДОР ПОЛЬЩІ В З

Д А — Юзсф Віневіч мав по-

бачення з амернк Державним

Підсекретарем Політичних
Справ Норманом Арупром

справі переїздних віз деяким

польськиуі ветеранам шо
бу ли привезені до Канади й

тепер хочуть вертати до Поль

щі Сто віз таких поляки вже

одержали
♦

КОРОЛЬ МИХАЙЛО ЖЕ

НИТЬСЯ — Подає АП з Копен

гаги що король Михайло Ро

мунський незадовго звінчаєть

ся з данською княжною Анно

ю Бурбон Парма й Данії літ
24 яка короткий час працюва
ла як продавчиця в модній де

партаментовін крамниці при
Пятій Гвню в Ню Порку

НОВІ ДЕРЖАВИ Дня 10

грудня ц р Британія дала

формально незалежність остро
вові Цей льон здобутому нею

по важкій боротьбі від голян

дцш в Умові в Аупєіі 1802 ро

ку даючи йому статут майже

Домніп в склілі Ьрнт Спілки

Народів Дня 4 січня 1448 не

залежною республікою окре
мо від Брит Спілки Народів

стане Ьурма

мав започаткувати переворот
у Німеччині Щои по ця вістка
вияснила поведінку ч істини
вищого командування ні фрон
ті (17 22 7) під Бродами що
в своиому часі бу ю дивно не

зрозумілим Всі навегеш ви

ще явища та виношений шм

ців до українців вз іглі ані
мецького командування Дивізії
зокреуц можуть дати підста-

ву до вироблення поняття про
ті настрої та ночування в від
ношенні до німців у душах та
СВІДОМОСТІ У ІфаіНСЬКНХ ВОЯКІВ

дивізії і іду чи за цими зов
спі зрозумілими та оправданії
ми почуваннями настроями
подавляюча більшість вояцт
ва що вийшла піл Гіпп-н- н

(коло 10000) роггопилася ні
галицькій землі ні просторі
від Ьролів до пасма Карпат
Приблизно половина цього
числа що складалися з тих я

ких рідні околиці опинилися
вже в той час у запіллі боїь
шевнцького фронту поповни
ла ряди ПА Друга половина
розплилася прямуючи зразу
до рідних осель щоби погля
нути на найближчих і потім зро
бити те що перші Була ще і

третя категорія Це злебілк
Іша ті які злу шити в соб' сво

(Доми на стор 4 й)
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Нове Видавництво в Канаді

проводом Митрополита
езабалохі виходить % Канаді і

А
иі-і-піі- -г НОЗЄ ВНДаННЯ

НАША КУЛЬТУРА
непе--р одичне Видавництво головно з ділянки україн
ської культури історії мови та коленого пмгіл„и —
Щомісяця буде вилодити одна чи дві книжки по нам 9
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Д-- р Іван Чинченко

в минулому професор Університету

Союз
Гетьманців-Державші- в Порівнюючи з Іншими

Угрупованням На Емілії
Ми € політична еміграція манськоі ідеології Доказом по

Рідні Землі залишили щоб фі- - 'вищих рядків є те що на вид
зично врятуватись і тут на є- - {них громадських постах на е-мігр- ації

за межами рідної зем міграції стоять часто гетьман-л- і
вести політичну акцію на ко 'ці діяльність яких відома всім

ристь нашій сплюндрованій Ма 'громадянам і які за свою за-тері-Укр- аїні

та а многостра- - Ігальну українську діяльність є
маіспим вкраїнському паро- -

дові Політичну акцію в біль-

шості! провадять політичні пар
тії та політичні організації
Праця буває успішною коли

в праці всіх політичних партій
та організацій відчувається

вже авто

ідеологічний

ним поширюється
про

про- -

в

шили

співзвучність коли жодна пар і

не намагається крім того їм влада
вати та що дасть на два часо

в цілому коли кожна писн
має свою програму та не займа-сво- ю

платформу але лися „атаманшнною" а де тре
назовні перед чин ба організовано

вони всі ред міжнароднімн
одностайно

Гарним прикладом для нас

Українців може бути політич-

на праця Поляків Коли в

більш менш час всі

партії Польщі гризлися
собою то коли л'ія Польщі й

польського народу прийшла

чорна година ці партії

поєднали ецою В

нас коли в роках 1941

44 два вороги перегризали со

бі горло за володіння

н нас теж розпочалася тра-

гічна братовбивча бійка Дві

партії — ОУН-бан- -

та ОУН-мельннківц- ів

підплнвалн и своїй і

або втру
політичне

своїй

крім

нема

обєднання

намагаються

іицши

картину

„закоштува

своїм скла- -

членів

авто- - ної

--ічі"

негеть

сьогодні

рнтетамн
Гетьманці мають еміграції

жур-

нал який з

днем

є свідчення зацікав- -

Під останньої війни

ставлення до
питання гетьманці вирі

зберігати україн- -

лення гетьманським рухом
репрезенту заповіла

Укр Державу" „Укр ліценцію
Націю"

партія Гетьманці ніколи

власну
зовнішніми виступали пе-ннка- мн

виступають чинниками

спокійний

поміж

моно-

літно працю
навпаки:

Україно-- ю

олноіменні

дерівців
власній

-- навіть

„Укр

праця

ські сили ніколи яких до займуть ще
„соломяним вогнем" 1939 року понад П1Х місяців поки

Так Гетьманці під прово навязання довголітньої наладнані Все
бл п Павла Ско- - бажання гідно про- - можна що Нн- -

ропадського байдужі

до загальної Укр Ме- - вступ якому вість бо тому часі

про Укр Справу ідейні кілька
Гетьманці писали

про таке цього вн-ук- р

справи Німці з Украї- - ще згаданому Загальному Зіб

крові що спускали одні дру-'яки- х держав в Берліні Україн- - проф д-- р І
11С півріччя 1) Уконстнту

гим за „право будувати" Укра ський Гетьманський Рух власне ва проф д-- р 3 Кузеля-заступ- - !увалнся розпочали працю I-їн-
ську

Державу А йшли не тим є ру- - ник Голови урядуючий Голо [сторично - філософічна та Фі- -

ч певною метою що ніякої хом розпоро (з огляду те щ опроір

Укр Держави бути тує українських а наппа- - Раковський перебуває в

а Укр Землі мусять стати жн ки: впливає координуюче й ї) проф д-- р В Кубійович!

простором" Німців Так на ціле укр грома- - неральний Секретар проф д-- р

само н тепер: нас дянство
кілька соток тисяч а маємо Власне через своє коорди-а- ж

10 партій та ще й громад- - 'нуючс становище Гетьманський

інституція Центральне Рух причинився в поважній

Представництво Укр Еміграці- -

ї Україн Комітет

намагається вірніш

чається в життя Де

які партії як напр партія ОУН

бандерівців в програмі

не

ставить собі за мсту: „05 І в Коор Укр хоч
Так манці більш чим

і тепер ця шо усіх

Хоч всі ріц того далеко

партії ОУН-бандерівц- ів

поєдналися в КУК але ж

дійсного деякі

це о- -

пики и і' " -
ТОН і

це

(

не

піу

'

"

д
'

шо
_:_ „і-р- ц ':

ТИ ВЖ СОЦІИЛМі на

пі

туються ш{
"

та

пьо- -
ри "

_ „
к !

ства '
г- -

спокій
-

ол

СКОрОПадьчи ниіи

_— л іпг і-
-

'

признаними

на

Літопис" кож

теж

час

студіювавши подробицях
Німців

і

тія

_-- лчі

не
дру-валис- я

О- - (і не бу- -

це до
Гетьмана традиції ИІ ствердити

Справи у широкий
і

- це ті за- - 5

до Гітлєра

Скаргу ставлення до товариства на

чваниться не й

не ва на

не Австрі

на еміграції

Н Комітеті геть-поборю- є

партії" свідомі

трагедія продов- - Ітого вартість партне-жуєгьс- я

формально порозуміння

партії використа-

ти обєднання приміром

п-тяптення- м

Гетьмана

засідань Виділу

ни зробили колонію бл

п Гетьман Скоропад- -

до амбасадорів де

'мірі до обєднаммя української
заокеанської і саме

вплинути ма обєднап

ня укр організо
ваної вплинула

на участь Гетьманського Руху

я
нерівна

Гетьманський свідомий

своєї сили яка у вели- -

кпі притягаючій
СЬКОЇ ІлеОЛОГІЇ І І

ті що о ідеологічно про
ги пяпіпму а

мом Там де сила розум поєд
„п Гі'ПЛ II ІІПГИ І

там приходи- -

п Уіпт '

ло до створений
л' Поп-А'яи- м І то таКОГО ' -ігіі_ілі 4—

обєднання реальної иііи — ш
-

укр збройного руд ---

ЄТЬМаіІІЬКЛ и г "І ""'- - таК

українські гетьманні які

„видних

укр рівного мці
населення

"іаіОТЬ станин

ОУН-Мельнн- к
назвала сене ві

цому ворогоІ)і Сходу Але геть
орденом" Манськиіі Рух цілковито доці- -

ОУН-бандерівц- ів вже ба нює вартість збройного чину і

писалось То партія що ідеології Лииинського

здобула" (силою своєї підкреслено Тому

а не довіррям народу) „май манський дуже над

дат" будівництво Україн- - вічною

Держави Вона нікого ю шо фізична неуярмлена

визнає Інші партії сила укр нації не

А життя ін 'ше йшла з державним розу- -

Шо ОУН-обид- ві

Укпчїіші з

ської України

всякимвзагалі

соиіялізмам Тай

КІЛЬКаДС- -

сят

--_крко

„ІПТ(Ш

тпмалян- -
масова

дмиї пам
ЮТЬСЯ

далеко

свій

україн-

ського
свої

захоплю- - вийшло
томів часу

само сяк-та- к

були

знане

такі:

Німці

інші (?!) самі

свою
Павло

ський

еміграції
бажання

Рух

лежить
гетьман- -

МОраЛЬ- -

могло
тчгтпюмт яясалнн- -

рас

боїв- -
Геть-к- п

боліє

буде

ДЄЯК1

апннк

Павла

япмиа'"

чисто

системи мріє про І

ську Державу Ось

інтелігенції з При

_:„ ґі

7 Лп-і'5і- ц Мпиапїіи— -- г- кож1'ошчм
_ тп 1Н (СГД)

вірить шо укр
п піж-ітрлігени- ії

України особливо

УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК

НАУКОВЕ ТОИРИСТВО їм ШЕВЧЕНКА

Його й пляни (ЗО 3 — ЗО 9 1947 р)

публікаціями
6000

дуть та-до- м

світ
иідбу-морандум- н

НТШ іі1ісь

нову

що

Раковськиіі-Голо- -

що

розбнвацьким
може сил

е-тєн- нм

'обєднуючо

Центральний

там

принайменше

писав

європейської
суспільності!

СВОЄЇ

Скоропадського

Рух

українською трагедіе-сько- ї

„по-'стихій- на

Відновлення

На Зібранні що

відбулося ЗО березня 1947 р в

Мюнхені відновлено діяльність

Наукового Товариства ім Шев

ченка яке повстало у Львові

ще в 1878 р а в 1948 р свят-

куватиме 75-літ- тя свого існу-

вання Факт що на Загально-

му Зібранні було заступлених
52 членів НТШ (33 прнявннх і

19 уповноважнень) свідчить

про те що ініціятива віднови

цього товариства Сула направ-д- у

щаслива й правильна А від

мовлено його з яких при-

чин: 1) Голова проф 1 Раков-ськн- н

Виділу й чле-

нів НТШ після дру-
гої світової війни на еміграції

НТШ має свою давню тра-

дицію й заслуги 3) Воно зна-

не широко не тільки серед
всього українства а й серед
чужинців багато чужинних у- -

чених є дійсними членами
НТШ у багатьох чужинецьких І

науковнх бібліотеках є видай- -

ня НТШ бо з ними воно дов- -

-- : :_„ ~ллппл~ „пп„пІ
її її і а иилішшімсли """"'"

довжувати її та відкритий

ложення що спричинили від- -

ранні До Виділу Товариства

вибрано тоді одноголосно та- -

ких дійсних і звичайних членів:

її

лю нашого рідного укр де То-

ля доведеться відіграти пашо

му Гетьманові Данилові Ско- -

Р°п'1дсь!с0М -
и Тому то перева

жаюча більшість селян та інтс
лігеиції з Придніпрянської Ук-

раїни вважає законного пас

лідувача Голови Укр Держа-

ви лише нашого гетьмана Да-

нила Скоропадського бо Геть

манат в Україні не

партії не пять осіб (Директо- -

пія1) не одна особа отаман)
пшянжніП гогполяп Укп Зрм

3)
лі селяни землевласники селя- -

ш трудовики Відновлення Ук

раїнської Держави встановлю- -

иали „с „Національні Збори" ітут

Піппнп ЛІ1І1МР гптк--н (всіх

Поділля та Волині рр
посланці від селян із шо

закутків Земель

як цс було в квітні 1918 року
І тепер коли почнем розмо ма

з українським селянином на

тему яку б він хотів Україну
тобто з яким відно- -

відь одержите лише „Гстьман- -
мів

пк-у- " Тпт тп Гпт Гпткмяп

пір Прпжлшші'іп
(--
пілктім піп і

к'іііііі4и т?і їіиЛтпс Гг пгчі

ті - „ -- -„„ о „„и що ііііичісіііичі)іі

Гіазискажс своє твсплс слово

днархічна Україна Іому то
г :_ п „„: тппіи

ілчз і (_ і ілмічіши _ц:рлииііим —

д час виборів до табо ки

ровнх виборних органів завше

ЯК ДО ЦЬОГО ВДаЮТЬСЯ ДС- -

„ура-демократ- и"

шо

2)

з якоюсь чи чиєюсь 3)

розвідкою чи інтррозвідкою

дин із РОи''" :ІІОЇ Гетьманський Рухвартост„ лігсмціїі ІЦО ІшпадкоВо прийш-ОХН-мельннквш- вФ КоРди
_мае що ІДСОЛОГІЧно він не ма ла „а збори до Просвіти в м

ба заявив: „решта (к 'є?"' світі собі
пар-ЛьВ0В- І) в черві 94] ромельник) то є старі сер°3'

і нічого сві- -тнера нема в укр ку ІІС зборн чи зпд

Про

гато в

скрізь

на

зав-борюват- и"

показує

укп
Прндніпрян- -

Загальному

ВСІ ПОЛІТИЧНИХ УГрУ- -
і

ОСЬ ТОМУ 'Х та ІОЮІ

особливу увагу зас Державників і має вели- - Гетьманців Дгржавників увесь

ГстьуаИців - авторитет укр час перебуваючи на еміграції
луговчє йій р!ост біль-'особлив- о роках останньої

Гетьманці- -

міграції

ГО

панахидах

за

тому

чпзїиіі гптіля

тпш
довіря

Лівобережжя ро- -

з

з

ось

більшість

опинилась

2)

усіх

ву

устроєм

мав

ддгусудіугад'дгаіг'?дч'-вт1г1-
— _ її "[ - і " ід

— пятниця 19 грудня 1947

М Чубатий проф д-- р В
Щер-баківськ- ин

проф д-- р Є Храп-лнви- й

проф інж Ю Павлнков
ський о проф В Лаба — чле
нн Виділу Т

доц д-- р В Лев д-- р П Ісаїв і

д-- р Б Лончнна — заступники
членів Виділу До Контрольної
Комісії ввійшли: проф д-- р К

Кисілевськнй В Мудрий і інж

А Міляннч Директорами Сек-

цій вибрано: Л Білецького (Фі
лологічна Секція) і проф д-р- а

Ю Полянського (математично-природописн- о

- лікарська Сек-

ція)

Дотепершня праця
Перших б місяців присвячено

справам організаційним фінам
совнм та виготовленню пляну
діяльності! НТШ першу чер-

гу видавничої

Ясно за такий короткий
час не викінчено ще всіх орга
нізаційних справ тим більше

що поодинокі члени НТШ пол

кипені по цілій Німеччині та

що н були ферії
Тому треба припускати шо ор

1
т--_

II
іаШсІЛЦШШ ІІфаїШ І ОШіріІСТИІІ

І

ї
Д1Л НТШ виказав деяку рухли- -

засідань Президїі 1 спільне за
сідання усіх Секцій НТШ та ''

дневи й зїзд у Міттенваліді
присвячений не -- ільки спра-

вам науковим але й організа- -

'мг! Внсліли ітапі за піч

лологічна Секції Секція Мате-

матично - природописно - лі-

карська здекомлетовапа тому
треба ще оформити 2) V-конституува-

лнсь

розпочали

працю поодинокі Комісії а са-

ме: Історична Філософічно-ие-дагогічн- а

Права Гі економії
і

Археологічна що підляга

ють Історично філософічній
Секції Етнологічна Музнколо
гічна Літературознавча Мово-

знавча Бібліографічна Кіясич

ної філософії шо підляга-

ють Філологічній Секції Гео-

графічна
Ці

Фізіографічна що
підлягають Математично - при- -

Родопнспо - лікарській Секції

Створено окремі Інститути

для виконання деяких конкрет
них завдань а саме: а) Іпстн- -

Енциклопедії що існує при
Секціях б) Інститут Віб- -

ліографічиин шо існує ири I-ст-
оричпо

- філософічній Секці-- ї

в) Інститут Української мо-

ви шо існує ири Філологічній

Секції г) Інститут розсліді

існує при Історично-філо-софічпі- й

Секції 4) Зорганічо- -
І

мяип ллгн- - КЯІІІІРЛЯПІКІ Я 1 ІЮ- -

ЧС
платними працівниками

_

і

всієї оптової' та
-

ршіши и
'яка

Вибрано 17 моних дійсних чле 'з
НТШ

з-посе- ред українських

УЧЄІІИХ В ТОМУ 4 3 ДЗВИЬОЇ
1

ву

З НОВОЇ 'о-українськ- ої ' с- -

(за
МІГРаЦП 01 (— ' споваио спілію

п
'НТШ в і там очолює і

мппіЬ П_ІЛ Ш'мітиі '' '

для НТШ а саме на нау
сини~„~:: -" ""Д"" іпчі'-'- і "°
тут

тя я іміпігтпяніїїмі пилат -
-- — --- і ти

Ці заходи вінчались ось

такими конкретними

ччіі„пмііи "І"1"11'"" "

вже зложив більшу суму

фракції И довір м ииі и 1 1 --
- ' мундики лг — -- - рішення о кр справи КОЛИ ОУ ~г - і-

-

ту п народі не здобули Інші Великого Гетьмана Богдана іде переводитися --

V фінансовій ділянці иороб-сопіялістич- ні

партії загалові на Хмельницького і як це показу про державний устрій то не- - 1СІ° пжс 'їеякі заходи для

шиї суспільності мало ві- - вали спроби Гетьмана Павла '

0 6ільшість населення створення тривкої фінансової

--
"

иаїхіи
недовіряють

Українських

вони нечисленні деякі з менш реальної духово і- - -- приймає активну але цілком і при иоеднашм крішчкил
'„

н-іпачову-

ють
по кільканад ологічної сили українського

'

'чеснУі справедливу участь не приватних пов-
них П ТТГ?ГІІ-Т- І -- л І'п-гп-- г 1-ІТ-

ІІГ1

ісівмаїшіп І СТЬМаНСЬКНИ

ішвань на
Дерічезннй в сус- -

переважаюча в

-- ші
0

то

в

в

і

„ --- -

:лли "

і

„

за

ііітр

_

Білостоцькнй

н

що

і

гч
адмішстрацімної

ЛТ

шлам

референдум

дом
підприємців

-- пптпіг
аяті

Це

ська

силі

1--

ОЮЛ

ЄРС

для

і'иши' "° м'-- " '"'"и" '"
збирає датки на це

Український Американський

Обєднаний Допомоговий Комі

шість селян Прндміпр не перед ні- - тет у Филаделфії призначив

тепер рабів нової колгосп- - КИм „вислужитися" навязатн більшу грошеву суму на НТШ

звязкиГетьман- -

Укр

більшість
бачити

АіЛМІІІГТЬ

встановили

1918-1- 9

різних

міжчасі літні

полагодження

Амепиш

дальші

Украї- - Івійни намагався

Тісеран Секретар Священної
(

тому вийшов цілком незап- - іпонгрсгацп для ихідньої пер- - ки

ьмііісишя їхардинал Евген

I

І

лямований Це йому придає та кви в Римі призначив теж біль

авторитету за це він піин грошевий даток на науко

заслужив на те велике (ву діяльність НТШ 4) До всіх

шо має він (СГД) від членів вислано відповідний о-- (

суспільности біжяик в справі збирання фон

дів на Товариство і на це вже

є також конкретний відгук
В кінці треба зазначити що

НТШ перебрало від травня
1947 р патронат над Акаде-

мічними Вечорами які відбу-

валися досі в Мюнхені а які в

черговому році відбуватимуть

ся теж і в більших українських

скупченнях на еміграції
Як бачимо з цього коротко-

го зіставлення НТШ має вже

досить замітці успіхи за пер-

ше півріччя своєї ДІЯЛЬНОСТІ!

на еміграції Дальший успіш-

ний хід справ залежатиме від

дальшої послідовної пращ чле

нів Товариства від прихильно
стн до НТШ українського гро
мадянства в Евроиі й Амери

ці та від того наскільки мож-

на буде иереломати чергові ве

ликі труднощі головно ж у ви

давничій ділянці які стоять на

перешкоді сильнішому розпит- -

коні Товариства
Плямн ма майбутнє

За перше півріччя СВОЄЇ ДІ-

ЯЛЬНОСТІ! випраціоьали пооди-

нокі Секції та Комісії илян пра

ці і тепер треба приступити

до його реалізації в міру сил

МОЖЛИВОСТеИ
'

В цьому пляпі наііиажпішоїо

ділянкою праці ІІТІІІ це на

уконі виламни В першу чергу

нанизуючи до давньої градині
усталено ось такі типи

дань НТШ: 1) Знідомлсшін з

засідань" як двомісячник що

міститиме короткі зніти з ви- -

готоіиеннх прані у чужих мо- -

вах евентуально і в україн- - )

ській мові Редагуватиме її Ге- -

неральний Секретар ири доію- -

мозі секретарів Секцій

2) „Записки Секцій" що мі- -

ститнмуть короткі наукові
статті і рецензії н характері

студій: в міру спроможностей

можна буде робити й відбій- -

V х і і'іііпті п II ггчтпті II М С
КИ І А НІА1ііиі!ііі'і і '('і '"'

: „ -

рані 11'кціі-и- ) н іііціч ліпнії

директорами Секцій

3 Окремі праці поодиноких

Комісій що виходитимуть пії

назвою: НТШ Секція

давня назва попередніх ви-

дань якщо вони виходили по-

стійно мир: Матеріяли до Ук

раїнської Етиолоіії Етпогра-Іфічпи- н

Збірник Праці Гсогра

фічпої Комісії Праці Інститу-

ту Л'країнської Мови і т д Пра

ті редагуватимуть окремі ре

дактори
4) „Сьогочасне і Минуле"

тримісячник загального харак-

теру з короткими статтями

культурним оглялом бібліогра

фією тощо Редагуватиме йо-

го окрема колегія під прово-

дом проф д-р- а 3 Кузелі як

голови і проф д-р- а Е Храили

ного як його заступника

Окремо треба згадати про
деякі цікавіші праці що їх

заплямовано видати в першу

чергу п рямцях окремих праць
так Інститут Енциклопедії хо

видати коротку епциклоис- -

_ „'„ „і„„„дію українознавства (п
-

тому значенні цього слона)

складалася б з двох частин:

загальної (про українську мо

літературу культуру істо
"

Р1° фолкльор і т д) і гпслоної

абеткою) і то не тільки

українській мові але і в мі

можливостей також у чу

жих мовах інститут і'озслідіп
видасть етнографічну карту
Галичини на 1939 р і до неї

публікацію: Національні вілно

її Галичині в 1939 р Інсти

ьібліологічний хоче вида- -

україніку в чужих виданнях
Комісії Історична Прана й Е-коно-

мії

Мови й Літсратуро- -

ЯЖСОЯВСЯРОвСчїЧЮвРС

І

(рекорди) маємо завжди на складі

рілішіи мі-- г' часописи
Заходіть або лишіть до:

♦лііглЖшл?я1к

ішци гг 'ЛГ §£"

знавства опрацьовують матері- -

иш до окремих видань при- -

свячених річницям 1648 року І ~

(повстання Б Хмельницького) у
"

1798 р („Енеїда") 1848 року %

(„Весна народів") і „Спомини" Г

до річниць 1917-1- 8 рр Також

заплановано окреме видання

присвячене 75-літт- ю
НТШ яке

припадає в 1948 р
Записки н окремі праці Комі

сій вимагають перед видан-

ням їх затвердження Секції та

апробатн Генерального Секре-

таря
На кінець листопада 1947 р

плянуеться черго'-н-й зїзд чле-

нів НТШ и одному з наших та
борів і на ньому буде обгово-

рена одна тема а саме „Укра-

їнський табір як джерело для
наукової праці й дослідів"
Йдеться тут про те щоб ви

корнстатн для української ма- -

ки таке одноразове й неп'овот- -
ротне масове скупчення укра-

їнців з усіх земель України та

перевести по таборах різні досі
ліди з ділянок: мови побуту ?

народпьої культури антропо- -
'п

логії суспільних економічних "Т1

релігійних нілносин і т д Зіб""Уе

папі в такий спосіб у корот- -
г"

кому часі мптеріяли могли б ?'
стати джерелом для багато то- -

в

мін цікавих і важних праць (

Вкінці плямує Виділ перене- - р0
осідок НТШ закордон май

краще до Америки та це спра І{В(

ва дальша знизана з долею ці €
лої української еміграції !лш

Труднощі „е
На шляху до здійснення пра- - 0£

ці й иляніп І-ІТ-Ш стоїть "бага- - як
Т0 труднощів і Виділ та члени '„0
Товариства прекрасно здають 'е_
собі справу з того Найважчі- - ]

щл ділянка праці НТШ — мау- - 1„
кові внданпп натрапляютіД}
на найважчі перешкоди: ліцену
'ція на друк папір друкарня- -

'л мпЇІіі'імііпііЇ Іп 'Піч' --Ь'Ш ЦЯ
цч МИІІПСІЛМ1І1111 і м л іііи їда гІІТ

„„„ „ аім))ііі) іігііср ма іукпіш
правильному розпиткові ко

ного видавництва у звязку з

сучасним економічним иоложем !

ним Врак відповідних бібліо- - Ц

тек а головно з ділянки украї-

нознавства теж утрудпюе-п- ог до
нажну працю українського В'иг7за
ного а часом навіть робить ідц
неможливою Далі розкиненій І

ц11(

членів НТШ по всіх
усюдах7)в-комунікаційи- і

труднощі нереііД ь кі

КОДЖуїОТЬ МСНІІМОВНО СПІЛЬНІІ!

праці й утруднюють контакт у[:ро
чепих такий потрібний завж- - 1ІІО

дн а тепер зокрема Вкінці мс-- Ч 'ра
надзвичайне положення вчено- -

го то за своєю працею не ма
За-- е

часу думати про ссебе брак ти
ііідпонілннх постійних доходів

що забезпечували б мого пра- - ('?оз

пильно й гідно харчова скру- -' еа-т- а

що відбирає часто всяку о' пі-
хоту й силу до праці — це'

ю-те- ж

одна з перешкод на шляху Іш-

ло правильного розвитку піль- - гін

мої української науки 'ти
Як бачимо труднощів доволі

Та все таки українські вчені 'ль
згуртовані у смому найстаршо- - іс-м- у

науковому Товаристві пс ?'н-зражуют-

ься

ними а рішені пос зм
лідовмо йти вперед та працю- - с- -

вати для добпа української
гпльної науки її української На'і

' !Ції
'

іп

СТІННІ К АЛ6Н ДАРІ

РАМОФОННІ

(Док на сг 4)

ПОХОРОННЕ ПЮРО

АІВЕМГМАМІШсгШІ
Обслуга АмОулянсамк

Приступні ЦІНИ

8а4ІеЬ 8і Еиі І

Ів4юг Оаі
ГЬом: 4ІвМ Паї 3-5-

ТЛ

тк:т:ш)ШтьуЖ'!'м

Л'
у довільному виборі Книж:£ '}- -

у -

нявциШиаш :якзов

ріжних прекрасних малюнків виконані найліпшими артиста-- 4

ми 15 X 20 наліз Калєндаріюм український польський або ан-- І

ґлійськнй Для склепарів друкуємо календарі з їх фірмою -

Р І З Л С Я II І ЖЕЛАННЯ '

у формі книжочки прегарні мзлюгки й відповідно лрусовані
желання по 10 ц

КРУЖКИ

і

КВАINIАN ВООК8ЕЬЬЕК8 „РН08УІТА"
324 Риееп 81 У Тогопіо 2-- В Опї

Н Хабаль власник

на

тно

із

3-І- С

--1

и

1

б

с

а

ч

н- -

а- -

і

і

—
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Сторона 4 „УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" — пятниия 19 грудня 1947 Рік XIV ч 50

І" „УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК"
'Одинокий український національний тижневик у Східній Канаді

Виходить кожної пятниці

Андрій Дарміць — Діловий Управитель
'" Михайло Гетьман — Редактор

Річна передплата в Каналі $200 у ЗЛА й закордоном 5250

Піврічна в Каналі $123 у ЗДА й закордоном і 130
Зміна азреси коштує 10 и

:-
- Редакція за оголошенні н' вілповілас рукописів не звертає

„V К К А І N І А N Т О І Ь Е К"
ТЬе Опіу Ь'кгаіпівп ХаНопаІ УУеекІу іп ЕаЧегп Сапала

339 ВаІЬигзІ 51 Тогопіо 2--
В

Опгагіо УА 4133

РиЬНяЬесІ Е-ег- у Ггісіау

А Вагтіїг — Визіпезз Мапаег
ЛІ НеІЬтап — ЕШог

„ЩО ТАКЕ ТЕПЕР ПИШИ?"

Недавно закінчили ми в нашім часопису передрук „Вар-

шавський Договір між Поляками й С Петлюрою 21 Квітня
1920 Року" — фахову студію цього Договору Проф С Ше-

лухина широкознаного б Сенатора Української Держави н

знавця Міжнароднього Права Під час друкування одержали
ми два листи від наших передплатників з запитом: „Наві-

що це тепер друкуєте коли м Українстві треба едности?" Те
що мовляв Суло те вже минуло а нам тепер треба дивити-
ся в будчність А по скінченні передруку прийшов до нас
лист відрадного українського священика із ЗДА з заявою

~~іцо з нашими твердженнями щодо Договору він не погоджу-
ється — і з повідомленням щоб спинити йому висилку нашо-
го часопису Більше подібних запитів чи заяв ми не одержа
ли Але думаємо що може й

МИ Т„ „„„„ іпп пппґіипті
більше

вою н можуть подібно думати Тому ми оце хочемо якраз і

пояснити чому ми Варшавський Договір передруковали й чо-

му якраз у такім часі коли якнайбільше треба українцям ед-
ности

Відионімо наперед згаданому українському священикові
який каже що не годиться з нашими виводами Отже пода

парляменту
цей

назвав

міль

його

його ласкавого що є паші Ми б змагатися щоб кордонів
до виводів мали б відваги братися бо і Польщі 1772 року) полякам віддати? Ми думаємо не-дак- ци

працівшікіп-знавці- в нема Але Варшавський Договір його держали

студія славного правиика від українського громадянства ба від Членів Дн-н- а

Української Нації б сенатора Держави Про- - І отже знали
коли з ! його змісту у добрій вірі могли цей „законний" диви-шіиодам- и

треба погоджуватися С тисі треба його показати про бу-лухин- ом

— Але щоб погоджуватися !ло б злочином України хібаж кров наших герой- -

-- - —— ии ліітпсцддмьиі и іфиии і гіршим ВІД
Проф Шелухина

' тепер відповідь поставлене нам питання
друкували:

Між Українством сьогодні щораз міцнішає бажання ма-
ти один і єдиний політичний биосередок що перед сві- -

-і°-
І-рійРітст{іо імені всіх українців виступати Американ-
ський Континент завдання своїй території викопав З'їзд
Українців Континентів в Ню йорку такни
спільний для всіх українці політичний осередок уже створив
назвавши його Українською Панамериканською Конференці- -

- з викопним органом Тепер Евро-по- ю

дальше дна спільні осередки мали б злитися в о-д- ин

Всеукраїнський Політичний Фронт який виступав
світом н імені українців в цілім світі сущих речник

всегр Українства що прагне незалежності! своєї
неволеної Москвою України

і однак Европі не представляється так рожево
]як нас на Континенті хоч віримо
там нарешті таки мусить прийти того чого доко-
нали українці в Новім Світі Між українськими політичними
угрупованнями п Европі знаходиться одна що називає
себе-„законни-

м урядом УНР" має для України вже готового
І „президента" робить старання щоб цій групі з „за- -

:і:КРН'!'1іпдчипнлисн псі інпи угруповання Соціялістп "ук-

раїнські що "створили чотири партії є стрижшь того „за-
конного"

Насамперед треба пришпилити оце твердження про „за-
конність" Професор ПІелухнн документально доказує що
Конституція Української Народньої Республики такого'

уря-д- у

„Голова Директорії" знає нікого Головою Ди- -

ректорії йменуиала Усі пять Членів Директорії були собі
рівні Цебто ніхто мав під цим титулом виступати

зроби пок Петлюра Варшавськім Договорі тнтулу-юч- и

себе Головою а тим більше ніхто Директо-
рів мав прана торгувати Українською Землею й віддава- -

''ЛЛ самовільно чужій державі у цім випадку -- ПО

ДНІПРО й доказує Студія Проф Шелухина Іншими"

оути --ііпііііг1 „~ _

вами: Договір був заключенпй

є пашнмл чиїііча- -
-ічгчііиліл -- - п п

„__

незаконно людиною що

Польщею землі України

той польський уряд

мала для того від Українського мандату Сьогоднії
пій т зв ряд лмі' наспдник іменований неіснуючим
за Конституцією України „Головою Директорії" отже

сооі зоїр політичних спекулянті який однаково
магається одурити українське громадянство що він „закон- -

ніш поги „іірімііі'ііт л також лаконшіїГ Пр-- I
зидента держави вибирає народ А вибирав і коли Апд-- I

рія Лівицького?

не в тім увесь сук справи а ось у чім- - Цей т знаний
і ряд УНР" СТОЇТЬ ІДО сьогодні в союзі бмннпм поль-

ським урядом у Лондоні який існує і бара-
банить про „иольскі Львуф і Вільно цей уряд є продов-
женням старої Польщі з нею пок Петлюра заключив Вар
шавський визнавшії

дніпро Мім- - т зн і„ігп„„" гою МІР є п сьоготні
тии' тон Договір„міністр ' !"1""т- -

Він
„ и:пер Америці школи и ніде

що він того договору зрікається Чули ми раз цей т

„законний Уряд УНР" десь там заявляв його цей

уже не зобовязує Але того мало Коли є умова двох сто-

рін одна сторона уневажнити її може На треба
обидвох сторін А лондонські польські урядові чинники

такої заяви ніколи складали
А тепер цей самий т „Уряд намовляє україн- - '

ців щоб визнали за уряд України й висилає окремо від
{

інших українців наприклад европейськ КУК ріжні меморія- - 4

Геніяльний Ошуст

нюйорськін вязниці си-

дить засуджений на три роки
вязниці Абрагам Січовскі або
Антоніо Новаро Фернандез а-- бо

біля ЗО інших ріжних

фалшивих прізвищ великої

ри міжнародній ошуст що до-

конав величезних швідлів в
Вашингтоні Торонті й Монтре

алі й нарешті був зловлений

гарячім спільним зусиллям

американської й канад кінної

поліції

Подробиці виявив звіт Кан

Корол Кінної Поліції поданий

до в Отже

Фернадез як там пін

І називається прибув в 30-- х ро

Барцельони під претек

стом воєнних матерія-лі- в

для еспанських червоних
Ванкувері себе еспан

ським графом Поліція стала

дозрівати й передала його Кін

ній Поліції
У 1940 його засуджено

зломання Правил про Обо

рону Канади й заслано до та-

бору в Фредериктоні у Новім

Броисвику Звідтам він безпе

рестанку посилав до Отави
„ ___ _ „„

'
' данин ' іний чиїй --зштішш ааз

начуючи що він має $400

майна зложеного в аме- -

рик банках що гроші ці він

дів і дасть канадшському у-ряд-
ові

півмільйона в дарунку
коли буде випущений

Випустили його в 1945

Поїхав до Квебеку-міст- а н за-

жив в Шато Фронтенак І хоч
вийшов із без зломано

го цента при душі

таки зачав висилати своїм то-

варишам у таборі коштовні па

кунки з харчами На запити

перевезе Канади закупить ціллю перевезти лєґен-з- а

два мільйони ноєнних бон- - 'дарне манно з Америки Ка- -

в імені України Піддержують його поляки в Лондоні бо

в їх інтересі Отже: є такі українські що хоті- -

ємо до відома ці виводи не тн те Україну по Дніпро (до
таких і не в нашій з що

міжнародьиого права Вар-і- а автори тайні
шавський Договір правнича чле-- 1

навіть самих

Української ректорії крім Петлюри українські патріоти не
фесора С Шелухина Отже хто не погоджується цими й на

то йому з Проф Ше- - Тому було їм Мовчати це
не з нами! не то тпеба проти Бо

не

А па чому ми
Договір

міг
в

це на

Американських

єю Секретаріятом черга за
а ці

би пе-

ред як
до тепер по- -

Справа в

у Американськім ми що її

до самого

група

й їй її

аж

як не й

не

не прана
як цс н

Директорії з
не

Польщщі
що сло

тік пц

піїт
„г-оі„- і

не

за аж

не заявляв

Народу
„о це

це

нростни на- -

а іліі країни

хто

Та

з

дальше дальше
А

що

Договір
пп то

що гл„л
те- -

що зн

що дого-

вір
то не не зго

ди
не

зв УНР"

його

У

ще

мі

на

Отаві

чи

ках із

закупів

У

пі

році

за

по

йоиів

то

по

до
до

ли

це чи патріоти

за

ре- -

це

не

полякам

зараз

ліції звідки бере гроші
вів що має величезне майно

в ЗДА яке заробив собі в днях

прогібіції привозячи ром 1000

трокамн 700 автами й моторо-вим- и

човнами при чім працю-

вали в нього 12 тисяч робітни
ків Казав що він у ЗДА відо-

мий як „Шікаго Кид" і спіль-

ник Аль Капоне Поліція не

могла нічого йому пришпили-
ти лишила в спокою й він

дальше жив по-графсько- му

розкидаючи гроші одного ра-

зу по $1000 щотижня через 12

тижнів

Аж у вересні 1946 амернкан
ські федеральні агенти засту
кали його в Міямі де ошукав
урядовців двох повітряних
шляхів на $125000 По нитці по
ліція дійшла до клубка: що з

ним у звязку є кількоро осіб

в Торонті й Монтреалі Ка-

наді Фернандез зорґанізовав
- поважних з

а чужим чинникам у цім ви

Бельгії про українців що пні- -

йото з української пре--

ських повстанців на те погноїла так щедро — і ще гноїть —

Українську Землю щоб вона кращу пшеницю для Польщі ро-

дила?
Завивати такого в паперці в теперішній важкий і небез-

печний час ніяк не можна бо це була б робота не для Укра-

їни а для когось з-по- за України Тому велика дяка належить-

ся Професорові Шелухипові що він витягнув цей договір на

світло денне Хан буде Спільний Всеукраїнський Фронт його

конче треба але фронт тих що бажають Україну будувати а!

не на Україні спекулювати Виявлення того огидного для

Української Нації шкідливого її до того зневажливого дого-

вору такому спільному фронтові тільки поможе Такий

фронт мусить повстати з серця не із спекуляції — не з захо-

ваною думкою один одного перехитрити й одурити
Усякі накндувані згори готові „законні" чи незаконні

„уряди" створенню спільнго всеукраїнського політичного
о-сере- дка

стоять і стоятимуть на перешкоді Бо наприклад в

Европі маємо бодай два такі уряди" які твердять що тільки

вони „законні" й тільки вони мають право говорити до сві-

та в імені України а інші „не сміють" Ану попробуйте їх до-

купи зєдпати! Нічого не вийде Тому ці всі „уряди" мусять

позвикати щоб Всеукраїнський Обєднаниіі Центр міг пов-

стати Взоруватися можна наприклад на наших американських

комітетах і Панамериканськім Комітеті налипнім Панам-

ериканською Конференцією Має це бути коаліція українських

політичних угруповань на засаді рівности з вибраним і всіми

визнаним головою А про форму держави коли про це тепер

ще трудно зговоритись бо кожне угруповання має свої пе-

реконання - вирішить по здобутті від ворога території Ук-

раїни — Український Народ загальним голосуванням

Цеє одинока розвязка коли Українство ще недозріло до

того щоб уже тепер визнати своїм проводом Символ Укра-

їнської Нації її Традиції Державної - - Гетьманство персоніфі-

коване в Особі й Роді Гетьмана Данила

Щоб здобути державу треба одного проводу Без ньо-

го буде самодурством надіятися перемоги Армія де є кілька

незалежних комапдантів перемогти не може Тактикою паки-дунани- х

із гори „урядів" чи вождів можемо хіба продовжу-

вати український хаос та намарно тратити сили й енергію Ук- -

раїнського Народу - до безконечності!

табору

громадян

скнтальчої

Осі тому ми й передруковали Варшавський Договір між

Поляками й С Петлюрою щоб остерегти українських пат- -

ріотін перед новою змовою втягнути їх на службу со- -

бі не Україні не її Народові

палку

У

на

не

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Із вісток про бунт в УАПЦ в Европї виходить що між

українцями дальше діє а вони дають водити себе за ніс
--ч- ужа

рука яка направляє українців до ще гіршого розбит-

тя знаючи що їм треба якраз тепер якнайбільшої єдности

Треба тому конче в якийсь спосіб зарадити

Пише Брлт Петро ЧИЇ з

халн з таборів до Бельгії на працю посилаючи знімок: Ту

"а знімку спин України наддніпрянт закарпатці з Захід- -

ньоі України Між ними панлє любов один Бог одна "

країна

один український чи він католик чи православний
Ось наша всіх нас лінія!

пГніпіп йпшш'кпшк'і українською мово писані часописи в

Канаді поміг тили вірш ло гвітднпом про професора як лапертаг

коропу п чехіканп передрукокавшп

році

відпо

групу

народ

сип- - про джерело ані не лаікнулиеь Думіимо що навіть червоним

паскудно йти до скитальннків-хвлішістів- " розуму позичати Повісив

мосраль і українця в хаті свої драпі рукавиці й горлає що пе його

- хата

Увага І Кіш — С Г Д — Увага!

У НЕДІЛЮ 21 ГРУДНЯ 1947

В ДОМІ СГД — 339 БЕТИРСТ СТРІТ Торонто

відбудуться

МІСЯЧНІ ЗБОРИ КОША

ПОЧАТОК ЗБОРІВ ГОД ТРЕТЯ П0П0Л

Перед Зборами — год 2-- а — ПРОБА СПІВУ

Управа Коша СГД проіас всіх членів і членок пріїїіутн ооовяі-ков- о

передріздвяні наради! УПРАВА КОША

!

"
: г~

І

надн Зловлені ним жертви бу-л- и

переконані що він має на
!це благословіння канадійсько- -

го уряду Фернандез зараз по- - здобуткг Але український на-

їхав до Торолта одержав в род буї) тоді в ситуації безпо

банку кредитовий лист на $120
тисяч який зараз переніс на
[своє конто до нюйорської
тростепілки І ось цей „еспан-ськи- й

граф" — „пивний ба-

рон" тепер снує дальші свої

плянн за кратами
□

ДИВІЗІЯ „ГАЛИЧИНА"

(Перен із стор 2-- ї)

і почуття бо мали на думці
долю великого числа товари
шів у запасних формаціях у

▼Німеччині і про те що війна

та боротьба між західнім і

східнім тоталізмами ше не за
кінчена тому треба — мимо
всіх понижень — змагати до
відновлення української форма
ції до відновлення Дивізії Та-

ких — після трьох тижнів від-

починку у збірному районі на
Закарпатті в околицях Серед
ного — зібралося близько 3000

в Німеччині в давньому виш-кільном- у

місці — Нойгаммер
Ця частина послужила яд-

ром для відновлення Дивізії
другого складу поповненої за
пасовими частинами Дивізії
Дивізія другого складу прий-

няла назву „] Гренаднрська
Українська Дивізія" На підста

ІДе час — з на ду-

же
днів життя скла-

ду Дивізії— підводити

і мінусі

з

та

невідкладної

стн в

до створення української

застережень можна

й зависоку ціну н ду-

шевних переживань заплатили

Дивізії за перечислені

0

й

радного господаря супроти ще

дуже міцного і безкомпромісо

визискування
Згадуючи події з

і її найбільш кривавих

жертв згадуючи побожно па-мят- ь

її вояків-герої- в ми

мо голови перед їх тінями

Вони які життя своє склали

обороні Батьківщини - укра-

їнської землі й в обороні прав

української нації - вмирали

напевно з чистим і з

[вірою в незаперечну правду:

'„Доки житимуть українські лю

що будуть боротися за

здійснення ідеї Української

Держави так довю та Ідея бу

де жити й наближуватиметься

до здійснення"

(Друковано в щоденнику

„Життя 'в Таборі' в чч : 6ї

76 78 84 89 94 за 1946

рік)
□

НАУКОВЕ ім ШЕВЧЕНКА

(Перенесено із ст 3

Висновки

Як з цього коротко- -

!го огляду Наукове Тонари- -

ство ім Шевченка вповні стає

на Воно живе воно зай-

мається справа- -

ти украшеству в широ-

кий світ Вправді за

цей короткий час від віднов-

лення діяльності! не мож

на було ще якелід ного зорга- -

ки Український працю
І є зорганізовано для добра ук- -

рашської науки Він свідоміш
її завдань свідомий своїх

івпзків свідомий того що йо- -

вариствс через довгі літа єдн

репрезентант
іпської науки знайде серед ук

ві доступних даних обчислю-- І ми воно тісно звязане з укра-

ється що в боях під Бродами їнською суспільністю і цілою
і в боях під час окруженця за нацією воно бажає для них

лишилося около 2000 вояків і працювати хоче відкри- -

не огляду
коротку віддгль від остан-

ніх першого
підсум

кн плюсів самого

Ди-

візії

західній

НТПІ

учений

факту її існування Не місце з
(
візувати вправді не створено

огляду на специфічне й нео-мц- е вповні задовільного фінап
формлене положення в якому Ісового фонду для Товариства

находиться найновіша україн- - вправді є багато труднощів у

ська еміграція докладніше вхо здійсненні його плямів - все

дити в подробиці й обговорю їж за цих кілька місяці
їх вияснень своєї діяльності! НТІП потрави

багатьох питань звязаних з ло вже так оформитись що
Дивізією івоно стало поштовхом для ба

Автор цих рядків як учасник [гатьох учених до творчої на-тн- х

подій і представник стар- - 'укової праці навіть серед на-

шого покоління та решток у-іи- нх преважких обставин і од- -

часників Визвольних Змагань ним з найповажніших факто-- з

1917-2- 1 рр що підходили до в українському світі
цієі справи чистим серцем
найбільшою посвятою по -

чуттям конечно- -

усіх обставинах змагати

зброй

ди

мав на подати го моральна сила в Але

в розвідці лише найголов він сподіється що оте най-ніш- е

і найбільш обєктпвне з старше то
того що схоронилося в ного
памяті Одначе мимо повитих

уже тепер

кровн

еолки

вого
історії

хили

в

серцем

Т-В- О

бачимо

ноги

актуальними

дорогу

обо

ний вільної укра

воно

таки
вати або шукати

рів нау- -

ної сили меті гурті
цій

українське наукове

ствердити з цілковитою певні раїнської громади відповіліп

стю що Дивізія дала єдиній прихильність піддержку і чро
українській збройній силі па зуміння та матиме змогу ви-українськ- их

землях що боро- - конувати свої завдання і прм-лас- я

там за буття і ідеали ук- - довжувати свою світлу
трали-раїнсько- ї

нації після полови- - цію що її припечатали такі

ни 1944 р- - Українській Пов- - світлі постаті-член- и НТПІ як
станчій Армії великі сили Іван Франко Михайло Грушев
багатьох тисяч військово най- - ський і митр Андрей Шептн-кращ- е

вишколених вояків та цькнй Хай оцей короткий звіт
вищих і нижчих старшин Крім про дотеперішню працю й гпн
того існування Дивізії дало нн на майбутнє Наукового То-прнбіжи-

ше

для багатьох пат- - вариства ім Шевченка прпкує
ріотів що провинилися" про- - увагу української ( громллчн-т- и

нашістівського режиму в Ук ства до нього і спонукає ного
раїні Врешті Дивізія стала схо на кожному кропі піддержува-ронише- м

перед навалою зі ти те Товариство в імя нлшо-Сход- у

для соток тисяч укра- - го спільного добра в імя доб-їнсько-
го

громадянства Ложе ра і слави України

Святий Нмколай у Гетьманців !

Жіноча Секція Союзу Гетьманців Державниікв Торонта
подає до відома батькам і матерям - членам і членчам та
прихильникам що

В СУБОТУ ДНЯ 20 ГРУДНЯ 1947

ДО ДОМУ С Г Д — 339 БЕТИРСТ СТРІТ завітає

СВЯТИЙ НИКОЛАЙ
і буде давати для чемних дітей дарунки а для нечемних

різки Прохаємо родичів дітей подбати щоб їх діти не попа-
ли між нечемних — і громадно щоб прийшли привітати

Св Ннполая

В Нміть-голов- а Е
Остапчук-пнсарк- л
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І— — мияммишшмшшяПРЕСОВА КАМПАНІЯ!!
БИЗНЕСОВИЙ ОІІКЕ СУШ КАОІО

ЗАЧАЛАСЬ ПРОВІДНИК

Пишемо пе дпя 16 грудня 1947 отже
иідч-чв-

ш кампанії І

щі и

ронто

нашої
ІІЄ МОЯЇРМО КЯЯЯТН 111 ГіГ -- „

першини відгукнулть Гримсбі-Вапнона-Вімсв- нл приславши оголо- -
передплати

відізвалось
і стоять покищо на першім місці Дальше
додяпами Гмяя кклтг КіППґП лілптпао

Инидчор $1050 Вишіпег Делгай прислали нових передплатників
Але Кінець Діло Хвалить! Тому заскоро ше ставити когось

на першім чи котрім там місці Це тільки початок Але коли по-
чаток добрий то Український Робітник"' вірить що й кінець пови-
нен Гіти добрніі

УСІ НАШІ ЧИТАЧІ ПОВИННІ СТАТИ ДО ПРАЦІ — ПО-
МОГТИ СВОМУ ЧАСОПИСОВІ ЗАКРІПИТИСЬ НА НАСТУПНИЙ
РІК ФІНАНСОВО: — щоб ще краще міг їх обслуговувати!

Хай не щде ані одного нашого передплатника що не прид-"і- н

н бодай одного передплатника нового п постарався зібрати
К'іцо на при ший фонд Українського Робітника"

ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ ПОДАМО ВЖЕ ОСЯГИ ПООДИНО-
КИХ ОКОЛИЦЬ У ВІДСОТКАХ

Змаг поодиноких околиць — за СТАТУЮ ПЕРЕМОГИ Змаг
пі'одинокил читачів - за вичислені в попередніх числах нагороди

ВПЕРЕД ДО 10С-ВІДСОТКОВО-
ГО ВИКОНАННЯ КВОТИ Й ДО

ВІДЗНАЧЕННЯ НАГОРОДАМИ !

— —

АМЕКІСАИ КНЕІТМАТІС-РАІл-
Ч ЗАІЛГЕ

НА

РЕВМАТИЗМ -А- РТРИТИЧНІ БОЛІ

БОЛІ ХРЕБТА І ЗАСТУДУ

Ця широковідома масть усува- -

р
Гаі

£ В і С А Н З

ненатлі лг

То- -
Ь

не

НА

іде

є

на

болі Рамен

Мязах

чи

шкіру

коли щось такого V є зживайте
АМЕРИКАНСЬКУ МАСТЬ НА РЕВМАТИЧНІ

Ця масті полегшу вже по першім всякає
г інооЕо (і витяті нечистоту ианерха шкіри в виді гпійпнх

ирн-іш- н

(В Америці пишіть по Мегааг 8аЬе ця масть є та
щодо й чистоти)

ОСТОРОГА: тільки дорослим інструкції на
кожнім слоїку

Ціна з оплатою дебудь у Канаді чи Злучених Державах
АМЕКІСАИ БІШО & СНЕМІСАЬ СО ОЕР 75

367 Маппіпе Аує Тогопіо 4 Опі

3419 28 Зі 10 МісЬ

Іп ТоюіПо — Н Н — Пгииві&і 42 С}иесп 8г )

Лондонська „Коломийка"

Закордонні міністри на нара-

ді в Лондоні вже стратили на-

дію на поладнаннн спірних

справ хіба б Молотов в остан

ній хвилі пішов на угоду Сира

на в тім що Молотов зажа-

дав за згоду Росії таких рі-

чей що їх західні потуги не

можуть признати між ними

VI 0 більйонів відшкодованій!

від Німеччини з п біжучої

продукції Тому рішуче сироти І

вився Державшій Секретар

Маршал який каже що спра-

ва відшкодований для Росії

була вже постановлена в Пот-

сдамі іі Росія повинна того

придержуватись Крім того: Мо

ютов не дав ясної відповіді

французькому
Іядо-лто- ш чи осередній май

буї ній німецький уряд мав би

також мати контролю над Са-а- р

яку Франція бажаь мати

нключет в свою економію

На другий день Секретар

Марша і завізвав прилюдно Ро

- --- ~-і і і гп-іГ- и піти
СІЮ ЩОО неч:і і 'Ьісі і'""""""
Німіччшх забираючи із своєї

емми по 500 міі майна річ-

но І Ірн нім зажадав від Ради

щоб нона зі оліїлася щоб по

1 січня нічого не можна було

ниікннти з Пімеччит крім то

за воєнне від
їм що признане

шкодовання але не з біжучої

„родхмш Ііо коли такої згоди

не бле казав Лїаршаі то мі-

ністри тільки марнують свій

и-- 'іпндоні І запитав впрост

Мо ютова щоб тон дав йому

Молотов від
Ні1 а відповідь

відповіді викрутився

Вігміть Свою Передплату

АНТІН БОПКО

Оіинокііи в Торонті

Спеиіяііст Масажист

РіІ11це зимсяі нмг™ " пармН

- 'Г''"! і т л Ста
г?атмч
Їиту

6 П пи Багю призн

ід паиі'чтів

377 Брасіїпз Ате АВ 0994

на другий день

оіль скоро помогла вже ти-

сячам тож поможе й Вам Не

горніть болі Регліатнлму Ар-

тритичні Хребта
Невральгію болі в і нап

руження таке почуття не-

мов би мурашки бігали поза

ьас
БОЛІ

дає приложенні

сама
сили

вживати

300

Оеігоіі

ЛУоїк

представнико-

ві

ТЕРПЕЛИВИЙ СОЛОМЯ-НІ1- И

УДІВЕЦЬ — Джан Вил-со- н

у Лос Ангслесі літ 69 ка-

же що він жонатий з тою са-

мою жінкою вже 17 років і під

19-1- 0 року її ще не бачив На-

решті того вижидання було
йому вже забагато вніс до гу-

ду позов щоб йому або
уне-важнил- и

вінчання на основі
о-шус- тва

або дали йому розвід
на основі дезерції дружини
Дві годині по шлюбі Внлсона

покликали до війська й як то
ді розлучився з дружиною так
і до сьогодні

НАСТІЛЬКИ СИЛЬНІ ЩО МО-

ЖУТЬ ЗАХОПИТИ КАНАДУ

Дипрнктопніі Гонрриор Клюбу Ла

ппііі' Н Г Фниг сказав в Г]кчіт-фор- ді

що в Торонті п стільки
іо-муніс- тіп

що Гіло в Югославії

Болгарії Гі Ромупії перед захоп-

ленням влади Отже комуністи ма

ють у Ьанаді пагтількн сили шо

владу могли п іахонити ічііінії

хвилі

ПОМЕР БОЛДВИН ' Лон-

доні помер на 80 році життя

Ирі Боідвин і

ІШ88ЕІХ М УІЬ80
КЕАЬ Е8ТАТЕ ВКОКЕК

М ВОЛОШННСЬКПП — ВЛАСНІ!)

Ломи Фірмл Бизннсн ло продажі

ренту або заміни

Комншонір Лл Афідавітів

Ш Коусе Аїє — ЬАкевісІе 47Н

Вичинено вечорами

А ТУРЧИНЯК

Піастр) ванна Стоьо н Мр ванн

цеглою Усі робота гарантована

Оцінка безплатно

48 КивЬоІте Яй—Теї- - КЕ 3331

Укр Кравецька Робітня
Чистимо й прас)смо М)'ікькі й ж

ночі одіти а також робиио нові

на замовленні

О Воіянсьіий іласниі

621 Оиевп Зігаеі Шеіі

Коли хочете знаменитого ви-

кінчення рамців і знімок та

кож т званих „Бокс фрейме" і

„ІНел-ворк- " та „ОйлпсГттінґ"

вдавайтесь до:

Р ВЕНСН 'З
663 Топке Зі Ореп Еуєпіпє8

РЬопе: КІ 5487

ТРЕБА ДО ПРАЦІ

ПОТРІБНО ЖІНКИ — до роб

леніїя петельок руками („генд- -
батон-голс"- ) Стала праця 40-годннн-

нй

тиждень праці Доб-

ра платня для відповідної осо-

би
ЬотЬагйів Ргеїеггегі СІоіЬез

1625 Зі Іліке Зі Мопігеаі

Те!: IX 5217

ПОШУКУВАННЯ

БЕЛЕИ Іван син Вазя й Тск-п- і

Белей з дому Гермак з с Се

лищі повіт Станиславів — по-

шукує тітку Клімку ГЕРМАН

із Томашівців та Параску ДА

НИЛО з Войнилова пов Ка

луш Адреса:
О Р Ьакег „А" ЛКТоег£І Тігої

Аиаігіа

Анна ГІИДА на скитальщині

пошукує свою сестру Кате

рину 1 1ИДУ замужню киллАїч

з села Бук пов Сянок муж із

села Внтлира пов Сянок яка

живе в Америці По адресу до:
М Коваг 2138 Веішопі Зі

Натігашск 12 МісЬ 17 8 А

М Б0БЕНК0 — ипшукус рідних

і анайомнх: стрнн ОЛКЬ'СУ й стрн

м Івана І'іОІ'ЕШ)Іі() з Ушковнч

пов Неремнінлішн і сельчап:

Сіепана П Мпхаїла КУШІІІІ' Ва-

силя МАІІЮК Стаха МИРУША

Аікльку ІіРЛЛ Насіи Іїуджін-сік- у

— всі жили в Ни Порку Хто

знав би прошу зголосити важна

справа
600 N Мсйоппеїі Зі Кіпгііоп Опі

Сапайа

Хто знас адресу Миколи ГРІІ-ГОРА1ЦУ-
КА

літ 55 іодоч із Сни

типа прибув до Канади в році

1012 з полить ласкаво повідо-

мні н :

ІУап НгеЬогазіеЬик

Саііе Разіеиг 66 Ауеііапесіа Рсіа

Виепоз Аігеа Агепііпа

„Український Нородний Дім" — Увага !

Т-- вп Український НародннП Дім" у Торонті Н1 Лнпиикат

( ГрІХ І рІГ (ІІСТі'р) ПОВІДОМЛИС ВСІХ (ВОЇ членів і чіепок шо

В ПОНЕДІЛОК І ВІВТОРОК — 19-2- 0 СІЧНЯ 1947

У ВЛАСНІМ ДОМІ В ТОРОНТІ відбудуться

ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ Т-В- А

У і і члени Гі членки повинні обонялкпио явитися на них зборах

ПОЧАТОК ЗБОРІВ — ГОД 8 ВВЕЧІР

Т Ганчарин-пмон- а І Савиа-сеьрста- р

УВШ - НОВОПРИБУЛІ - УВАГАІ

Щораз більше прибуває українських імігратнів з Европи
які є розкинені по цілій Канаді на ріжних працях

Нашим бажанням є мати списки Вас усіх новоприбув-іпи- х

та удержувати з Вами постійний звязок
Просимо тому всіх шо прибули по II світ війні приста-

ти нам якнайскоріше такі дані: Імя й Прізвише докладна ад-

реса вік фах дата прибуття до Канади '

Надсилати просимо на адресу:
ТЛиіпіп Сапабіап Соттіііее 8іі1етепі Соттівгіоп

Вож 2136 Тіппірее МапііоЬ

НА

СКЛАДІ

ТЕПЕР

ціні перед

Податком

ФОНД

МОЖНА ОДЕРЖАТИ ЦІЛЕ В КОЛЬОРІ СЛОН КОСТИ ЗА $3396

&4УУ над АЧ-ЛІ- Л Аіг Х N

АІ)Ш80Т ЙЮІЖЬ А 14

Це гарне 7-гто-
оие радіо мао цілком ангома пічний

прилад до рекордів і мас місце всередині на 7Г ре-

кордів 110 Ц1Ш СНЕГЕД ЦОДАЇК'У
--
К'ПоО

ПРЕСОВИЙ

Торонто М К'узеля 1 00

Збірка її П 0 Будзікеннч 200

Збірка нееіл В Благу г 700
II II 050

Збірка пн М І ЛіГіср '200

Збірка Юн нп Денні 300
Н Панькін 023
В Ісарик 100
І Кардинал 500

Монтреал (збірка) 200
Гн н-- на М Е Микитюк)

Н Дроздович 100

Наєґара Фоле (збірка ) 250
(и-н- о А (' Гренюк)

Клівленд Огайо Т Мельник 100
М Колодій оОО

+ Гр Волинський 100

Виндзор (збірка--
) 500

(у н-- на
К І Федак)

Винипеґ Рідна Школа" ім

Марк Шашкевича 500
Милвоні Висн о Петрупшп- -

гікиП 100
Гемилтон (збірка) 1350

(н н-- на
М НанліішіпО

і

І?"

По

НАЙКРАЩІ КАНАДИ

О

І 2А

$3495

і

слонової кослі

РАДНІ: МЛІШПШ ДО ПРАНИМ

І1КМІ: ПАЛІНКА: і багато іншого окіпричиого приладдя

Маїмо великий лапас:

іанчіг леїцгт гооаіенс" жіночих і чоловічих хоіізіп і ін

июріоннх річей Дноісолесникн трпколесникн й ДІЮЧІ ВІ- -

іпчкії іУІ1УПТК ТКИКІ' НА ГКІДШПП ДАРУНКИ

СЛУЖИТЬ ТОРОНТОИІ І'ОІїМН

ОШ'5
625 ЕЕN 5Т ¥
непі- - ШІІиігМ 8(

токомто

Поркюпайн Плейн Саск 050 ПОБИЛИСЬ ЛІТАКУ —Мн- -

іи 1 Мазуркеннч) нулого іижнл віторок роа

Росбурн Ман М Глушка 100бІИСЯ "а Лябрадорі біля Ґус

Содбури (збірка) 5005сю американський иеренозо- -

(К)віл н-- на Шгафірних) !"" літгк С"5"1
--

3 иодорож- -

Іннми По довгих пошуках уда
За жертви Управа сердечно дя-л0- Сі 0СІСПІ там гелікоптерові

кує й просить не забувати під 'двадцять троє було вбитих
Кампанії й Коляди '

шестеро живих

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ ЧЕТВЕРТОЇ ВАРДН - ТОРОНТА ! ! !

ЦЬОГО РОКУ ВІЛЬНІ ЛІГ ПОПЕРЕДНІМИ РОКАМИ БУДЬТЕ 0-ІЇКІ'К-
ЖШ

НА КОГО ПІДДАСТЕ СШП ГОЛОС ПРИ МІСЬКИХ ВН-ПОІ'-
АХ

1 і ! НЕ ДОЗІЮЛЬТК СНОП0МУ ГОЛОСОВІ НІІАСТИ НА

І'АПДІІДАТА-І'ОМУНКТ- А ПОРОГА І'ОІИТІІПЦТПЛ 11 ВОРОГА ДЕ-

МОКРАТИЧНИХ ІЮІЬІККТЕП 1 ЦЬОГОІММШІП ПЕРЕДВИБОР-

ЧІЙ! КЛИЧ: ВИЧИСТИТИ МІСЬКУ РАДУ ВІД КОМУНІСТИЧНИХ

МОСКОВСЬКИХ СТУПАЙКІВ!

У ВАШІЙ ВАІ'ДІ ИЕНННМ КАНДИДАТОМ НА МІСЬКОГО РАДНО-

ГО (аідермапа) ГІДНИМ НАШОГО ДОВІРИ С

РКАИК СНАМВЕР5
ДНЯ І ПЧШІ 1918 Р ИІДДАПТЕ ІІЛ НЬОГО СНІП ГОЛОС ГО-

ЛОСУЮЧИ НА НЬОГО ВИ ГІДНО НПІГОНЛСТЕ ('ВІГІ ГР0МДШІ-СЬКІІ- П

ОПОПЯЗОК І ВАШЕ СУМЛІННІЇ БУДЕ ЧИСТЕ

НА СЛУЖБІ ГРОМАДИ

Ч
т "И РОЗВОЖЧІ1К ХЛІВА

(Л- - У" Ш опксічик хпоа і і

д % ІШ дісної пігтач'ім]іос-- и

£Ш залежим її яка мк Г

сі іХ ' шШЛгші иас "аги-
-
Слота чи "

V % '?'?рЖШітьішйіЯл ЛСІЬ пРи"°сить його
і

7ч'Щ$ФкЩВШЛ заспокоювати папи йоткЧІііякРЧИН Люди на їх подобукЙівІЯЯ к'Раі'іих Канади знах
ЩШШ--

"
ЩяЛ Сп гРома™ — Ваш

°™1 ВІАК Н0Я5ЕЬгЩҐ Ш

й А V Е 5 Гв ВИСК НОК5К ПРЕУЕКУ
тШ9 МОИТНЕЛЬ Е

А О І 8 О N

КАШО

Мо сіє

н кольори мерн"

У

її

29

час

9

а

ірикладоч ]м- -

'Ю ПІД Н'Л ми
мі ато має для
оі ода кожний
під мани диері
ребн
декотрі з нан- -

одяться на сп'К-і- й

сл-кб-
і

ІЙЕЕКГ

ІТАВІІЗИСІ) 1811 ф

І



Сторона 6

ПОШУКУВАННЯ

По адреси ткх що нижче пи-
шіть до Фонду Допомоги Ук-

раїнців Канади подайте число
свого шукача й не забудьте
вложити марку на відповідь
Адреса Ф Д У К така:

ШСК САИДШАМ НЕ1ЛЕР гинв
Р О ВОХ 1М

ШКМ1РЕО МАШТОВА

7901 Іванюка Григорія Ґлогов
ського Никнту з Ріплина пов
Грубешів — шукає Анастазія
Іванюк-ЗАБАВ-

А

7902 Гримака Онуфрия з Фу-тор- ів

п Любачів — шукає Ан-н- а

ГРИМАК ПЕТРИЦЯ
7903 Стсцнка Григорія Мико

лу і Богдана та односельчан
Дрогомишля п Яворів — шу-

кає Микола ПОНА

7904 Кривого Петра і Василя

Пєтраша Максима Пінькаса Гр

всі з Васильковень п Копнчин

ці — шукає Іван ЛИЦАР

7905 Цюбу Иосифа і Дмитра
з Тяглова пов Рава Руська —

шукає Стсфан КОБАК

7906 Сагаловича Антона Ва

—

я штору

ПРАЛЬНІ МАШИНИ

— МОТОРИ

КЛІНЕРС"

—

ЕЛЕКТР

Пг

2лсшязіст нелуї і

Х-рс- н і

помочі

УРЯДОВІ

2 до і і до 9 ввечір

1817

Комшоипі МопІгв1

Т- - Р

СНАКЬАКО

фармацевт

Вдень
РІЛХІШ — МопІгеаІ О

САГАЛЕВИЧ

Рідних і знайомих із Чер
воно! Слободи Черкащині —

шукає Іван МУХА

7908 Куліша Кирила з Садів

п Луцьк — шукає Василь ЗА-ХАРЧУ- К

йосифа з
п Луцьк — шукає Макар

Трифонович
7909 Гринька з Но- -

восілки п Перемишль —

Володимир ДЕРКАЧ

7910 Софронкжа Івана і Дмит

родину Данчуків односель

чан з Кудринець Слишинсько- -

го Володимира з Заваля роди

ну Осадчуків Жеребного Васи

родину Бойків Шепенюк —

шукає Д-- р Олекса ТИМК1В син

7911 Родину Гуди мі в з Лісо-

вії п Броди Стефанишина з

Гаїв Діткопецькнх — шукає А-нато-
ль

РИПЛЯНСЬКИЙ

7912 Груделя Михайла з Бо

рова Гора п Любачів шу-

кає Ольга ГРУДЕНЬ

І

силя і — шукає

7913 ІЛолтис Вікторію Соро

чаника Джаника Рака Евгепа

Дмитра Івана Сорочак ван плі ікппкі м

Каролнну Бандуру Дмитра Селиськ

Ляховича Франка всі Старо- - 7914 Андрія Лохсрта з Беса

го живуть в Амсри- - рабії живе в Галифаксі - шу

ці чи Канаді — шукає Дмитрокає Катерина КИРИЛІВ

МООТКЕАІ (ШЕВЕС

Словянський Лікар у Монтреал)

ОН ЯОМАН РШЕЯ5КЇ
Спеніяліст внутрішніх акушерських і недуг

Приймає пацієнтів від 3-- 9 год пополудні

3537 Рагк Аує МопІгеаІ (Іие ТеІ: НА 7623

УКРАЇНСЬКЕ ШИФКАРТОВЕ БЮРО

ІВАН МЕХ УПРАВИТЕЛЬ

Виробляємо аплікації на спроваджений рідні чи знайо-

мих до Канади Маємо агентуру всіх корабельних ліній

По інформації вдавайтеся листовно або особисто до:
Осеап ТгауеІІега Аззосіаііоп оГ Сапагіа

367 Сгаів 81 Уе8І — МопІгеаІ — ТеІ: ЬА 1557

НА ПРАВА И ПРОДАЖ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИЛАДДЯ
МАЄМО ВЕЛИКИЙ ВИБІР УКРАЇНСЬКИХ РЕКОРДІВ
раді —до
холоділий

ПЕЧІ

ЯРКЕ ОСВІТЛЕННЯ

„ВЕКУУМ

ГОДИННИКИ ЗАЛІЗКА

„ТОВСТЕРІ!"
ПРИЛАДДЯ

А О ТЕ88ІЕК

піл жолтана горла

Просаітлюсмп метолою ліку-

ємо при електрик

ГОДИНИ

Віл від 7

Теїсфо: Сгеїевпі М45

ВоиІвуГ(1

ГЬом: КЯ 7Н Ноиіі М М

Ог КІСНАКР
Лайсеїгсоваїшй

Медик-Хірур- Г

вночі й кінець тижня
М7 Кис

7907

на

Грищука Небожки

ПА-

СІЧНИК

Диркача
шу-

кає

ра

ля

Тимофія

із

Самбора

венеричних

ВСЯКІ ДАРУНКИ

Добре тямити прізвищі

Пробуйте затямити наше !

ЬЕ8 РКЕКЕ5 ВІГУАЬ
21492151 Гговпс Іі

МопІгеаІ — ТеІ ГА 1448

УПОВНОВАЖИВШІЙ
ДЖЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИК

Урядові голини: від 9 передпол

до 9 пополудні

ПКЛЕОН САШТІЕВ

Д ЕН Т И СТ
2510 ЗНегЬгооке Еві
(сог Ргопіепас)

Г1 СН 5020 МопІгеаІ Оие

Кравецька Робітня

ШШ МАТНЄ ЕНП'С

Прасуємо чистимо направ-

ляємо Робимо одягя до

міри Умірковані ціни

2251 Ггопіепас 81

ТеІ ГК 1803 — МопІгеаІ

С06ІКАІЮ
ЗОЛОТНИК

Дві Крамниці до Ваших Услуг

МОМКЕАЬ
2439 ГКОПТЕИАС — СОКМЕК НССНЕЬАОА

ТвІерЬоп 0В 0567

Трамваї завезуть під самі двері

Ь А С И І N Е

1115 МОТВЕ ПАМЕ — ВЖТФЕІН ІІТЦ & 12ТН АУЕ

ТеїврЬопв Хопе 8-9-
30

II А П Р А В II

4 ГОДИННИКАРІ ДО УСЛУПІ — НАПРАВА ДО 8 ДНІВ

% Направн Годинників Кишеневнх і Стоячих —
1 Рік Гарантія

ГОДИННИКИ КРИСТАЛ ДОПАСОВУВАНІ ПРИ ВАС
БРАЗЛЄТИ ДО РУЧНІ IX ГОДИННИКІВ НАПРАВА ДО

З ДНІВ
Вставляємо галочки до Вервиць
Пера й Оливці направляємо до трьох днів

ф Перлові Нашийники насилюємо до двох днів

ф Ріжні рнтівничі роботи виконуємо до трьох днів
Спаюємо срібне начиння і т под

ф Чистимо й посріблюсмо наново столове начиння
Направляємо Запальнички Ронсона до 3 днів

ФАХОВО ВКЛАДАЄМО ДІЯМАНТИ

ВІДНОВИ СВІЙ Д1ЯМАНТОВІІП ПЕРСТЕНЬ ЗА
НАЙНОВІШОЮ МОДОЮ

УСЮ РОБОТУ НАШУ ГА РАНТУ ЄМО!

Замовленнями по пошті піклуємося особливо
ОЦІНЮЄМО БЕЗПЛАТНО

І

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" — пятниия 19 грудня 1947

7915 Пославського Антося із
Спаса п Самбір — шукає Ми-

хайло КОЛЬКА

7916 Рідних і знайомих з Гу-

сятина — шукає Евстахій БІ
ЛОУС

7917 Ощилка Івана Анну та Миколу з пеоедмістя Язлпвг- -
Теодора Теодора ЦЬКого — шукає Маотин ЛО- -
та односельчан п

Городенка — шукає Василь О- -

ЩИПКО с Івана „КУЛЬЧИК"
7918 Грицана Івана і Анну з

Сенечова п Долина — шукає
Федір ФЕРОД1В

7919 Краєвського Володими

ра з Верески коло Перемишля
жив в кляшторі Редемптори-сті- в

— шукає Олег КРАЄВ-СЬКИ- Й

7920 Курмана Павла з Воло-

сова п Надвірна — шукає Я-к- ів

БАГАЙЛЮК

7921 Параску Клічук Олену
Клнмчук Костяна Бойчука з
Борщева — шукає Микита
МАКСИМЮК

7922 Зварнча Луця швагра —
шукає Петро МАЙБРОДА
7923 Гавришака Дмитра з Ва

сильковець п Гусятин -- - шу-

кає Петро ЗАБОЛОТНИЙ
7924 Химеру Йосифа з Пло-ти- ч

п Бережани - шукає Со-

фія ДЕРЕВЛЯНА зам Гнатів
Козіцького Степана з Плотич

- шукає Софія ДЕРЕВЛЯНА

Щура Івана з Бережан — шу
кає Михайло ХАЛУПА
7925 Середняцького Григорі- -

я з олечинн

ЦЬКИИ
7926 Шнмківа Гринька Ми-

хайла з Косова п Чорткіи —

шукає Дмитро
7927 Онишкова Дмитра ро

ків 20 в Канаді — шукає син
Василь ОНИШКІВ

7928 Осмола Володимира і

рідних та — шукає
Ярослав ПАСТУШЕНКО
7929 Грнцая Йосифа з Тарта-ківц- я

н Сокаль - шукає Йо-ен- ф

ГРИЦАЙ
7930 Романюка Василя і Юр-

ка з Устя Єпископського повіт
Борщів — шукає Олекса РО- -

МАНЮК

7931 Бубля Дапька і Дмитра
та Петра з Полян пов Ясло — і

шукає Микола БУБЕЛЬ
7040 „ __ ВАСИЛИК

иець пов ічопичинці — шукає
ГУЛЬКА

7933 Горбатюка Пааіа з Ли- -

шанців п Бучач -- - шукає Пет

ро ЛЕСЬКІВ

7934 Ялоиіцу Федя та
з п Бор-

щів - шукає Петро МАНТИ-К-
А

7935 Ткачука Йосифа і Тео

дора з Дрогомнрчаи - шукає
Марія
7936 Галицького Степана Ан

тона Йосифа Петра Богдана з
Устя Великого п Бучач — шу-

кає Михайло ГАЛИЦЬКИЙ
7937 Панове Шкула Петро і

Д-- р Мишуга в Америці — пот
ребую помочі!
Марія ЗАПЛІТНА

7938 і одно
сельчан з Команчі п Сянік —
шукає Іван ШППРДЗ

уоу оелінську ліарію дочку
Васлопської з Язловець п Бу- -

I чач — шукає Лев ГРИНЧАК
7940 Костюка Дмитра і Ми-

хайла з Похівки п Станисла- -

іпукає

п Чортків - шукає
ЧИКАЛЮК

У41' Паламар Ольгу Кап- - РЕШКО
їв п муж Ілько з Дмитри ко-

ло Львова шукає Микола

"943 Дерлнцю Івана з Заста- -

п Тернопіль шукає Бог
дай ОЛЕКСІЙ

Ярослав — шукає Іван НОВАК
7948 Мораха Сашка з міста

Миколаєва Херсонщина — шу
кає Микола ВАСИЛЬОВ
7949 Ралька Миколу Логуша

Миколу і :т-го- ™

і

Буговського
Серафинець ТУШ

7950 Берника Миколу і одно-

сельчан з Бергомета Буковина
— шукає Іван АНДРЮК
7951 Сидора Андрія з Вербо-

ва п Бережани — шукає Тео-до- р

ТУРЧИН

7952 Качора Олекси в

Сифтон Ман родом із Сосни-ц- і

— шукає Наталя КАЧОР

7953 Вонткжа Петра із Ста

рих Кошар Волинь — шукає
Павло ВОЙТЮК

7954 Параньку Гриців-Воло- -

довнч з Б руна Старого п Лю-

бачів — шукає брат Дмитро
7955 Якова з Тов

стих Рогів Київщина — шукає
Анна-Над- я МАЗУН

7956 Гапанюка Івана і Сергія
та односельчан Осмиловнч Во

линь — шукає Василь нидлАН-ЧУ- К

7957 Фартуха Олексу з Сер-

пів п Яворів -- - шукає Василь

БАЗИЛЕВИЧ

7958 Гуменюк Ксеню і Монсе-- я

Ннконовича з Житняк Київ- -

ііцина тепер в Гсмилтоні
--—шу

кає Теодозій ЧЕРНИШУК

7959 Світуху Івана Зіну Дей
нолинь — шукає „ека з Потуржнна

брат Александер СЕРЕДИН-- ' тій СВІТУХА

ШИМКІВ

знайомих

Володимир

одно-
сельчан Пніцатииець

МЕЛЬНИКІВ

матеріяльної

Пстрншака

Стефан

з

Каоолину

Родину

Крамаренка

шукає Іг- -

7960 Варніпку Миколу Ілько

ва Федя (в Америці) - шукає
іТеодор ПАВЛЮК

7961 Клнма Дмитра і Парас-

ку з Сорок п Буч ач - шукає
Никифор ВАСИ ЛИК

7962 Гановського йосифа Те

і Антона Апнаодора - - шукає
РЕГІШЦЮК

7963 Петра Якова з Манаїва

Михайла Ліннцю з Полтви

шукає Петро МІЛЯНОВСЬКИЙ

7964 Сабатіва Василя Петра і

Володимира з Викова п Сам

бір — шукає Микола ШИШКА

7965 Вергуна з Хмелева о

Павла Труха ЧССВ зо Львова

шукає Олекса КУРЧА К

—

7966 7987 Василика і І №ї
-- - СОООКІП П Кииаи __

Лю

і--
~ „ " - іДИШІ
і рамьічи юрат

Івана

--- -

7967 Ьусела Володимира з

Голніпоіза I-в-
ан

БУСЕЛ

7968 Луціва Ілька односель

чан Нагіряики п Бучач - - ні у

кає Михаїіло ЛУЦІВ

7969 Кічукін з Лнхачівки Ле
нажиків з Підлісець та знайо-

мих — шукає іМнкола ЛИЧИК

ІВАНЮК фотограф
і з 1 1 а -

7971 Голубця Степана з Лю-бен- я

Великого п Городок

Іван ІЛЬЧИШМИ

7972 Рідних знайомих з Бор
шева пов Перемишляпії та з

шукає

Якова
Трпппя

КУЬАИ

шукає

пілннх

Гюмих

шукає

п Золочів —

Василь
ГтріЬяпііл

' "
і Трпдннську

з Завищень и Сокаль і

шукає Лев БІЛИК з

7974 Івана 1'бара і Марію з і

в Вннипегу шу
Михайло БЕЛЕЙ

7975 Боііка Лпхайла і Василя

Стінки пов Бучач
вів МЕЛЬНИК
іНЯК

і 797П Задорожною Евстахія з

І Анну іМнхаилюк Замарстинова тепер в Арген-іі- а

Жнромського з ГІавлупіівки тині Василя Арабського з Ру- -

-

ПАЛАМАР

Палата силова Степана Арабського

і сестра лшхаилнна г- -

7977 Гринюка Василя і Кате-

рину живуть на фармі шука-- є

Катерина з Вос-кресіне- ць

біля Коломиї

7978 Фургало Хрнстину і її се

з Полтви коло Львова -- -

7944 Кулій Марію і Параску шукає Евгенія ЧУМАК

з Білої п Чортків — Ми 7979 Волнцького Михайла з

хайло КУЛІЙ Волцнова п Жндачів — шука- -

7945 Рідних і знайомих м є ВОЛИЦЬКИП

Ктн - - Михайло СЕМ- - 7980 Лоннча Василя з Семе-ІЧУ- К

нівкн п — шукає
І 7946 іМихалінського Сидора Дмитро ГУРАК

іСтельмащук Марію Андру- - 7981 Кантирима Івана Мнко- -

щак Анастазію з Яструбнч п лу і Кифу Турика Степана і

Сокаль — шукає Василь СИВЕ Михайла та односельчан із

Красноставців п Снятин —шу
7947 Калин Волошин Ма кає Онофрнй ЮРІПЧУК

Гасю з пов 7982 Фнлнпова Гринька з За- -

зоввияу омтакіо

ВИЙТЕ! ЗИЇЕЙ ГОАМ! НАПНТКН

Рік

0 І П М І ' Пляшка 12 утіій за 5 иснтів4 О І Д ІЛ П П
Со1а _ огапге - - Ніпе

виключні представники „зтивву СОДОВИХ ВОД І
іііпвег Веег Коїа Огалге Ьеіпоп ите игареіпт
ЗІВІШУ ВКЕУІКС & МАХТШЄ ЬТБ

Скора Обслуга Замовляйте Телєонічно : 7-75- 61

ТНЕ НШЯ НАПИШЕ С0МШ ИМІТЕО

: Начинням Кухонною Посудою з Алюміну

й Емалій Будівельними Струментами Матеріалами

Годсон-Бейськи- ми Конами

72 81— І — ЗшІЬигу Опі : 5-5-
649

1 Т РДОЦЕТТЕ & 30М5 ІТО

в Содбури склад чоловічого одягу
Напівготові роблені до убрання валізки МсВКІКЕ

сорочки ТООКЕ'8 взуття ЗТКГОЕК'З

капелюхи ВІЬТМОКЕ & СПЕАК
84 ОигЬат 81

6-66- 41

Ф Найновіша Мод — Приступна Ціна — Вілнова ф
із складів Кожухів в Канаді

І0Ш0Щ ГШ
16 Оигпат Зігееі ЯисіЬшу От

І В ООСНАНМЕ
ПОГРЕБНИК

Напроти української церкви Пречистої літ
ТвІврЬос —

видовнч п Городок Ягайлон-ськи- іі

— шукає Петро ШПЕТ- -
МАН

Сіаг РЬопе

міри

РЬопе

Один

7983 Грнгорука Миколу жив
в Монтреалі шукає Петпо

7984 Штуняка Федя Голо-ськ- а

Степана і Миколу Міщія
Осипа всі з Чорнокінець Ма-

лих - шукає Павло МУЩІЙ
7985 Дмитра Лука-севнч- а

Степана Драганіока
Семка з Любянок Низших

Григорій ВЕСОЛОВИЧ
7986 Михайла Костюка з За-мулине-

иь

коло Коломиї ш- -

кає Василь КОСТЮК і

Сіема їв Юрка' Ш
Жпнк-Н- Н

'І Прав
ІЛ Гии }0у о Дмитро ліихаило

вя

Волині

та

і

Белеїв

із шукає

Михай

шукає

шукає

із

шукає

и V

N

7988 Тнмка і Ма-руньк- у

з Боратнна шукає
Микита

7989 ІДербін Михайла Когу-
та Василя і Михайла із

шукає Оксанна
КОГУТ

7990 Чайку Івана Гпука Ко-лодницько-
го

бувші старшини
7970 Осія Укр-

-
Армії

ч Рятпа шукає 'ТРІСКА
шукає Казимир

Старчук Вікторію

"_
ЛУБИНРйни Галина Пахол-

- таборів праці

ДОрал"

Красного шука-іфосла- в ж:ве Вининегу

ВАСИЛЬКІВ Пав-'Ука- є
Микола ГУДЬ Матвія

плпа 7993 Маптииошіч

Крукеннч

ну
Поториці

кає

ГУМЕ-Степа- н

ЛЕВИЦЬКА

Городенка

ЦЬКИП

Еву

рію і Красного

І Ьетоп

СОМРАКУ

ТОРГОВЦІ
і

—

Найбільший

найбільших

Яремчука

Чорнобая

Па -

Еву „°

ють

стипка шукає Стефан

Давидюка Михайла Сі- -

Ікорського Лихайла шука- -

!ють Стефан Марія РОМА-ІНЕЦ-
Ь

Про()есора Придаткени-ч- а

Романа Дуську
з мворова

Домініка

ГАЛОВА

7996 Хомляка Антона

'лова п Радехів Ва- -

сильПАНЧУК

7997 Кмстя Лихайла Солтиса

Луку шу-

кає Михайло СОЛТИС

Родину Бойчуків

та односельчан Журавенки

Козарі шукає Ва

БОПЧУК

7999 Марію Я-ремови-
ча

Михайла з Гологі-ро- к

п Золочів шукає Ва-

силь

БиаЬцгу

Пп іміЬопмяііГі !иїгпзт
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_ 73 ВевсЬ ЗігееЬ

:5кес5вкжчкзкх:-:- ♦яовект
ВКОШПІ

Я И МІ ТЕО З

I ТОРГОВЦІ ДІЯМАНТАМІ1 II

£ ЮВІЛЄРИ И ОКУЛІСТИ 5
8иа"Ьіігу Соррег СІіГГ 2

8000 Ґуля Ілька й Марію Но
вого Села пов Любачів шу
кає Василь МРИЧК'О

На

Яворовського
ПРОМІСИ

--ч ШУКЯЄ

—

СЕМЕРЕНЬКА

Стань-копа-Верхн- и

Маслом Сонце"

з рамені Соніянку Пп„

жав в Женеві представник Ро-

сії А П Борнсов висловив сво
є нсгодування „лннчуван
ня нігріїї ЗЛА'" й назвав це
„найстрашнішим злочином ци-

вілізації" додаючи при цім що
від 6 червня 1944 у було
40 випадків лннчу Америку
назвав „краєм лннчів"
Тою своєю облудою Росія

викликала вовка з
Федерація Праці зго- -

ТПГІПи іп %іпп

ч

-- -

холського Теодора Топорівці Г
"' „ЇГг"™? "°€

-
і

-

-

— щии
зачали доходження вепра'

В невільничої
ська# в

7992 Ґуль з Корейця пов ЗДА
Ч™"

в

Рогатин

дер-
жави

іти ги--

шо в Союзі знаходиться
щонайменше 10 мільйонів лю- -

7973 Калійна Павла Катери з п Мо- - ™Т" Іевільнич°' пРа"

жили

7941

стру

Микола

ІЛте

6-63-
02

7991

І'"И

МАРТИНОВІ 14"
і я і

7994

і

І 7995

(скрнпака)
тиколу

шукає

7998 Салі-ї- в

ДЯКІВ

гппїіва

„З

проти

ліса

кипіли

Сов

ні це основ- - К
них засад СД На доказ того
шо Росії збігтв
зірваних із місць осіб моск іі

до
таборів праці
дав п Вол летючку розвішена
!на стовпах чеським червоним
урядом у ОКР Пшгімвп:„іп„й

ДЗІН-- ' " иТ лиа м СЯЦІ по

!

' з Нсми

-

з Тернопільщини —

п —

силь

Вндра-Дякі- в

—

п

—

з

-

і

г

в

ЗДА

Амери-
канська

„ _

а є запереченням

повернених і

'засилають концентраційні'
невільничої п

промисловій

Подолюхівна '

ликіммсммі ншнн за ПІДПИСОМ

урядовця „канцелярії охорони
праці" яка голосить що всі
особи німецького роду без

у-- I

ваги на пол поверх 10-6- 0 рп- -

ків що тепер живуть у своїх
домах або В ТАБОРАХ ПРАЦІ
є зобовязані до примусової
праці - - по 12-1-

5 годин денно
Саботаж при праці залишення
праці без дозволу або опір
варті буде гостро караний на- -

I

в і т ь смертю"

іВідновггь Свою Передплату !

„ _г„ „ „ „к„и шпірларт скнтальців
афідавітів метрик уродження й шлюбів із Старого Краю
посилок грошей пакунків і коли Вам відкинули апліка-
цію на спровадження Вашомо кревного — пишіть до- -

САРІТАЬ ЗККГХСЖ АОСКСТ
ВОХ Ш _ їм ВАМК 8Т_ ОТТАВА ОКТ

І
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Квебек-Міст-
о

(Вражіння з концерту Донни
! Гресько)

І % Дня 27 жовтня відбувся в
стариннім місті Квебеку тім
головнім осередку канадійсько
Французької культури концерт
української скрипачки Донни
і чесько дохід із якого був
призначеним на українських
скитальців Концерт той відбув
ся в залі Палати Моиткали'а
хоч офіціяльно патронат над
ним був у руках місцевих Ли-

царів Колюмба справжнім ініці

ліиниі іиіо високо артистнч
ного підприємства був ВПрепо
добний отець Посип Корба
заходом якого відбулися вже
раніш у тім самім місті інші ук-
раїнські мистецькі імпрези
Простору залю Палати Монт-кал- н

виповнила того вечора
по береги добірна- - францу-
зька публика поміж якою бу-

ла замітна численна академіч-

на молодь обох полів із міс-

цевого університету Ляваля
Молода артистка приїхала до
міста Квебеку прямо з Ню йор
ку разом зо своїм акомпанія-торо-

м

Лєопольдом Митманом

ученнком славного професора
Міхаловського короля поль-

ських шопсністів

Забралоби забагато місця об

говорюватн на цьому місці

подрібно прекрасно зрівнова-

жену лискучу концертову прог
раму нашої артистки яка об-

хоплювала кляснчні й повочас
І ні композиції відомі з висту-"пі- в

усіх великих майстрів

скрипки Вистарчить сказати

що Донна Ґресько виявила в

тому концерті велику арти-

стичну зрілість що заднвляе

слухача зогляду на її молоде-

чий вік Вона посідає великий

соковитий тон то просто ча-

рує в кантилені а своєю заво-ротно- ю

технікою вона вже май

же дорівнює свойому учителе
ві Михайлові Піястро який на

цьому полі небагато має су-

перників Тому не дивниця що
квебецька досвідчена публика

приймала всі точки програми
зо зростаючим одушевленням
яке спонукало при кіпці арти-

стку до виконання кількох над

програмових точок З тих о- -

принесло пі особливо гучні оп

лески що згодом""переміннли-с- я

в ентузіястнчну овацію

Французька католицька пре-

се віднеслася до виступу Дон-

ни Ґресько зо щирою нрихиль
ністю „Аксіон Католік" помі-

стила з того приводу на кіль-

ка днів до концерту дуже сер-іДечни- й

підписаний

[головним редактором того пе-

редового денника Пилипом

а в було теж згадано

про трагедію України й нешас

ну долю українських скиталь-

ців Після концерту згаданий

часопис помістив дуже при-

хильну рецензію тієї артистич-

ної події в якій автер ствер-

джує то виступ Донни Ґре-

сько був „справжнім обявлен-ням- "

для всієї публики віщу- -

між іншим:

„Особливо

ія ппртіино ппикмети май

стерства справді
на її молодий вік

як також який

велика чистота

Ми подивляли цілий час із на- -

БІГОРА В А

Унраінськнй Адвокат і Нотар
['Офяс ніл о{ Тогопю

1}ппп — ві сгпппі
'''- - _?ш ви і-и- и

ГШ ЄП7 — Ґриві
Ш--

'

Л

2- -) 14 Оаїкгіо

Теї 21 Е

за

у

Срібний Ювілей

(Содбури Онт)

З 2

й

учасників

днях 18-2- 1

ц р ую на яку прибуло велике чнс дрієвського як
лі Національного Дому ло гостей із Детрон європейського і А
абулося Ювілейне прнйнят- - (ту Вечсру лопольського з По

тя з нагоди 25-роков-
ин под

ружжя для п-в- а І Штафірних

—

дець промо-мал- н

у великого числа вив до та Ю- -

Ювілятн
п-в- о Штафір- - Божого благословення і

г-- ш п--
ні щирими жертвеннимн і вніс Обдаро іже численні бо не

вано Ювілятів срібними дарун-'час- у їх підготовити' але
організації

к-ям-
н піт --іітрй п -

'
л- — - "іш "- - лиио оч їй ліаміїе грома- -

I ОСПОДареМ ПРИЙНЯТТЯ бЕ ГОГТЄЙ їгпп-іІі- і ~'-
- ~

- -- " — - ~ чичіи ілч ііл щи і Пі иУЛЦ
п І Ґаба який привітав Юві

лятів при вході до залі щири-
ми словами за українським
звичаєм а одинока донечка Ю- -

вілятів причепила своїм бать

цвіти україн
Пооажання поздоровлення Іроджені й він- -

складалн пп: В Далик Пар
чевська В Лабунськнй І Ма-рунча- к

Ст Сарматюк Р Іва-ницьк-
ий

Бідочка Н

І Ґавалко Також передано при
віт із Тороита від

п-в- а Підза-мецьки- х

Ювіляти дякували за

шану
Під перепрова-дж- е

збірку для української пре
си з якої $5 призначено для
„У Р" Бажаємо Ювілятам ще

довгого й щасливого життя та

охоти до народньої

—

— —

50-Літт- я Уродин п Децика
(Торонто-місто- )

п Депик

справляв свої уродини Спро

сив і знайомих і

забаву-прийннтт- я Скла-

дали побажання Ювітнтові про
Мазепа односельча-

нин С Тимчишин який у сво-

їй промові згадаь і про непри

сутнього брата Ювілята що

розжалобило п Децика до
сліз а п В Сороколіт згадав

попросив

Ювітят п М Марія

Сороколіт дальшо-- ю

збіркою іі зібрала $13 з чо-

го $10 передано до

а $3 на фонд Ук-

раїнського Робітника"

п Децикові літ

жертводавцям щире спасибі

яких

техніки п дуже
мстьодії то прикмети

всіх віку
інтелігентнім

Сонати Респігі мож-

на то
характеризують Генія!"

виразилися про гру

Одним словом

Донни

Квебеку став важною

світа Рівночасно Донна

українське

ючим молодій всликл раіськс очах францу
Читаємо там зького загалу Канаді це

Яі

81

'належиться нас ши- -

трудна програма надія-зт- а

ДОтеперішний лиску- -між дві тися 1ііо

зогляду
стилю ціхувз-л- а

кляснчна

І{Т

Вапк

ША

попояуані

І5

піл

фові ішю
над кон- -

за

19 1947

Примірник ювшен
(Виндзор Онт)

роковин Дня грудня
подружого життя п-в- а Ксені українці запросили на свої
Івана Федак відбулася неді- - Української
лю дня 16 листопада р яка
гр-ка- т залі відбулася лнсто

музико- - пада Ню
неділю 26

УНО від КУК Бі
околиці Аргентини

кував парох передньої неділі панове
почім доклади с-сілн-

ьо-

присутності гостей побажав Детройті
гостей вілятам Ппавда схо-шн- н

було'
українцями

одна-ют- ь
своїй

Лп-іті- і число
РЛРкТПпинпіл тюліш

Ю

накінці

дальшої

23 листопада

свояків плані-това- в

мпопіх

важенім

про

усіх

Донин

справи
Канаді Щасть

пятниця грудня

сходини

започат- -

церкви Оса- - обидва
молитвою

доволі
працю- -

Іп„

Дня

прес

мі-

сті

його

нею Ювілятн подякували всім 'майже заповнена Сходини від-з- а

прибуття і дарунки і обіцяікрив Зелений він і голо-л- и

віддячитися вував та представив зібраним
Слід згадати що п-в- о Ксеняцнан гостей Писарем був пан

і Іван це гарна тиха іСенчук
кам Іпрнмірна родина Обоє

Манітобі де

Геник

час забави

праці

мовці:

Децик

Присутній

місце-

ві часописи

іншим

РО'ЛТНПК"

мірна

мались і тепер Виндзорі ви- -

ховують своїх дітей (б синів 'скороченні що зроблено на
і релігійнім та укр
дусі Рівнож не жаліють ніко
ли ні грошей ні труду на

чи релігійні цілії

На заклик Пані А Бали гості
зложили $3090 на пакунки
КЕР для наших голодних бра-

тів і сестер на скитальщнні

Збіркою пані: А Да

цюк і А Внндзору

та Марія вол ьська і А

Дорош із Детройту
пп:

По Ювіляти К і І Федак

П (Детройт) і Турко
По $1: І Смик Д Дашок В

Добровольський (Детройт) Н

Бала Маркешгі II Додик
Е Лисий М Даноснр І

Н Шуст Винограиькнй М

Бачало О Фсдик І Кравець

(Детройт) Борецький Ват
Ігл Стор Н II Д Бупьо В

Кравець Посо- -

ськии
По 50 її: Манко Бачила Ма- -

тепер

Шаконни здороилі

відчути прикмети

Подібно

„обажання Гри

артистці

Сона

доньки)

діждатися

листопада

нозоохрещеннх Кшннов-ськи- й

українських

Вівальді-Респег- і Служсбннці

!$250наіпрес
додадуть наступні
стреміти

ши-нн- к

Ґресько

безкорисні

напрямі спопулярнзовання ук-

раїнської
такої фран-

цузькій

„УКРАЇНСЬКИЙ

зайнялись
Грішків

Брат

Прокопчук

Анна

Жертво

Українець

доклади Учасників Україн
ПАНАМЕРМК КОНФЕРЕНЦІЇ

нагодн25-літні- х виндзорські

Панамерик Конференції
парохіялнніи

забава-весілл- я
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„многотітствіє"

Жертво-
давці

першого
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конференції
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їнської еміграції
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кінці Апдріен- -

нж-ір- ь --чгяіім
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несподіванку

гості са
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одним українським проводом промовив

діяти скоро усіїіш- - жертви потреби К У К

українській Зложили наступні

Другий Бі-лоиольськ-
пй

передав
українців Америки

та підкреслив
цілої душі бажають

центр скоро1
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датки пк в слова
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ОНТ

Дня 15 в дом'і

дяка

ишико

Лід

про
спі

ЧИЙ

охоти

Кша- -

л-краТнс-

ькій

На

сив

який

Ню

ше про життя

про стан

та про
один

ОУІ

його При

МОНТРЕАЛІ

п-в- о

відбулася
Монтреалі

(Бімсвнл

22

Дубе-цьком- у

Тороита

цю несподіван-

ку

ськни своє

що при
українська

таки станс іла побажання
часі однії від Під

до
що Михаіьчук

па
по Ду

$3
А

від
іі вони там

щоб був

однії та

Дня

ванка

окото

себе дехто
його Неіпі

!:1

зложи
щоб

Обат Мнхальчук

Сорока Паламар-

чук

неділю

діти

Дзедзіч Іенпч доповіді ціль
По 25 Тимчишин стала Згадавши і™-- ! сего торжества

допомогу ски- - ІІІиари російську мічнчіїюнялиіи- - дарунок від

шо це
п-- 'і

присутніх Господар
Збірку започатковав сам того гніті „їсиво до Па- -

зайнялася

До-

помоги

зрівно

Вівальді

концерт Ґресько

Ґресько

ра подякаі

зусилля

праці!

на-

родні

Добро

Куль-б- а

попросив

Україна

себе $5 прес „У мри- - коли Рох злсУГіа11

Робітника" тому му тих

пошукувань СМТІ1 згинути віч парохії
які любдля родяться нею його

іменинник 'л"тьси'

епням цієї п)іігі!ч мешкають При мно- -

признанпя 'ний лад ітпбокоіо $2І пасто- -

тим зви діею нього діждеться шс господарів
збіркою дя-- і ашс покоління прес

Марія" строгу докладність Уіоть Зібрані ішилп на: По Робітника"

едиторіял

заднвляючо-г- о

Внндзору

Присутній

артистки

Дорош

(Детройт)

Середонич

змист призначену ціль: по- - довідались пової про рімІПу передано Відділу

котрі силки для найбільше потребу
Ю

справді
імсмі

величаво

другі

Шуст

Жінкам

стаїшіх

ппгиіікн
ставлять

Ювілятам іноо

Ііог дозволив щасті

виховати

щасливо жити

НАЄҐАРА ФОЛС

п-в- а

н-в- о

бо час

низ- -

$2

що

життя к на

були КУК

на імені обох
1030

ського

К У К В
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І
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виразно стин служив
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програма іч- -
] Тест дід і прадід

в

їй
накінець Ткмочко

час забави забули
ски- -

що ними
ти яких
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в

україн-
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з

є
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Андрі
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державного канадіи-ськог- о
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Стефанії Приниття відбулося неді-булис- я

листопада
стичною духовій Прокоп- - Прав

канадійсько франну-чука- " Ппнг-тп- і ноногіпиб-ніі- п

Склада-гарн- о

конвертова

дальше

дальше безупинно д7!Др ґринюх
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помогти й
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греко-като- л

Весільна парохії

Михайлові

господаря
подвіря

автомашин

Прислали побажання
Михайла

перепони

розуміє
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Гринан Оіпіснк
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К 9100
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Св Духа

листопада справили

для як йо-

го 20

В

для
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Т„

п-- і пп:
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Грицап
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Пот ше ()опд
по

ні

шт ііиі
за

на

п-- а

на

ка

па

п-- і

и- -і II

па

ти й з в подібних підпрн-няття- х

кооперувати

Сторона

звінчались
Мон-треа- лі

Вшанували Михайла

(Гсмилтоп Онт)

В листопада
Службі Божій

родина й приятелі до парохі-яльно- ї

щоб
хайла Павлишніїа

працьовитого як па йолі релі-
гійнім так і національнім Та

добру переговорили
собою члени Союзу Геть

манців і двоє
а то и Юрій Старецький і

Роман Шуст зайнялись
помочі став зать Михайла
Рапко

Коли увійшов Михайло

дружиною здивувався
зятів

невісток внуків та приятелів
так разом зібраних Господар

Старецький по-

просив Михайла й дружину на

почесне Всеч о Сер-петпп- к

христінп-ськи- м

молитву перед
їжою

По обіді Ю Старецький

чннськии Ждан Кравчук кпт1 к°Р°™т зясував
Галу- - незалежною

промові щ1І1СЬк1Ші Гутняк Про сучасну імік-рі- - чпіпку Рсдяв Михайлові
тальннкам зложити Ііииськаі Госовнч 10 докладчик підкреслив Обті Оітгпк кіп !псх понро

Юнілнти зложили '„рГп-ия-і-
я неволя Пароха О

Фонду

М

артистів

було

нашої

артн

зького

За

Боже

Федак

Темко

Башко
зважаючи

II І1 уу

від на фонд 'терор проти людської Пржсцї господаіі заслуги
безплатне ломі- - іі Божих законів Ш1

тіссл'
ЛО Хати лпрупок

мемипника Михайла

щупання кожнім руїнах с„оммп „Честифітд" Рокіп гарне
числі скитальців поневолені па- - (зробив брат дружніш [ховання дітей нзаїмпо

що зайнялися устро завівши повий сам думав
СІІ'ЛЬ11° разом

забави належиться лтшй господарський зпмопитп
кіпці

іі подяка Закінчив збійка ппинесла якої"ГОЛІТСТІ1І'є' "РПСУ1'1"

Жертводавцям порадою
пились зібрані

призначено
„Аве ДОкладХі зібрані „Українського

й куплено багато

мнім

виконанню
ної

Треба

пірп'А'іі'ііі

лискуче
бажаю

діточок
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подією

Тайни
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славу
Адам
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із

тальщнни
Цезара успіх похвалн досі

навпаки

5-5- :

Алам

іМель- -

Ґренюх
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Ми-р- о

подяка
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гррпп

якому
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тепер
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опі римсбі

запити 'ІОТрСоц

й тяіну-ІЛ:іІ- О

лосі ЗакііічепопІКу Михай-Сходіїп- и

бажаю літ прожи- -

Дужий

МОВОПРИБУВ-ІІІШ- Х

СКИТАЛЬЩИНИ

пополуд
внука Тараса домівці

довсо-'л- и

ігумен Карчем

Андрій

тепер

куютьСя Сестри

Кшанов- -

Михайло Ба-

рвінок

критика

ВПреп Зиновія куртино

ігум"

докладача
Сходин

Порку

дружніш

зложили допо-

могу

Жертводавців

Гостина

Богуш
Апостол

фонд

сотодою

Подав Приятель

звеличати

доброго

думку

Державників

цим

побачивши дітей

підприняття

провів
звичаєм

„л„

спранед-)1к(И-- 0

ІИКчлротиі

мчи підспівали Отець
і

вів пюб і помістила ни-

нішні' торжество я сам

збіркою
Жетаннн Михайлові складали

сипи Теодор Михайло -- -
дочка пані Купер зять Ранко
невістки брат

пп : Рибіцький П Багрій
В Сіободзян Шуст Пере-

ведена о Серистішком ІІІу

стом принесла з чо

го $1350 приділено на пресои

збірки покликав голова Нідді- - Ф011-'-
1

УкР-
-

Ометьчепко Зложили наст ми по о
п жертво- -

ланцям ішірс спасибі імені Ц Серветпик Михайло Павлн- -

скитатьників і К по Слободзяп

Мнхальчук ІСтарецький Джугла
-- -"- Зінкеиич Січкарук

З ЮВІЛЕЮ ДЛЯ нагрій Донбста Павлишин
СКИТАЛЬНИКІВ т павлишин (сини) Калино

Іня 8 листопада ц р одно- -
НИМ) рапко п-- і Купер Р Шуст

сетьчанн Покроииини й Хото- - д рибіцький М Ст

мира нлаштовалн Народнім 30кла Гальчук П Свистун
лннськни Дмитро ьлаженко „ Торонті несподіванку ПО 50 п- -і Деник Петрович
Володимир Чаїїліпськип Отек- - для пНа м і Юлії лібер з на- - іруСмак Павлишин (брат) пані

сандер Гуцанлюк Стени- -
ГОДи 20-роков-

ия

їх подружого галас і Ткачук
шин (Торонто) й Антін Потьо '

нття між односельчанами бу потім те говорила п-- і Павли
шш-

- ли також декотрі члени Па- - ! а на кінні сам ювілят Ми

Господарями ириняття були ролтого Дому Головним лро
'

ха{ ло 71 я за иамять
члени місцевого Відділу КУК

мотором у цему б-- в п Нико-!мьог- о бо ся несподіванка о- -

Гпгппгтміїі піт ппополом п-- і Т І -- _: ґ _пп -- ___ „Аи- - Поіня ҐпегьКО ВИЯВ- - І : т д „„„ лг : '_" ' иуи лн'иш" СТаНСТЬСЯ ДОВГО ниіии-л- -
ч'іиппиІ -- к- — ній і шплица ~гп і і ітптиіи іілнчпм ул пііппччлила оіічип- — - іпітииі ім чуні лпл тлпиоипиі опияоошл

-

Р

_
—

1 1

всі

'
і

і

и зо того $25 а! мито їм і тим шо но

Р"
лише нової жили

Ст

$250 $2:

—

—

і

її 14

і

і

"

і- - 7И

п і

приносили на тводавцям
ся шнро-сердечн- е )везти залі п Николяк і Представиик
Новоприбувші із о- - в присутігіх побажав ~ -г--

дешо із
ня }овілятам і у ко- - [односельчан Покропивни

го пережиття на скнтальшиш іпромовл я- - несла Переводили
р03 головне за

ппяпю
ченко Ьерезюх надія и речі ді

ється
51:

щира

довгих

їхньої

на

і на

У К п коротці

призначене
місце

не щоб не

забирати забагато місця До

а№ст їб'і

Кис Кис

укр Си

залі

Це була гарна

між ними

ті

не По

7

по
зійшлися

залі Ми

та

ку
між

чле

До

дуже
всіх

місце П

парох

не

про Ііа- -

при ви

І1СІ

нами

запо
преса

піду

каже за

та Від прияте-

лів
Р

Р

$27

Робітника"

ту ІО $2:

в

К У $1: В ІО

Іван
ський П

М

П

Бокла

в

домі ц:

Іван

Шцн

кував до

ЛИК іинииги

Иосн- -

ічорої

взагалі

д-маю-

чи що цс оправляють Ще раз Михайлові жслає

іменини (Дмитра) для --за Ни- - мпопіх щасливих літ а жер- -
столи належить

КОЛЯХ)-В-
і т:ш Е0НИ мги1и При- - ширс дякує

спасибі
До „У Р"

кожний
ЖШ} шсиі

сібна сво- -переказали дарчтюк при- -

верті (5200) По нім дальших $95
ре Дя-- а

Антін шо

потре-

би які

вислані

понменно

згадую

Марії

23

нів

те

збірка

ппш
Смогіт- -

ІО

зло- -

ло багато промовців п Ґуж- - її лгп: Коткт Годовськин Аіи

да запропоновав щоб зложити Шкільний і Вод Поврознкк До

жертви на пакунки для одно- - тої суми додано 542 що перед
сельчан Покропивли пов Тер- - війною були зібрані на будо-нопіл- ь

якюс знаходиться біля ву Народ Дому в Покрепивнін

ЗО осіб на скитальщині ЗЮгрку Тож разом --сіх грошей на па-перепрова- дили

пп Андр ІІІхіль кункп назбирано $21706 Лакун
ний Конст Годовський і Мих ки вже вислано дия 15 листо-Ґул:л- а

й зібрали $80 — від го- - пада Жертводавцям щира по-гт- 'і

і гб'7а по ломсінкг-чня- х дяка Гарасим Кушнір



Українські Робітники Лицарського Типу Організуйтеся ! РОБІТНИК
Л оі XIV N9 ')0

Рік XIV Ч 50 пятниця 19 грудня 1947 Рпіа ОесетЬег 19 1947
С АвЛАУАЛ' ТОІСЖЛ

ТСЖОІМТО

ЛІКАРІ — ДЕНТИСТИ — АДВОКАТИ

Д-- р П

ДЕНТКСТ
Відчинив свою канцелярію

Воот 370 РЬу1еіпі & 8игкопа Війк

86 Віооі Зі ДЯвЛ {вічзько Бей) Тогопіо Опі — Тві КХ 6Т27

Вечорами тільки м попередиш заловленнш

Адвокат Повновласник 1 Нотар
Заступає в усіх судових справа

ОНN СЕОКСЕ КОВЕКТ8
301 Татрів ВиіШпк — Ваг & ІМсЬтопй Яі

Оіїісе: УА 7190 Кечідепсе ЬЬ 9192

Вечорами: 2902 0ипааз 81 У — Рпопе- - ЛШ 6260

ІВАН ЯРЕМКО В А

Адвокат і Нотар

заступає в справах цивільних карних і розвоаових

ВЕДЕ КАНЦЕЛЯРІЮ ПІД

Яиііе 306 — Маппіпк СЬатЬвів — 414 Вау Зі (еог Оиавп)

ОМ ДО 0630 Кві МЕ 6828

Впорали 6Щ 0ив6П 3 РЬопв ША 6332

вякгжхгжоюаяявдажзаюякж!
[Теїерйопе 117 4683 Х-га- у

Д-РМІЛУЦ- ИК

Д ЕНТИСТ
3903 Оишіаі ЗІ г" — Тогопіо

ї І
п - п п г:--

а др лишив н мнім $
я дснтист я
В Ш 8ТН 5Т N8 тономто щ

6 Год: 9-- &-Ї — Тел: N Т 190 &

Щ Вечорами за замовленням й

ДрТ ТКАЧІВ

Лікар Акушер Оператор

Урядові години від 2 3 і 7 У

11 Свіеуаіе Зі Тогопіо Опі

Теї: УА 37г4

Д-- Р ЙОСКФ КУЛИК

дентист

І — Відчинив свою каїше

лярію на давши місці

836 Олівеп ЗІ V? (сої Аивияіа)

Тої ЕЬ 1989

II — Служив в Армії від

1942 р за морем в Італії й

на Континенті у 1 и Дивізії

Н Л КУТННЙ 1 1 6

Адвокат і Нотар

Заступає в справах Цивпь
них Карних і Розводопих

Коот 210 — 331 Вау Зі

РЬопв ОНіси ДА 6416

СЛАБІ ОМІ
Дми і ні піл іт Інтим стаг

толі не річні і міс Сон іоіокм непі
гає їй нсстріяшсль і ішл нел)іи

Тол и? аїльїіаїшг ні іівіра
а іпігь прояірит свої очі до

3 гШЕК
о к а- - л і с т

З 20 літнюю практикою
550 СоІІсяе 81 — МІ 1714

Говорить ПОкріИІС1МІ

Б Т БУКОВСЬКА

ОКУЛІСТКА З УКРАЇНИ

еі~
" "

Егзамиггє очі лоросаїш і літам

Прінвісус окуаіри на всі нелочдган

і ні и несправності! Окулярі} вироспас

у в та смій ддборатори

КОСІ ОЧІ НІПРОСТОВІЄ'

Як також приписує о чи ці шо їж но

сятть тітьої піл алілами таї макі

контакт яемгес

Тодшми щадешш ні
10 рлнФ і 9 шввчір

ЯМ вгаїгтогв 1і - МВ 13Ю

ТоговІ Опіагіо

Одинока Українська Моло-

чарня в ТвронтІ

К00ЕЯ5 НАШУ ДО

Доставляємо до домів ре-

сторанів та склепів молоко

гктан сне і масло

459 Кога Коа— ЛІ 7193 1

ОІЧТАКІО

ІЮРМРОБОРЕЦЬШИВ

Гуцуляк

а- -- — — — — —І
ДРЮАНКУЧВта

ЛІКАР ХІРУРГ і А КУЛІ ЕР

Урядові год: 130-- 3 630-- 8

268 ШОВ РАКК АУЕ

ріг АИМЕТТЕ ЗТ

(близько Іипоач "ЗІ )

ТЕЬ: МИ 3453

?жкж-с:акгжоакж- с
и

і Л-ТЛ- У ЦАЛ ХІЖІТВСІІОП Д

ЛРЙ А ҐОРЧИНСЬКИЙ І
В А О Б 3 Ь О 3 8

ДЕНТИСТ
£ 314 Ваіпипі ЗІ — Тої ЕЬ 7146 ь
(ах:хакі02ксак: з:чжча№?

Д-- Р ЕВГЕН ГУМЕНЮК

ДЕНТИСТ

567 ВаіЬигИ Зігвві

(Ьсі Соїіоес Д ПЬіоО

Таї КА 8303 — Тогопіо Опі

ОСИП М ДАНКОВИЧ

Адвокат і Нотар
--Новіле справах шшльшії

карних і розполоши

Л)ЗЕРН М ШЛЧСА1Ч

Вау & ШсЬшопсІ Зів

Коот 603 Тетріе Виіїсііп?

Неп ОК 3000 — ОІ( ЕЬ 4767

Д--Р ВОЛОД ОЛІЙНИК

дсітіст
05 УОИСЕ 5Т ЬАМЇЖО ОКТ

ТЕЬГРНОКР ОКЕ8 533

ОК СНАЗ ОШ
ДЕНТИСТ
(сог Еисікі)

838 Оипсіаз 81 УечІ

гАегі 9822 — Тогопіо

Вечерями за замовленням

В ГУМЕНЮК Б А

Члпокат 1 Нотар

Іістміае спрінах цивільних

карних і роавотовнх

ОИ 406 Сопііпепіаі Ше В1сІ£

371 Вау 31„ АО 3981

Тел мешкання ЬО 0357
БКЧСН ОРТІ СЕ

322' 5и€вп Зі — ША 0700

ОКУЛІСТ
Л ЛУНСЬКИП

Егзамніуемо очі Добираємо окуляри

на ріжш недомагання очеи нервовіст

і боті готовії Говорі по по українок
470 СоІІеве Зі ЛУ НА 3924

5РіккxxзаxОIVквV
І АІЕХАМВЕП А ІА5К0 :
Й Т V і т т - 2

ХПСНІТЕСТ
137 Дагті Зі — Тогопіо 1 Опі Й

ОШсв РЬопв 7А_ 0905

І5а5кк%?жхлххжякХзхялЗ

ПІДПРИЄМЦІ

МАЄМО НА ПРОДАЖ
Поми Ллартменти Краминш Готелі Реставрації Боеіінг Аіеі Птл Р)

ии та інші підприємства в Торонті
Такоі маємо тьотя акри та Сьіьші фарчи біизько н лалтіе ви Торон

п в рьміих шнах з більшою або меншою готівкою
Наша молерш канцелярія авта і ловгонтшй лосвіл лобре знаних і со

вюгиі агентів готові Вам сл)літи віл 9 ло 9 голини кожного дна
У всіких потребах улавантес з повним зовірям ло

І ОМЕ ПЕМ Е$ТАТЕ ВП0КЕК5

(Я Самоті тка І Н Корчинськии 1 Гуйван )

Телефон ЬАкеяісІе 3800

621А ВАТВШКЗТ ЗТКЕЕТ ТОКОКТО ОНТ

ПРОДАЄМО
Фарми овочеві яринні збіжеві й молочарські

Крамниці Готелі Доми

ЮП КЕАНУ
тіА Оиавп Зі "ЯГ Тогопіо РЬопв IX 227

ТЕОДОР ЗОЛОТУХА — ВЛАСНИК

ІМРЕШШІШШУ
16-2- 4 БиЬНп 8ігееІ

ОДИНОКА УКРАЇНСЬКА ФІРМА ДОСТАВИ ОПАЛУ

Має ріжного рода вуплтя тверде мяке до бтовера"

до „стакера" як також оливу на опал
ЧЕСНА Й СКОРА ОБСЛУГА — ВЛАСНИК М БІЛИП

РЬопе-ОгТіс- е: МЕ 2438 ог 2439 — Помешкання: ЬА 3928

УКРАЇНСЬКЕ ПОХОРОННЕ
ЗАВЕДЕННЯ В ТОРОНТІ

САНОІШ & $0И
ГІЛЧЕКАЬ ПІКЕСТ0ІС8 & ЕМВАЬМЕКЗ

ГАРНА КАПЛИЦЯ
36в ВаіНигаі Зі (проти Шпиталю) — Тогопіо — УА 99Ї4

Похоронне Заведення Що Десятки Літ Обслуговує

Чесно Українське Громадянство Торонта й Околиць

НАШ К КАШ СОМРА Иї
ГNЕКА 0ІКЕСТ0К8

ДЕШЕВІ ОПЛАТИ ПОХОРОНУ ВІД $55 В ГОРУ

435 Оиееп Зі 'V — Тогопіо Опі — УЛїегІу 5370

ЗАМОВЛЯГІТЕ ХЛІБ ПА! КЕПКИ П ВСЯКОГО РОДА ПЕЧИВА НАП

ЛУЧШОЇ ЯКОСТІ! В НАПБІЛЬШІП УКР ПЕКАРНІ ТОРОНТА

ВЕАУЕН ВВЕЛО ІІМІТЕВ
103 ЬісЬІЬоигпе Аує — ТеїерЬопе: ЬЬ 7445

вааіаіаввавід—
►т ::ж'ж:чк:ахи№акчябчак 5:озв воякїз тж ча

♦ ПРОДАЄМО: Ломи коамниці Готелі Фаоми та Актзи

Всправі купна та протажу заилітв ло нас

)0НИ I ЕШ8 - 322і2 аИВЕК 5Т
%¥ Тогопіо — 'тУА 0790

І) І ІЛАЩУК НІШІ НАСК

ОК 028о МЕ 9772

♦у: ж: :"жг:?чс-:ч:!іьг-:а- " :♦":':♦: звїчк

С Р ТАУЬОК КЕАЬ Е8ТАТЕ
842 ЬакезЬоге Кй Хе Тої опі о

КОЛИ ЧОЧЕТЕ КУПИТИ ат Зіганнч Крамницю
Апартамент Гостипннию Акри або Гараж —

Або інше підприємство в Торонті чи на Провінції
зготошхитесь до нас

Саіі М Сіирак Керг
МІ?ЬІ8 N

яваававваввввавааававаааваая

а Словянська Гуртівня Меблів
"

1 Робітня
5 ЧЕСТЕРФ1ЛД1І СТЗ ДЮ СОФК1 1 БЕД
В РІМ СЕТИ МОННІ СЕТИ РАДІЯ
І ПГЛКП КХНІ МАТЕРАЛП І Т П

а по конкз РЕниіпннч шнах пе
З РЕРІБКА ВСІЛЯКИХ СТАРИХ МЕБЛІВ

В ЗА ГОТІВКУ АБО НА ВИГІДНІ
СПЛАТИ 1

С779

від

МЕ $141

&

2605 51 У — ЛГ 3811 —

ІАСК'$ МОТОК

333 НііЬ Рагк Атв

і Оипсії ДгР"

Повна всіх авт і

троків досвідченими

механіками
Натягаємо

КАДОВБ І ФЕНДЕР
ся робота гарантована
Телефон: ЛШ 2966

П ФЕДЕПКО І КСЕННЧ

іашамвмааямі

ааммвшмвавадвивава— Ч

— РЬ N1 2опо
Т 2679 М

ЗАГАЛЬНА АСЕКУРАЦІЯ

ЖИТГЯ-СЛАБІСТ- Ь-

кингтво
вогню й граб)нкт

на автомобілі й т д

ПЕТРО ГАЯОВСЬКИЙ

5110 ЕІ

ПРИСИЛАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТУ

ДЛЯ пУКР РОБІТНИКА"!

%%ууцаакЗк%%%%%%%иа

ВЕАУЕН ВЕООПШ ирноізтЕвтс СОМРАНЇ

Оипаав Рпопе: Тогопіо

ааіамивамавваааааваамааввааааааааамаалдвваааваававі

$ЕВЇЮЕ

направа

В Українсьюй Організації Наша Сила і Краша Будучнсть!

ІВістизТоронтаї
Св Нньолай — Дня 20 гр)Д

ня у с)боту о год 8 й вечір

до домівки СГД під ч 339 Бе

тирст Стріт — до дітей членів

Союзз Гетьманців Державші

ків і прихильників — Жіноча

Секція запросила Св Николая

Родичі дітей повинні завчасч

шелати Св Ннколаєві звіти

про своїх дітей

Укр Народний Дім — 101 Ішшн

іат(тр ріг Олстір т ііиїті не-

тто 21 гриня гот 8 1о вечір

— за стірянпям Рцної Школи

при Т-- ві — ТРАДИЦІЙНІШ ПЕ-

ЧЕРОК ГИ НШіОІН Нрошті

Помадно прнб"гн

Новий Заряд УКІО — На Річ

них Зборах Українського Като

лнцького Юнацтва при церк

ві М Б Н П дня 4 листопада

вибрано на 1948 й рік новий

заряд такім складі Б Зал

цький голова п а Н Смішнюк

застхпниця п а Одарія Кміть

рек писарка п а М Прпстпа
фінансова писарка Я Мокрій

скарбник і пятий член І Кіт

Ріпнож іще дрп вийшли як

помічники

Охрещена" горілка — Голові

ОнтеріГіспої Іікерної Ьоміпї п-- чі

в ротш ь справі лоііеенпя зг

ьчлеш що її лікерних ірамшщял:

д шсті Вптсрло Онт ря донці

иродтюті ролпмцоїп горпіг Нас

лпкпм глітгтт ролппк дозволе

нп пл є ьпігом ряловпіп[ зре-зиґнопі- тн

' я прпвіітен пішов т
шклленш ще иорет тим Поп-

ри Плтерю Пдть прропіррпі г-і- пі

п літи в інших містах Проши-

пи

Дрхитект Алексанлср Д Ласко

при праці — Ню Гтрптюіп іогрлі

гюро Пдр розіплорип і іп його

мірцо біс чГлотшіп ітішії мо-дррн- ий

12-иовррхо-
пнґі готри зо

170 пмніттми зтнії пою влірпок

ртгктрішірю іпіпшіпею п ппшів- -

НИЦРЮ ІЗ І ріІШ И М1ПІІШ0Ї ПРГЛ1Г

і оетоновнмн іщтлніпмн піпр- -

НСГО ГОЛЯрНРІО И Т НОД І1Р1ИЧННІГ

7П 00 Гміптн Гідр молодий

л і рпшгі І ніі зрхнтрі і член Онтор

Т-- ш ріптітиі п лрігзщрр V

7зпо ІЦзгтн Гок '

8 000 замість 6 000 Ь іл пі-м- и

поті пері Ііііп Інриип
1ІНЦЦ 1 Н МІ ТІ ЦІ Г І рі ТІЇ II! П ( -

зоїп іпгиііінгнмр 0 000 іцпіп
НИХ ПОМІЧНІЙ III ІІО І її НИМ III
5 000 о їй щиті н і 2 000 щиті

Б смітаїьнішя одержала стн
пендіїо Перед лвпмз ти мій
ми то Торонта прпбхлі сімя

артистів Левко Бі лошиці кип
бас Льпівсікої Опери поліпім
ний емігрзнт по перини ВІІІІП

родом із Схід крзіни лрин
па пяіпсткз і їх лопечі і 11

літня Галииз скрипзчк і потпіи
т лзпрезткз Пірижі ролже
ні п Крзкопі І от ця нона к

ринські зіркі що всего двз
тижні в Торонті одержзла по
пробі в місцевій Консерватори'
Млзнки — стипендію нз таль
нп стхдії в Консерваторії

Мни неділі сімя Білошицькич

виступала з концертом в кр
Правом Громаді при Бетирст
Левко Бпошннькии відспівав

гарним своїм голосом б пі

сень між ними Ой Дніпре мій

Дніпре Лисенка и дві народ- -

ні пісні п і Бпошицька с про-

водила його спів на пяно До-

ня п а Галина відіграла 4 кон
церти (Моцарта Берю й Вю

ті) на дві кр композиції —
однх Безкоровайного одн
Ганворонського Супроводила
їй на пяно п а Олійник Концер
том родини Бпошицькнх ав
днторія бда захоптена Малій
Галині піднесено китицю жи-

вих квітів Усіх артистів наго

роджхвано ввесь час гучними

ТіШ£ШШХХШЖИияи!А&

оплесками Посередині прогрл

іми п і Іванчк братова дрАіі
Іни д ра І Вачнн відчитла н

твір реферат деклямацію

про положення краінцш під

владою Польщі п до останніх

лиш їв г і нміт н г врлп

Новорічні Вибори Ні Нішін

Рік яі і ті ніг Новіго Роп

шюоріп миті Торти піД)Ті V

КИООІІЧ Ч рНН І НИМИ ҐВ)І г ю- -

сн ні по зтіішл мптз чотнрі

ьонтроіьорш 23 міських радних

І ІП шилі них тро ПІ! Киціціпн

ІП ІІОІ 1ДІІІІІ і ' лві тіікрншіїн

поі їдиш п ІЧммрт І д ( н ДЧ)( '

Рос Тінт Т 011 її Ш 1ПНТІ1 їм

іонтрлюрін і і їм мій ними о цін

коммпіт типрг чнт яьийцп-г- о

роп III і мі іпнонно пиптн і

г (С ьзптіітітіп н рідних і "і

юті ітн ішорші ті її і н 2 Ріп

МО ГОЮІ МПТІ1 її І ГІЬИХ

Ні іюі їдиш ( пцір
Ні і шгроіюріп Ьілфр Піп

МркКпом Мьіірпр

Нз рпних Пірді і Чмоор

Фіпніп Нзртз ї 'Т'Р011 п п

Взрдз 0 Інші тон ТриіРі 1іі

тз 7 - Т р Ьт і'рюііоіі

Нз Шкілпшх Гздшк Нзрд 1

"

— Ь імррон Орли І Нзрд

ДЬіпіт П- -і 1'пр і" Пірді (З

Ьррр ІІ- -і Рі ниті Пірді 7

Мріп Гі ніг Ноптпнк Гзщррі

ґшіюг знизити як інГідр події Ок

НЗЙМРІНПІ' 113 ТП
113 ДрГІІІ1 рИ

ЧРТПРрТИХ мил

Одержали стипендії При

ззпошіеніи інтптори Скірборо

Кпіджиг ІІііститют збір про

фесоріи перетзн 2-- 1 стлептім

нігороти з пзк и стипендії

ні дз п ніс вчення Між пзгоро

дженими зніхоліїхо Михаилз

Стпзршз який одержзв 113

юролх Фіркпрсоні
—

Валютовий Переполох у

Москві

Ратю імерш Держівною
Департімеплх и н Воис оф

Америка яі є п із Кг н 23 мо

н їх і о юси ю і і р дня що н і

селеніт Москви II ІНШИХ МІСТ

Сов Роси ич по гін па б інки

н крзмшіці з іюбоїоіпнь що

рбс іь трітнті пі віртосли
ІЗісткх цю прін ес III по І --

роі ні що ті п кінно нерпх лп

Роси то Взшиштопх Москві

того не пперечи і нп не ІОІ

верднл 1

П іселсиня кШІ ЮСІ І М1Н 1

ти з і свої гроші шо іти т
обляпючи бати и крімнпт
Бзгзто крзмницьн ніс прими

НІ! ПОЗ 1МІІК 1111 З II 1 Н1К1І1Х II 1

пнен пмкнеію сири III III II 111

І ти ІНіЛНИЧІ ОПІКИ н оск

їй обмежиш СІ іі
1

1
Г

1 1 ших

рхбліп то 200 Чт піші м щі
двері тиож юлпшіз деиірті
МСІІГОВ 1 Кр ІМІІІІЦЯ II АП(

Москторг
РОІНССІІІСІ ЧТІИ ЩО р

ззтме випстити нові папері
ві гроші міевіл іпоіочн тепе
ришп які зз рядовою вимию
ю б ли 20 змерик центів за о

днн рхбель а вдшсіюстн виз
ліченої ЦІНИ 113 міжніродпім

гР°І"овім Р""М не мата „якої
ШІДПТИ Спо' Гпі 1К)

Д" заповюють ріАіп рестора
"" Р°ЗЧ0ШІ а сеіяи колгосп
НИКИ ДТЬ ло МС1 ма закпи

П

Відновіть Свою Передплату

ОБЕЗПГЧЕННЯ ВП огн Н1
атомобщ „з „елгпі нешастиогт

пзнпалк-- т на життя
Зл 'сякими ічЛорлацтві

токохто ізикхсЕ
ЗЕПУТСЕ

41 4 Бе" Стріт (рг Вен і Квш)
Торонто 0т

I Матчичлісій прі!итек
ОК А 9700 „ м 1804
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