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І ат ·ue1·y pleased to u·elcome tltis sltm·t story in Ukrainian
Language about flte Trade Union Movement. It is а st01·y tltat
camиt Ье told too often aud cmmot Ье spгead too шidely.
The Trade Union Movмnent /щs played an impm·tant рмt 1'n
the ltistory of all rnodan communities. It ltas taken а leading pa1·t
in ilte stгuggle agai11st tlte dictat01·sltip of industгial maпagement
mнl in p1·omoting tlte 1'deal of clcmoCІ"acy among flte people. I1t
faet. tlte T1·acle Union МІпстепt is tlte finesf sc/Іool fог ІlетосІУІсу
ше lшve.

Tlte ef[01·ts of ТІ·а1lе Гnio11isfs t/u·ougltout tlte yca1·s ltaL·e
in 110 small measu1·e to tlte stability of ОІІІ' есопоту, to
imp1·ouecl livi1tg stanrlaг(/s and to Іt gt·eatЄI' degt·ee of sccurity fm·
those u·lto ате dependent 11pon 1t'ages fot· а liveliltood.
And last bnt 11ot least, tlte 1'1'1Jdr Union Jlol'ement ltas
played an imp01·tant pm·t in Ше fielІl of inteгnational affaiІ·s in
ltelping to b1·ing Ju'glteІ· standat·ds of lit·ing to tlte people m the
/ess foгtu.лate conntries 1'1t tlte u:orld.
co11tІ·ibuted

І

u·ish you every success.

D.

S\\'AILES,

P1·esident,
Manitoba P1·ovincial Fed. of Labor.

This Ьooklet oЬout the free Ukroinion ІоЬоr in Conodo ond
the United Stotes of Americo is dedicoted to countless innocent
Ukroinion victims of the Russion Communist dictotoriol роІісе
regime: to those who were shot in cold blood in the cellors of
Tcheko, OGPU, NKVD ond MVD, or died of cold, storvotion
ond moltreotments in the Russian Communist concentration
camps; and to those who are still dragging their lives in the
Communist slave labor camps. АІІ of them died, or are
doomed to die, for the only reason that they longed and have
longed for freedom of their subjugated nation, for human
rights and dignity. Ву their deaths and immense sufferings
for the sake of the noblest ideals of mankind, they have become martyrs deserving our greatest respect and admiration.
From the ісу regions of the Soviet slave ІаЬоr empire,
we hear far outcries of their moral and physical tortures, their
hatreds of tyranny, their warnings to the free world: beware of
Communism!
Мау this booklet reach the oppressed Ukrainian реорІе
and their helpless sons and daughters in the slave ІаЬоr camps,
may it bring them this message of love, sympathy and hope
· from their brethren, free Ukrainian wor:kers in Canada and
the USA.

Т.

KOBZEY

ДЕМОНРАТІЯ І ТРЕйДЮНІйНИй РУХ
Студіюючи історію розвитку трейдюнійого руху від по
чатку, бачимо, що основною причиною організування трейд
юній було те, що роботодавці не тільки жахливо визиску
вали робітництво, але й поводи.лись з робітниками негу
манно і дивились на робітників, як на своїх рабів.
Це нелюдське поводження й заставило робітництво по
індустріях до творення організацій для самооборони себе
перед визиском і голодуванням.

Це, як сказано було, причиною до організування, але
для поширення й зміцнення трейдюнійного руху відіграв і
відіграє важливу ро.лю другий чинник. Цим чинником і то
найголовнішим в розвитку трейдюній є Демократія. Демо
кратична атмосфера в Канаді, ЗДА., Великій Британії, Фран
ції і Західній Німеччині сприяла й сприяє розвиткові, по
поширенні

і

зміцненні трейдюній.

Без демократичного устрою в державі не може бути
сильного і вільного трейдюнійного руху, не може бути ши
рокої демократії. Одне другого доповняє.
В диктаторських державах трейдюнійний рух є мерт

вим. Він там є прибудівкою диктаторського апарату. Так
було в Гітлерівській Німеччині, в фашистській Італії, в дик
таторській Аргентині, в Фрацківській Іспанії і в СССР.
Хоч в СССР належать десятки міліонів робітників до
юнії, то тут фігурує тільки назва. А в дійсности це є експо
зитура комуністичної владй. Вони сами нічого не рішають.
їм всякі накази приходять з гори від верхівки комуністич
ної кліки. Страйкувати заборонено, платню таку беруть, яку

вЛада встановить. Введено "спідап" систему тощо.
За те в демократичних державах трейдюнійний рух має
повну свободу ділання. Він має тут повні права боротись

економічно і політично за свої справи, за кращі життєві
обставини, за те, щоб бути рівним з рівними.
З другого боку, трейдюнійні організації і його член

ство є найбільшим захисником демократії та демократич
них установ. Ніхто так не розуміє комуністичної загрози для
.людства, як організоване робітництво в трейдюніях. Вони,
розуміючи ціну свободи й волі .людини, є ·готові в кожнім
разі стати до боротьби проти всіх тих, якіб зазіхали на
знищення цеї свободи, волі - демократії.
Наочні факти доказують, що там де є демократія, там
і є сильний трейдюнійний рух. Там, де нема демократії,
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там істнує рабство, без ріжниці, що на папері може фіrуру
вати назва трейдюнія.

ДЕФІНІЦІЯ ТРЕйДЮНІї
Трейдюнії-це
ми

робітниками,

умовнии

при

доглядають,

постійні

для

праці

щоб

орrанізації,

протекції
через

себе

колективні

робітники

і

їх

які творені сами

самих,
угоди,

родини

поліпшуючи
та

мали

завжди

краще

життя. Одночасно, освідомляють членство, брати участь у

всіх громадських справах.
До Трейдюній належуть тільки робітники і ті професіо
налісти, що працюють сами для загального громадянства.
Робітники, це є .'Іюди, які працюють на своє життя, на них
ніхто другий не працює і вони не працюють в себе, а в
других роботодавців.

Робітники не тільки потребують хліба й масла, вони
потребують і духового життя. І трейдюнії, якраз здобу
ваючи кращу заробітну платню, мають на оці й те, щоб
робітник і його родина, не тільки була не голодна, але, що
би мала змогу піднести себе до вищого культурного сте
пеня.

Найголовнішим в трейдюніях є те, що вони є наскрізь
демократичні, де кожний член має право вислову своєї дум
ки по ріжних питаннях і в виборі своїх урядовців.
Трейдюнії визнають ріf1Іення більшости, цебто, коли
якусь справу більшість вирішить, то тоді й меншість го
диться. Не булоб цего, то юнії не булиб сильні. Але трейд
юнії не іrнорують і меншости. Можуть бути такі справи, що

меншість рішає. Напримір, коли б хто з членів вніс внесок,
що член не має права критики, або вислову своєї опінії на
зборах, то тут хоч би й більшість переголосувала, то мен
шість виграє, бо це є демократичний принціп, якого ніяк і
нікому не можна нехтувати. На основі цих принціпів трейд
юнії є найбільшим захисником свободи людини демократії.

ПОЧАТНИ РОБІТНИЧОГО ПРОФЕСІйНОГО РУХУ
В

НАНАДІ

Уже з давніх часів, коли ще люди жили примітивно, во
ни мали нахил до організованости. Кожна людина мусїла

пізнати, що гуртом м<fжна· легше вести боротьбу з при
родою та що успіхи з того більші й триваліші, ніж пооди
ноко. І так з первісних форм гуртового життя і самодопо
моги виросли впродовж віків модерні товариства, наукові,
культурні,
спортові, церковні, мистецькі обєднання, полі-
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тичні партії

робітничі юнії

(професійні союзи

-

син-

дикати).
Індустріялізація

Коли почала зростати індустрія і люди будували міста,
а в них величезні фабрики, коли почали добувати вугілля,
золото, срібло, залізну руду й безліч інших мінералів, то
разом із цим наростала потреба робітників. Так то ло мі
стах, а зоІ<рема в колальнях і великих індустріяльних осе
редках купчились тисячі робітників. Вони не мали ніякого
майна до своєї розпорядимости, і єдиною їх надією були
руки, готові до наємної праці.
Власники тодішніх фабрик і копалень потребували ро
бочих рук. Цих рук було лодостатком і вони належали до

робітництва, що стояло лід брамами фабрик і копалень,
готове до праці, щоб прогодувати себе і свою родину.

Горе незорrанізованим!

Ціну за працю установляли тоді підприємці безкон
трольно: що вони дали робітникові, то він рад-нерад мусів
брати. Робітництво, будучи тоді незорганізованою масою,
не знало ціни своїй праці. Зате власники підприємств тво
рили між собою спільні порозуміння, а згодом закладали
спілки, які переходили у великі концерни-монополі. Все це
їх зміцнювало, й в руках одиниць накопичувалися величез

ні зиски. З другого боку, серед незорганізованого робітни
цтва витворювалася і зростала нужда. В колальнях і на фа
бриках без вентиляції і інших приладів охорони здоровля
кидались пошесні недуги, підупадав загальний здоровний
стан робітника від томлячої і неуреrульованої довгої пра
ці, а наслідком кривдячої заплати приходилось голодувати.

Над цим станом почали задумуватися свідоміші одиниці з

поміж самого робітництва й поступової верстви суспільства
та шукати виходу для робітника з того, здавалось тоді, без
вихідного положення.
Про ці злидні робітництва копалень вугілля пише пись
менник Сіклєр у своїй книжці "Король Вугілля." В ній він
розкриває тодішній стан, коли навіть закони й влада були
по стороні власників.
Перші організаційні кроки

Але поступово, зі зростом свідомости й почуття єдно
сти в робітничих масах, завдяки праці й жертвам одиниць,
а з другої с:J:орони під сильним утиском влади й ба.rатих
власників, робітництво набирала сили і ясної думки, що по-
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одиноко з своїм лихом нічого не можна бробити, а треба
це робити організовано.
Коли в Англії в рр. 1760-1820 відбувся перехід від аrри
культурного господарства до індустріяльного, то вже
тоді виникли там перші організаційні спроби робітничого
руху. Заробітна платня була низька, години праці довгі, гі
rієнічні умови катастрофальні, не тільки в фабриках і ко
пальнях, але й в задушливих помешканнях. Працювали на

віть 9-10-літні діти, бо інакше не можна -було родині вижи
ти. Коли ж робітники почали в обороні свого життя творити
спілки, то декретом парляменту з

1799-1800

року заборо

нено робітникам організуватися і домагатися кращої цлат
ні. Цей закон відносився ніби й до власників, що їм не мож
на було творити спілок, але проте вони свобідно організу
валися і ніхто з них не був караний. Зате робітників ст~о
го карали, якщо їх приловили на пропаrуванні профспілок.
Боротьба вимагає жертв
У тому часі англшський уряд висилав активних про
відників робітничих спілок до Австралії на заслання. В
18314 р. rислано їх 6 до Австралії і 5 з них переїхало до Ка
нади. ІВони осіли недалеко міста Лондон в Онтерії і від них
походить підсилення організованого робітничого руху в
цій країні.
Початок профспілкового руху в Канаді
вже в

1823

-

датується

р., коли було зорганізоване перше товариство

друкарів, але воно через повстання в Канаді в
пинило свою діяльність.

1837

р. при

Професійний рух

Наприкінці 1840 р. почалися в 'Канаді більші роботи ко
ло будови залізниць, а відкриття копалень золота в Калі
форнії та Кримська війна в

1853

р. спричинили -брак робо

чих рук. Рівночасно з цим піднеслись ціни на товари й спо
живчі продукти так високо, що це поставило робітників, з
їх низькою заробітною платнею, в ще гірше положення. У
боротьбі за зміну цього положення почав зростати від того
часу профспілковий рух в Канаді. Тоді повстали юнії пе
карів в Монтреалі й Торонті, що поставили домагання змен
шити день праці з

15

до

13

годин.

'Коли 1840 р. число членів юній зросло так, що вже тре
ба було створити якийсь центр. З того приводу юнія бод
нарів почала обеднання всіх юній, і в Торонті на конвен
створено
центр п.н. "Торонтонське Професійне Зі
брання."

ції
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За девяти-годинний робочий день
Друга така організація створилася в Оттаві під назвою
"Девяти-годинна Ліrа". Вона видвигнула гасло повести бо
ротьбу за 9-годинний день праці.
В

1872

р.,

25

березня, друкарі в Торонті перші вийшли

на страйк за 9-годинний день праці. До них прилучилися
юнійні члени мулярі, каменярі, теслі, шевці й інші юнійні
робітники з домаганням скорочення дня праці й підвишки

платні. Почалися демонстрації вулицями Торонта, а 15-го
травня того самого року зїхалися із різних кінців Онтеріо
тисячі юніоністів до Гемільтону на демонстрацю ~а 9-годин
ний день праці.
Тоді вмішалася влада й стала проти робітників, а суддя
виніс у 1872 р. таке рішення: товариства робітників є неза
конні й вони не мають права домагатися зменшення годин
праці, ані збільшування чи назначування собі заробітної
платні, а зокрема, вони не мають права намовляти других
покидати працю і відмовлятися від праці самим, або на
мовляти інших не йти до праці.
Цей суддя сперся на законі ще з 1702-1714 рр. за часів
королеви Анни, коли робітникам не то, що не дозволено
було обєднуватися, але було ще право їх бити.
Перемога
Боротьба не припинилася, і при кінці
мент

був

примушений

ухвалити

закон,

1872

що

р. парля

визнавав

за
юніями законне право організуватися, але з тим додатком,
що юнії мали бути відповідальні перед кримінальним су
дом. Ч~тирі роки пізніше, під натиском юній, цей додаток
скасовано.

В І 873 р. утворився юнійний центр п. н. "ТРЕйДС енд
ЛЕйБОР КАВНСІЛ", який і нині існує та начислює в своїх
рядах пів мільйона членства і є злучений з Американською
Федерацією Праці.
Внутрішні процеси
В І 935 р. прийшло до розколу в Американській Феде
рації Праці (АФП), де висунули плян організувати юнії не
по професіях, а по індустрії. За цим проектом було

10,900

делеrатських голосів, проти ·було 18,000. В листопаді цього
року провідник Луіс відтягнув усіх членів вугільної іlfду
стрії за собою. З ним пішли другі юнії кравецька й тек

стильна, юнія нафтово{ індустрії, автомобілева і інші. Вони
створнан

центр

п.

н.

Комітет Індустріяльних

Орr~нізацій

(ЮО). Вуглекопів Луїс лишив незалежними від обох цен-
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трів. Назву Комітет Індустріяльних Організацій змінено в

1938

р. на

KOHrPEC

ІНДУСТРІЯЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦИ::1.

Таким чином і в Канаді утворився другий центр п. н.
Канадійський ·конrрес Праці. Третім головним юнійним цен
тром в Канаді є Конфедерація Католицьких Робітників Ка

нади, з понад 100,000 членів. КК:П начисляє около 400,000
членів. До нього входять сильні юнії сталевих робітників.
Незалежними від 'обох центрів є ще Чотирі Братства
Залізнодорожників, які були зорганізовані в 1908 р. Монк
тоні. Туди належить тепер около 40,000 членів.
Це спільна справа

Так нині юнійний рух в Канаді в
цих трьох центрах
начисляє більш як один мільйон членів, а в 1938 р. було всіх
робітників, зорганізованих в юніях лише 385 тисяч членів.
Це все, що тут коротко переповіджено, вказує, що
профспілки творили не одиниці, а творили їх масовим зу
силлям робітники, щоб добитися заробітків і кращих умо
вин праці зменшення небезпеки для свого здоровля від
димів, порохів, отруйних rазів, тощо.

\

З історії організованого робітничого руху бачимо, що
це ·була тяжка боротьба. У цій боротьбі впало немало
жертв. Нераз робітники організувалJІсь таємно і складали
присягу на мітінrах, що нічого не винесуть поза юнійні збо
ри. Члени одержували умовлені клички, щоб захоронити
себе від різних шпигунів. Ця традиція затрималась по юніях
і по теперішній час.
Черговість успіхів

Отак почавшй боротьбу за ч.ас праці зразу
денно, потім за

9

годин, а нарешті за

8

13

годин

годин і 5-денний

тиждень праці, цебто 40 годин тижнево, юнії організованим
способом добились тої цілі. Перші, що добились 8-годин
ного дня

праці, були робітники сталеварень, які дістали
цей 8-годинний день в 1930 році. А найголовніше, чого юнії

добилися законно, це право страйкувати й право дом~га

тись, щоб у фабриках були вставлені вентиляції, щоб була
чистота й порядок. Це на багато зменшило випадки ка
ліцтва, недуги і смертельність. Враз із цим прийшла забо
рона працювати в індустріях малолітнім дітям.

на

Із зростом членства юнії пішли ще далі. Вони вийшли
громадське поле, домагаючись збільшення продукції,

контролі цін. будови дешевих мешкань, обезлечення здо

ровля, пенсії для старших віком, будування шкіл, допомоги
матерям і т. д. Ці вимоги вже мають загальний суспільний
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характер, а не тільки юнійний. З юніями нині числиться уряд

і прислухається до їх домагань.
На міжнароднім форумі

Та що більше, юнії мають уже характер міжнароднш.
Вони входять до Міжнародньої Конфедерації :Вільних Про
фесійних Союзів, що нараховує 53 мільйони членів. Ця Кон
ф~дерація -домагається від урядів і від ОН прийти з допо
могою відсталим країнам, бо голод й інші недостачі є не
безпекою для демократії, що комуністи використовують
для своїх диктаторських цілей.
В останніх часах юнії почали інтересуватись і політи
кою. Вони закладають курси для вишколу політичних і еко
номічних діячів, які вповні розуміJJи ·б громадські справи.
Демократичний принцип

І

Юнії розуміють вагу свободи і тому вони є оборонця
ми

демократії.

Вони

найуспішніше

можуть

поборювати

гангрену комунізму та інші тоталітарні рухи.

Боротьба юній ще не скінчена. Вони далі при праці за
'IJl.e є багато недостач, ще в
багатьох фабриках брак вентиляції, чистоти і порядку, ще
існує дискримінація власників, і юнії борються з цим лихом.

краще життя всього народу.

Юнії і українська проблема
Українці повинні з двох причин належати до юнії: 1. для
власних економічних проблем і інтересів, - 2. для приедиу
вання серед робітників приятелів визволення України. Бе
ручи активну участь у діяльності юній, ми маємо змогу по
ширювати між ними інформації про визвольні змагання Ук
раїни. В юніях ми можемо мати надійних приятелів і по
мічників, бо вони робітники, це захистники демократич
них свобід та національното і соціяльного визволення на
родів.

А втім не булоб юній, то робітництво було б безпомічне
й виставлеве на важкі досвіди, як це 6уло в минувшині. Без
організації робітник ніщо, але в організації він велика сила.
За єдність робітництва і фармерства
Робітники мають ще свого важливого партнера, а ним

є фаJ?мер, продуцент поживи. Обидва, робітник і фармер,
знаходяться нині в тому самому або дуже зближеному ста
новищі. Ум приходиться боротись перед тим самим визис

ком їх праці й обидва вони повинні спільно боротись за свої
інтереси. Дотепер вони почували себе нераз ворогами. Це
був наслідок пропаrанди тих, що боялись організації ро-
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бітників і .фармерів, бо як каже

пословиця, де два чуб

ляться, третій користає. Але й це вже належить до минув
шини. Юнійні центри вже порозумілись з представниками
фармерських організацій на Заході Канади і прийшли до
згоди, щоб скликати спільну конвенцію для обговорення

і вирішення спільних і невідкладних справ. Ця конвенція
має завдання виелімінувати всі внутрішні непорозуміння
та зблизити робітництво і фармерство між собою. Таке об

єднання створить сильний, загально-канадійський трудовий
фронт.

Ввесь український загал Канади повинен дати свою мо
ральну піддержку цим намаганням робітників і фармерів,
бо це змагання за поступ і за краще життя канадійського
загалу.

ЯН ЗОРГАНІЗОВАНІ

НАНАДІйСЬНІ
союзи

ПРОФЕСІйНІ

Цілі і завдання
Профспілки організуються звичайно так, як і всі інші
культурно-освітні,

громадсt.кі,
чи політичні організації.
Різниця між ними хіба в тому, що профспілки мають свої
специфічні завдання у відношенні до робітництва, а саме
доглядати, щоб робітники на фабриці, в копальні і у вся
ких інших підприємствах діставали слушну заробітну плат
ню за свою працю, щоб у фабриках була вентиляція і чи
стота, щоб у фабриці чи копальні, все було в порядку влаш
товане, щоб була належна забезпека перед нещаишвими
випадками, тощо. Щоб робітники не працювали понад си

лу, щоб ними не гонили при роботі, як це було в тому часі,
коли ще не було сильних юній. Все це тепер переводиться

через. о~рані фабричні комітети.
Основна організаційна клі1;ина
Юнію творить гурток робітників даної фабрики. Юнії
творяться двома системами. Там, де робітники належать до

юнії, що є злучена з центром "Трейдс енд Лейбор Конrрес",
який входить до "Американської Федерації Праці", органі
зуються юнїі за званням: окремо елєктромеханіки, окремо

ковалі, окремо майстри, окремо звичайні робітники і т.д.
Знов же там, де робітники належать до юній, що вхо
дять до "Канадійського Конrресу Праці", який злучений у
ЗДА

з ·конrресом

Індустріяльних

Організацій",

там

юніі

організуються не по званні, а по індустрії. А саме, машині

сти, машинові помічники, елЕктромеханіки, звичайні робіт-

ники і т. д., всі вони разом входять в одну юнію. Ця систе
ма є краща тим, що в часі домагання підвишки платні, чи
кращищх умовин праці, ціла фабрика стає до боротьби й

легше М?Же вибороти свої домагання. Зате в АФП можуть
страйкувати наприклад машиністи,

але другі в тому часі

можуть працювати, а це ослаблює робітничі домагання.

Отже відділ, або, як тут називають льокаль, організу
ють у фабриці по данім фаху, вибирають уряд з голови, за

ступника, фінансового секретаря, рекордового секретаря,
касієра, контрольної комісії і придверників.
Робітничі ради
Після того кожний льокаль вибирає зпоміж себе від
повідне число делєrатів до Трейде енд Лейбор Кавнсіл, або
по українськи до Робітничої Ради, в якій є представники від
усіх юнійних льокалів даної місцевости. З цих міських Рад
творяться Ради провінціяльні, а з провінціяльних Ксекрає
ва Робітнича Рада, яку вибирають що року делєrати з кож
ної юнії, які висилають делеrатів на цей Конrрес. Все це
відбувається знизу вгору, демократичним способом.
Робітничий Конrрес
·Конrрес визначає організаторів, директорів, інструкто
рів і т. п. ,на цілу Канаду. Конrрес вирішує усі важні справи
й резолюції впродовж одного року, які зобовязують усіх
членів юнії.

Фінансові За~оби
Фінансовий секретар збирає вкладки кожного місяця,
прибиває на книжечки стемплі й кожного місяця висилає

частину ·грошей до центру, частину до міської Робітничої
Ради за своїх делеrатів, а частину залишає в льокалі. Кож
ного місяця він здає звіт членству.
Тепед у багатьох індустріях заведено систему "чек
оф", де компанія стягає з платні кожного робітника дану
місячну вкладку й тоді передає гроші секретареві. Цей
спосіб збірки є добрий тим, що ціле індустріяльне підпри
ємство може бути зорганізоване на 1ОО відсотків.
Кореспонденція

-

Рекорд

Рекордовий секретар має вести протоко.1и з зібрань і
кореспонденцію. У багатьох rрупах є окремий кореспон
денційний секретар.
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Збори
Голова завжди головує на зборах і відчитує присяrу но
воприйнят~м членам.
Коли починаються збори, то дв~рі закривають

і при

дверях стоять два обрані придверні, яких функція полягає

в тому, що вони не допускають до середини нікого в часі,
коли на зборах хтось промовляє. Ю:>ли член спізнився на
збори, він стукає у двері три рази і якщо тоді хтось гово
рить, то придверні мають право його пустити аж по закін
ченні промови за дозволом голови зборів. Кожний слізне
ний м.ає подати юнійну "кличку", чим докузає, що він є
членом цього відділу. Слізнений кладе праву руку на груди
й при вході на збори складає поклін голові. Все це робиться
з чесности і пошани. Це саме має обовязок робити кожний
член, як залишає збори перед закінченням.
Робітничий Комітет
По робітнях, де робітники працюють, вони вибирають
т. зв. шановний комітет. Цей комітет розглядає усякі нарі
кання на босів (начальників), чи домагання робітників у
поліпшені умавин праці в даній робітні, чи інші недома
гання. Коли комітет непалагодить справи на місці в підпри
ємстві з "форманом," то тоді йде з цією справою до ви
щих органів даного підприємства.

Як бачимо, в юнійни.х організаціях упорядковано все
знизу вгору, і кожне звено має своє призначення, як колі
щатка в годиннику. На самій горі с'rоїть краєва централя,
це вже так, як би робітничий краєвий парлямент, і це орга

нізаційне

завершення

робітничого

профспілкового

~~-

руху

-

КОНСОЛІДАЦІЯ РОБІТНИЧОГО ФРОНТУ
Трейдюнійний (професійний) рух в Канаді і ЗДА має
за собою довгу і тяжку історію. До 1881 року велася важка
боротьба робітництва з фабрикантами за краще існування

окремо ріжними професійними rрупами. Професійні спілки
не були звязані між собою, не було зцентралізованої акції.
Тільки в 1881 році в ЗДА почав об'єднувати ріжні про
фесійні спілки в одну централю іміrрант з Англії Самуель
rомперс. В 1886 р. створено централю з назвою "Американ
ська Федерація Праці." З того часу почався могутній роз
виток професійних спілок в ЗДА і Канаді. Професійні спілки
ЗДА і Канади звязані між собою. rомперс будував профе
сійні спілки на чисто економічних засадах. Він тримався
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строго осторонь від політики. його гаслом було, що в час

виборів робітники повинні голосувати за тих кандидатів
старих партій, які обіцяють обороняти інтереси робітни
ків. Таких, правда, багато не було.
\

Найбільший і найстарший юнійний центр у Канаді є
"Трейдс енд Лейбор Конrрес оф Кенада". Він має за собою
83-річну історію. Цей юнійний центр основано в 1873 році.
Перші Збори відбулися в Торонті. Початок зробили такі
тодішні юнії: Оттава Трейде Кавнсил, Торонто Трейде Ас
самбли і Ліrа Девять-годинної Праці.

Т ЛК, переіменований з :Кенедіян Лейбор Юні он, відбу
вав свої зібрання до

1877

р. Важка депресія в індустрії спри

чинила упадок юній так, що в

1879

р. осталась лише одна

юнія в Оттаві Інтернешенал Тайпоrрафікал Юніон. До
1872 р. юніїбули нелеrальні й уряд переслідував робітників
за приналежність і аrітацію за юнійним рухом. Щойно на
Конrресі в 1883 р. відновлено діяльність і ухвалено зібра

1886 р. Від 1886 р. до 1944 р. відбувались
Конrреси щорічно. В 1945 р. уряд заборонив відбути Кон
rрес, бо в той час транспортація бул.а перевантажена пово
ротом війська з воєнних фронтів в Европі. Потім Конrреси
відбувались реrулярно щороку. В 1954 році у Реджайні
відбувся 69-ий Конrрес оф Трейде Лейбор Конrресу Канади.
ти.ся знову в

Головним і активним організатором трейдюнійного ру

ху в 'Канаді був ірляндський іміrрант Даніел Дис. О'Доногуй.
його й називають батьком канадійського робітничого ру
ху. Він був вибраний до Онтерійської леrіслятури, в якій він
засідав від 1875 рї до 1879 р. По~ер у 1907 р., залишивши

за собою важливу працю на юнійному і політичному полі.
За це правидьно називають його батьком робітничого руху

в Канаді.

В 1902 році відкшюлися професійні спілки в Квебеку
від "Трейдс енд Лейбор Конrресу" (ТЛК) і створили свою
централю Конфедерацію Католицьких Робітників в Ка
наді. В новій централі зібралися майже самі французькі ро
бітники.

В

1919

році на заході Канади, у Вінніпеrу, знову відір

валися західні

професійні

сплки

і

створили

одну велику

спілку.
Найбільший розкол стався в 1935 році в ЗДА, коли 7
великих спілок виступило з АФЛ і створило окремий центр
- Конrрес Індустріяльних Організацій (ЮО). Ця подія ма
ла свої наслідки також в КанаДі. Тут створився другий

центр- Канадіян Конrрес оф Лейбор (ККЛ). ТЛ'К має 600,ККЛ 400,000. Подібно як і в ЗДА, в Канаді велася

000 членів,
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боротьба між обома централями. Часом ця боротьба навіть
набирала

гострих

форм іприносила

шкоду обом

центра

лям. Реакція цьому раділа і мала користь з цієї боротьби.
Провідники професійного руху це розуміли і шукали ви
ходу.

На початку

1955

року президенти обох американських

централь, Рютер від ЮО і Міні від А~П, зустрілися для пе
реговорів. Після довгих переговорів дійшло до згоди. Це

пороз~іння доводить до об'єднання обох централь в од·
ну, яка матиме 15 мільйонів членів. Це дозволить краще
боротися за інтереси робітників. Один могутній центр є

величезним успіхом американського професійного руху.
9-го березня

1955

року зїхалися в Оттаві президенти 1

секретарі обох великих канадійських централь і прийшли
до згоди і об'єднання. До порозуміння дійшло

майже у

всіх справах. Лищилася ще справа назви, але ця справа ма
ловажна і не може стати перешкодою для обєднання.
Реакція сподівалася, що не дійде дЬ згоди у двох пи
таннях, питанні політичному і питанні організації професій
них спілок. ККЛ афіліований з соціялістичною партією ССФ,
ТЛК не має ніякого звязку з політичними партіями. Однак,
це питання полагоджене розумним способом. Членству обох
централь дано повну свободу вступати до політичних пар
тій, за вийнятком комуністичної. Полагоджено також спра·
ву організації професійних спілок. ТЛК зорганізований на
принципі фахів, ККЛ по галузях промисловости. Це й була
основна причина минулого розколу. Тепер визнано обидві
форми організації за потрібні.
В 1955 р. ТЛК відбув свій Конrрес, на якому затвердив
умову про об'єднання. В жовтні Конrрес ККЛ з свого боку
затвердив злуку обох організацій. Обидві організації ма
ють ще перевести референдум серед членства, щоб дати об'
єднанню широку демократичну базу.
Це референдум без
сумніву випаде на користь об'єднання, бо вже багато МІСЬ
ких професійних рад об'єдналося. В 1956 р. має відбутися
вже один спільний Конrрес, а на початку 1957 р. вже буде
створений один могутній центр професійних спілок в Ка
наді, який матиме 1,200,000 членів.
Обидві канадійськи професійні централі, що порозу
мілися в справі об'єднання, гостро виступають проти фа
шизму і комунізму. В статутах сказано: "Ніяка орrаніза ·
ція, що поширює ідеологію тоталітаризму, не може бути
прийнята до Конrресу."
Конфедерація ·Католицьких Робітників буде обговорю
вати справу злуки з другими професійними спілками на
своему Конrресі у вересні. Ця організація має 100,000 членів.
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Канадійські професійні спілки пішли ще дальше. Ве
дуться переговори з фармерськими організаціями і є на
дія, що в скорім часі ці дві могутні сили, робітники і фар

мері, об'єднаються на економічному і політичному rрунті.
Як до цього дійде, то це буде велика історична подія,
бо робітництво, .селянство і трудова інтеліr~нція є основою
нації.

Робітництво не бореться за владу. Воно бореться за те,
щоб кожна людина мала свободу слова, віри і повне забез
печення себе і своїх родин матеріяльними засобами для
життя, щоб це було забезпечене від колиски до гробу, щоб
люди не знали нужди, не сивіли молодими.
Об'єднаними силами робітники цього доб'ються.

СТАН, ЯІ<ИІїІ БУВ ПЕРЕД ОБ'ЄДНАННЯМ ОБОХ
KOHrPECIB Т ЛК І КІО
Перші організаційні осяги

Зріст ТЛ'К показують такі цифри:
1901 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,381 членів
1911 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,259
''
1921 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,778
"
"
1931 р................•.. 141,137
"
1941 р ................... 144,592
"
1951 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470,926
1953 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580,000 "
В роках між 1921 а 193·1 рр. юнійний рух занепав. Тоді
в Канаді була велика депресія.
Робітниче законодавство
Під натиском ТЛК уряд впровадив такі важніші закони:
В

р. закон "Воркмен Компензейшен", цебто відшкоду
вання дл~ робітників у випадку І<аліцтва. В 1927 р. право на
страйк, встановлення арбітраційних комітетів між робітни
ками і підприємцями, скорочення годин праці, платні від
пустки і багато інших корисних для робітництва законів.

1886

ПОБУДОВА ТРЕйДС ЕНД ЛЕйБОР

KOHrPECY

Склад Трейде енд Лейбор Конrрес
Провінціанальні Організації
Провінціанальні Федерації .

. .. . .. . . . . . .
.. . .. . . . . . . . .
Трейде енд Лейбор Каннсил . . . . . . . . . . . .
Національні Юнії . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .

'

189
8
62
367

Спеціяльні Афіліяції
Злучені Ради . . . . . . .
Міжнародні Юнії . . .

. . . . . . . . . ... . . . . . . .
10
................ ...
1О
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2556

Разом входить до Т ЛК

. . . . . . . . . . . . . . 3202

відділів

ТЛК має повну автономію від АФЛ (Американська Фе·
дерація Праці) і діє у Канаді так, як він ув·ажає за краще.
ТЛК платить лише до АФЛ свою річну вкладку від кожного

члена: За те Міжнародні Юнії

(2556) входять до АФЛ безпо

середно, а в ТЛК вони рахуються, як афіліовані організації.
Дещо з рахунковости

1954

Юнії вплачують до ТЛК вкладки їх членства. За 1953рр. вони вплатили такі суми:
Провінціанальні Орг.анізації . . . . . . . . . . $ 13,799.58
Провінціанальні Федерації ......... .
90.00
Трейде енд Лейбор Кависил ......... .
1,897.10
Краєві Юнії ('Канадійські) ......... .
415.01
Спеціяльні афіЛІіяції .......... ·..... .
140.00
Міжнародні Юнії ..... ~- ............ .
180,102.93
Разом
Видатки в

1953-1954

$203,011.49

рр.

На організаційну працю .............
На освідомляючу працю ...........
Адміністрація .......................
Конвенційні розходи ...............
На акцію леrіслятури ...............
На міжнародню активність .........

. $185,43·2.79
.
50,791.91
.
44,126.13
.
40,576.46
.
22,019.77
.
15,554.23

Разом

$358,501.29

Приходи з попередніх років покрили надвишку розходів.

Позиція Міжнар о дня Активність включає участь Т ЛК
у Міжнародній Конфедерації Вільних Трейдюнійних Спі.лок,

до якої річна вкладка виносить $5,200.00.
На приходи ТЛК складаються впливи від Міжнародніх
Юній і Національних Юній, по 18ц. за кожного члена. Про

вінЦіанальні Федерації платять річно по

$10.00, а Трейде

енд Лейбор ·Кавнсил (Місцеві Робітничі Ради) по 36ц. від
члена.

Комуністичні юнії
Ще в

1927

р. комуністам удалося скрито зорганізувати

т. зв. ІВсеканадійський Конrрес Праці з
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46,279

членами. То-

дішній секретар комуністичної партії Канади Джек Мекдо

1936 р. цей
Конrрес почав розлітатись, ·а в 1940 р. зліквідувався зовсім,
бо частина юній перейшла до Канадійського Конrресу Праці.
В 1930 р. комуністи створили свою експозитуру, яку
назвали Робітнича Ліrа Єдности і в той самий час створили
й Ліrу Фармерської Єдности.
Робітнича Ліr.а Єдности (Воркирс Юниті Ліr) була за
кріпилась у той час тільки в Алберті між вуглекопами, в
яких більшість були Українці. Ліrа Фармерської Єдности
заїсиувала також переважно між українськими фармерами
і при помочі тої Ліrи комуністи використовували фармерів
налд бу~вибраний заступником президента. В

для своєї пропаrанди. Був це час депресії у Канаді і вони
зорганізували навіть

похід фармерів Манітоби до

Вінні

пеrу з протеСТіlМИ до Манітобської леrіслятури.

Під покриш~«>ю Ліrи Робітничої Єдности організували
комуністи також походи безробітних до провінціанальних
леrіслятур, а один похід відбувся до Оттави. В околицях

1931 р.
страйк, який при зударі з поліцією закінчився смертю двох
Бінфейт-Вейбурн у Саскачевані викликано було в
невинних вуглекопів.
Інтервенція Моеквн

Провідником

майнереького

комуністичного

руху був

Іван Стокалюк. Політбюро комуністичної партії натискало,

щоб він викликав страйк по копальнях вугілля в Алберті.
Очевидно,

всі

ці

заходи

були для комуністичної пропа

rанди, щоб руками робітників і на рахунок їх життя впро
ваджувати заколот у Канаді. Незавидне становище робіт
ництва не бралося до уваги, бо для Москви головна лінія
в цій акції була "чим гірше, тим ліпше."

Треба додати ще й те, що Ліrа Робітничої Єдности афі
ліювала себе до Червоного Інтернаціоналу Робітничих Юній
у Москві. В 1934 р. їй вдалось було потворити свої групи по
деяких реставраціях, у ліеах, між риболовами в Б. Колюм

бії, а навіть були вони пролізли в автомобілеву індустрію.
Вони викликали кілька страйків і між фармерськими робіт
никами в Алберті й Онтеріо, головно між робітниками, що
працювали на буряк~вих полях.

В 1932 р. введено в закон т. зв. 98 секцію і на її основі
заарештовано 10 комуністів. Тоді Ліrа Робітничої Єдности
позірно ніби зірвала афіліяцію з Червоним Інтернаціоналом
і в

1935

р. на інструкцію з Москви почала кооперувати з ка

надійськими робітничими централями. Але в скорому часі
виявилось, що вони не кооперації хочуть, а захопити ці юнії
під свою кон~ролю. У наслідку цього в 1936 р. Ліrу Робіт-
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ничої Єдности розв'язано. Від того часу комуністи почали

• вживати

іншої тактики, а це входити в канадійські юнії і
розвалювати їх з середини. Та й цей підступ не вдався, бо
їхня кирнина робота була скоро розкрита і по довшій бо
ротьбі Трейде Лейбор Конrрес і Кенедіен Конrрес оф Лей
бор почали себе від них очищувати.

Усування заговіринків

Перший почав усувати комуністів з своїх юній Кана
дійський Конrрес Праці, бо ще в 1945 р. Ближче про це буде
в дальшому огляді, коли наші інформації будемо подавати
про той другий робітничий юнійний центр.
У цій статті ми зупинимося над усуванням комуністич
У брошурі
"Історичний Огляд

них заговіринків з ТЛК.

Трейде енд Лейбор Конrрес" читаємо про комунізм таке:
"Організоване робітництво в Канаді завжди відбивало спро
би тих чинників, що бажали вжити юнійне робітництво для

своїх цілей, а не для поліпшення умовин робітництва".
В

1949

р. Канадійська Юнія Моряків, контрольована ко

муністами, викликала страйк без одобрения екзекутиви
ТЛК. Цей страйк не був викликаний на бажання робітників,
але на інструкції міжнароднього комунізму. Коли цей факт
був доказаний, то на Конвенції у Келrари в

виключено з ТЛК.

1949 р. цю юнію
Дальше в резолюції про виключення бу

ло сказано, що на будуче жаден знаний комуніст, або кому

ністичний поплентач, не може бути урядником в юнії, ані
делеrатом на Конrресову ·Конвенцію і не може входити до

ніяких юнійних комісій. В резолюції зроблено заклик до

всіх афіліованих юній, щоб вони прочистили свої ряди
вд комуністів. Уже на Конвенції у Монтреалі в 1950 р. кіль
кох комуністичних делеrатів не допущено на Кщшенцію. На
цій Конвенції ухвалено що "Ніяка організація, яка контро
льована комуністами, або членами Проrресивної Партії Пра
ці, що змагає до насильного повалення наших інституцій,
не може бути визнана Конrресом". Там же говориться, що
"Ніяка юнійна одиниця, що є членом комуністичної Про
rресивної Іlартії Праці, не може бути делеrатом на Кон
венцію.
На тім Конrресі виключено із складу Т ЛК Венкуверську

міську робітничу федеральну юнію ч. 28. На Конrресі в Ре
джайні, який був 69-им Конrресом ТЛК виключено ще одну
юнію, контрольовану комуністами, а саме юнію злучених
риболовів і робітників. Докази були ті, що Гомер Стівене,
секретар цеї юнії, був на конференції молоді в Празі в
1947 р., інспірованої комуністами, а звідти переїхав до Юго-
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славії, де дістав від Ті та "робітничий ордер". Другий, Алек
бизнесовий аrент юнії, кандидував в 1949 р. до про

r орд он,

вінціопальної леrіслятури в Б. Колюмбії від Проrресивної
Партії Праці.
Конвенція дозволила їм 45 хвилин на апель. У свойому
апелі вони назвали тактику ТЛК меккартеїзмом і іншими
епітетами, що їх уживають комуністи. По їх промові, пре

зидент А. Т. Алсбур'і сказав: "Якщо делеrати досі не чули

ще стейтменту комуністичної партійної лінії, то вони мали
нагоду почути нині рано. Вона є наскрізь комуністичною."
Після цього на 695 делеrатів проти реолюції виключення
голосували лише три особи.
Повищі приклади навели ми тому, щоб вияснити, що
юнії не терплять у себе комуністичного елементу і їх чики
дають, а на їх місце організують другі демократичні юнії.
Цим юнії себе оздоровлюють, зміцнюють і здобувають по
пулярність у робітничих масах.

Резолюції 69-го Конrресу Т ЛК
Усіх резолюЦій зголошено

241,

з цього, по розглянепні

на комісіях, предложено делеrатам до ухвали

70.

ІВ організаційних справах винесено ухвалу, що юнії не
можуть перетягати членів з одної юнії до другої, бо така
практика приводила до ворожнечі між юнійними робітни
ками. Обидва юнійні центри погодилися, щоб на будуче
кооперувати між собою та змагати до одного обеднання
усіх юній у Канаді.
У життєвих справах робітництва ухвалено резолюції,
щоб-

1. Старечу пенсію піднести до $75.00 у місяць і платити
пенсію мужчинам в 65 році, а жінкам в ОО році.
2. Будувати відповідні мешкання для старших віком і
ввести безплатну медичну обслугу для них.
З. Доходовий податок вимірювати від родинного по·

датковця, коли він заробляє річно неменше

$3,000.00,

а від

самітного від $1,500.00.
4. Піднести допомогу на діти після 16-го року життя,
коли

дитина

ходить

до

школи.

5.

Провести кампанію серед юншних членів,
вступали до кооператив і кредитових спілок.
6. Допомагати нерозвинутим країнам.

щоб

7.

Встановити канадійський прапор і затвердити гимн

"О ,Кенада".

8. Продовжувати старання, щоб уряд впровадив у Ка·
наді якнайскорше загальну асекурацію здоров'я.
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9.

Признати право голосування у виборах усім тим,
18 років.

що мають

1О.

На виборчих балотах до провінцшних і домініяJІь

нЬго· парляментів вписувати крім прізвища кандидата його
партійну приналежність.

11. ТЛК повинен видавати літературу в різних мовах для
ближчого ознайомлення усіх людей різних національностей
з трейдюнійним рухом.
Трейде енд Лейбор Конrрес почав широку К·ампанію
проти дискримінації при приниманню на працю. Запрошує
ви.зна·чних громадян говорити в цій справі в радіо. Таких
радіопромов намічено наразі 8. З них уже виголошено, згід
но з пляном, 4 п. н. '':Канада при роботі." 'Виголосили їх
Дост. Волтер Гарріс, міністер фінансів, Ралф Аллен, редак
тор Маклін журналу, Др. Дж. Д. М. rрифин і реверенд Рі
чард Д. Джонс, який є директором Канадійської Ради :х.-ри
стиян і жидів.
У цій великій і всесторонній праці робітничих юнійних
центрів українські робітники не повинні оставатись позаду
других народностей. Українського робітництва є багато і
воно мо.J<,е в юнійному русі виконати велику працю. 'Конеч
но треба у власному інтересі брати в ньому живу участь, а
крім цього не забувати інформувати наших приятелів про
українські загальні справи та про наш ідеал визволення
України з московсько-комуністичного ярма. Сильна позиція
українського робітництва в трейдюнійному русі може в то
му допомагати більше, як це необізнаним з цим рухом може
здаватися.

Робітнича/Комісія КУК поробить заходи для нав'язан
ня тривалої лучби з головними трейдюнійними центрами.
Робітнича Комісія КУК буде з ними кооперувати та пома
гати українським робітникам у всіх їх труднощах. Комісія
має уже запевнення з Трейде енд Лейбор Конrресу про його
прихильність для наших плянів. Треба надіятися, що т.аку
саму прихильність буде мати Робітнича Комісія КУК від

інших юнійних центрів і це буде та конкретна праця, що її
так дуже потрібно для добра українського робітництва в
Канаді. З часом, при соліднішій праці і в повнім порозумінні
з робітничими центрами будуть в організований спосіб ви
правлені різні недостачі і труднощі, з якими зустрічається
наше робітництво. Бо незорганізовані і неоснідомлені про
свої права завжди поносять шкоду для себе.
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КАНtrДІйСЬКИй КОНГРЕС ПРАЦІ
(CANADIAN CONGRESS OF LABOUR)

Ми вже згадували про розкол у

р. в АФП в ЗДА і
1939 році ви
ключено 7 організацій з Трейде енд Лейбор Конrрес, які
оформили себе під назвою Комітету Індустріяльних Орга
нізацій.

1938

як він вплинув на канадійське робітництво. В

Щоби краще зрозуміти, як прийшло до зорганізування
КК.П, то треба вернутись взад до 1902 р., коли то в Трейде
енд Лейбор Конrрес повстав перший розкол. Виключені юнії
були в опозиції до інтернаціональних юній, а кинули клич
організувати краєві
юнії. Вони
зорганізували Краєвий
Трейде енд Лейбор Конrрес. _Членство мали в Квебеку, Он

теріо і ,Бритіш Колюмбії. В -1908 році знову змінили назву
на Канадійську Федерацію Праці. В 1917 роц мали 17,447
членів.
В 1927 році Канадійська Федерація Праці, Канадійське

Братство Залізничників і Одна Велика Юнія зорганізува
йись в один центр п. н. Все-Канадійський Конrрес Праці з
членством

46,279. ро

цього Конrресу були пролізли скрито

комуністи, про що була згадка попередньо. В
начисляв уже

54,025

членів. В

1936

1935

році він

році внутрі почалась бо

ротьба й кілька юній відкололись та сформували окремий
робітничий центр під старою назвою Канадійська Федерація

Праці. Канадійське Братство Залізничників
Все-Канадійському Конrресі Праці.

осталось

при

Після розколу в 1939 році, коли 7 юній виключено з
ТЛК, то ці юніївлились до Все-'Канадійського Конrресу Пра
ці, як Комітет Індустріяльних Організацій. 8 1940 році про
вірено й виправлено конституцію та переіменовано Все-Ка
надійський Конrрес Праці і Комітет Індустріяльних Орга
нізацій на Кенедієн Конrрес оф Лейбор.
Склад Кенедієн Конrрес оф Лейбор
Кенедієн Конrрес оф Лейбор, як центральне тіло, скла
дається з ріжних угрупувань, включно з 21 інтернаціональ
ними юніями, які мають членство в ЗДА і в Канаді. Деякі з

них є афіліовані до Конrресу Індустріяльних Організацій
(ЮО) в ЗДА. Дальше належать до ККЛ сім краєвих органі
зацій канадійських юній і 168 відділів, які мають чартер від
ккл.

Характер IOUI є чисто краєвого характеру. В додатку є
чартеронан 7 провінціuнальних юній та 42 Робітничі Ради
(Лейбор Кавнсил), що полагоджують місцеві юнійні справи.
'ККЛ одночасно є координаційним тілом, яке з усіма
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афіліованиJи юніями допомагає групам робітників, які
потребують допомоги, наприклад у часі страйку і т. п.

Встановлення делартментів
ККЛ встановив кілька делартментів під проводом спе
ціялістів по ріжних питаннях
Тут включається освітній департмент, що устраює спе
ціяльні курси для вивчення юнійного руху в ріжних части

нах країни. В 1953 році на такі курси, що відбувались у літі,
вчащало 3,200 юніоністів. Ріжний освітній матеріял ~озси
лається усім афіліованим юніям.
Спеціяльно вишколений комітет є постійно зайнятий у
розроблюванні ріжних проблем і він також виготовляє ме
морандуми для предложения урядовим чинникам.

Недавно
створено
міжнародній
департамент,
який
увійшов у контакт з робітничими угрупуваннями й органі

заціями по цілому світі. <ККЛ увійшов у тісний зв'язок з Між
народньою

Конференцією

Вільних

Трейдюнійних

Спілок

(доречі, до цієї Конфедерації входить і Трейде енд Лейбор
Конrрес).
Політичний Делартмент точно слідкує за акцією уряду
відносно робітництва. Орг.анізаційний Делартмент поши
рює допомогу іншим робітничим угрупуванням. Публичний
Делартмент інформує загал про юнійну активність, щоб цим
способом загал знав про юнійні справи.
Раз у рік ККЛ відбуває свою ·Краєву Конвенцію, яка в
р. відбулась у Торонто від 27 вересня до 1 жовтня.

1954

Число делеrатів на цій Конвенції було

900

і вони заступали

своє юнійне робітництво з усіх сторін Канади. На цій Кон
венції були дискутовані такі питання, як робітнича платня й
години праці, асекурація від безробіття, будова мешкальних
домів, асекурація здоров'я, ст.ареча пенсія і багато інших
питань. Конвенція є найвищим тілом ККЛ й ухвали Кон
венції є зобов'язуючі для ККЛ.
Дві організаційні форми

Канадійські юнії були організовані в двох формах. Одні
організували себе за принципом своєї праці, наприклад, ок
ремо електричні механіки, машиністи і т. д. За такою фор
мою може бути в одній фабриці кілька ріжних юній.
Друга
форма організації є загально-індустріяльна,
цебто всі робітники з ріжними фахами входять в одну юнію

і в такій фабриці є лише одна юнія. ,Юнії, зорганізовані за
першим принципом, згально належать до Трейде енд Лей
бор :Конrрес. а індустріяльні юнії до Кенедіен Конrрес оф
Лейбор.
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До ККЛ належать

21

інтернаціональні юнії

8

краєвих

канадійських юній.
ККЛ є антикомуністичний

Так само, як Т ЛК, так і ККЛ є зорганізований на де
мократичних основах і не терпить у своїх рядах ні чор
ного, ні червоного тоталітаризму.
ККЛ був першим юнійним центром, що почав виміт.ати
комуністів зо своїх юній. Перша юнія, що її виключено з
К'КЛ, була юнія у Бр. Колюмбії, яку опанували комуністи
на чолі з 'Гарвієм Морфієм. Від того часу ККЛ строго до
пильновує того, щоб в його рядах не було московських саботажників.
·

Чотирнадцята Конвенція ККЛ в ,Торонто

Ця конвенція підтвердила ще раз (з черги Н~-ий раз),
що К'КЛ Н·адалі піддержує політичну партію ССФ. Були го
лоси проти пов'язання ККЛ з одною політичною партією і
їм дав відповідь Джордж 1Гом, секретар Федерації Робітни
ків у Бр. Колюмбії. Він напроваджував такий доказ, що ІЗ
послів з СОФ партії в леrіслятурі провінції Бритиш Колюм
бії належатв до юній 5 є членами Трейде енд Лейбор
Конrрес, 5 членами Кенедіен Конrрес оф Лейбор і 3 нале
жать до незалежних юній.
Щоб піддержати Міжнародню ·Конфедерацію Вільних
Трейдюнійних Спілок, Конвенція рішила, що кожний член
має щомісячно складати одного цента.
На підставі звітів виказалось, що в Канаді є
мешкальних домів

без

води;

900,000

меш
кальних домів, або таких, що потребують направи; 1,5()0,000
родин не мають "векюм клінерів"; 1,700,000 без "форнесів"

940,000

переповнених

у хатах. Конвенція винесла до уряду домагання отворити
публичні рЬботи-краєві, провінціовальні й муніципальні.
Були також винесені на :Конвенції ухвали про підвишку за
робітної платні й скорочення годин праці, та домагання
про підвишку асекурації для безробітних, плянове веден
ня на майбутнє іміrрації, щоб забезпечити працю для усіх,
піднесення фармерської продукційної і покупчої сили, щоб
належно забезпечити фармерський стан, допомога уряду
для тих індустрій, що переживають депресію і т. д.
Конвенція признала, що ці всі реформи можуть при
нести в початках фінансовий дефіцит. Але рівночасно Кон
венція висловила погляд, що краще мати фінансовий де
фіцит, як мати людський дефіцит безробіття.
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Спільність інтересів
На

Конвенції

ККЛ

в Торонто

,

виступав

представник

фармерства в Онтеріо, п. J(ормак. Він сказав, що коли фар
мерський дохід паде, то він тя.гне за собою в долину п.1атню

робітників. Висока платня робітників н~ є причиною високої
ціни на фармерське знаряддя сказав він. Він навів такий
примір: В 1945 р. робітник діставав 42% за вироблення фар
мерської машинерії, а в 1954 р. він дістає лише 28.9%, але
машинерія не то що не є дешева, а дорожча. Він зак.11икав
робітників

і

фармерів до

єдности.

Конвенція

затвердила

недавно створену Канадійську Сармеf>сько-Робітничу Гос
подарську Раду.
На дорозі до об'єднання

При кінці листопада

1954

р. відбулась в Оттаві зустріч

президента А. Р. Машера і секретаря Д. М.акдоналда від
Кенедіен Конrрес оф Лейбор та президента •Клавf Жодойп
і секретаря rордона Кушінr від Трейде енд Ленбор Кон
rрес. У цій зустрічі провідники обох великих трейдюнійних
конrресів Канади підписали історичну угоду "но райдінr
пакт", що l'r!.aє забезпечити юнії на майбутнє від усякого
роду нелояльних кроків одного робітничого центру проти

,

другого.

Пакт підписали з обох сторін президенти й секретарі.
Цей пакт мають ще ратифікувати всі юнійні одиниці. Це
був перший практичний крок до повного об'єднання робіт
ничого руху в Канаді.

НОНФЕДЕРАЦІЯ

НАТОЛИЦЬНИХ
НАНАДИ

РОБІТНИНІВ

"Конфедерація .Католицьких Робітників Канади" (КК
Р:К) є третьою юнійною централею у Канаді, якої осідок
знаходиться в місті Квебеку. Члени цієї централі переважно

знаходяться теж у провінції ;Квебек. На основі звіту на
ій конвенції, що відбулась у Монтреалі в днях
ня

19-25

33-

верес

р., вона начисляє 97,109 членів.
Конфедерація має за собою цікаву історію і т<УМу варто

1954

познайомитись із нею та її працею на юнійному полі, пе
реважно серед француз~окого робітництва в Канаді.
Історія Конфедерації

1902

Після розколу в рядах "Трейдс енд Лейбор Конrрес"
року, кілька груп зорганізували "Крайовий Конrрес

Праці."

Два роки перед розколом, в

1900

році, підприємці шев

ських фабрик закрили фабрику, щоб зменшити платню ро

бітникам і щоб відстрашити їх від організування юнії. Влас
ники фабрик видали дек.'Іярацію, яку мав кожний робітник
підписати, що він не буде належати до юнії. Вони створили
арбітражну комісію. яка ск.'Іадалась із самих підприємців.
Робітники відкинули цю драконську пропозицію, але зго

дились переговорювати, коли буде створений арбітражний
комітет, спільний із робітників і власників фабрик. По дов
ших переговорах вони погодились на особу арбітра, яким

став католицький архиєпископ Беrін. Своє рішення він ви
дав на основі папеької енцикліки з 1891 року, що робітники
мають право творити свої асоціяції для оборони себе. Але
він не годився з конституцією трьох юній. Коли ж урешті
прийшло до згоди і назначено арбітражний комітет, то до
нього ввійшов, як дорадник, католицький прелат.

Папська енцикліка говорила, що римо-католицька Цер
ква стоїть за права робітників. В інтересі робітництва є
творити вільні асоціяції, заключувати колективні угоди з

роботодавцями, поліпшувати робітничі умови життя. Обо
в'язком держави в тому є доглядати, щоб не було падужить,

•

1 вводити

закони

справедливости.

І

Але

одночасно

Церква заступає погляд, що поліпшення економічних об
ставин робітництва є неразлучне з моральними основами і
тому юнії повинні мати в себе церковну особу, як дорадника.
Організаційний успіх

До 1912 р. не далося створити чисто католицької юнії.
Під час першої світової війни юнії почали скріплюватись і
тоді церковні діячі взялись за зорганізування юнії. Спершу
вони почали видавати денну газету "L'Action Catholique",
завданням якої було зміцнити католицьку юнію у Квебеку.
В 1918 р. створено Центральний Трепдс енд Лейбор

Кавнснл. З
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синдикатами· (юніями), які ввійшли до того

центру, створено тоді секретаріят католицького синдикату.
Цей секретаріят почав видавати тижневу дистриктону га

зету, давати лекції на теми політичних та соціяльних про
блем, організувати юнії та кооперативи.

В

1918

р. на Конвенції явилось

27

делеrатів, як репре

зентантів своїх юній, а в 1919 р. в Трі Ривере уже було 123
делеrати, репрезентуючир 31,000 членів. У 1920 р. в Чі
кутімі вже було 225 делеrатів на Конвенції. На цій Конвен
ції основано централю католицьких юній під назвою "Кон
федерація Католицьких Робітників Канади."
В 1921 р. затверджено конституцію, в якій зазначено,
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що юнія має мати духовну особу з правом брати участь у

всіх юнійних справах, але без права голосу. Як завдання
Конфедерації, визначено стояти на сторожі католицького

юніонізму.
Ухвали Конвенції в

1954

році

Конвенція офіційно була відкрита в присутності міні
стра робітничих справ п. Греrа і президента Міжнародньої
Федерації Профспілок п. Гастона Тесіера з Парижу. Цере

монію провів кардинал Лежей у церкві Нотрдейм.

Конвенцію привітав генеральний секретар Луйс Філіп
пе від Католицької Фармерської Юнії. Кардинал Лежей
сказав між іншим, що "трейдюнії постали в капіталістичній
системі та, що робітнича кляса не може забути тої траге
дії і тої системи, яка заіснувала була в nочатку нашого сто
ліття. Створення юнійного руху було на часі, щоб захоро

нити людину праці.
є

обороняти

Гловним завданням робітничих юній

інтереси

робітників

при

заключуванні кон

трактів праці. Трейдюніонізм закликає до справедливости
для робітників. У цьому випадку трепдюніонізм потребує
кваліфікованих провідників, які повинні мати довір'я ро

'бітників."
Конвенція

прийняла

нального уряду,

резолюцію

закидаючи

з

осудом

йому, що він не

провінціо
відноситься

прихильно до юнії та що деякі професіональні асоціяції
ведуть антиюнійну акцію.
nолітична акція

Конвенція ухвалила, що трейдюнії є захисником соці
яльного,

економічного й

морального .життя робітників. У

дальшому Конвенція рішила, що "Конфедерація Католиць
ких Робітників" не зв'язує себе з ніякою політичною пар
тією, ані не творить своєї партії. Але зате рішила створи
ти

постійний

комітет,

який

має

проводити

політичну

й

освідомляючу працю в цілій провінції Квебек. Оплачепня
функціонарів для цієї праці має понасити каса ККРК.
Резолюції
Конвенція ствердила, що безробіття у такш країні, як
Канада, є скандалом і тому звернено до уряду домагання,
щоб він відкрив різного роду публічні роботи.
Підкреслено конечність прихилити до того пляну пуб
лічну опінію. Рішено повести

акцію не .лише

паперовими

домаганнями й протестами, але й змобілізувати похід до
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Оттави, щоб зліквідувати безробіття.
Оттави передано Екзекутиві ККР.

Справу походу до

Інші резолюції були про заробітну платню робітникам,
поширення організаційної роботи на юнійному полі, сво
боду людини і включення в конституцію уряду закону т. з.
"Бил оф Райте," знесення обмеження свободи руху робіт
ництва в Квебеку.
Піддано критиці ті юнійні відділи, що не брали участи
в поході на Квебек у місяці березні та осуджено уряд за

його поліційну методу в тому часі, коли поліція вжила в
часі страйку в Асбестос і Лузевілі брутальної сили.
Мей ор Монтреалу, вітаючи конвенцію, сказав: "Робіт
ничий рух є одним із найважніІІІих організованих рухів і
заслуговує на нашу повну кооперацію. Були часи, коли ми
дивилися на нього

з

підозрінням. Але тепер

робітничий

рух став важною силою в затриманні порядку в суспіль
стві."
З

того

висновок

для

усіх

такий,

що

юнійний

рух

не можна іrнорувати, бо він нині є вже основною базою в
боротьбі за свобідне й демократичне суспільство. Цей рух
є найважнішою опорою проти різних форм диктатури чи
то комунізму, чи фашизму.

Хоч робітничий рух є поділений на кілька груп, то
всеодно вони співпрацюють між собою в одному напрям

ку, щоб поліпшити життя робітників і зміцнити наші де
мократичні основи.

На всіх трьох Трейд-юнійних Конrресах у 1954 році
повне об'еднання всього трейд-юнійного руху.

порушено

Всюди на цих Конrресах була мова також про об'єднання

фармерського

юнійного

руху. Об'єднання цих двох про

дуцентів світу є найбільшою проблемою під сучасний мо
мент. До цього змагають робітничі трейд юнії і фармерські
юні і.

ОДНА ВЕЛИКА ЮНІЯ
Одна Велика Юнія зорганізувалась в

1919

році. В бе

резні того року скликано до Келrарі т. зв. Західню Кон
венцію, несповна два місяці перед генеральним страйком,

який тривав у Вінніпеrу впродовж двох

місяців

-

тра

вень і червень.

Конвенція відкрилась о 10-ій год. рано,

13травня

р. в Лейбор Темпл, Келrари, Алта. На конвенції було

1919
237
29

делеrатів з західних провінцш. Бритіш Колюмбія

леrатів, Алберта-89,

85

де

Саскачеван-17, Манітоба-24.

Які були причини організування ОВЮ? Причини були
такі: ОВЮ не творилась, як чисто нова організація з не
організованих робітників, а так само вона створилась, як

і попередні дві централі ККП і Конфедерація 'КР'К з роз
колу від Трейде енд Лейбор Конrрес.

Справа почалась з того, що коли в 1918 р. ТЛК від
бував свій Конrрес у Квебеку, то західні юнії домага
лись, щоби конrреси відбувались по середині Канади. При
чина була та, що тодії юнії були слабі й кожний льокаль
ний відділ мав оплачувати подорож свойого делеrата на

конвенцію. Це був тягар д.,ля західніх юній, тому що кон
rреси завжди відбувались на Сході Канади, бо там пере

важало число юhійного членства.
Той самий Конrрес у Квебеку відкинув усі резолюцн
від юній зі Заходу. Конrрес відкинув теж усіх кандидатів
на урядничі позиції, які пропонували західні юнії, а нато

мість вибрав таких, що їх західні юнії визнавали своїми
ворогами. Це викликало на Заході таке обурення, що 10
січня 1919 р. скликано старанням Вінніпеrського Трейде
енд Лейбор Кависил масовий мітинr і там рішено скликати
конвенцію юній західних провінцій. Вибрано комітет, який
мав виготовити

програму конвенції,

сказано вище, в Келгарі в березні

1919

яка й відбулась,

як

р.

На цій Конвенції Програмовий Комітет предложив та
кі резолюції:

1.
2.

Назвати Юнію

-

Одна Велика Юнія.

Вибрати Комітет з пятьох після гоеграфічного роз
положення і цей
Комітет мав би повести пропаганду за
тим, щоб членство успішно перевело референдум.

3.

Делеrати з кожної провінції зокрема вибирають ко

мітет, кожниИ з пятьох членів, який в -1<ооперації з Цен
тральним Комітетом перевів би успішно бажання Конвенції.

4.

Залишити проголошення референдуму в руках Цен

трального Комітету.

5.

Організувати юнію за принципом індустрій, а не ре

месла.

6.

Після голосування скликати конференцію репрезен

тантів Промислових Рад з ключем

-

1

делеrат від -пяти

тисяч членів.

7.

Створити двоцентовий місячний фонд від кожного

члена на організаційно-освітню кампаніюОВЮ.

В інших резолюціях у той час проявляється симпатія

-

і оборона революції большевиків у Росії. Треба зазначи

ти, що тоді щойно починався комуністичний рух у Канаді
і в початках організування ОВЮ комунізуючі лідери під
держували цю юнію. Перестали її піддержувати аж тоді,
як Ленін подав заяву, що сама ОВЮ без політичної кому
ністичної партії не проведе революції.

В

ЗДА

вже були

потворені

комуністичні

нелеrальні

гуртки п.н. партія "З" і видавали підпільну rазету "Світ",

яку присилали й до Канади нелеrально через курієрів, які
звались десятниками. Це тому, що організовано групи з
членством не більше 1О осіб. У Канаді вкорінилась партія
"З" десь в

1919-20

рр.

В

1922

р. створено леrальну пар

тію п. н. Робітнича Партія.
В скорому часі ОВЮ начисляла в своїх рядах поверх

членства. Але зараз по скінченні страйку ОВЮ так
скоро, як зросла, так і скоро почала падати в долину. І
Трейде енд Лейбор Конrрес постепенно відривав членство

50,000

від ОВЮ так, що ОВЮ залишилась ще у Вінніпеrу з своєю
Головною Радою та з членством трамвайних робітників.

ПРОГРА'МА УГОДИ 3ЛУ\НИ ОБИДВОХ ЮНІйНИХ
ЦЕНТРАЛЬ В НАНАДІ НА 70-ій НОНВЕНЦІ"І
В травні
тами в числі

1955
700,

р. Трейде енд Лейбор Конrрес, з делеrа
одноголосно одобрив злуку Трейде енд

Лейбор Конrрес з Кенедіен Конrрес оф Лейбор. На цьому
Конrресі предложено

начерк конституції, на яку погоди

лись обидві екзекутиви. ККЛ відбув свій Конrрес у жовтні
і на цему Конrресі також одноголосно затверджено злук
обидвох Юній.
Сімдесята Конвенція Т ЛК

Сімдесята Конвенція ТЛК почалась 29 травня 1955 р. в
місті Виндзор, Онт. Конвенцію привітав міністер публич
них робіт Онтеріо п. Гріrенrер і премієр Фрост.
Президент ТЛК п.

] 954

Жодуан сказав,

що

18

листопада

р. заключен о першу угоду між обома юніями,

щоб

не робили наїздів одна на другу і це дало основу для об
єднання трейдюнійного руху в Канаді.
"Ми

обєднуємось в

одну

родину тому,

щоби

краще

забезпечити соціяльно й економічно наше членство, їхні
родини й всіх канадійців, а не для контролі", як дехто з
критиків говорить. Відносно

політичної акції,

він сказав,

що "важним д.'ІЯ нас є те, щоби ми, організоване робітниц
тво, мали своїх провідників у парляменті."

31

На Конвенції явився президент ККП п. Мошер. його
представив
клерків

·Френк

Гол,

( канцелярійних

Накінці він

віцепрезидент

залізнодорожних

робітників).

сказав,

що дуже

радіє,

що

робітництво

матиме Одну Велику Родину, хоч уже не думає rбрати на

себе посту президента на слідуючій Конвенції, але бажає і
надалі брати активну участь в юнії, як рядовик.
Делеrати привітали його рясними оплесками, а през.

Жодуан пришпилив йому делеrатську відзнаку від ТЛК.
Нові ухвали

Резолюція про стречу пенсію прийнята такого змісту:
Для мужчин платити пенсію від
від

60

років

rio 75

65

р. життя, для женщин

долярів місячно, відповідні мешкання аа

низьким рентом і безплатна медична обслуга.
Асекурація від безробіття: Підвищити протяг часу й
обняти нею усіх робітників Канади.
Уповноважено

Конrрес,

щоб

ІАін

повів

боротьбу за

леrіслятурний закон, який усунув би барієру для страйків
залізнодорожних

робітників

(минулого

року

мав

бути

страйк залізнодорожників, а щоби до цього не допустити,

Домініяльний Уряд увів клявзу.'Ію заборони страйку).
Рішено, щоби федеральний уряд увів у життя негайно
асекурацію

охорони

здоровля.

Начерк, зачитаний на Конrресі, представляється так:
Нова назва

організації

буде: "Кенедіен Лейбор Кон

rрес" (Канадійський Робітничий Конrрес).

Обидва Конrреси злучуються в один центр. До нього
залучуються всі юнійні відділи, що до цього часу входили

до обох централь.
Ціль, що її ставить собі новий Конrрес, є присвятити
якнайбільше уваги для поступу робітництва на полі еконо
мічнім, соціяльнім і леrіслятивнім.
Змагання Конrресу є обеднати всі розпорошені юнійні
відділи

в

один

канадійський

Принципіяльно

признано

центр.
обидва відомі методи орга

нізування, що були вияснені в попередніх статтях. Орга
нізаційна юрисдикція

залишається за

кожним

Конrресом

та сама, що була перед злукою обидвох Конrресів.
Фундаментальні права всіх робітників без різниці на

ціональности, раси й віри мають бути забезпечені вповні
новою конституцією. Має бути прийнятий ефективний спо-

сіб, щоб не допустити до дискримінації робітників.
Конrрес

ставить

собі

завдання поборювати так,

дотепер, усяку корупцію внутрі чи зовні юній.
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·
як і

Конrрес остає на демократичних принципах і не буде
приймати в свої ряди ніякої тоталітарної організації фа

шистівської чи комуністичної.
Провінційні федерації, що існували до цього часу при

ТЛК мають обеднатись з членством ККЛ не пізніше двох
років після злуки обох центрів.
Найвищою інстанцією, що вирішуватиме головні про
блеми, являється Конrрес делеrатів, що буде відбуватися

кожних два роки. l>епрезентація на Конrрес має бути.така:
Від місцевих юній, відділів, краєвих організацій і провін

ційних по одному делеrатові на кожну тисячу членів і
менше та по одному делеrатові від кожної другої запо

чаткованої тисячки.
Міжнародні юнії, провінційні й орrанізаційні Комітети
будуть мати право висилати на Конrрес по два делеrат,и.

Таке саме число делеrатів передбачується для Провінцій
них Федерацій і Міських Робітничих Рад.
Реrістраційна
оплата виноситиме від одного делеrата
вплачують по

3

5

долярів.

Гості

дол. від особи.

Виконавча Рада має урядувати в часі між Конrресами.
Виконавча Рада складається з трьох членів екзекутиви і
13-ох

заступників

президента.

До

екзекутиви

входять:

президент, один екзекутивний заступник президента і сек

ретар. Президента й заступника вибирається з осіб, що
попередно належали до ТЛК, а секретаря-скарбника від
ККЛ. Заступників президента вибирається по провінціях,
як слідує:

тлк

Бритиш Колюмбія ·················-················-··········-····· 1
Степові провінції ··············-·--········-··········-·····-··- 1

Онтеріо ·····-·································-·..·-····-················--··-···- 2
....................................................................................... 2
Провінції над Атлянтиком ··········-···-··········· 1
Разом 13, з цього 7 від попереднього ТЛК

·Квебек

ккл

1
1
2
1
1

і 6 від ККЛ.
Передбачено двох гоноровИх президентів, одного від ТЛК,
а другого від ККЛ. Сходини Екзекутивної Ращr мають від
буватися неменше, як три рази в році.
Має бути теж створена Генеральна Рада з членів від
Міжнародньої, Краєвих і Провінційних Організацій, що бу
де мати дорадчий голос в еkзекутиві. Вони мають зібра
тись на нараду перед Конституційним Конrресом злуче
ного Конrресу.

Це е головніші точки злуки обох Конrресів, з якої бу
де створений один робітничий сильний центр з більше, як

мільйон членів.

Назва Канадійський Робітничий· Конrрес є дуже влуч
на

й

аранжери

назви

мали

напевно

також на думці

те,

що з часом прийде до злуки всіх робітничих юній в Ка

наді з фармерськими юніями й тоді легко буде змінити
назву на .канадійський Робітничо-Фармерський Конrрес.
До цеї злуки прийде напевно, бо над цим працюють
вже довший час відповідні комісії і вже існує принципі
яльне погодження в тому напрямі.

Ця обєднана орrанізація канадійських робітників бу
де найбільшим тілом в історії канадійського трейд юній
ного руху. Вона буде мати понад один міліон членів понад

600

тисяч з ТЛК та понад

400

тисяч з ККП.

За спільним порозумінням обох конrресів, nершим
президентом нового юнійного тіла буде 42-літній Клод Жо
дуен, голова ТЛК і бувший орrанізатор Гармент Воркерс
Юні он.

Більше як
дуена,

коли

900

він

делеrатів ентузіястично прийняли Жо

увійшов

до

конвенційної

його промови і по її скінченні.

салі,

піщ час

.

Жодуен промовляв на конвенції 13 жовіня. Він ска

зав, що рішення конвенціЇ одобрити злуку двох конrресів
засновано

000,000

новий

Канадійський Робітничий

Конrрес з

1,-

членів.

Цей канадійський "парлямент робітництва", як він йо
го назвав, почне функціонувати після першої установчої
конвенції в понеділок,

23

квітня,

1956.

Він також сказав, що в новім конrресі "не будуть по
давати руки компанійним або контрольованим урядом юні

. . . там не буде поїздок за залізну заслону, совєтську
заслону, бамбусову васлону або як іншу заслону." "Якщо
ям

за цими заслонами є якийсь рай, то нехай вони заберуть
скоростріли і вартових з наїженими баrнетами, які не да
ють людям виїхати з тих країн, а людей ззовні не впуска
ють побачити здогадний рай," сказав цей робітничий про
відник.
"Добре відомо, що традиційні позиції Т ЛК ріжпилнея
від позицій ККП. Але в обличчі принципу злуки минулі роз
ходження зникнуть."

"Великою роботою нового конrресу

буде орrанізувати тих, що не є тепер в юніях, а які переви
щують числом орrанізованих робітників"

Він також

заявив,

що

-

повинен бути

сказав Жодуен.

заведений

все

крайовий плян забезпечення здоровля і повинні бути по

ліпшені закони про асекурацію від безробіття, старечі пен
сії і будова мешканевих домів.
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-осТАННІй КОНГРЕС КАНАДІйСЬКОГО КОНГРЕСУ
ПРАЦІ ПЕРЕД ОБЄДНАННЯМ

В місяці жовтні ц. р. відбувся в Торонті останній Кон
грес ККП. Останній тому, що на цім Конгресі затверджено
злуку ККП з Трейде енд Лейбор Конгресом і цим завершено
злуку обох юнійних центрів Канади в одну мільйонову
централю. Конгрес обидвох централь має відбутися в квіт
ні 1956 року.
На Конгресі було поверх

900

делегатів з цілої Канади.

Конгрес поставив домагання до уряду, щоб дати фармерам

відсотків готівкою за цьогорічну пшеницю, яка вилежує
рішено створити комітет ос
віти й пропаганди, який мав би спільнQ працювати з фар
мерськими комітетами та свої матеріяли друкувати в фар

75

по елевейторах. Одночасно

мерських газетах і навпакИ містити фармерські домагання
в ОJ:>ганах юнійного робітництва .

•·Конгрес

прийняв резолюцію, в якій пропонує урядові
ввести соціяльне забезпечення для всіх канадійців. Резолю
ція домагається щоб уряд впровадив плян охорони здоров
ля, повну госпиталізацію і повну медичну обслугу та со
ціяльне забезпечення в час безробіття, як теж забезпечен
ня для осіб нездібних до праці і для осі•б старших віком. Ця
резолюція сходиться вповні з тим, що написано в брошур
ці про соціяльне забезпечення, яку видала Робітнича Комі

сія КУК в кооперації з Українською Робітничою... Організа
цією.
В справі світового миру, Конгрес одноголосною поста
новою вирішив, що •Канада і всі інші демократичні країни
повинні вжити всіх заходів до створення тривалого і спра
ведливого миру в світі та заборонити продукцію атомних
і водневих бомб.
Ураз з тим, демократичні країни не повинні ослаблю
вати своєї оборонности перед загрозою комунізму, а нав

паки зміцнювати НАТО. Конгрес виніс також домагання,
щоб канадійський уряд давав допомогу всім слабшим краї
нам та щоб піднести суму допомоги в пляні Коломба до

1ОО

мільйонів.
Засуджено гостро СССР за те, що він не допускає до
обеднання Німеччини і рішено, щоб у випадку прийняття
до ОН Червоного ·Китаю прийняти також всі ті країни, я
ких СССР не допускає до ОН своїм ветом.

Вислано привіт і запевнення своєї піДдержки всім тим
робітникам, що знаходяться під тоталітарною владою. Рі
шено одноголосно піддержувати ОН і •Конфедерацію Віль
них Профспілок Світу.
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На Конrресі виступив президент КЮ п. Рютер із ЗДА.
Він сказав, що після злуки АФП і ЮО буде встановлений
фонд у сумі

1О

міліонів долярів для організування ще не

організованих робітників.

його антомобілева юнія є

го

тов~ сама зложити півтора міліона на ту ціль. Він сказав
дальше, що незадовго сподіється б-годинного дня праці.

Конrрес ККП, а також і 1\онrрес ТЛК прийняли резо
люцію, що за всяку ціну робітництво мусить договоритися
до співпраці з фармерськими організаціями в Канаді.
І

Конrрес

. одноголосно

одобрив

злиття

обидвох

Кон

rресів в одну централю і з цеї нагоди секретар К.КП п. Мек
Доналд заявив, що перед обеднаним Канадійським Робіт

ничим Конrресqм стоїть велике завдання зорганізу,зати в

юнії ще три міл\они робітництва, що не є ще в юніях.
Тому, що ·ККП був афіліований до партії ССФ, а ТЛК

ні, відбулась передконrресова конвенція Комітету Полі

тичної Акції. Вибрано ,Комітет, який має виготовити про

позиції в справі політичної акції і предложити його на ,ка

надійському Робітничому 'Конrресі, що відбудеться в квітні
1956 р.
Лари Сефтон, репрезентат сталеварних робітників, ска
зав, що там усі будуть мати рівне право висловлювати свої

думки про політичну акцію. За 15 років існування Політич
но.го Комітету всі переконались, що вести тільки переговори
з роботодавцями за одним столом, а не вести рівночасно

політичної акції в парляменті і провінціональних леrісля
турах, це мало. Хоч дотепер не було багато робітничих ре

презентантів у парляменті, але й ті, що були, зробили ба
гато доброго не тільки д•1Я робітників, але для цілого на
селення Канади.

При кінці Конrресу перевибрано повністю екзскутиву
ККП, що має урядувати до квітня 1956 р., цебто до спіль

ного Конrресу. 74-літній п. А. Р. Мошер перевибраний Пят
надцятий раз президентом. При цій наго.ці він заявив, що
це його остання президентура, бо на спільнім Конrресі він
залишить своє місце. Впередк онrресовім договорі зазна

чено, що президентом у КРК має бути президент від ТЛК, а
секретарем від ККП.
Так закінчився останній 15-ий Конrрес ХКП, а слідую

чий спільний Конrрес у квітні 1956 р. буде fсторичним кон
rресом і найбільш історичною подією в канадійському 'ро
бітничому русі.
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ІСТОРИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ
-ПРОФЕQИНИХ СПІЛОК.
Після окремих конrресів Американської Федерації Пра
ці і Конrресу Індустрія.льних Організацій (АФЛ і ЮО), що

почалися в Ню йорку 1-го грудня, спільний конrрес обох
великих американських централь професійних спілок ос
таточно проголосив об'еднання обох цих могутніх профе
сійних організацій 5-го грудня 1955 року в Ню йорку. Нова
організація нестиме назву АФЛ-ЮО.
Ії головою став
Джордж Міні, дотеперішній ,голова АФЛ.
Нова об'єднана централя американських професійних
спілок має майже 16 міліонів членів. Обеднання безумовно
збільшить число членів. Для американського робітництва
це обеднення матиме величезне значення при боротьбі за
поліпшення вже здобутого добробуту.
Той хто знає величезну ро.лю, яку грають американські
професійні спілки в боротьбі проти комунізму івперія.ліс
тичної Москви, мусить також оцінити величезну ваіу цього
об'еднання для боротЬ'би демократичних робітників проти
тоталітарного поневолення і визиску.
Це значення підчеркнув також американський прези
дент Айзенгавер, який телефонічна привітав конrрес і за
явив, що професійні спілки "поможуть визволити сотні мі\.
.ліонів .людей, що перебувають в рабстві в різних країнах.''
Українські робітники з радістю вітають велике досяг
нення єдности американських професійних спілок.

·,

МІЖНАРОДНЯ ТИПОГРАФІЧНА ЮНІЯ
(INTERNATIONAL TYPOGRAPHJCAL UNION)
Міжнародня Типографична Юнія, яка об'єднує друкар
ських працівників в Америці й Канаді, постала в 1852 році,
хоч спроби організації юнії nлемя Гутенберrа робило ще в

1776

році. Ось коротенькі факти про постання та розвиток

ІТЮ:
Історичні заnиски вказують, що в

1776

р., вперше на аме

риканському континенті, ню-йоркські друкарі страйкували

з метою підвищення заробітної nлатні. Филаделфійські дру
карі в 1876 р. усnішно захистили висоту заробітної платні.
Однак,

nісля

полагодження

цих

завдань

вони

перестади

діяти.
Першою

друкарською

організацією

була

фікел Сосаеті", яка постада в Ню йорку в
проіснувала два роки. В

1799

р.

"Тайnоrре

1795

р. та яка

знову зорганізовано

тут
"Френкдин Тайпоrрефікед Сосаеті оф Джюрнеймен Прин
терс оф Ню йорк." Небаром nостади nодібні льокадьні то-
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вариства у майже всіх більших містах ЗДА. Вони, кожна на
власну гуку, орrанізували ·запасні фонди, забезпечення хо
рих членів, дбали про місця праці для безробітних друкарів
і Т. П.

На початку 1834 р. "Колюмбія Сосаєті" створила іні
ціятивний комітет для підготови грунту з метою створення
національної юнії. їй в допомогу прийшла "Синсинаті Со·
саєті" в 1835 р., так, що в 1836 р. відбулась у Вашінrтоні
перша конвенція друкарів з 5 осередків. Вінком конвенції
була відозва до всіх друкарських осередків кооперувати в
цьому відношенні.

Другий зїзд відбувся в Ню йорку в

1.837

р., де пред·

ставники друкарських осередків приняли конституцію. Та
заплянований на наступний рік з'їзд не відбувся ізза браку

зацікавлення справою і так ідея організації національної
юніїпритихла-та не надовго. В Ню Иорку, в .грудні 1850

р., віДбулась національна конвенція з участю представників

5

стейтів, яка вилонила 15-членну екзекутиву для підгото·

ви оформлення нт.ю. У вересні,

1851

р., відбулась така ж

конвенція в Балтимрр, за участю представників вісьмох
стейтів. У висліді такої підготовки 5 травня 1852 р., в Син
синаті, Огайо, постала "Нешонел Тайпоrрефікал ~ніон",
така,

якою вона

є

тепер.

У тому ще таки 1852 р. НТ·Ю виступила проти праці
друкарів у неділі, а в 1853 р. почала видавати для членст
ва "Да Тайпоrрефікел Джорнал", який, в об'ємистому роз·
мірі, виходить дотепер. В 1865 р. схавело першу резолю·
цію в справі 8-год. дня праці; в наступному році важливим
потягненням була справа авторського права й передруку.
"Нешонел ТЮ" була перейменована в 1869 р, на "Ін·
тернешонел 'ГЮ", коли друкарські юнії канадійських міст
Мdнтреал, ІlаЛ'іфакс, Гамилтон і Лондон об'_єднались з
НТЮ. В тому ж році відкрито двері до праці в друкарнях
для жінок, виключаючи дискримінацію всяких форм; у
1870 р. панна Авrуста Левис, з Ню йорку, - вперше в іс
торії юнійного руху була вибрана на пост кореспонден
ційної секретарки ІТЮ. У 1879 р. ІТЮ започаткувала ор
ганізацію "Амерікен Федерейшен оф Лейбор."
Від 1886 р. ІТЮ схвалила ярлик ("юніон лейбл"), який

відзначує й до нині всі, у юнійних друкарнях друковані,

r.

видання. в тому ж році юнія одержала від видавця
в.
Чилдса і його приятеля А. й. Дрексля, пожертву в сумі
10,000 долярів. За ці гроші започатковано будову "Юніон
Принтерс Говм" у 1Колорадо Спринrс, який був відкритий
12. 5. 1892 р. В 1894 р. "Джермен Амерікен Тайпоrрафія"
прилучилась до ІТЮ. В 1907 р. ІТЮ почала організувати
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друкарські школи; в

-

старших

1908

р. схвалено пенсшний nлян для

з фондів чо~1енських вкладів. Рік

1911

був під

знаком формування "Інтернешинел Елайд Принтинr Трейде
Ассосіейшен",

яка

Букбайндерс",

"Інтернешинел

систент
та

Юніон,"

З

"Інтернешинел

"Трейд

Фото-Енrрейверс

Стереотайперс

енд Лейборе

почала тісну співпрацю в

Брадергуд

Принтинr Прессмен

"Інтернешинел

"Інтернешинел

ніон."

вк.1ючає

1914

енд

енд

оф

А

Юніон"

Електратайперс

Конrрес

оф

Кенада"

Ю

ІТЮ

р.

Впродовж свойого понад НЮ-річного існування ІТЮ
мала великий вплив на введення робітничого законодав
ства і поліпшування умовин праці та давала всебічну під
тримку урядові у минулих війнах.

Bof\'1

~була також пере

давиком у боротьбі з відомим законом Тафта
(у ЗДА).

-

Гартлі

Із членських вкладів JТ,Ю має для членства багато
резервавих фондів. Наприклад, у випадку смерти члена
виплачують від 50 до 500 долярів посмертного. За пе
ріод

63-річного

смертного

існування

цього

Для тих, що були членами
життя

-

фонду

виплачено

виплачують

$22.00

26

60 р.
46 ро
$103,002,-

років і дійшли до

пенсії в тиждень. За

ків існування цієї системи виплачено для членів

001.00

по

$21,982,086.84.

пенсії.

Для

вдержування

і

поліпшення

(у випадку страйків і т. п.) від
платила

$54,092,233.32

життєвого

1891

стандарту

р. дотепер ІТЮ ви

допомоги.

Всі вище вичислені і невичислені тут (видатки на ос~
віту, мільйони фондів у резерві і т. п.) гроші зложили
члени ІТЮ, яка має тепер у 800 осередках Канади й ЗДА
понад

100,000

членів.

Під

теперішню

пору друкарська

вплатня вчислена до третьої катеrорії.
Гордістю ІТЮ є згаданий "Юніон Принтерс Гом", збу
дований коштом

$70,000.00 -

в тому

$10,000.

пожертва, а

$60,000.00

зложили члени. Тут, на понад 300-акровій пло
щі є своєрідна "держава": санаторія, розвагові залі, біб
ліотеки, пральні, приміщення для старших, лікарні, ма
газини, молочарня, яринна і тваринна фарми і т. д. все вивінуване в наймодерніші здобутки техніки. Розу

міється

-

все це для нездібних до праці членів.

Осідком' екзекутиви ІТЮ є Індіяно поліс, ЗДА.
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МАНІТОБСЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ПРАЦІ
Манітобська Федерація Праці зорrанізована в Мані
тобі в 1954 р. До неї входять всі юнійні відділи в Мані
тобі.
МФП відбула другу з ряду Конференцію в Лейбор
Темпл у Вінніпеrу в днях 19-20 листопада 1955 р. Прези
дентом МФП nеревибрано юнійного діяча п. Д. Свейла.
Головним завданням МФП є подавати свої пропозиції й
домагання до Манітобської Лєrіслятури, а взглядно до
Департаменту Праці в Манітобі.
На Конференції був присутний президент Трейде енд
Лейбор 'Конrрес, п. Клавд Жодуен. Він заявив, що трейд

юнійни-й рух в 'Канаді бореться за встановлення Соціяль
ного Забезпечення в Канаді, яке в майбутньому повинно
всіх працюючих ,канади.

. покрити

Обговорюючи злуку двох ,Конrресів в ТЛК і ККП, Жо
доайн сказав, що вороги трейдюнійної злуки поширюють

вістку, що це є зле. Коли так, сказав він, то це мусить 1 бути
добре для робітників.

Нам закидають, що коли ми обєднаємося в одну мі
ліоном членства Юнію, то ми візьмемо монополь над усім
життям в Канаді. Це не правда. Ми в ніякий монополь не
вірили й не віримо. Вороги наші поширюють це тому, щоб
нас тримати роз'єднаними, а тоді їм легше експлоатувати
нас.

Нам закидають ці самі людці, що Канадійський юній
ний рух є під впливом американського юнійного руху. Це
не тільки, що неправда, але це є образою для наших кана
дійських юній, сказав Жодоен.
Проведено ряд резолюцій, між іншими важніші такі:

1. Підвищення платні робітникам, підвищенfІя старе
чої пенсії і допомогу матерям (модерн аалавнс). Скорочен
ня годин праці, підвижка платні збільшить і покупну силу.
2. Обєднаний ,Конrрес Юній в квітні 1956 р. повинен
встановити сталий Освітний Комітет.
З. Ввести закон в Манітобській лєrіслятурі, на основі

якого б малось платити рівну ПJІатню за працю без ріжниці
полу.

4.

Встановити мінімальну платню один долар на годи

ну. (До тепер було 75 ц.).
5. Домагається, щоби в часі Манітобської Лєrісля
тивної сесії було встановлено радіо або телевізію в часі де
бат. Також, щоби Лєrіслятура видавала Генсард, подібний,
як це видає тепер Федеральний Уряд.
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6. Домагання до Провінціяльного Уряду, щоб він до
плачував з провінціанальної каси по 20 долярів місячно для
пенсіонерів, що разом з домініяльною пеенсіЕю виносилоб
60 дол. місячно.
7. Поправка до "Фейр Емшюймеент Практис Ект" го
ворить, щоб заборонити оголошення підприЕмців, які бу
дуть ставити питання, якої робітник національности, раси,
колару і віроісповідання.

8.

Провінціанальний Уряд Манітоби повинен натисну

ти на Федеральний Уряд в Оттаві, що ми готові обговорю
вати введення державного обезлечення здоровля.

'9. Ввести в життя асекурацію на автомобілі, подібно,
як це Е в Саскачевані.

10.

Назначити при леrіслятурі сталого міністра праці.

Ухвалюючи

дані резолюції, 'Конференція МФП заре
кордувала себе цим, що вона не тільки інтересуЕться юній
ними справами свого членства, але загальним

громадським

життям Канади.

Треба додати, що такі Федерації Праці поорrанізовані
у всіх провінціях Канади при Трейде енд Лейбор Конrрес.

Після злуки ·Конrресів до цих Федерацій ввійде й членство
Канадійського Конrресу Праці.

МІЖНАРОДНЯ НОНФЕРЕНЦІЯ ВІЛЬНИХ
ПРОФЕСІйНИХ СПІЛОН
Робітнича Комісія КУК поклала собі завдання, бодай
загально вияснити українським робітникам історію роз
витку та значіння трейдюнійного руху в Канаді й почасти
в ЗДА. Тому, що канадійський трейдюнійний рух € до пев

ної міри афіліований до трейдюнійних центрів у ЗдА, то
в наших попередніх статтях ми були примушені повязу
вати розвиток канадійського трейдюнійного руху з таким
у ЗДА.
Після

другої

світової

війни

трейд-юнійний

рух

зріс

у могутню силу по всіх демократичних державах, не тільки
в Америці й Европі, але й в цілому світі. Трейдюнії нині це

велика сила в поріонанні з тим часом, коли вони тільки
боролись за підвищення платні, а решту справ лишали на

боці. Вони охопили тепер всі ділянки суспільного життя,
включно з політикою і культурними справами. Юнійні про
відники і юнійне членство зрозуміли, що життя теперіш
нього світу Е так повязане, що ніякий нарід не може існу
вати й розвиватися самостійно та що мусить бути якась
міжнародни асоціяція, що реrулювала б і координувала б
усі ці справи.
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В грудні 1947 р. створено світовий трейдюнійний центр
Міжнародню ,конфедерацію Вільних Професійних Спі
.лок

('Інтернешонел

Конфедерейшен

Фрі Трейд

Юніон)

з

осідком Головної Квартири в Брюселі, Бельrія. Щоби було
ясніше, як створилась ця Міжнародня Конфедерація, муси

мо зазначити, що тепер існує ще один т. зв. Світовий Центр
л. н. "Ворлд Федерейшен оф Трейдюніон", цебто Світова
Федерація Професійних Спілок, у скороченні ВУФТА. Во
на була організована Москвою і до цієї спілки входять всі

юнії з тих країн, що є контрольовані комуністами, або, точ
ніші сказати, є прибудівками комуністичної партії.
Як створилась ВуФТа
Всім на відомо, що вчас нападу гітлерівської Німеччи
ни на демократичні держави, демократичний світ виступив
проти гітлерівської тиранії. Склались обставини так, що в

скорому часі Гітлер зрадив свойого союзника Сталіна й
вдарив на Росію. Тоді демократичні держави вступили в

союз зі сталінською тиранією, поборюючи другого тирана
Гітлера. Завязалась ніби дружба між вільним і невільним
світом. Правда,. були голоси проти цієї дружби, але вони
губились, хоч вони одинокі були реалістичні. Коли ж скін
чилась війна лобідно над Гітлером і сталінську тиранію
врятовано від загибелі, тоді побачив і зрозумів вільний світ,
що друга тиранія, якщо не така сама, то гірша за гітлерів
ську.

ВикорИ-стовуючи довіря демократичних держав, Мос
ква запропонувала створити оцю ВУФТу, знаючи до~ре,
що, маючи за собою робітництво цілого світу, вона зможе
легше опанувати світ. Довіряючи Москві на її блудні слова,
деякі великі юнійні центри, як бритійський трейдюнійний
рух, французький та інші, пішли цій пропозиції назустріч.
Навіть Конrрес Індустріяльних Організацій у ЗДА та Кана
дійський Конrрсс Праці вступили до цеї ВУФТи.

Амери

канська Федерація Праці, що дотримувалась своєї тради
ційної політики, яка лоборювала комунізм від його почат
ків, не повірила й тепер цим обманцям і не вступила до
ВУФТи.
Та не довго протрималася ця співпраця, бо до року, ма,.-

. ючи

діло з комуністами, вільні демократичні представники

юній розпізнали цих хитрих лисів і з ними зірвали. Вони
побачили,

що під комуністичним режимом нема вільних
юній, та що ВУФТа, це тільки прибудівка комуністичної
партії. Тоді вільний світ зрозумів, що в країнах під кому-

ністичним
ську

режимом

заведено

nовне

неві.'ІЬництво

й

раб

nрацю.

Вісім років існування Вільних Спілок

8

Цього року, в грудні, буде

народня

Конфедерація

Вільних

якої входять реnрезентанти

від

років, відколи існує Між

Профспілок

70

країu, з

(МКВП),

54

до

міліонами

членства, з

nятьох континентів світу. Цього року МКВП
відбув у травні свій Четвертий Конrрес у Відні.

На Світовому Конrресі МКВП, що відбувся у лиnні 1953
р. в Стокгольмі, nрийнято багато резолюцій по nитанням
робітничого життя, про допомогу відсталим країнам, про

'піднесення життєвого рівня колоніяльних народів та проти
всякого колоніяльного визиску й за повне свобідне й не
залежне життя усіх народів, проти тиранства й невільництва.

Про невільництво в СССР 'Конrрес сказав таке: Невіль
ництво в СССР це є глум над гуманністю, це взірець бру
тальної експлоатації, тиранії і деrрадації. Вільний трейд
юнійний рух nоборює і буде поборювати цю брутальну ти
ранію людини над людиною. Далі закликається ОН, щоб
вони строго доглядали за тим, щоб ніяка вільна країна не

провади.'Іа торговлі з цими країнами, де nроцвитає невіль
ництво.

По

nитанні

скитальців

nрийнято

резолюцію

з

дома

ганням до Обєднаних Націй, щоби створити допомоговий
фонд для тих, що вирвались з катівських рук фашизму й
комунізму та щоби доnомогти їм улаштуватись на новому
місці nоселення, доnомагаючи їм виеміrрувати до вільних
країн та щоб дати їм nовну змогу свобідного й вільного
життя.

З цього короткого огляду бачимо, що Міжнародня Ор
ганізація Вільних Профсnілок виконує важливу nрацю
міжнародному

масштабі

і

є

оборонцем

демократії,

в

обо

ронцем вільнодумної людини. Обєднуючи себе на міжна
родній основі, трейдюнійний рух виnередив державних му

жів у боротьбі за мир, за свободу віри, слова, nреси та за
вільне життя усіх нар?.дів.

ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІї В ПРАЦІ

й

ІМІГРАЦІї

Під таким гаслом відбулась у Вінніnеf'у Конференція в
днях 29 і 30 жовтня 1955 р. На Конференцію nрибуло 200
делеrатів з Канади і ЗДА. Це була nерша такого роду
конференція.

.

Конференція

одноголосно

дала

nризнання

Федераль-
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ному Урядові за те, що він вислав на цю Конференцію двох
представників в особах п. Джона Лаrассе від Департаменту
Громадянства й Іміrрації та п. Дж. Р. Карола від Депар

таменту Праці. За те гостро осудила провінціяльний уряд
Манітоби, який відказався
своїх представників.

Делеrат В. Спрул,

вислати

на

цю

Конференцію

від федерації міських робітників,

сказав, що це є наочним доказом, що провінціяльний уряд
не хоче ввести закон акту справедливости в праці. Дискри

мінація в праці провадиться деякими великими фірмами.
В дискусії брали участь
освіти

при ТЛК в Оттаві,

Університету

Манітоби,

Громадянства

-

Джан

й Іміrрації,

Мекс Свердлов, директор

професор Г.
Лаrассе

Алістар

С.

Стюварт,

посол з Північного Вінніпеrу, Дон
ціяльної леrіслятури та інші.

Пентланд від

від Департаменту

федеральний

Свейл, посол провін

Снд Симпсон, делеrат від Братства Канадійських Заліз
нодорожників підніс цікаву справу, що з Канади можуть
депортувати іміrранта за якінебудь малі провини. Він ска
зав, що навіть урядник у місті чи муніципалі може зробити
оскарження проти іміrранта, що він є публичним тягарем

і за це його можуть депортувати. Правда, такий іміrрант
має ніби право робити апель. Але, не маючи грошей на
а.п;воката, його справа безнадійна.
Ухвалено такі резолюції:

1.
2.

Іміrрація є потрібна, але мусить бути плянова.
Іміrрант примушений брати працю, щоб не голоду
вати.

Іміrранти

повинні

якнайскорше

вступати до

юній.

3.

Іміrраційний дорадчий комітет повинен складатись з

представників робітництва

та

заінтересованих

імі

rрацією людей.

4.

Іміrранти повинні мати традиційні цивільні права так
скоро, як тільки вони прибудуть на канадійську
землю.

5.

Адмиістрація іміrраційного акту повинна бути віль
на від дискримінації раси, віри, чи національности.

В своїй промові М. Свердлов сказав, що ми не можемо
і не сміємо обвинувачувати іміrрантів за безробіття. Це є
частина відповідальности нашої системи.
Поверх сім міліонів іміrрантів прибуло до Канади за

1ОО

років, але в Канаді

залишився лише один мілі он

шість міліонів залишило нас.
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Робітництво не є проти новоt tмtrрації, а.11е ми хочемо
знати, як, коли Ц де вони прибувають.

Дон Свейл сказав, що ми хочемо й витаємо іміrрантів
у нашій робітничій родині. Ми не бажаємо того, щоб ро
ботодавці їх визискували, або через них знижували всім
платню. В аплікаціях на працю не повинні бути питання про
расу,

релігію, маєтковий стан. Це є дискримінаційні

пи

тання.

Робітнича Комісія КУК вважає за потрібне подwги ці
інформації нашим читаЧам тому, що дотепер був пошире
ний неправдивий погляд, немов би то робітництво в юніях
є проти іміrрації до Канади. Ця Конференція апрокинула
всі ці неправдиві поголоски.

СУСПІЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Робітнича Комісія КУК обстоює також плянове сус
пільне забезпечення. Тому, що ця ділянка в Канаді не знай
шла ще ловного зрозуміння серед ширших верств сус
пільства, РК КУК інформує про неї українське громадян
ство з допомогою спеціяльних публікацій, статтей в укра
їнській пресі, дебат, співпраці з юнійними центрами і т. д.
Суспільне забезпечення, як вказує вже сама назва, є
явищем і справою суспільства. Ця своєрідна кооперація в
господарській системі повинна цікавити кожного того, хто
дбає про піднесення добробуту нації; а зокрема це справа

капіталу і праці, цебто працедавців і працючих, як бази гос
подарської системи країни та апарату суспільного забез
печення. З дотепер відомих і практикованих побудов апа

ратів суспільного забезпечення найкращі є лqбудовані на
принципі порозуміння між працедавцями і працюючими,
бо вони поступові, мають справедливе законодавство, гнуч

кі на економічні потрясення, і є найкращою, відомою доте
пер системою кооперації та соціяльного розподілу у вза
ємодопомозі. Так,
гранній

як кооперативний рух у своїй багато

суспільно-економічній

праці має

на меті

зокрема

справедливий соція.11ьний розподіл та незалежну від посе
редництва

взаємодопомогу,

так

і

суспільне

забезпечення

має те саме підrрунтя.
Суспільне

забезпечення

є

витвором

західно-европей

ської науки та ~оціяльних процесів. Під суспільним забез
печенням треба розуміти го.1овно:

1.

Допомогу у випадку

захворіння, яка повинна включати лікарську та дентистич
ну допомогу, лікарства, лікарню, курорт і т. д., та грошеву

допомогу, для працюючих і рідні;

2.

Такуж здоров'яну та

матеріяльну допомогу і грошеве відшкодування у випадку

підчас, та в дорозі до або від праці;

3.

Таку ж здоров'я

ну та матеріяльну допомогу у випадку безробіття та

4.

Здо

ров'яну й фінансову допомогу всім іншим потребуючим.

Тільки

допомога

суспі.'ІЬного

забезпечення

є

гуман

ною, тому, що це допомога необмежена, безпосередня, не

гайна, вистачальна і найдешевшим коштом.

Ця ділянка допомоги,' необхідна в нинішньому меха
нічному,

прискореному житті

-

не любить скрайностей.

Тому, що вона залежна від системи державного господар
ства, найкраще відповідає їй плянова, зрівноважена систе
В державах скрайнього матеріяліаму суспільне (пля

ма.

нове) забезпечення не має доброго rрунту, однак це справа

часу його можна поліпшувати. Зате не можна поліпшу
вати (по волі робітництва або більшости) системи забез
печення

в

комуністичних

країнах.

Московська

кліка

на

ставлена на визиск працюючих (навіть з застосуванням те

рору та морального і фізичного вбивства),

москалі' звуть "соцзабезпеченням", печенням

-

тому те, що

не є гуманним забез

таким, як це бачимо в Анrлії, Швеції, Норвеrії,

Австрії, Німеччині, Франції і ін. Зрозуміло, що так, як усю
ди, підставою справедливого забезпечення, зокрема забез
печення працюючих та їхніх членів рідні, є демократія і

сВобода

-

поліfична і господарська.

На північно-американському континенті бачимо тут уже
великий постуrt. Господарські ускладнення змусили засто
совувати цю систему

-

хоч ще і недосконалу

-

у випадках

каліцтва при праці, безробіття і інших конечних випадках.
Якщо мова про хворих, то для незасібних є вже дитячі лі
карні, відділи "поза-шпитальних пацієнтів" і т. п.

В Канаді маємо взірцеве забезпечення безробітних. Є
також забезпечення від каліцтва, яке ще потребує поліп
шень. Від 1. І .1957 буде .~mедене крайове забезпечення хво
рих, покищо тільки в лікарнях, як~ можна буде удос
коналювати. РК КУ.К закликає українців, зокрема праце
данців і працюючих, працювати спільно над удосконален
ням цього започаткованого благородного проєкту для кра
щого завтра канадійського суспільства.

РК обстоює також введення родинної заробітної плат
ні, справа якої на цьому континенті ще не має належного
зрозуміння.
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РОБІТНИЧИй
Бід

1873

ОРГАН

("ЛЕйБУР ГАЗЕТ")

р. Робітничі Юнійні Конвенції ставили дома

гання за створення Департаменту Праці з журналом "Лей

бур rазет", щоб краще реrулювати закони між працедав
цями й робітниками. Коли в
тралю п.

н.

1886

р. створено юнійну цен

Канадійська Робітнича Юнія,

яку переімено

вано на нинішній "Трейдс енд Лейбур Конrрес", то ТЛК

ще з більшою енерrією натискав на уряд виконати це до
магання.

В

1887

р. уряд створив Королівську Комісію для роз

слідження умов між капіталом і працею та для розгляду
всіх скарг, що їх внесли робітничі юнії. Комісія винесла рі
шення, що робітництво має слушність в своїх домаганнях

і в своїх скаргах і запропонувала створити Департамент
Праці і Лейбур rазет.
В 1900 р. тодішній перший міністер праці Віддіям Му
лок передав перше число Лейбур rазет на трейд-юнійній
конвенції президентові ТЛК Ралфові Смітові. Було це вро
чисте зібрання, на. якому був присутній тодішній премієр
Вілфрид Лорієр з цілим своїм кабінетом міністрів. Були
присутні там і три головні чемпіони робітництва, Джон
Картер, Джон Гевит і Данієл О' Доноrуе, які боролись за
цю справу від 1·866 р. до 1900 р.
Це був великий крок уперід на трейдюнійному полі й
перші здобутки зорганізованого робітництва, за які вони
боролись.

Якщо

взяти

історію

юній, то треба пригадати, що в

розвитку

1816

організування

р. був уведений дра

конський закон у Новії Скошії, а пізніше в 1880 р. в Бри
тійській Колюмбії, яким заборонено робітникам сходитися
і обговорювати справу заробітної платні, чи скорочення
годин праці. Робітництво пішло зі своїми домаганнями в
підпілля і в 1820 р., помимо того закону, з Нової Скошії
виїхав делеrат на конвенцію Типаграфічного Товариства в
Філаделфії. В 1832 р. "Монтреал rазет" писала, що карпен
терська юнія в Торонті ріши.1а ввести боротьбу проти за
борони організувати юнії, без уваги на драконські закони.
В 1850 р. "Інrліш Ама.1rамейтед Сосаєті" почала орга
нізувати карпентерські юнії в Канаді. За ними пішли дру
карі, шевці, мулярі, молдери (формовщики), машиністи,
ковалі, пекарі й ін.

В

1860

р. появились робітничі чемпіони Джон Картер,

Даніел О'Доноrуе, Джон Гевит, Дж. С. Билліямс і Вилліям
Маrнес, які, помимо заборони, ризикуючи особисто, пове
ли боротьбу за звільнення 24 робітників, арештованих за
те, що домагались 9-ти годинного дня праці. Вони opra-
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нізували демонстрації і зібрання, розкидали летючки і т. п.
Тодішній премієр Сир Джон А. Мекдоналд, маючи пе
ред собою вибори, був змушений ·ввести закон Канадій
ський Трейдюнійний якт, який дав робітникам свободу ор
rанізуватися. Цей закон ухвалено в 1872 р. В 1873 р. юнії
перший раз почали заходи над централізацією юнійного
руху.

Покійний премієр МекКензі Юнr наnисав був кілька

статтей про робітниче питання для торонтонського щоДен
ника ·~ейл енд Емпайр". Він ці статті показав Мулокові,
який був тоді міністром пошти й міністром праці. Розгля

нувши їх, Мулок зараз переконав кабінет м~інстрів, що тре-

.

ба ввести Департамент Праці, який мав би право розгля
дати справи платні робітникам. А вслід за цим почали ви

давати журнал "Лейбор rазет".
"Лейбур rазет" появляється до нинішнього дня кож
130 сторінок. Першим редак
тором того журналу назначено було Кінrа, який в той час
був визнаний експертом робітничого, юнійного питання.
ного місяця, в форматі около

Робітний орган "Лейбур rазет" виконала піонерську
працю і була духовим провідником у робітничих справах.
Вона вчила робітництво демократичного способу бороть
би. Вона її ушляхотнювала. Тієї демократичної дороги ми
повинні додержуватися надалі.

РОБІТНИЧЕ ПИТАННЯ І КУК
За соціяльний розподіл

Третій Конrрес Українців Канади, що відбувся у лю
тому 1950 р., ухвалив багато корисних резолюцій, а між
ними резолюцію, щоб при КУК створити спеціяльні по
стійні комісії по різних питаннях. Багато уваги присвячено
фармерському й робітничому питанням.
У резолюції по робітничому питанні говориться: "ІІІ-ій

·

Конrрес Українців Канади закликає українських робітників
будувати свої робітничі орrанізації для охорони своїх інте

ресів і працювати спільно з іншими національними орrані
заціями

для

допомоги

українському

народові

на

рідних

землях в його боротьбі за вільну, демократичну незалежну
державу.

ІН-ій

Конrрес

Українців

Канади

доручає

Комітетові

Українців ·Канади створити постійну комісію для ро·бітни
чих справ."
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ДУМКИ НА

KOHrPECAX

УКРАІНЦІВ КАНАДИ

Перший Конrрес Українців Канади був скликаний че

рез КУК у червні

1943

р. При його відкрІJтті виголосив про

мову тодішній президент КУК.

ТіJІьки зорганізовані мають можливості
Основою КУК є фармері й робітники. На всіх Конrре
сах Українців Канади присвячувана робітничим і фармер
ським питання багато часу. Тому фармерство й робітниц
тво повинні організуватися в свої фармерські й робітничі

орrанізації і тим зміцнювати демократичний фронт ~омі

тету Українців Канади. В нинішній час з незорганізовани
ми людьми ніхто не рахується, їх навіть найбільший мате
ріяльний добробут є завжди загрожений. Певність свого
права й добробуту набувається сьогодні тільки через орга
нізацію.
Робітники, що вірять у демократичні засади, виявили
себе найкращими

оборонцями демократії. Комуністи ста
раються ріжним фальшам і підривною конспірацією опа
нувати робітничі орrанізації. Вони прикидаються прияте
лями
робітників, поширюють між ними ненависницьку
ідеологію .боротьби суспільних кляс, на большевицько-ко
муністичний лад, що заносить звірячими пристрастями. Ро
бітники знають ціну цим фальшівникам і тому їх паборю
ють на кожному кроці.
Українські робітники- аванrард
У

цш

боротьбі

українські

робітники

повинні

бути

на переді, вони повинні бути анванrардом здорової демо
кратичної думки для робітництва й фармерства в Канаді.
Українське

робітництво

має

при

тому

знамениту

нагоду

поширювати
між організованим
робітництвом
Канади
правду про українську визвольну справу, зокрема серед
англо-саксонського робітництва. Цим українське робітни
цтво може багато допомогти українському народові в йо
го визвольній боротьбі на рідних землях за відновлеіння
демократичної Української Народної Республики.
Тому конечне потрібно більше зацікавлення українсь
кого робітництва й фармерства працею КУК, а зокрема Ро
бітничої і Фармерської Комісій. Весь український трудо
вий актив повинен станути твердо на демократичній плят
формі ·КУК і виходячи з його основних позицій, реаліс
тично оцінювати соціяльні проблєми теперішнього часу.

УКРАїНСЬЮ РОБІТНИКИ В ПРОФСПІЛКАХ В
ЕВРОПЕйСЬКИХ КРАїНАХ
Український Відділ Професійної Спілки Транспорто
і Загальних Робітників у.1аштував 26-го листопада
1955 року прийняття для англійських і різнонаціональних
прихильників українського професійного руху. На це прий
няття прибули такі визначні гості:
вих

Віктор ФЕТЕР, заступник секретаря Ради Професій
них Спілок Британії (ТЮС); Пітер ЕРІКСОН, секретар Бри
тійської Партії Праці для закордонних справ; панна БЛБК

КІТ, секретарка Бритійської Ліrи для Европейської Свобо
ди; пані МекКЕй, секретарка жіночої частини Бритійських
Професійних Спілок; А. ПБСОН, член парляменту; секр~
тарі різних професійних спілок (Лондонського району):
Персі ЛА~rдЕН, Вільєм ДЕйВІС, РУЛЬЄ, ГІЛЛ, АДАМС,
ВІЛЛІС і інші.

Це дружнє прийняття для приятелІв українського про
фесійного руху влаштував Український Відділ Професійної
Спілки Транспортових і Загальних Робітників, якої голо
вою є відомий діяч професійного руху д-р Омелян Воли
нець і якої секретеарем є Олекса Романюк. Як відомо, цей
Український Відділ повстав завдяки старанням її теперіш
нього голови д-ра Волинця і об'єднує українських робіт
ників, що працюють в Лондоні. Праця цього Відділу здо
буває широкі симпатії до України серед діячів

англійсь

кого професійного руху.

Прийняття було доказом успішної роботи українських
професійних діячів, бо це показала навіть сама участь най
визначніших представників англійських професійних спі
лок. В дружній розмові гості виявили велику прихильність
до українського руху і симпатії до України. Ум подобалося,
що українські робітники. на чужині організуються в профе
сійних спілках і боряться разом з робітниками вільного
світу за свої права. Робітники вільного світу з свого боку
підтримують боротьбу паневолених народів за визволення.
Особливо подобалося англійським професійним діячам,
що в праці Українського Відділу Транспортових і Загаль
них Робітників беруть участь молоді люди. Праця в про
фесійному русі є велика школа. Молоді українці, які її
пройдуть тут начужині, зможуть ,зробити ве.'Іикі прислуги
своєму народові.

Великий успіх прийняття показав Українському Від
ділові Транспортових і Загальних Робітників nотребу ро
бити частіше подібні товариські зустрічі з приятелями
України.
5О

Українські робітники входять у Франції в склад Форс

Увієр. На чолі укр. робітництва стоїть п. Богдан ФЕДЕН
КО, який одночасно й редаrує журнал для укр. робітництва
п. н. "Вільний Український Робітник".

Успіх ФорсУвієру виборах Соціяльного Забезпечення
У виборах до Кас Рад Соціяльного Забезпечення, що
відбулися

17 -го

листопада і вяких брали участь також ук

раїнські робітники у Франції, єдина проф. спілка Форс
Уврієр мала відсотковий зріст голосів, в порівнянні з остан
німи виборами з 1950 року. Бона здобула 16,2 відсотка ·ГО
лосів, супроти 15,1 відс. в 1950 році. ·Комуністична Загаль
на 'Конфедерація Праці (СеЖеТе) одержала 43 відс. (1950
р.

: 43,6),

Французька

Конфедерація

Христіянських Про

фесійних Спілок (Се-еФ-Те-Се) 20,9 відс. (1950 р. :21"3).
Як бачимо, комуністи стоять все ще на чолі, одержали най

більший відсоток голосів, але і вони і християнська проф.
спілка втратили голоси на користь Форс Уврієр. Вибори до
Кас Родинних Додатків, що відбулися одночасно, показа

ли.подібні внеліди (в дужках внеліди з
СеЖеТе

1950

р.):

Се-еФ- Те-Се 218, (23;6); Форс Уврієр
Ці числа ясно показують, що Форс Увієр як
єдина професійна спілка робить поступи, йде вперед, хоч і
у останніх виборах стоїть на третьому місці.

47 ( 47,9);

14,3 (13,5).

ЦІНАВА СТАТИСТИНА
"Лейбур Газет", місячник, що виходить при Департа
менті Праці Федерального Уряду в Оттаві подає в місяці
грудні І 955 р. підсумки занятих робітників і робітниць в
індустрії за

1955

рік.

Всіх мужчин і женщин занятих в індустріях було

633,000,

з того в індустріях по містах

4,785,000,

індустрії 848,000.
З того числа
5,495,000 обох полів, мужчин 4,231,000,
264,000, а 138,000 не мали сталої праці.
кул'ьтурній
стало

5,-

а в аrри

працювало
женщин

1,-

Не занятих в індустріях, цебто не входять в склад тих,
4,016,000 жінок і дівчат,
а 925,000 мужчин.

що працюють по фабриках було

З цего більш як

5

і пів міліона робітництва занятих в

індустріях тільки 1,268,207 належуть до юній. За цею ста
тистикою виходить, що 4,364,793 робітників і робітниць
не організовані.
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УНРАїНСЬНЕ РОБІТНИЦТВО В ТР'ЕйДЮНІЯХ В
НАНАДІ
Точного

числа

І ЗДА

українського

робітництва

занятого

в

індустріях і в трейдюніях трудно дістати, бо такої стати
стики ніхто не веде. Але ми можево з певністю сказати, що

в Канаді і в ЗдА

с о тн і

тисяч українс~ких робітників

працюють в ріжних індустріях і належуть до трейдюній.
Нема індустрії, в якій би не працювали українські ро
бітники.
В головних індустріях таких як: залізнодорожна, авто
мобілева, сталева, лісова, вуглекопська, кравецька і ін. пра

цюють тисячі українських робітників. А раз вони там є, то
цим самим належуть і до трейдюній. А коли належуть, то
й беруть в ньому участь і є тою активн~ю частиною, що

спільно з англосаксонськими і іншими робітниками буду
ють, зміцнююють і поширюють розвиток трейдюній.
Багато українських робітників є на трейдюнійних по

стах, де мають на собі відповідальність за зміцнення юній
ного руху.

В час страйків, ми бачимо українських робітників на
пікет лайнах, в страйкових комітетах тощо. Все

це вка

зує, що й ми українські робітники в Канаді і ЗДА допома
гали в розбудові й зміцненні трейдюнійного руху. Нашим
обов'язком і надалі є працювати в юніях, а головно пове
сти

кампанію

між

неорrанізованими

українськими

робіт

никами, та втягати їх до трейдюній.
Трейдюнійна

Централя

дасть

нам

всяку

допомогу

в

цій праці. Цим ми виконаємо кілька головних обовязків.
Скріпимо трейдюнії, скріпимо демократ.ичний спосіб жит

тя, поліпшимо свої життєві умовини, та зміцнимо й нашу
боротьбу

проти

комуністичної

тиранії,

яка насильством

гнобить наших братів і сестер на наших рідних землях на
Україні.
Памятаймо, що в J:!ільних трейдюніях ми маємо най

кращого союзника в нашій боротьбі за волю й свободу і
рівність всіх народів і за волю й свободу нашого україн
ського
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народу.

Конгрес
порт з

ПРОДУКЦІЯ

І

Індустріяльних

Організацій

конференції .Комітету

БЕЗРОБІТТЯ
(ЮО)

Аrрикультури

в

видав
ЗДА.

ра
Цей

Комітет був створений американським урядом спеціяльно
для питання цін фармерської продукції та упадку доходу
фарм ерів.

В останніх часах фармерські приходи в ЗДА значно
впали, бо за два роки зменшились вони на круглу суму пів

тора мільярда долярів, упорівнанні до

1947

року. Тому Аr

рикультурний Комітет вирішив, щоб фармёрам дати дер
жавну субсидію на 75 процент, т. з. "паріти", цебто визна
чити ціну фармерських продуктів пропорціонально до
кошторису. КІО пропонує від себе дати

90

відсотків кош

торису.

З цеї нагоди Комітет запросив на своє засідання Вол
тера Рютера, президента ЮО, щоб він особисто предста
вив плян Юнії. Таке засідання відбулось у Вашинrтоні 25
лютого ц. р. Хід думок промови Волтера Рютера, що має
вагу також для робітництва й фармерства Канади, був
такий:

Індустріяльні робітники ЗДА вірять, що фармері внес
ли своєю працею у поступ наl!:ІоЇ країни великий вклад і
що вони заслуговують на допомогу у вирівнанні ціни

за

свої продукти. Хто розуміє проблеми фармерів і мешканців
міста, той знає, що ·будучність американських фармР.рів і
будучність американських робітників по великих містах є
нерозлучна та, що ми в містах не вожемо мати добробуту,

коли його не будуть мати фармері. Тому, хто пробує ді
лити й настроювати ворожо фармерів проти робітників,
той робить в теперішний час велику шкоду нашій країні.
Таку помилку робить також наш секретар Бежон, який
хоче вмовити в нас, немов би то робітництво є проти дер

жавної

піддержки

фармерської

програми.

Нічо

не

може

бути дальше від правди. Мешканці міст хочуть справещш
вости д.1я себе, але вони знають, що вони її не можуть маі
ти, коли її не будуть мати фармері.
Кожний мешканець міста, без різниці, чи він працює

в фабриці, чи він є професійний, чи комерційний робітник,
а навіть кожна хатня господиня, не забу.1и, що в 1929 р., в
часах

чорних

.

роюв,

.

...

мшьиони

".

.

роопниюв

'

опинились

,_..

оез

праці й враз із цим сотні тисяч мадих фармерів втрати.ш

фарми. Якщо ми тепер не є здібні найти кооперацію між
міським і фармерським населенням, то можемо втратити
все, що ми маємо, включно з нашою свободою.
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Ми

піддержуємо

90-відсотІ<ову

субсидію

для

фарме

рів, бо нас непокоїть те, що фармери тратять свої приходи.
Нас це застрашує тим більше, що ми бачимо їх втрату в
прибутках за 2 останні роки. Навіть в найкращому 1947
році 70 відсотків фармерів мали пересічна приходів З ти
сячі долярів річно. Нас це турбує, бо коли будуть падати
ціни на фармерські продукти, то це відібється і на робіт
никах і на цілій нашій економіці. Ми, в місті, не віримо,
що, коли фармері одержать своїх 90 відсотків, то через це
піднесеться ціна на поживу.
В індустрії є багато фармерів

Маємо мільйони членів у ЮО, які прийшли з фармів.
Багато їх це родилось у Дітройті, Пітсбурrу, чи Чікаrо, а
виросли на фармах. І ми готові признати, що найкращі між
робітництвом є ті, що прибули з фармів. Ми дякуємо Богу

за їхній патріотизм, лояльність, увагу та за велику й ба
гату продукцію поживи й сирівців, бо це дало нашій країні
теперішню силу в світі.
Ми не є в конфлікті з фармерами. Ми хочемо бути їх
партнерами. Ми хочемо з ними кооперувати, як вільні лю
ди, щоб покращала доля для всіх громадян ЗДА. Ми хо
чемо всі разом йти уперед до кращого життя, до кращого

завтра. Ми віримо, що справедливі фармерські домагання і
встановлення цін на їхні продукти є оправдані й слушні, бо

вони є найбільшим консументом
робітниками в індустрії.

товарів,

продукованих

Мусимо працювати спільно

Коли обернемо монету на другий біІ(, то побачимо, що
найбільшим покупцем фармерських продуктів у ЗДА є на

селення в містах. І тут ми мусимо зрозуміти, що треба зма
гати до економічної рівноваги, щоб господарська справед
.'Іивість 15ула для обох сторін.
Коли допустимо упадок цін на фармерські продукти,
тоді

захитається

ціла

наша

економія.

Коли

знижуються

фармерські прибутки, то зараз починається і безробіття
по містах. І навпаки, коли побільшується безробіття, то
автоматично знижуються ціни на фармерські продукти.
КІО

не думає

диктувати

робітникам свою

програму,

або диктувати фармерам, що вони повинні робити.

Ми
хочемо тільки вияснити,
що організоване робітництво
вповні підтримує домагання фармерів і фармерську про
граму. Фармері повинні продукувати подостатком поживи
й сирівців для промислу, що їх ми, як вільна нація, потре-
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буємо. Враз із цим ми розуміємо, що їм належиться спра
ведливість бути нарівні з другими групами в суспільстві.
Піддержуємо

програму

будови

фармерських

мешкань;

електрифікацію; фармерські кредити, щоб помагали їм у
господарці. Піддержуємо все це тому, що ми знаємо, що
фармері не вирішать своїх проблем без нас, а ми не ви
рішимо проблем робітництва без них.
Як фармері тратили покупців

У Дітройті, у вересні, було 195,000 безробітних. Цих
родин не мали змоги купувати потрібні їм речі.
Що це значило для фармерів? Вони втратили 195,000 по
купців. Мішіrенська комісія забезпечення ствердила, що за
12 місяців ці робітники втратили 640 мільйонів долярів
заробітної платні. Таку суму втратили фармери за свої

195,000

продукти.

В часі війни в Дітройті був великий попит на робіт
10, а то й 12 годин денно. Ми
запрягли до праці всіх старих, що були здібні до праці.
Бюро Праці одержало інструкції, щоб нікого не питати за
багато, а приймати до праці. Це ще раз підтверджує наші
пропозиції, що ми можемо мати· й в часі миру затруднення
ників. Багато працювали по

всіх, тільки нам треба разом плянувати.

Комерційний Департамент подав звіт, що фармері на
кожний мільярд долярів прибутку витрачували 240 міль
йонів на машинерію. Тому, що ця індустрія є під управою

наших юній,
біття. Чи це
рії? Вони її
впали. І тут

ми знаємо, що там є ,тепер найбільше безро
значить, що фармері не потребують машине
потребують, але не купують, бо їх прибутки
ми знову находимося в зачарованому колі.

Безробіття знижує ціну на фармерські продукти, а упадок

цін на фармерські продукти підвищує безробіття.
Фармері є поважними покупцями

Фармері купують багато виробів з нашої сталі. Коли
ми в минулому році продукували тільки
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відсоток на

шої сталі, то тисячі робітників ходили без праці, бо фар
мері не мали змоги купувати. Фармері є найбільшими по
купцями rазоліни, а за один рік вони купили за 24 мільйони
тільки самих автомобілевих оп он. Яка ж є наша проблема?
Наша головна проблема є та, що наша економія не є
Ми маємо неограничену майбутність в на
шій економії. Ми знаємо також, що нашим найбільшим
здобутком є свобода. Враз із цим ми знаємо, що існує ко
нечність збалансувати нашу екQномію і створити таку сис-

збалансована.
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тему, щоб наше багатство могло дати краще життя для
всього

народу.

Століттями ведеться боротьба людей і націй за спра
ведливий розподіл багатств. Тепер ми є в добі великого
розвитку науки й технології. Вона обдарувала нас водне
вою бомбою, але вона теж дала нам знаряддя до творен
ня багатства. Перший раз в історії людства ми маємо знан
ня і знаряддя для розв'язки тої проблеми. Ми є тепер у
силі її стрінути. ЗДА ведуть провід у цьому напрямку, бо ми
є тією країною, що вірить в свободу й цінить вартість лю

дини. Ми маємо всі джерела й середники, щоб боротьбу й
поділ світу замінити на кооперацію всіх вільних народів та
за кращий розподіл багатств.
Це є rеній Америки, що творить більше і більше ба
гатств і ділиться ними з другими. Ми цим доказуємо на
ше моральне провідиицтво в світі й створюємо ту силу, яка

переможе комунізм.
Ми продукуємо тепер

9

мільйонів автомобілів у рік.

Але нам кажуть, що лише б мільйонів зможуть бути про

дані. Що ж буде тоді? Знову фабрики викинуть на вулицю
тисячні робітників, знову впадуть ціни на фармерські про
дукти, знову фармер не зможе купити авта. І ми знову о

пинимось в зачарованому колі?
Маємо чотири свободи, але нам ще треба п'ятої, а це
звільнення себе від страху надміру продукції. Ми підно
сили без ограничення нашу продукцію в часі війни й на
ше економічне багатетир ми нищили на воєнних фронтах.
Але в часі миру ми боїмося побільшувати нашу продукцію

і не знаємо, що робити з нашими багатствами. Ми боїмось

,

підняти ключ до нашої майбутности, до загального миру й

свободи в світі.

Комуністи цього не зроблять. їх тиранія над людиною
не може змобілізувати

творчу силу.

Це

можуть

зробити

тільки вільні люди.
Надпродукція

Ми не віримо в надпродукцію. Ми знаємо, що мільйо
ни й мільйони

футнів

спорошкованого

молока стоїть по

складах. Чи це молоко не розділене тому, що фармері за
багато його випродукували?

Як би кожна дитина в шко

.1і дістала склянку моло~а, то ми в ЗДА мади б коротко
молока.

Наша проблема не є в надпродукції, а в тому, що ми не
знайшли підходу, щоби це молоко не вилежувадо по скле
пах, а щоб воно пішло до жолудка наших дітей, які потре-
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бують його до здоровля. Розвязка проблеми лежить в під
несенню споживання продуктів праці.

Найбільший ринок для збуту наших продуктів є таки
тут у З:дА. Мусимо конечно зрозуміти, що ми разом з
вільними народами не виграємо битви з тиранами самою
зброєю. Очевидно, ми мусимо бути сильні мілітарно. Ми
мусимо мати силу, щоб відбити комуністичну аrресію
всюди, де вона підійме свою го~ову. Але враз із цим, ми

мусимо повести боротьбу за лю.zі.ський поступ, за людську
честь, за людське життя, за практичну демократію, в яку

ми віримо й дорожимо нею. В цій боротьбі надвижка на
шої продукції відіграє більшу ролю, як воднева бомба.
Хліб і воля
Ооловним для людини є хліб і воля. Ми мусимо допо
могти менше розвиненим народам у розв'язці їх економіч
них проблем. Ми не повинні допустити, щоб вони голоду

вали, бо, ломагаючи їм, ми ломагаємо собі.
Ми мусимо стреміти до рівноваги, не статичної і замо
роженої, а створити рівнова-гу між продукційними й кон
сумційними силами динамічного характеру. Це 'передумо
ва поступу розв'язки світових проблем для добра всього
людства.

Автоматизація

Ми заводимо по фабриках автоматизацію і машиа зна
ступає людей. Ось

-

"Адмірал Компанія" завела автома

тизацію в продукуванні телевізії і виробляє телевізійний

комплет так, що й не доторкнеться людська рука. Все ви
конує машина. В протягу

141f2

мінути

виходять з наших

фабрик готові автомобілеві мотори. 'Коли я зайшов до од
ної фабрики, я не бачив робітників, хоч фаtбрика була в
повному ході. Лише зрідка захований за машиною робіт
ник, що контролював "швіцборд", на якому чергуються
світла

-

червоне, жовте й зелене. Коли зелене, то все в

порядку, жовте сиrналізує, що якась машина має дефект,
коли ж появиться червоне світло, то стає ціла фабрика. Все
це виконує машина без людських рук. Це дуже гарно, але
хто буде купувати авта, як робітники будуть без роботи?
Машина виробить, але не купить.
Асекураційні компанії ввели машини рахункові й одна
така машина заступає працю трьох тисяч канцелярійних
робітників. Це є теперішній світ, в якому ми мусимо боро
нити нашу вільність і свободу. Ми повинні бути горді, що
маємо знання і маємо в руках знаряддя, які творять наше
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багатство, наші достатки. Але ми мусимо поставити спра
ви так, щоб з цього достатку мав користь ввесь народ.
Треба йому запевнити краще життя, освіту, ввести медич
ну обслугу, осушити багна, побудувати модерні мешкання,
піднести загальний життєвий рівень і запевнити життя для
старших віком людей. Все це ми можемо зробити, бо маємо

відповідні засоби в руках.
Це прийшла нова революція. Це та сила, яка знищить
реакційний комунізм,

бо комуністи цього не зроблять. З

своєю тиранією вони не можуть використати rеніяльність
людини. Тому ми за підвишкою платні нашим робітникам,
за справедливу ціну на фармерські продуюи,

за

обниж

кою податків для робітників. Коли мільйони робітників
дістануть обнижку податку, то це піднесе покупчу силу
нашої країни.
Знижка податків, але не там, де треба
В 1954 р. зменшено податки для "Дженерал Мотор Кор
порації" на 35 відсотків. Як би цього домагались робітни

ки, то вся преса вдарила б у дзвін тривоги. І хоч наЗвана
корпорація випродукувала в

1954

її зиск був більший, бо заощадила

р. менше, як в

35

1953

р., то

відсотків на податках.

"Дженерал Електрік" також дістала знижку на подат
2·19 мільйонів
долярів. У тому році вона мала один мільярд шістьсот со
рок мільйонів чистого зиску.
ках Зб відсотків. На цій знижці вона здобула

Ми кажемо, що знижка nодатку не була застосована

219 мільйонів ді
стали робітники і фармери, що мають нИзький дохід, то
вони купили б більше хліба, сира, убрання, обуви й інших
потрібних речей. Це є не тільки економічна справедли
там, де її треба. Це є помилка. Як би тих

вість. Це є один з елементів до зрівноваження економічногО'

білянсу в нашій економії.
Промова Рютера розбила в пух і прах всю ту фаль
шиву nponaraндy, яка старається зробити ворогами робіт
ників і фармерів. Ця промова є цікава і важна також і для
канадійських робітників і фармерів. Вона має візію май
бутнього і заторкує деякі такі проблеми, що про них у нас
рідко чути.

ОБ'ЄДНАННЯ ТРЕИДС ЕНД ЛЕйБУР KOHrPEC З КЕНЕ
ДІЯН KOHrPEC ОФ ЛЕйБУР В ОДИН МОГУТНІй ЮНІй
НИИ ЦЕНТР п. н. КЕНЕДІЯН ЛЕйБОР KOHrPEC
Коли вже ця книжка бу.'Іа на укінченні, то

23

квітня,

І956 р., відбулась історична подія в робітничому русі, в мі
сті Торонто, Онт. На цей день з'їхались делеrати від обох
централь в числі

! 6І9,

які одноголосно одобрили злуку цих

двох канадійських юнійних центрів. Цих І 6І9 делегатів ре
презентували

І,ОІ8,000 членів зорганізованих в цих двох

центрах. Цей новий міліоновий членством юнійний центр

названо Кенедіян Лейбор Конrрес.
Вибрано Головну Екзекутиву в такому складі: Клауд
Жодуен- президент; rордон Дж. Кушінг- екзекутивний
заступник президента; Доналд С. МекДоналд секретар
скарбник. До Екзекутиви вибрано ІЗ заступників президен
та, на реrіональній базі, як слідує: Онтеріо 4, ·Квебек 3, Но
ва Скошія, Ню Бронсвик і Принс Едвард Айленд 2, Бритіш
Колюмбія, Манітоба, Саскачеван і Алберта по 2. З Ма
нітоби, міста Винніпегу, вибрано заст. през. визначного
громадського діяча Дононана Свейла.

На Конrресі були присутні делегати від Одної Великої
Юнії, яка теж увійшла в це об'єднання з тим, що через два
роки буде існувати як провінціяльна орrанізація. Представ
ники від Конфедерації Католицьких Робітників Канади бу
ли в ролі обсерваторів, які теж висловились, що в скорому
часі приєднаються до об'єднання з своїм членством в чи
слі І 00,000 члеІІів.
Від юнії фармерів був присутній президент Дж. Фелпс.

Він репрезентував 200,000 фармерів в Міжпровінціональній
Фармерській .Юнії. Він сказав, що є труднощі до обеднання
фармерів з робітниками, але Економічна Рада виготовила
плян, який обі rрупи мають передискутувати і прийти до
злуки. Пан Фелпс сказав, що коли фармері йдуть в доли
ну, то всі йдуть з ними.

Від ~'ряду Канади зложив привітання Конrресові пре
мієр Канади, Луї Сен Лоран. Він сказав, що це об'єднання
має велике значення в нашій економії, але щоб не надужи
вати своїх сил і мати ввиду і других, на яких це може мати

ефект. Це саме відноситься і до великих корпорацій, ска
зав премієр.

Президент КРК, п. Жодуен, нераз заявляв, що робіт
ництво не організується для якоїсь контро.'Іі чи монополю,
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а для поліпшення житєвих умавин не тільки робітників,
але цілого канадійського загалу. Нема чого боятися І,Оній
ного великана. Кенедіян Лейбор >Конrрес є контрольований
на демократичній базі, його членами, а провідники мають
довгий досвід і є досить кваліфіковані в своїй відповідаль
ності та є заінтересовані в добробуті всіх канадійців.
Щодо

політичної акції,

держував
насильно

партію

ССФ.

то

Конrрес в

Однак,

перефорсувати

тут

піддержку

не

більшості

голосовано,

ССФ,

чого

під
щоб

навіть не

бажали й провідники ССФ, які були присутні на Конrресі
в особах Дж. Колдвела, провідника партії і посли з От
тави

Алистер

-

. Стюарт

політично-освітній

і

комітет,

Стенлей

Новлс. Зате

та апелювалось до

вибрано

всіх юній

і федерацій брати активну участь в політичному житті.
На

Конrресі

Трейдюнійного
Праці

-

-

були

і

від

від

Бритійського

Американської

Федерації

Конrресу Індустріяльних Орrанізацій. З Британії

п. Чарлс Джідіс,

АФП- ЮО,

юніях

представникk

Конrресу

а із ЗДА

яка об'єднує

16

-

п. Дж. Міні, президент

міліонів

робітників

в трейд

ЗДА.

~Конrрес
попередно

затвердив

всі

резолюції,

які

були

на обох Конрrесах ТЛК і ККЛ.

ухвалені

Підтвердив й

надалі, що не буде толерувати в своїх рядах жадних то
талітарних

орrанізацій,

комуністичних

чи

фашистівських.

'Конrрес дав повну піддержку Об'єднаним Націям, Між
народній Робітничій Орrанізації (IJIO), Міжнародній Кон
федерації Вільних Профсоюзів та іншим міжнародним де
мократичним і гуманітарним організаціям.
Після промови премієра, п. Жодуен сказав жартом, що
до ~Кенедіян Лейбор Конrрес повинні належати міністри ка
бінету, як відділ ч. 1, а парляментарні посли, як ч. 2.
Так день 23-го квітня, 1956 р., став історичним днем
в історії робітничого руху Канади. Від цего дня Конrрес
поведе широку працю за орrанізування тих робітників, що
ще не зорrанізовані. І недалекий той час, коли всі зрозумі
ють .гасло Всі за одного, один за всіх. Орrанізація, це
Великий Чоловік.
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ВуФТа В ТЕОРІї І ПРАКТИЦІ
Організаційні початки міжнародніх робітничих центрів
ВуФТа,

в

скороченні

ського,

Французького

Всесвітня

-

юній, була зорганізована в

1945

Федерація

Треj:ід

р. комуністами з Бритій

й Російського Трейд-юнійних

цен

трів. До ВуФТи ввійшов був також •Комітет Індустріяльних

Організацій в ЗДА. Впродовж року демократичні юнії nе
реконались, що комуністи створили ВуФТу не для поліn
шення життєвих умов робітництва, а для пропаrанди ко

мунізму. ВуФТа
І коли в

могти

1949

стала прибудівкою

комуністів у Кремлі.

р. ЗДА висунули Плян Маршала, щоб допо

відбудувати

знищені

війною

країни,

то

совєтські

й сателітські nредставники вистуnили проти цього Пляну.
Це сnричинило розкол між західніми й східніми (комуніс

тичними) трейд-юніями. При :ВуФТі залишились тільки юнії
з СССР та його сателітів і частини трейд-юній з Франції й

Італії, які є під контролею комуністів.
При доnомозі Американської Федерації Праці, яка не
входила до ВуФТи, створено в Лондоні,
Вільній

Світовій

Робітничій

2•8. 11. 1949

Конференції,

р., на

"Міжнародню

Конфедерацію Трейд-Юній". На цій Конференції було при
сутніх 260 делеrатів від 70 країн і вони реnрезентували 50
мільйонів юнійного членства.
Встуn до Конституції МКВТЮ

На Конференції в Лондоні
одобрено
МКВТЮ. У преамблі відмічено такі цілі:

Конституцію

І.

Соціяльна сnраведливість для кожної людини.

2.
3.
4.

Свобода у ви·борі праці.

5.
6.

Забезnечення

nрацею.

Обезлечення своїх інтересів
себе в трейд-юніях.

через

організування

Демократичний сnосіб зміни уряду.

Повне право щ1я усіх національностей творити свої
вільні держави

й свої уряди.

7.

Боротьба за демократію, гуманність і свободу та
безкомnромісовість до всяких тоталітарних диктаторських рухів.
.

8.

Піддержка Об'єднаних Держав, як світової системи
колективної

забезnеки.
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Чартер ВуФТи

В грудні

1954

р. ВуФТа, щоб обдурювати своїх членів,

видала свій чартер такого змісту:
Робітники повинні мати право на організування себе в
трейд-юнії, без втручання у їхні справи роботодавців.

Робітники повинні мати право на вільну дискусію, ви
с.JІовлювати свобідно свої опінії і читати всяку пр}су.
Ні роботодавці ні публичні урядовці не мають права

на дискримінацію при найманні на працю.
Члени

трейд-юній

мають

мати

свободу

встановляти

свою конституцію, встановляти закони для себе в юніях.

Вони самі повинні вибирати свій уряд. Робітники мають
повне право вести свою акцію на основі своєї конституції
без жадної контролі публичного авторитету чи робото
давців.

Трейд-юнії мають повне право скликати свої збори й
конференції, без жадного дозволу від урядових чинників.

Вони мають право на влаштування демqнстрацій.

·

Усі юнії мають право на федерацію крефтових чи ін

дустрія.ііьних юній.
Трейд-юнії мають право на колективні договори з ро
ботодавцями й публичними установами. Вони повинні мати
право брати участь в адмініструванні всіх соціяльних за
ведень.

Право страйкувати, це є головний принцип робітниц
тва. Робітники й трейд-юнії мають повне право організу

вати й піддержувати страйкову боротьбу.
Організації, що беруть участь у страйках, або демон
страціях своєї солідарности, не сміють бути карані перед,
в часі, або після страйку.

Ясно, що ВуФТа просто присвоїла собі майже вцілості
програму МКВТЮ. В теорії все це дуже гарно. Але справа
в тому, що й тут комуністи почали дволичну гру. Одне го
ворять, друге роблять. Бо чи мають право робітники в ко
муністичних країнах формувати свої юнії без дозволу й
контролі державних чинників? Звичайно, вони цього права
не

мають.

А як же справа мається з вільним зібранням, про яке
чартер говорить? Чи мають робітники в комуністичних кра

їнах право на вільні сходини? Знову

-

ні.

В згаданому

декреті говориться:
"Народній. 'Комітет (себто державний авторитет) ма.:
бути повідомлений про зібрання, щоб Комітет мав над ним
нагляд.
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·

Організування зібрань має бути попереджене на тиж

день наперед до Народнього Листриктового Комітету".
Чи робітники в комуністичних країнах маіоть право
висказувати свої думки свобідно, без страху? Всім відомо,
що такого права там робітники не мають та що сотні ти

сяч їх опинились у невільничих таборах за внеказання своєї
думки. Комуніст Гебранr у Сх. Німеччині написав у "Дас
Фольк", що, коли він відвідав металюрrічну фабрику, то
багато робітників,. побачивши його, перестали говорити
між собою.
Чи мають право робітники в комуністичних країнах чи
тати вільну пресу? Блахман! Я сам знаю випадок, що з То
ронто висилали в Україну rазету до своїх знайомих, що
виїхали туди з ·Канади, й за це декотрі з них дістали по
5 років тюрми. А напр. в Румунії видано на 600 сторін дру
ку книгу п. н. "Заборонені публікації".
А як справа з дискримінацією у комуністичних держа
вах? Напр. у Польщі робітник має відповісти на 37 питань
перед прийняттям до праці. Він має подати інформації не
тільки про себе, але й про ближчих і дальших членів рідні,
що вони робили перед, підчас та після війни, які мали
економічні· зв'язки перед приходом комуністичної влади
і інші подібні інформації.
Чи є вільні вибори трейд-юній в совєтах і їхніх сате
літах? Відповідр знаходимо в їхньому вступі до конститу
ції, де сказано: "Совєтські трейд-юнії перепроваджують
свої збірання під проводом компартії СССР". До речі, таку
саму тактику і процедури практикують також канадійські
комуністи (напр. назначування перед з'їздом ТОУ.К членів
екзекутиви, а голосування остається формальністю).
Те саме й з правом оборони своїх інтересів та заключу
ванням колективних договорів, про що читаємо в юнійному
органі "Труд" з 18. ХІІ. 1954: "Потрібним є включити в ко
' лективну угоду на 1955 рік норму виконання і перевиконан
ня продукції, поліпшити її якість, ввести соцзмагання" і т.д.
Про платню робітникам не згадується ні словечком.
На конференції Міжнародної Робітничої Організації в_

Женеві делеrат совєтських "роботодавців", Н. І . .Крестов,
сказав таке: "Голова в індустрії СССР є особисто відпові
дальний за продукцію у фабриці. Він проводить нею нез а
ле.жно від нікого й ніяка організація не має права того
його права, оспорювати". Значить, голова в советській індустрії має необмежене право приймати й відправляти ро
бітників з праці. Що сказали б канадійські робітники, як
що б власник фабрики віддалив їх за щобудь з праці, а
юнія не мала права стати в його обороні?

6-3

'

Бувший прем'єр Чехословаччини, Запотоцький, сказав:

"Що нам потрібно, то це охорона продукції. Ушкодження
здоров'я робітника не є такою серйозною справою, як уш
кодження продукції" ... Іншими словами, людина трактова
на нижче кусня заліза.

Чартер ВуФТи

каже,

що робітники

мають

право

на

страйки. Найкращим доказом, як вони толерують страйки,

€ подія з 17 VI. 1953 р., в Сх. Німеччині. Коли будівельні
робітники вийшли на страйк, а за ними пішли сотні тисяч
робітництва в Берліні, совєтська армія здушила цей
страйк повзами й кулеметами. Шістнадцятьох армійців в більшості українців, які відмовились стріляти до страй
карів негайно розстріляли. Страйк втоплено в морі кро
ви- 25 убитих, 388 ранених, 42 засуджено на смерть після
здушення страйку і 25 тисяч негайно заарештовано.
ВуФТа не помагає своїм членам. Про це говорить та
кий факт: Трейд-юнії в Тунізії афіліювалися з ВуФТою в
1949 р. І тому, що вnродовж двох років вони не дістали від
ВуФТи ніякої допомоги проти французького колоніялізму,
- залишили її й афіліювали себе з МКВТrЮ, яка через
Вільний Французький Центр "Форс Увріч" добилась не
тільки повних юній~их прав, але й Тунізія є нині на шляху
до вільнога самостійного життя.
Комуністи, граючи на дволичности, видали чартер, гар
ний для експорту за кордон у пропаrандивних цілях, а в

себе вдома переводять у життя зовсім що інше. В теорії
-свобода; в практиці- терор і насильство. Але ця затія
не вдасться, бо на сторожі людських прав стоїть сильна
МКВТЮ з 54 мільйонами членів із 70-ох країн світу.
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"ВЗАІМНА ПОМІЧ"

ДО ВАUІИХ ПОСЛУГ
ВИБЕРІТЬ ДЛЯ СЕБЕ ОДИН З ЦИХ
ПЛАНІВ АСЕНУРАЦІї:

•
8 Життєва асекурація, платна до смерти.
8 Життєва, платна 20 років.
8 Життєва, платна 30 років.

8 Життєва, платна до
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року.

8 Ендавмент на 20 років.
8 Ендавмент до 65 року.

Асекурація у "Взаїмній Помочі" повязує забезпеку
проти непевного завтра і пляновим
заощаджуванням

•

•
Асекуруйте себе, свою жінку, своїх дітей у "ВзаїмнШ
Помочі" на суми від

$1,000

до

$5,000•

•
ПІДТРИ'МУйМО

"

В З Аї М Н •У

П О М І Ч

''

І РОЗБУДОВУйМО ЕКОНОМІЧНУ СИЛУ
НАШОГО НАРОДУ В НАНАДІ!

•
UН:RJIINIJIN

FRATIRNJIL SDI:IITY
DF l:llNJIDll

ВОХ

3512,

WINNIPEG, CANADA.

Український Робітничий Союз
Обезпечіть себе на життя в одній з найбільших
УJ<раінських асекураційно-допомогових
братських організацій!

:gr

УКРЛІНСЬКИй РОБІТНИЧИй СОЮЗмає в Канаді і ЗДА 22,000 членів і 6 мільйонів
майна

~ УКРАїНСЬКИй РОБІТНИЧИй СОЮЗ

-

вnродовж 50 років існування виплатив посмерт
ного і допомог кілька мільйонів долярів

~ УКРАїНСЬКИй РОБІТНИЧИй СОЮЗ виплачує спеціяльну допомогу в випадку
ліцтва
~ УКРАїНСЬКИй РОБІТНИЧИй СОЮЗ

ка

-

виплатив сотні тисяч долярів на культурно-освіт
ні і громадські потреби

er

УКРЛУНСЬКИй РО ТНИЧИй СОЮЗ дае стипендії в ш ~ ах для здібних дітей своіх
членів

УІ<РАУНСЬКИИ РОБІТНИЧИй СОЮЗ

-

є українсь:<Ою
демократичною організацією і
сrтадовою організацією Українського Конrресо
вого Комітету Америки.

СТАНЬТЕ й ВИ ТА ВАША РІДНЯ ЧЛЕНАМИ УРС!
По більше інформацій пишіть на адреси:

'

Ukrainian Workinqmen's llssocialion
524:---26 OLIVE ST.,

SCRANТON, Ра.,

U.S.A.

-абоH.МAZURY.К

516 Bathurst St., Toronto.

~ KOBZEY
664 Lipton t., Winnlpeg 10.

STEPНEN РШWУSОСКУ

1250 Cardinal • t., Vule

t. Laurent; Que., Canada.

Передплачуйте "Народню Волю"-поступовий демо
кратичний тижневик украінського організованого
робітництва у світі!

