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ДАЛЕС ГОВОРйТЬ ОТВЕРТО
Коли Ви Читачі читатимете це число І

будете вже мати в радіо і в щоденниках пер
ті звідомлеимя з побуту міністра закордон
них справ ЗДА Фостера Датеса в Оттаві
„Подорожуючим сенлизмен американської
дипломати і політики" як уже встиг світ'
назвати цього ве нікого формат державно
і в мужа зробивши 26 000 міпь по південно
СХЩІ1Н Ази заскочив) четвер 16 березня
1У55 до стопиш Канагн на розмови з нашими
оцінками

Що продає пеніяльнии „сеіпизмен '?
Він — каже один з американських передо
них полп ичніїх журналів — переконавшись
що від швидкості! його поїздок зменшу І

еться загрозі війни на Дат Сході і привів
ній до рівнонати Азію якою потрясти події
в Кореї та Іпдо-Кита- ю продає ще два „то
вари" запевнення щ0 ЗДА ніякий „пане
ровии тигр' як про це намітається впев
нищ світ Іісішіпг та запевнення що ЗДА
иостаниіи комуністичній експанзп межу пе-ре- хі

і поза як — ис удар всісї страшної
воєнної машинерії ЗДА і и союзників До
Оттави мін Датес приїхав після ще однієї
пресової конференції Журналістам на ній
він сказав просто Якщо Пеишнґ дозноїить
собі щераз на будьякии зброіінііи ниступ в
Азії ЗДА не стримуватиму ні Сігмапа Рі
ні Чан Клм Щека від наступу на китайський
материк навпаки — підтримають як пар-

тнери договорів з Кореєю та Формозою та
ку акцію всією своєю силою „Якщо Пси
пінґ вибрав вишу як засіб політики — ка-жа- в

мін Далес — ми не дозволимо вже на
шантажі і будемо бити по материку Я від-

чув що комуністичний Китан не хоче припи
мити своїх дій поки його не припинить ви-

щий спротив 3 того погляду ми будемо теж
боронити Клемою і Матсу бо ж самі кому
ністн заявили що їх атака на ці острови
ще початок їх акції проти Формози" Вреш
ті мін Далес підтвердив що на випадок та-
кої червоно китайської провокації ЗДА вжи
ють атомову зброю Коротко і ясно

ЗЛІША В КАНАДІИСЬКІИ ПОЛІТИЦІ

Чи „кміить' Канада „товар' мін Дале-- е

— пооачимо Але канадпіськии міністр
закордонних справ Лісі ер Пньсон який досі
оув за рішучим спокоєм в Ази і навіть за
віддаччю Квемою та Ліаісу комуністам іа
навіть намаїався заорати з Кореї останні ка
малійські частини щоб на випадок чого не!
вмотати їх і через них Канаду у мож Иів в
цьому обшир „коміщкашю ' несподіваної
заюворив па кілька днів до приїзду мш

'

ДаЛеса такою іншою під дотеиерішної мо
вою що це аж виктикаю інтерне тяцп в до-мініяіьі-

нм

нлрїимсиїї Ліні Нирсон сказав
просто в Канадшському Ктюбі в Торонто
що винові іатьпісіь за до по американсько
о копіиненгу сппьпі ідеї і сипьні 3)СИТТИ

розо) іуьатп цей коніинснг дія найкращого
иття в мирі врешті наглі зміни у сьповіп

по типі наказ) юіь її шл її вимін) пі вся
ьл неьіра ііність коїі б ЗДА о) ні загро
іісні і стан) ти бпн них гарма що офіційна
іюнтика Кіна їй не має тих самих щ ієн як
потітика їх агликого с)сиа Ця заява б) та

сир шжньою бомбою і в партяменті пита
ли Пирсона чому він найшов місис щоб
вкласти заяв) про змін) каїїадіиської закор
донної політики не в партяменті а в Торон
то А те мін Ппрсон виповів коротко На

ша політика та сама Обстоюємо то Ліато
Квемои повинні належати до Пеипінг) А

ле коли атака на ці остгози є сигналом до
генерального наступу червоного Китаю на
Азію ми б)дем проти такої політики і по
Р)ч ЗДА б) темо їй протиставитись вами
засобами Т"ж коротко і ясно Диск) ту вати
мін Далесу після такої заяви в Оттаві ма

б)ть не доведеться І

ЩОБ БУЛО ВСІМ І ВСЯ ЩЕРАЗ І ЩЕРАЗ
ЯСНО

Лета ЗДА в Азії — це перемиря Лтета

Британії — ие теж перемиря В том) між

двома великодержавами немає розходжень

Тільки: ЗДА рішені боронити Формоз)

Якщо китайські комуністи не )свідомлюють
собі цього сьогодні — не )СВіДОМЛЯТЬ собі

цеї істини ніколи Повітряна атака на Кве

мой чи Матсу викличе оборону літаками з

баз на Формозі й інтервенцію ЗДА Кому ніс

ти мусять це знати і їх про це попередили
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ПОМОЖІТЬ ЧЕРВОНОМУ ХРЕСТОВІ'

Україночка Лтіля Гелик з Раєрсон Паблик Скул в Торонто є одним 71 000 членів Юно

го Червоного Хреста в нашій столиці якии хоче в цьоіорічніи кампанії розбудуваги ди

тячу клініку ЧХ Лілля Зелик закликає всіх батьків і дітей помогти їй та соткам інших

охочих у збірні для цієї справи

Політичний тиждень в кількох рядках
Англійський Тайчс' висло-вішс- и

що ці діив Божий пілсиь
ь їм в 1953 р ні Черчшль буй на

довший час вловні п іраліжований
як ир і це він нсд івно с їм ІіріІЛПВ

ся и партяменті Ці б) то якраз піс-

ля того як п ечіртн Ст піна Чер

нть поч їв н писк іти ні з стріч

трьох тобт нию Лизснгівсрі і

аиіікоиа зпривод) їм душ до з-ст- річі

не діиш ю і п б іші писа тося

що ирсміер Ьританп д і с їй ре

втом існии і п тр 0 є ВІДПО ІИІІк)
(І Ю1ІІ1 к'ПН М ІТСНкОВ Ш1ІИШ II

Чсріп ві ка і є Тайме' заощі
II їмо ісргон І Ц ІНКОІ к імпромі

таїш нк н іітнкові

® камболл і діста11 нового ко-

роти князя С)рімаріт піст і не

сподіваного ст)іпеіии дотіпсріш-- н

п володаря ЗІ літнього Коро-

лем Сіган івка якого вв їжали силь-

ною антикомністи и ю позицією
в іпвд схід- - Чзіі Несподіване

ус-тптчі- ня

Сігнаока з ісьочнто кам-бодАїн- шв

тим тче що чотири
тіікні том нац птібісцит висло
вив ном ве штенською биьшістю
повне довіря

М'кКарті обвинватив знову
військові ьомандвання в Форт
Моим ІВНТ ПІД ОкОМ ЯкОГО виго-

тов тюються в таОораторіях рада і

ри в недбальстві та недогляді мов-- 1

тяв після того як Розенберпв за
сдити в цьоч форті ДІЮТЬ ди'
лі зачісковані кОмністнчні шпигу

'

ни МекКарті заявляє в нього є на

Т' ДОкаЗИ

Принцессі МаргаретІ 24-літн- ій

сестрі королеви Єлисавети яка не

давно пов-р- н іася з об ізд Карі- -

I бійських островів висловлює бри

тійська прса признання за цю її
І МІСЯЧИ) ДеРНавНИЦЬк) ЛОІЗДк МОВ

"яв вона затіснила звязкн між бри

тійськичи коїьоніями і короною
Найвищий сд ЗДА відкинув

апеляцію засДАних ком-ністи-
ч

них лідерів дргого ржо Які ПОКЛИ

и палися на підозрілу з іяву з імас
і ованогп її Ьф Бі І и комуніста Ми

тсоі і нон чий пін зізнав проти них

під примсім і має викиди совісти

У Детройті випроб) в їли ші

сокі ст іришіїн шіерші моделі Оп

нового попза що м іе атомошін р

її )і Модель б)п дерінтяшш і пе

рі йшов проби добре пе ірмія

пр гот ісіпа що иоі піцо не 6 і) ні
тнме спр іНКіііх поизіїі з атом нич

погоном

О Ком)Ністнчіі і партія Мпір
міннії ішсі)алі н паї) ст ірш і

с стри з М сі ни червоні її и 1 1

рі) І їдані проїоюсип постам мі

яі і зринає 1 1 лишиш плин з 1'і1 V

сірі і нашій на збі п ш ннн пр

діші дрібого крім) першої п

треби

О ВшськовІ ким шл піти II іт зі
шили що вони м ноті іенкии рс

сппкт перед [ лг піїноч що х ч

сам не в іяк допоміг Ст пшоні п'

реорг іиіз)вати совстську армію в

НОВІ ПІДТЯГНІ НІ дисцигітіною оди

ниць Найвищий командир II Т0

Що діється поневоленій Україні?

ЗвПЬНЄНИЙ 3 СОВЄТСЬкОГО по

лон) колишній генграл Шериер

в скорому часі має станки перез

німецьким сдом за місову лікві

дашю „дефетистів" 1 ворогів фк

рда' V німіцькій армії в 1944 —

1945 рр ІПернер проявив себе тоді

жорстоким і безоглядним садист

Київський виконком з-іт-

в'Р

див плян розвитк) МІСЬКОГО госпл

дарстБа столиці Київське радіо під

креслюе заходи для трамвайного і

1ВТСб)СОВОГО спот-ченн-
я не гу

міста з околицею і „віддаі-ич- ч

районами" На у порядк) взння І

єва виділено 1955 р 102 мільйони

карбованої в

ієн Іюігтср не ПОШИЄ ТИХ И0Г1Я

дів але „стцк)€ питі по за цією

постаттю "

Східно німеїн кі ст ппеники

Москни які погрожувати зіхіліп
Ч МСЦЬКІІМ ІфОПОК 1Л' Р М ІЮВ ) СІІІ- -

лопої и'ііііи' зміни пі нию ще м

цього ми Ьонн ріти{]ікуііні сню

рі ним цім армії спою ііиицно

Мрсмієр І'іп занпип нило що ии

р ітпфікацш н ви шиє на т реве п

ні нлемини об х Німе і пін

О Ієн Ірпіко ситі н скріпи

і)ііан з ікиди Фііініи і ліпшії --

іі ш І спанію иіо и щ рот і о монір
хіі дасть иоіо ріпоці пісіійністі

і силу Запере пш ті к т м влні

з юіцасна еспансікі ріспбіікі і

іром їдяпсі к і пііїн і іиЗ'1 р' ку б)

ла спаццин ю останні оі еспімсі

кої монархії Лліфонса XIII

ЗДА рішили ці Орпн то )і

ГИ ДР)ГОІ нже СОІІЄТСІ КПІ ноти июб

їм повернути трі ох вбивців I
гра-біжник-

іп

чехів які текти п 19 і р

І просили про ізиль Оііііпйні) за

яв лию що ЗДА не 1)МИОТ1 види

в

Згідно з новим Оюлкетом

СССР на респ)бт кнсікі нилрпн У-країнс-
ької

ССР асигновано 263

мільярдів кірбовіишв на РСФСС —

66 5 мрх і на ЬССР — 4 мрі В по-рівна- ині

з шшими респ)бліками

бюджет УССР процмітово піднесе

НО ІІІЙбІІЬІІіе ПІДНЄСИО біОДк'Т

Казахської ССР мібь у звязку

Із заорюванням там цілинних зе

ме-л-ь

В Крим) повстають нові се

ла Із перестеишв з гусло засіле

них областей і країни Як подів

„Правда Укриии" за останні ро

ки1 постало в Кримі понад 150 но

В"Х осель- -

г
( {

і- -
%ч

ТІ

н іти цих ліо їси ни ш ішу смерть
І ііак)ліія Та н її) ті II п п І

м г юсі и про їй псину ситу нию а

остр нами ЛІ псу ті Кііемой силі

по мін шліри пи мор і п ні Фор

М'ИІ Добі І) ют і пе м і лому

ні пін кит ііісі кий юляр иких 29

ни 1 1 н і їм ю іир стан іїиші 1

II І Є СІ 10 ІІІІ І НОН IX ті їм ІО

іяр Я III ПІК) і тим сіп споц

II пися те к тр ІНОШІІІ II )ряіі Члч

НІ ЦІ ІС1

О І бірс ИМ ІМ'РИІ ІНСІ КС ИТ)Н

сі кс 1
1 м їм і) наші І ні 1і іеіому

( і її і рі чи імі ' ю п ии ні р мих

ті Сі п и "і іа і і них ієт)іісі ких

ТНІ1ІІШ Іри І НИХ СТОПИМ) СІ II Я

п н і ' лн і н п н і Кореї и оди і н і

Оі ін пи Іинііііі пні б) т і лісі на
'Окінаш штк ти і)іі на сио іші' к

и )П
О Іотгарсік рано иопііоми ю

іно по пці4 імержаїа чдиох іген-- т

и ім'рика ісі кі і розвідки Один

і них стішін іи ннн збрійннй сиро-

тин І II С)ТИШІ б)ІІ битий ДР)Ю- -

і іаарешт)іі ми

Мішстер і борони п Ьеті ні з и

ралив с іпсіііо н енріві таємних ка

т істрі ф ) тет)нгтв1 В останні му

ропі Аертіюю нипадкш ппало бьл

1 50 сіб а шкоди н літаках пінять на

600 тисяч бели фршкіл
' О пстр МІЙСІ мій міністр фльо-л- и

ияі ив що на одному військо-

вим) коріблі біля Сидіїею досі не

під мі сиріїїники доконали сабо-- т

їж) Під чіс направи заподіяних

шкод хтось попротии їв еліклрич

НІ СІІ0 1)кИ

мбісаюр Іріку п Кчро за

пготест)вав перд єгипетським )-ря- дім

пр ті кампанії яку вед є

іипетська ое' і ітік)ючи Ірак

О рядкомніе ичного Кит ію за

провадив о зв'язок загільної ви
ськової сл)юи Дотепер комуніс-

тична армія нарахов)-в- и п ять

м тьйонів „добровольців"

Так рішений — іпіш1 чи мир — залеж

не тепер під комуністів Имцо над Квемои

ЛЛпе і І'ормозоіо Л(ВЄ1ЬСІІ хркшііііі во-

ни і не ЗДЛ нестимуть нідііоіилалііпеть за

псі

Чи тікл війні іііКЄ її іншії рі-- ' Найкраще

іюніформоніні з І пінією Токіо Нашим то-

ну занеіініоіоіь що ні Причина — ком Ки

іти пенси лі ііді)иги по ЛДД Для цьою як

у ніс кі і ми злкороікі рука немле сили

ФЛМІІ ЯКІ ІІОШ1НІІІ СІІЛМИ1ЛТМ
III ШИНІ

( ечі які муеяи охолодиш енозиим
черіюноіо Кптііо до війни і Америкою

По перше Китай мусш ґмі мати заки
пін ні таку шину рііииксн 0 доіюмоіу і то

велику під С( С І Ллє соїістеьм достіви для
Ікиїїіні) нікудишні Пемі страху що цс по-

пріти і сн Л ті Ктіи ненсилі себе о іОро

ми Г) діл ціою иоіі іоннії ііькк-и-и про
МІІСЛ

Подруїс: лмериїтіськни „тиір' має кі-х- ті

Ліас ііпьпу і рух типу фліоту 1 1 летун
стію і моле грпмюти по кожному піисіко-іиім- у

оП'скгі н ком ІСшаї атомоною зброєю
( чим інкпінн І моі(с ІІсііііііп сам зро-

зуміє цс

ОП ТІЛЬКИ СПРЛНЛ ЬІ ІІЗИМІ1

Для Ііеііиіпіу прспаїкіїл ішіриклад
кожна тонна бензини без якої джстн не по
летить Можливість іпрііи кожного кораО-ля-цистерни-іірвуепейпін№МеТд!ог- Т~"

Така історія булі П цього тижня Фін-ськ- ші

танкер „ЛрУба" ішїхіп до ком Китаю
з пінтажсм нафти і ком Румунії Досі не ло-їха- н

Щось сталося Пути може що ЗДЛ ін-тсрпсінов- ллі!

долярами перекупили просто
(іантаж як це нони робили кілька літ тому
Або може ншіоііалкіїї кораблі прилоііили
і затримали ною Так чи сяк — Псншнґ не
дістпі нафти і занервувався

Але н іиііраіідополібнішс плісник „Лру-би- "

бу втішений пропозицією ЗДА пере-
купити вантаж Так болій корабель нер-нсті- ся

до хати Лііг пропасти і нантаж і ко-

рабель

ІІЬПІіУІМІСШ ІІІІЬЖІШЛІОТЬ ТРІСК

ііііімди лсиоурпсіїи іісрнуїисі до кла
ди у іііііаііп Збіаи-і- и і їй під і олоі и і ш
же наїм її така керманича ііаиіііиіііоі і ру-

ни існоунисмв ь ьсішіа чл кісмиіі
і-

-і
лі діжсіа до ііііоііасіи уле крім щсі пс- -

еон ііьііоі ілішніи ь ще і])іідііНіі на ілі по
ціннії пращ и пи справі парші сама п не

'усппііиіа сііоіх нанрилііінх за кожну і очку
шсі ііоірами йде иіарка Як ишіядаїиме

І нроірадіа лсиоуриспн У иідношсніп до рооп
пищім — ніхю не іііас

І

Іс діпт що коїісірваїиііііа парпн ду- -

мас н ід іим чи не пршолосиїи у ьриіанп
ииоорп ще цьою року ще лки іеиоуііисш
ііііораіопся л ь іасними кіопоіами іа заки
іюніика зноиу не захмарні ьси

Іо їй ми писа їй ці ря ипі радіо передл
іо Ьснніи никіїнуіи з паї пі Криіа в іеиоу
риспв поітиои іася ще оі іьшс

і

ЩО ДУЛІЛЮГЬ ШЛІЦІ''

Нсіикі поіііичін іазеїи принесли мий

ПіКіія щкаїн нісіки іііо насілої и лх Ні

меччиш ьони оДііозіідмо сшеріукуюіь що
озороенпи Німеччини не іііік іикуе еіпузіяз-м- у

павнакг сіра маса нлсіаиісна радше"

проіи ньоіо
Теж оо єднання Німеччини не захоплює

так німці як про це і опори 1 1 понижи Це
скоріше мрія наїпп но птичне іаело але не

пристрасне оажання народу І посвячуватись
для нього не маь охочих Наивалніпнс що щ- -

каниіь Німеччину — цс іосподарстио і доб-

робут А об'єднати -

Як можна об'єднати Німеччину кажуть
німці коли проти цього Совєтн самі ж алі- -

янти ненсилі цього зробити Ліожна хіба на
І совєтських умовинах Але тогі вже краще
І хан Німеччина буде поділена як псі мали б
'жити н комуністичній державі '

В тих умовинах німці ис дуже цікав-

ляться політичними розмовами і перегово-ігам- и

Ліоже пізніше будул говорити і про
об'єднання Коли об'єднання буде рівнознач-

не з добробутом
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А УКРАЇНА ТАКИ ЖКВЕ І БОРЕТЬСЯ

КАЖЕ ГОСТЯ З ВОРКУТИ ПЛНІ ГЕРЛЯНД?

В часі ьолн бритійгька ог?і- - посіп ло українських КИШИ але
ній не може виразно рішити- - вок вона прямо не має сни як сковське!
ся „на яку їй станути ': чи шу- - і для вирізііення чепурних ік- - іїоремосі
кати спосооїв „співіснування раїнок нерахами мос- -

і Українська Дер-- і

співпраці з червоним моло- - койками Ствердження про
ав- -

ии ми посіли іфпіу"ін і пси гядио і конии сіан „ІІІТЄіЄКТу- -

до тих які тому Молохові вже алів" серед українців і моска-ві- д

років а то й від десятків лів є тільки зайвою контра-рокі- в

ставлять не зважаючи иункиїєю для ствердження ви

на жертви хто активний а того культурного рівня укра- -

КУТИ

ГГи"ГгІяп
і

У
створеІ1а ІІІІф0Ко розвинені- - лииьког0 письменника В лис- - Формози урядові

— л """' "і""— ' - - пиіККа- -
оргаїїі- -

з — том - „
Вор- - "х!" "

'і"
'

ОчеВНДНО ШО НЄ ТІЛЬКИ На -- ти- Пп

лянд

ЩО

фрау Бриґіттс Тер а глиооких на-

ціональних розходжень
В серії своїх виступів фрау віті в УМовинах таборового

Герлянд и Лондоні дала й од- - терпіння не могло бути мови
доповідь для Українських пр-- о яку неоудь співпрацю чи

слухачів запгоінених Україп- - сп індію українців і москалів
ським Відділом Профспілки націоналісті!: і анархістів І

— енд Джепсрел ' пані '{ерлянд ще сьогодні
ди-Воркс-

рс

Юнійон Доповідь іія в ється чому українці не хо-відбула- ся

23 січня цр в Де- - тіли тільки коитактувати-нїзо- н

Гавз ся а й співпрацювати з „ро- -

Очсвидпо чимало з того сіяиамн" Або чому вони не

що говорила пані Герлянд будучи „білоручками" иико-- к

тикало не тільки застережен- - нували свої норми розуміючи
нн але (і хвилювання серед о таборовою „забастовкою"
більшості слухачі: журналіс-ЛІоскв- и (а не тільки режиму])
тка яка перебула серед був- - середини не завалити Або

тих українських повстанців І "і' „нітраикува ги" за піну
і підпільників близько іности збільшення пайки чи

років не зовсім уміла збагну-- 1 иукру це дрібниця яка ніяк
ти ЗА ІДО боролися ті катор-н- с виплачз'єтьси пізнішими

жани і за що ще борються їх- - погромами Які й наступили
ні побратими а з ними ввесь ' -

300 членів „штрайкового
український нарід Навіть не- - комітету" на завжди шез- -

реказуючи заяви своїх друзів' лн з огіиду Еіоркути

співкаторжлн українців фрау
Ґерлянд признаючи їм вер-

шини героїзму не розуміє їх-

ньої національної програми
сама к концепції
боротьби проти режиму не

розуміючи що під московсь-

ким віл Івана Гро
зного по Малєнкова терор
визиск і винищування сусідів
є засадою московського імпе-ріилізм- у

Не будемо за
що і коли фрау Герлянд попа-

ла у Воркуту Більшості чи-

тачів це вже відоме із рані-ши- х

пресових
Ми собі дозволимо почати

її перекази з того „комлімсн-ту- "

який вразлива на чистоту
і гиґієну німка зробила під а-дре- сою

своїх українських
сп і вниз нів прямо дивуючись
як вони у тих жахливих умоіін-на- х

північною животіння мо-

гли дбати про такий порядок
і чистоту А вже до дбаііли- -

ІІАГІГІЛ1ІІІІІГ1 НАП51СНІШПП
21" ОБРАЗ

Новий 21" образ фірми Иссгіш-ілі- и

це канадіПсікіш нлнйілішнії
іиіоісншній та плічнстіиіііи пн-носьіач- шіі

ц ліомшіові сіємснти
для кращою реа

ЛІАМІНІПС) 1 КІОІИ-НІ-
Ш

ІСДІІІІІ [

Прекрісно оформ іеннн щоб Ті

данаїн краси кожній кімнаті І

боці ма контро іьні пішки і

підшпцу плини мій то мочсрніч і

нп)

НОІИІГ И ІОІКІ'НІІНЯ
З І О ЮСУ

Не тичсіиіпї цпішертопнй гоюс-ни- к

ід 1М Іпуковою Системою
та€ Нам пошти тональний за-с- яг

та чистої) гоіоо

Ви
ааз є вартості!

тому тлі на тлі

на- -

не

ви

хліба

шм

іа — нас — не менше
цікаве

Пас цікавить більше її спо-

стереження очевидця який

твердить шо ше в 19УІ році

до Вор кути привозили парти-
зан (так пані Герлянд називає
українських повстанців!) І

тих повстанців за гї підрахяі
ком було не менше як поло-

вина числового стану в'язнів

у всіх таборах у районі Вор-кут- и

Цебто половина з пін
мільйона! Значить 250000

душ передусім МОЛОДІ!

І яка та молоді! Хоч і кара- -

ВСІ ЩОДПШІІКІІ МАДРИДУ

відзначили день українсь-
кої ДЕРЖАВНОСТІ!

„Українське Інформаційне Бю-

ро" повідомило що з нагоди

рокошін проголошений Української
Нііродінч Рсснблік-- и псі ринкові

щоденники ЛЬідриду столиці Еспа-н- іі

имістіїлп статті приміліні дли

української ииінолііюі справи

21
л

Тут чгєте нагГі:ш гострий в канадійській історії в прикра-

шень- оГіпііко і просторі" образ Веспнгтавз є перший з на-

строювачем нііновішого зразку що віддає висвітлювані деталі

без „сиг" Якщо хочете мати поине вдоволення" яке повинна

Вам тат телевізія ось цс для иас телевізійний апарат і де

і

Вес:

для

37-и- х

їли Ви переконаєтеся що теїєвізшннп апарат фірми

повний

ється та невгнута Ось п зая-ів- и

привезені панею Герлянд:

' Ли боремося не тільки

і проти большевииького режи

му й проти всього шо мо

геред
со-0р-

ну

звітів

НІХТО

ПОГЛЯДУ

і Гітлеро-пр- о

з еко- -

того
важливіший

про

А ось заява самої пані Гер- - ми в християнському иасвіт- - реслідування в Китаю є вирі- -

лянд: ленні В тим появив- - нема в Па- -

„Ті українці попали в у „Таймсі" латі Громад переконаних хри- -

кут част1( і ЛІ1СТ сера Арнолда Лнна ві- - стиян які готові протестува- -

Повстаїїчін Армії шо була ЛОмого като- - проти передачі християнГ шо"" націоналістичними
хала „гостя потоиоіччя"

і

ДОВГОЛІТНІЙ ПОЛІТП'ЯЗені

ну

Транспорт

раз

плутаючись

пануванням

переповідати

ПРО(

ліічі: иьл інл імі " "і""
во фрау Герлянд!

Може й нехотячи ви

з далекої Воркути

воюючих за Україну із

ствердженням шо та бороть-

ба не тільки можлива але то
вона була й ведеться бо як ви

самі сказали „я певна шо га

боротьба ведеться и до сьо

годні!"

самостіи- -

при-

несли

Це" - епопея номовнів війну

свободолюоїюго сеїту чи

наших власних слів

_ найбільш Формози диктатр само

Сиротиву
Париж) чае°

ЗДА

одинадцятої вранці кожної

середи коли биле в Вашингто- -

I президент 3 спінених Держав

ііходнті до кімнати н старому

динку Дспартимснту я- -

з ш- - і

діннлми в кімнаті президент зу-

стрічається з гріюю репортерів

приблизно провідних

часописів з різних час-

тин Держав і починає

відіїопідіти на їх
загально відома

продов-собо- ю

і править за безприклад-

ний зв'язок народом I його

президентом

цьому звичаю періодич-

них зустрічей з представниками

преси поклав ще на цього
століття покійний президент Тео-до- р

Рузвелі з

великою групою кореспондентів
своїй робочій о самому Бі-

лому Домі БІдтоді майже пре-

зиденти продовжували звичай

Президент Вилсон скликав такі

рідшр після

проголошення війни і Німеччиною

в році Президент К'улідж ви-

магав пі' б ч сі піглнин подавались
йому у писемній формі заздалегідь

"'ХХХХХХХХХХХХГХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХГХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХТ

Ваше наивідовщніше купно апарат)

Л8ііпйіошег
:левЬ:-лни-

й
апарат 2УІК

тяііііП1У"ттттТЇІ1ПІГ

2"ТК

в горіховий магонсвип

з дереид

НОВИМИ НИЗЬКИМИ ШНЧМИ

телевізійних фірчі
Ветсінггавз Вашої о

продавця ще сьогодні

ПРО ЩО НЬ

ПРОБЛЕіМА ФОРЛЮЗИ З X

Загально говорять пишть татура суворіша

проблему Формози ка Ред)
Другий аспект спор

погляду Мало звертає у- - Докази предяв-ваг- у

на ставлення тієї пробле-лен- і п Етлі релігійні

зв'язку з пильними Хіба ж
Вор-'с- я лондонському

за Українській

британського ти
рівна атеїстів

звер-

нення

вживаючи

у

ті Луни пише:

„Пане! — Є аспекти

спору щодо я-к- их

б добре довідатися

про погляди п Етлі (провід-

ника Партії праці в Англії)

Ми пригадуємо собі ооур-ен- -

ги християнські аспектияко виявила Паоля Праці
нашістівськігі питання Ліайже

коли віддано
Німеччині тисячі громадян загал про справу

Чехословаччн- - відноситься військових

ми Чи ті були такі крас- - та загрози вмішати- -

осуджуванні Мюн- -' в

хенської конференції Ь іфіі- -

віддати громадян

героїчний Рух так

двадцятого століт- - суворій як Гітлерова? (Ду-

ти! („УСлово" дик- -

ПРЕЗИДЕНТ

ЯК ВІДБУВАЮТЬСЯ ПРЕСКОИ ФЕІРСНЦІ У ПРЕЗИДЕНТА

Пін

пін

ні

бу

Стеитового

аме-

риканських
З'единсних

це-

ремонія

телевізійного

ІТТТТХТХХХХХТХХЗ
ПТГГ-г-гаггтттхт-

"

ДУМАВ

РИСТИЯНСЬКОГО

стратегічного

формозького

І1резііднт конфр-ренц- їі

дуже неправильно

Президент
пресконференції

'як засіб взаємної іомнікацІі

ку звуть Кімнатою договору ним американським народом зав- -

від 200

питання Ця

лід ндз- -

будете

Гувер скінків

пер-

ший

дякн їм змогу звернути

громадську увагу на багато важ-

ливих справ а з питань кореспоіі-деігті-в

до нього довідатись

все хвилює народ

свого з в Бі-

лому Домі відбув конфе- -

Пресової Конференції ренти Президент Трумлн

унікальну американську ін- - кував політику Рзвелта в цій

ституцію

мі#к

Початок

початку

Він стрічався

кімнаті
всі

цей

кон

ференції особливо

1917

МОДЕЛЬ

продажі:

або білявого

Ви здивовані

21" апаратів
Відвіданте

"

як

помічного чи

хто
пе- -

два

було

все

"Ю чув ту
до

шо

готоваш

Франклін Рузвелт

використав
мЬк

він мав

він міг

про що За час

12-літнь-
ого ряду вапна

він 998

вою являє

справі а президент Айзенгавер за-

думує скликати ї це частіше

Пресьонфереиції у президента

екпадаються з двох частин Перша

являє собою заздалегідь пригото-

ване роз'яснення про якусь спра-

ву заторкиуту Аа попередній кон-

ференції Після цього починають-

ся запити що торкаються різних

галузів американського життя по-

чинаючи від питань мікнародньої

політики до різних льокальннх

справ Трапляе-ьс- я що президент

не може відразу дати відповідь

тоді він обіцк кореспондентові

приготовити готрїбні інформації
пізніше Іноді президент може ВІД-

МОВИТИСЬ відповісти на питання

зокрема якщо це суперечить інте-

ресам Амеріки Але найчастіше

н знаю

И

дам
піше Дока™ можна

ц
пресі відрізу конференції
Хоч дехто нарікає її пресконфе-ренц- ії

їх пссктакії ивііаіоть
дуже корисні та типово демокра-

тичні Ці особисті прези- -

и деита з прслстівинкамії преси не

Д ті її дають змогу мати

осііюсі реіні інформації з першо- -

и г джерсі і ґі иерев рятн прс- -

и лі нта ног задуми Нл таких
Д конфі реншях президент вияв

Д епос ставісннії воїх обои'ткін

м и іі( пере конп неї спіху СПОТ"
И
н пмінісіру влння

Д ІНІІЧІИ І держ твори
м щиро й ітрто з претставникл- -

н ми преси рм ічрно ІСІІС тпььи в

н мі рищ і тм шати про ніоіо

Д К І їй ПІК ІЬО іюдям кортчі"М
И іістшпь піст з Америки

и ш мме бти демоиратнчннне

Н ті тчи і"і"ін держави дозвотя

Д іілрііюкі чріз його пресу втруча- -

И паї (ірлвп кір ванна деркаво- -

н ю' іпріпт і! вщент розбиває к- -

Д мчністіічні йрні ніби Америка

Н нстемоьратична країн-- 1
а й люд- -

Н місті нспоінформована

И Иресконфершції президента
Д нп чнп евпчать що Америка

► рить V нііп відаїьність своїх к -

н р тникіч перед народом

м
и

До

ники 'на?
інші

дичні г

раторам яі не

ДОоСЛ

переслідують? Чи ж не пору
шили людські серця фотогра

фії в Індо-Кита- ю

кі перед комуніста-- 1

ми?
Ваш Арнольд Луни"

не звертають ува- -

наня
Формози

демократичної
проблем

найбільша

комуністична

ЗДА ЗАЯВИВ

аіс

(оа шінлом )

Весела політика

ТІ СЕБС ЗНАЮТЬ !

І

Американець: нас мрргіа дій- - '

шла вже до того що одному на-

шому футбо тістові який втратив і

ног пришили гумову і він нею да-

лі грає та навіть дає голі [

Француз: Наша медицина слаб

ші одному причепили

штучну руку і він концертує нею

Москаль: Сто всьо ньчево У нас

Солову азрежуть дєревляную на

його мєсто почеплять і челавєк мо-ж- ет

даже н Вєрховном Совєтє бить

НЕВІДОМО ЧИМ ВИНАХІД

— Ти думаєш що летючі таріл-

ки — не большевицький винахід?

— Ніколи в світі Були б напев-

не якийсь спартачили і вже був би

впав

— Американський винахід?

— Ніколи в світі Вже були б со-вєтс- ькі

шніони давно вкрали пла-

ни і свій зробили

ДОБРІШ ЛІК

Чеха який втік через зелену гра-

ницю до Зах прилапали
І роблять при ньому обшук На

диво находять тільки фото Сталі-

на

— це ви нащо таскаєте со-

бою?

— О це на те щоб я мав на що

глянути коли мене кортітиие вер-

нутись на батьківщину — каже
спокійно втікач

І не політика

НОВИН СПОСІБ

Знаєш я купив собі папугу і
'
президент підговідае на всі питалі- -

((е 1( це „„ вона
НН ЯКНаНІЮВНШіе та якнаиконкрег- - _ я тобі спосіб купи груд

на цс знайти в
кру і дай їй

вісля

за

зустрічі

кн народові

та

іяе

ю

в

"1 'ВИ іви

їй

мо- -

іа
їм бо

лк

У

ві- -

та -- п

я- -

У

не

Піаністові

Німеччини

А Із

ч„

— Ну і що?
—Як пін буде їсти — то це буде

н іпенно він а як вона буде їсти то

не напевно буде вона

ТРОХИ З СУДУ

Підсудний одружений

- Так

— З ким?

З жінкою

— Пнсмним бачив вже кг?#
що бв он і мчжчиною

нотитьсч суддя
Так

— то т жни?

Моя сестр 1

ІІОШІІІ С1ЛП

Іміїк і питає чоіовіка

—Де не ти бп так довго''
Га на ярмарку і в новини

гожазвпи т" п сіухав

- І що ти там цікавого чував?

— Та хіба народом почуєш?

Іаі-к- о стояв то и не чути було

О

О Нац Китай погодився прий-

няти ні військовий вишкіл на Фор-

мозу старшин і з Філі-пі- н

Перша групі тих старшин при-

буде до Тайпегу столиці Формози

(за „К'пммон Ківнснл') 29 березня

Н Ще удар по комуні

З ПОІНТОВМП УРЯД ЗДА ЗАБОРОНИВ ДОСТАВЛЯТИ

ПРАВДУ" ТА „ІЗВЄСТІЯ"

"-
-: о=і- - рят заборонив Поштовим уряд перед иією

с пмяти моомівські шодсн- - забороною радився герграль- -

ОКремОГО

християн
утікають

Сьогодні

отрчженнй

п'дстаршнн

один

л" тл „Ізвєстія" ного проклратора якіпі ска-тііст:!- '!'

теріо- - зав що згідно з обов'язуючи

л тим м-ю-
ме- ми законами тільки особи в

То на це дипломатичнім службі та за-Ла- ло

осіб реєстровані агенти закордон- -

або хстанок мязг право пре- - них держав мають право діс- -

нмерувати совєтсхі видам- - таватм закордонні публікації
ч'д і тпму не заоялчсмня По-- 1 в яких находиться політична

май А в Кана-ж- е
и-гіо-

г:
л :_ -- їзнлстьп ворожа пропаганда

забороні ввозу комуніс- - ді?

тичннх періодикїв до ЗДА
і

І Ю РОБОРЕЦЬКИЙ ВИ ІД
АДВОКАТ ПОВНОВЛАСНИК

і НОТАР

67 Кісптолі] 5 УУебІ 302 Тетріе ПІЛ

ЕМ 8-81-
83

Пе5- - ПО 1С91

Тогопіо

застла€ в сіі карних і цивільних судах

Зечерами від 7—8 за замовленням

і (жузсніж
ПЕА1 Е5ТАТЕ

і ІХЗСПЛХСЕ

Кугню — продаж домів

фармів готелів і різних
підприємств
Всі роди асек рацій: жит-

тя вогонь авта недуга
крадіж і інше

403 ГСопсезлаїїез Аує

Тогопіо Опі
РЬопе: КЕ 5944 ОЬ 4241

Ш1 МОЇ КЕ5ТАІЛШ

Найбільший український ресторан

з культурною атмосферою
Заля для весіль І бенкгтів

Власник Василь КореньовськиГі

радо вітлє кожного українця!
ЗО ІІау1еп 84 Л'Л 2-54-

02

РМЮПТАХІ

24-годнн-
на обслуга

ІА 7000 МЕ 1900

ШУКАЄТЕ ЩАСТЯ''
Ного знайдете в ФОРТУНГ що

влаштовує знайомства з метою
доброго одруження посередни-чит- ь

у винаймі мешкання чи цілого

дому
Голоситись особисто письменно
або телефоном — інформації без-

платно — щоденно від год 6—9

вечором
П6 РЕКІСН 81- - ТОКОМЧ)
(бічна Оссінгтон) — ОЬ 8558

М ВОУШСН

1066 Оипііаз аі У

Тогопіо
ГеїерЬопе — КЕ 7172

П Р О Д А Є М О
ДОМИ ФАРЛШ ГОТЕЛІ

РІЗНІ ПІДПРИЄМСТВА

у%чч%лл
ВАІТІС МОЇЕК

іШп
фрЯИ

Псрезозить мсбті в місті і на

даіьшу віддаль

Спеція ист у інрівоженні хо- -

10ДІ ІЬННкІВ (рсфріДЖерСНІ орШ)

Кожниіі перевіз заасекурований

ЗО сммш 1 ЮРОНГО

01- -
но

ПРИСИЛАЙТЕ ПЬРЕДПЛАІУ

НАГНІТКИ
ТА МОЗОЛІ

Легко швидко і

дешево Тільки

прикласти 50 ц

УСУВАЄ

ТІСЕК
Замовте ще сьогодні

Дікіюг ПічІгіЬиІогч І'О Вох 1083

ЗДаШи С Тогопіо Опі

Тогопіо Депі:
нлплумігк тахіно 8Тоі:ь

204 13і11шг1 ьі І'Іюне ЕМ 3-1-
319

токохто охт

її ВІЖОША К 0

ОКУЛІСТКА

Перевірне очі та допасовує

окуляри

20 КОХСЕчУЛЬЬЕЧ- - АЛЕ

ГНОХЕ: ЬЛ 0840

5ІМОЕК
ПОВНА

ЦІНА
$1950

Приступні рати

Перебудована спеціалістами
фірми Імперіал Севінг

ВИПРОДАЖА

НОВА ЛІАШИНА

КРУГЛА ИІПУЛЬКА

З ФУТЕРАЛОМ

1 швь2в

ТІЛІ

ТЕПЕР 0 ки
5 літ ґваранції

Новин мок р — Новий футе-ра- л

— Новий конірольний

иеда і

Дзвоніть щоб у йде вдома

безплатно прот монстру вати

їсі 'А 15161

безплатно

діркач д пі

перших ііаоч ч

ШРЕШАЬ 5Е ІХС

МАСНІМ Со і Ті)
28У Соїіскс 51 Топтіо

Перша Українська фабрика фарб

Іпсіизітіаі Соаііпд
СОМРАИУ

— ВИР0ГЛЯЄЛО ВСІ РОДИ ФАРБ

Продаємо найдешевше! — Доставляємо в Торонті!
НА ПРОВІНЦІЮ ШЛЕМО ЕКСПРЕСОМ!

§38 — 840 Еазіегп Аге Тогопіо Опі

Тс1:Ш-430- 7 — НА 3634

Т М БОЯР - влегнин
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ПОЛЬСЬКА ПОЛІЦІЯ ДУРІЛА АЛЕ ФІЛЬМ БУВ ТАКИ

ЗРОБЛЕНИЙ

ПРЕЦІКАВА ІСТОРІЯ ФІЛЬМІВ ГАЛИЧИНА" І „ГУЦУДЬШИН V
Коли читаємо оголошення пр

висвітлення фільмів Галичина' й

ПихльщннГ не здаємо собі спра
ви що це справи незвичайні філь-

ми їх зміст т -- сторін такі драма-
тичні як се кріїнсьі лиття на-
шої АОрсТОкОЇ І ТріПЧНої ДОбН

Почалося з простої справи О-лн- н

з ачернк інсььих принців що
ззтханв к кожний емігрант на
старість за Рідним Красм зідхчав
п їхати до Гпнчини і зробити фпь

— кадр

мопим апаратом світлини із своєї

родини своїх ослів свого сота ну

те може схсіїио!" містечк і все

це привезти до мгрикіі та тт ко-

ли націю (індра' переглян-т- н

IX ПОТІШИТИ СВОЄ ПТОМ ІЄНО Ч МІ

НОЮ серці' Коти про не псе почав

розкп)цаін своїм схеїдач ті ік'ча- -

ли прив'яз н ітись: і мені зроби та- -

ке и ірощеи не нокалі) Тік один

дрхгнй і трпчі — і скЛіпся н не- -

нічиїм каштіл ніш земляк и

Яцентіи що теп кнве н Ошаві

під Т р ітом став збір ІТИСЯ І до-рог- х

Би це 1926 ріь і Польща вже за- -

його

-

- іуерУї ськнй

МДІ1І

'

За а і ча годич поїж

гт ставалі (моцарствоч" країн- - якесь там свчто іере-- ш

За в тяжких окчпіціЛ- - пнняиті дорозі ммн їхан іе
них хмовнніх своє стзчц і - б'тьш нічого не їй сш"

життя До По тьщі стала виконх вались але по-Амррикзн- ська

Місія і ліцисти мни ні місці

II льщз цього зробила лмі-рньан- ії ь"п пзшпоріх ще оіль-рети- к

пропаганд Наш земляк а- - Віршаві — і нашочч зем- -

Гуиульсікі з Гуиуліішіііа"

Л

р

зі

ііі!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП:іііі:і:ііі!і!і!і'Г'!і'ііііііііііМ!і'!ііі!ІІІПІІІ!:[ІІІІІМІІІШііі!ІІІІІШІІІІІІІІГІІІШІі

громадянин запро- -

іі'цвап іцоо і мого прийняти до

ТОЇ М'СІІ ВСІ КОШТИ Дорогії I ПООУ

л зі сбе оплачвап сам Ліісія

пого лилася наш земляк чшіїшов

її сьлал н По ниці її сн іьно вітали

Земляк поїхав снє село у села

сноїх 'Т''1Ш с сідні повіти

Карп іти Коли він зокрема стан

їли )крашські оргиіі- -

(ані з'їзди і святи

за ним сталії зорити польські по- -

ішнсти Піт ч іс одного такого спя- -

л і в нкому брали часль сотки мо- -

=

з
=

§

= і

%і?-і-й- --

Р

р

=

1

1

1 к

б

=

=
§
=

Чи Ваша родина

прибути до Канаді

скорше чим думаєте?

Якщо потребуєте грошем для спрова-
джений Вашої родини до Канади

їх стало та певно вкладами
на шадниче конто в Ди оф
Кочерс Цей банк радо витає кон-т- а

кожного розміру Вже так мала квота як
один доляр дасть початок Вашого конта

Ваші гроші більше чим певні

Ви одержувати Тільки
скільки потребуєте оз-

начену квоту з кожної платні а зможете зго-с- и

означити час коли родина
з Вами Перш за все Ви започаткуєте

самі для себе успіх в Канаді Ви схочете і

дальше побільшувати свої ощадності по

пшіїзді Вашої родини — для постійного фі-

нансового забезпечення на хату авто або

шоііебудь інше шо хотіли б Ви

Відвідайте наш найближчий відділ та

ше відкріпіте шадмнч конто

ТЬе Сапасііап
І Вапк ої Соттегсе І

і Заложений в 1867 році

= Більше чим 670 по Канаді

пііііпііїіі-ї:иіііпіі:-:іїііїі::"іі"і:і"ї¥їїТї-

ііі ч'їїігї "
іі:ігмгі!-й!ш::і:'і'нш:ш-:'міііііш-

:іг

лоді в одностроях та народній но-

ші навіть арештували Аме-он- к

інсьмій пашпоот звільнив йо

го Полшія потелефонувала до Вар

шавн З Варшави відповіли: „Нічо- -

п с їм
Гр 1 ІИЬкО з їв и він

зіхоче фт"-"- Р ісзатіі к"ііпіькнх

с пар пнстіч Ви перебип Йте:

іяьові вдаюся зробити цп мас

А У
{--

:'

кршіговаїася на Землях вз затричмїте кілька
шдбітіся

Земель ні

організвалн
вибиратись 1нстркци

Кхльтхрна респект до

з прнводх

ше як

ир

р

і
Вснк

цілій

і:щщ?~-- :

трембітарі фільмі

чериьінсььни

фотщрафхв

кооперативи

може

ощаджуй-

те регулярними
Кснедієн

шаднмчі

будуть
будете відсотки

о-чегм- ііть

вкладайте

дійсний полу-читьс- я

набути

сьогодні

відділів

знимоь і природи з лютгй з сп
_

-
З ІЮОТ 3 оріанмацін I II Ч'О і"х

м ііпфсстаціи Не 6х в справи фільм

ігьмнт оашіокіїи сіюм) роїі і

п ньомч на плиті бх ло зікріплекс

все ті слміи та корсн до краіп-ськн- х

фабрик коопер ітппних іі ч-лр- аік

бісгонії) кр иіісікою ла
та тих не пікііх іпроліих сип які

Т1К ПІДНОСИ III ІХ1 ХКРЧНГІ 1(11 І -

ції і які ісмшістрмі ІЛ І II них н -

иокореіпсті та іюліо ю ііласноіо

яиття І ікоіо фільм-локисііл- х

дрюо неміє І вже не бле б

жіпти шл 1020 рок страшенне змі- -

пилося і наїї'тк іікіц' московські

кермна зникне прибере пінії та

„Г л гІлпіі II пі Пиу 4М_„ип „ам чі" -- -

К"' у" --- - - - - -- „

Та не тс не були фільми Гаіичи

їм" Іі „Гуцхльщині" Цс бп сирий

докух'ііітаїьно - історичний та по

бУТ ВИН МІТсріІІТ 111 ЯКІ 4 ІОДІНІИ

іюказх Зем пік то створив ішт
зробив і нього нідбитки для при- -

іте іів з ц панич їм місць і тримав

лк іороіч пам'ятіл У ній же б) л і

пси іюю Галичині пініті театр

Стіїніпп і сми артист іми і На- -

нині і п пий ієн у Львові і сті

)І1ИХ І СОКІЛЬСІКИХ СНІП І

(Лі іьки хкраінсьього лха!
11 ЛІМ ІППОМ ЗЄМЛШо11 ІІІІІІЛ"

і Петровою лий як то кмать Хно

роба лрхжини беїробіттн і рошені

клмюлп Піп стан розілял ітися зі
кимсь шо купи Лн негатив чи

хоч би тіпки иоі частини Так

ириипюн він олжго діін до п Лій

ко їй Повіка що пан же за собо-к- і

„Натілкх - Полтавку" і Мар-

исю" - І ТОІІ кхпип нею ф'льмоі'у

стрічк її л сялки разів перевірено

нибриіо з коло тисячки сііен І сце- -'

іюк кількасот ніПкрицих та іпй-- 1

ва-кнш-
их захоняочн решту для на

хь пік сін ііи ІШІІІИ ма- -

теріял для побТу І природи при

пролкціі нових )краінських фін- -

м-- п 3 матеріалу шо „а ньопмож- -

на бло лиїїитисі більш чотири го- -

лини зроблено документальні філь

інсіїїо І5ід того матеріалу що його

пп лютими очима польських по-

ліцаїв добував наш земляк до сьо-

годнішній двох фільмів ше

дорога І вона коштувала
ігато праці та гроша яких пан

Новак фанатик філь-- м

ніколи не жалів
І фільми приїхали до Торон- -

сіголошеннії про нього цім

числі скажуть їм про місце і час

коли буде їх побачити
А хіба такі фільми можна не ба- -

чити? Коли вони тільки трьома се- -

ансіми і тільки один день в То- -

РОНТО? (як)

ГКУЛІСТКА З УКРАЇНИ

Б Буковська-Бейна- р

II ІУ ЬУ О02
(напроти 3146 Дондес Вест)

Голини рано до 9 ввечері

кожного
В неділі й свята від 2-- 4 попл

український РОБІТНИК 3 сторінка

Хто назвав Українкою' відому пшеницю?

1 ПАЛІ'ЯТІ СОЛОЛІОНЧ ФРАНКФУРТЕРА ЖИДА ЩО
ЖИВ ДЛЯ

Кол посел країни до Битій- -

ськнч дч"""! вмочим Ахрнз- -

Л1СТ В КЄДР°ВСЬкНЙ ПОМІСТИВ в

„Українськім Сюві' що вихо- -

дить в Аргентини пршьівнй
спогад про одного з тих шляхет- -

них жіиів які до смертн б лн

вірні своїй" батьківщині країні

— Соломона Льиовнча Франк- -

фрті то вмер ті кІНЧІЬ мнн

ропу в Ню-Пор- к як мігрант

В КедровськнП пише х своїй

статті ось

Соломон Франкфурт оун ні- -

відаю—будемо

домий ше за довго до Першої паіінаніііі Не дивуйтесь що
Світової Війни своїми іктлко- - я знайшовся гіеред українців і

ними працями До того ми стараюся в міру моїх сил по-

був видатним організатором собляти українській справі
у ділянці икроііої продукції Ви працюєте на українській
н Тому ним дуже нині з причини вашого укра-роіміл-

и

в Ц кровні промне ло- - міського патріотизму іі націо-вост- і

Він часто готовчіав на пальної свідомос-т- н Ліспе до
з'їздах цукро-промнслшш-

ів
о- - праці па українському полі

собливо коли на черіу прнхо- - привело кілька причин Нер-дил- о

обговорення організації ше те шо я глибокими корін-сам- ої

продукції а також рим- - ними зв'язаний з Україною
ків збуту цуіфу чи ще важні- - бо не земля не лише ваших
ше — мобілізації іиришіїї бу- - предків але и моїх — юво-ряков- оі

промисловості! та пі- - рип далі С Франкфурт — По

ших засобів поірібпих її ну- - друїе я лові о придивлявся
кровій продукції д0 української о національною
Визнаючи його оріанізацпі- - руху а особливо за революції

ні здібності навик царський та побачив праидипс обличчя

уряд не зважаючи на і він аіі- - 'пьої о руху як рху дійсно
іисеміїизм призначив иою свободолюбного народу що

па становите міовноважіїсно- - хоче жити на своїх "емлич а-- го

для постачання ювіців для ле п усім іншим дас можли-арм- ії

під час війни Па цьому і її снобідно розвивалися
сланониші він залишився до як рівний з рівним Нлціональ-само- ї

революції В роках 1417 по - персональна атоііомія
у-14-

18

і частину Ічіч року про хвалена Українською Цен- -

іиопіхп і)ПяііііііПт ііппііін'І'""Г - і— !' -- і -
Кисні працював при міпістер- -

стій хлюоронсіва УІІР и од- -

ною часу був вшеміиісіром
хліборобства УИР ікпіхі оііи- - пально - культурною ролпп-нивс- я

на еміграції не бажаю- - ку Я як жил сип свої о наре-

чи залишатися пі і больпіенн- - іу іпичаипо хочу бачити свій

кімп парі і великим вільним і не

Першим раз мені припало припіічсним мою він у нар- -

стрпотися 3 Ним у жовтні
]Гг{) року коли він приїхав до
Рип „ складі делегації УМІ

іа іонфсреішію шести дер- -

„ V км „ Гі
ічиїї і7сіііп ''іііііііім1 -- - "

Латвії
"
Литий і Польщі

Делегація була сформоиа- -

па так: На юлі стояв міністр
Прішних справ відомим у- -

крапіськші політичний діяч і

ВИЛаТІШИ Ж'УРіїаЛіСТ ОЛеКСаіІ- -

дСр Саіікоиськии запушіи- -

К0М ного б в посол до Нри- -
- „ Прпілпі К К'сіі- -

ровсікии першим еьоіюміч- -

„-- - л і ч_''
„Ч'ЛНІ1ІМ проір уннісп IV"

% -- і „г- -' іі іііііиіи ііч і

віріосп
и

економіст

підлоЖ„о
хлібороба

рожпии юридич
ним її її Коїіашинськип б

член Віденського

військовими дорадни

штабу Дідковсь-киї- і

як леї підполкоіінк ЛІ

Дамильчук секретарями —

псріпнм О Лагутснко

гим —
українська делегація в ча- -

С праІ конференції ЗПВДЯ- -

{и %0% „ІЗ„ачному
%1сТоВ'' ЯК "Р0 С'

1!1 В КонаШіїн- -

ському зайняла домінуюче

' '

рашською делегацією і потім
з незначними змінами

конференцією
В часі перебування

делегації п Ризі саме
провадилися мирові перего-воп- и

між Совєтською Росією
і Латвією Харківський кому- -

ністичний )ряд доручив
му мирової де-

легації зв'язок
С Франкфуртом і за

дістати його назад в Ук-

раїну для організації і

совєтської
С Фракфуртові

больїпевинької делега-

ції Квірінґ обіцяв

Одного в

з С Франкфуртом та-

ка віч-на-ві- ч:

УКРАЇНИ

говорити

Україні

ЯК

пригТСТІ

— Зо мною сконтактнавсн
Кніріні — говори Франк- -

— Він закликає мене

горнутися в Україну пра- -

там по в

типовій інлхстоії Та я об

думавши віє докладно відпо-

вів йому що не иернуся а

лишуся бездомним
е-мігра-

нтом

як служити для
болішевикі і скріплювати ї

лг і н нош не ішш-м- і
-- і і

дорогоцінна прав на рів

пісіь них ікііюпальннх мен- -

інші га

сі кім і оси не хіш піл пон- -

пісниками ніхто не мас но- -

'' ' "Ра Гюлішеники не т„

1° говорять Нони говорять
одне а цілком іто- -

' '

Онс моя сповідь Не

"фішлю душею и не що

" — „за
Я лише з

І жидівського та зч" дс-чмі'-
"" "і ДО'""- -

'и "Ри будові Української
Дсріпви де всі паро їй що на

Україну будуть мо- -

чуиліп сенс- - п пін як с-ія- ни
лсГК'аві Укпаїнпк''і Псн- -„„ ря „„„! „„„
' ' і-- '

І'ИТТ(І 'КПЧ ІІІГІЬпІ ІІЛИІІ
-

ін м русі"

(хиляючи свою І

пам'ятно

чесної шо

ІІЛ І свої сили на будову

Української Держави хочу

пригадати туг при будові

Української Народньої Рссну- -

багато тих кою в

рос„ „взивали „інородцями"

Вкпші ж ше
деякі подробиці з життя
С Франкфурте:

отримання ма-

гістра агрономії іі Лтоскві Со- -

::##п-ч- - Іі#чкі і пгл іти
П -- VI 1111 І )І І т мини ці' V ім

на службу

Тут він урило

ну лрапю і перейшов на служ

бу Всеросійського
Цукро-промисловіп- 'в на

директора науко-

вих лябораторій товариства
Він покрив дослідних

етапній всі нукро-бу-ряко- ві

райони для —
поліпшенням а

для плекання нових сортів

цукрового буряка шо давав
би більшу врожайність на де-

сятину та видавав би більше

цукру і переносив би

раптові Дослі-

джуючи плекання він

звертав увагу й на ін-

ші хліборобські рослини

Найбільше прані йопі при- -

мім радником був М ''"" " мо-Добриіоіісь-
кий

іретім іакож рлчьні демократичні шо

іпкснег Д були ппонілиими в жрлш- -

ломон Франкфурт був запро- -
гол су дано м англііісь- - різних договорів між

тсиии російським мнстерст-- і
и жраїнсью написи вами шо бли учасниками коп

тдиошанч крикську (І ипппииіі глі нигяп вом на до служби

була
далікі

українського

ось

в

в

можна

'Т

10

дна

що

до- -

ніс

шиком

Окружною
Суді'
ками були: полковник гене-

рального

а лру- -

Сіиїтогір

СК0И0

ФШ- -

ФУРТ кфнстові

прий

няті

україн-
ської

олио- -

членові своєї
найти з проф

всяку
піну

продов-

ження цукрової
продукції
член

„золоті го-

ри"
вечора мене від-

булася
розмова

ФЧ'Т
щоб

щоііатн свому фаху

краще

Рліпю

карта

повну сіюбодх иапіо- -

потяті
тилежпе

кажу
український патріот

всяку ціну" бажаю

патріотизму

селюють

ГЬКІМ ІШІІОІІІІЬНП впшоть- -

юіопу
пошаною перед ве-

ликої людини при-

пін

шо

бліки було

треба додані

Після звання

значили Києва

скоро залишив

Товарис-

тва
становище

сіткою
майже

прані

бур-які- в голов-

не

лекше
зміни погоди

бур-як- а

також

про() глиоокі

Зіло- -

лві держа- -

музиКу

ра
Ох

О

Лі

ні

І1ІІ1І- -

всі

до

до

Уявіть собі Вололими- - слжил'ся в поліпшенні міне-

ре Івановичу — почав С ниці Він виплекав новий сорт

Франкфурт — шо ви не по- - пшениці витривалий супроти

сол а я не член вашої місії посухи і зимна Ця пшениця

Добре забудьмо наше тепер відома по всьому світі

офіційне становншр — вітпо- - під назвою „Українка"

Д-- р ЕВГЕН ГУМЕНЮ

д є н т и с т

5С7 ІІаЧшгчІ 81 — Тогопіо

ТЕЬ УА 1 8303

ДЕНТИСТИ

др т ГРЛНОВСЬКИП

дентист

урядє тепер
514 РІЛХЛЛЗ ЗТУ

Тел: ЕМ 8-90- 38

Говоримо по українськії

БК СПЛ8 ОІШІЧ

дентист

838 Пиікіал М УУ — Тогопіо

Тел: ЕЛ 8-98- 22

Вечорам! за замовленням

ЛІКАР

ііоіігч: ?—Л — — 7—1 І М

І)П У 7ЛХСІІЕ8
'

II Л Іі КІ1 МІ) ІМГО
ПІУЧКЧЛХ Л НІШОКОХ

!

{ 38(1 ПпІІпігкІ N1 Тогопіо Омі

і РIIОNЕ ЕЛ 8-13- 14

ііілхгкпгкпуїлгиуулппп

дентист

Тогопіо

Вечорами
попереднім замовленням

ВН-КОМАНРИШ- КУ

Слов'янський лікар у МонгреплІ

Гасціялісг внмрішпіч акушерських венеричних

Приймак іііикіпін під 3--
П г сі пополудні

ііп л і: — момккаі ції: — 'іі:іі на

'
І

М

ОКУЛІСТ

Гкііміиуа омі І приписує

окшри коли ІНП]ГИІ0

НАІИІТЦЧТ МГІНГМ ГІШ1

:пї г л'іипкчт іт
Тої ЕМ 'К)373

м ОС

Засіупас в справах ци-

вільних І карних
131(1 к

Коот 602

Вау & 81

Тсі ЕМ 4-47- 07

ііек оп зооо
Тогопіо

Тел 3-19- 94

З

&

Др п -

Коот 270

86 Віоог Зі У

Опі

ТЕЬ УА 2 6727

тільки за

недуі

і-х-

кк 7огз

Опі

ОКУЛІСТИ

СТЕФАННЗК

(ОПТОМСТІЧІС!)

мери оинсДм

Тстріе

ИісЬтоікІ

ВАРКІМ

гуцуляк

Vі: ::♦: :-- ж :х-с#- : :♦:ожоява

ОР Н їііШР

дентист

І 600 ПЛУ 8Т 0

ТОНОХТО ОіТ й

оот 200 ЕЛІ 8-64-
24 у

£ Вся рЬопс УЛ
-3--

6277 )

Говорю по українськи

$ Отворено в неділю

♦ Вечором тільки на :

їх замовлення ':

ІС'с:-:-::::-::ж:-ї:і:-::-:як-

-?

IVVNN'VNVАЛЛ
ОН ІЕ5ИЕ

Спеиіяліст під спірних
і венеричних недуг

Урядові іодпші:

10 рано до 12 пол

Я помол до 7 вечором
Приймає замовлення:

З М'ЛІІІХЛ І (сог Шоог)

УЛ 1-(С-
14—

УА 2-80- 15

'ЧЛЛЛЛААЛААГМХА4ММкЛЛ

П ПУНСЬКИЙ

окуліст
Егзамінусмо очі доби

раємо окуляри на різні

нсрчімагапші очей пер
повість і болі голови
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Сторона 4

ІІкгаіпіап Тоіїег
ІІККЛІХ1ЛХ ІХОЕІ'ЕХПКХТ У ЕЕКІЛ

ТІїе оШі-ч- І аті Ігскіїп 1'кгаіпїап Л'іч-кІ- у Іп

Качігга С'їласіа ри!ІКІісс1 --- гу Ггіїїау аі ЗС2

Наїїіигчі !Іг-е- І Тогсіпіо Оп„ Ьу

І N Когеїііпчку Л — таїїаегг
Апаїоі Кипіусіук ЕсШог

ІїміЬмгІрІіелі: Іп Спили гм-- г уеаг — 8300 іЬе

иііеге $3"30 ЛОсгІІііік га1ч Ю рег ааІ- -

Ипе г $144 рег ііісіі рег соїипіп

УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК

НЕЗАЛЕЖНІШ УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС

Найстарший і провідний Український Тижневик в

Східній Канаді Виходить кожної митниці в Торон-

то Канада н ч 362 Петирст пул

Видає 1 Н Корчинський ВА — Управитель

Анатоль Курдндик редактор

Передплата в Канаді річно —5300 деінде —$350

Оголошення: 10 а за лінію „агата" або $144

за один цаль чирез одну шпальту

ДОПОМОГТИ І ЩЕРАЗ допомогти

У всій Канаді відбувається У них тиж

нях збірка на Червоний Хрест Водночас ти-- !

сячі громадян дістали консрти з надіслани-

ми їм великодніми марками в користі дітей- -

калій

Знаємо що українська громада має ше

і спої внутрішні збіркоиі листи Готовимо

писанку для дітей наших залишепнів в Ев-ро- пі

нюсі для інвалідів щось для старців

Збіраємо на катслру українознавства на ос-

таточне оформлення дитячого садка Сус-

пільної Опіки на будинок школи — не бу-

дуть же наші літи постійно 'вчитись" в тих

самих „домівках" де ще чути пивом і 11И- -

гарнами танці і иабіратись неповаги до рід-

ної ніколи Псе не важливі проблеми і віл

них залежить доля всієї нашої спільноти і

Л проте — ми рекомендуємо нашій гро-

маді підтримати збірку па Червоний Хрест
і на Кгиплед Чнлдрсп" І аргументуємо:

Червоний Хрест — таке поняття що йо-

го пояснювати непотрібно Мабуть немає
'між нами такого ню з його послуг не ско-

ри став би Іі капсті в полоні в таборі в при-

годі к катастрофі Новоприбулі пам'ятають

найкраще якою мрією були для них пікети
Червоного Хреста і качечки Юного Черво-

ного Хреста в яких школярі Америки іі Ка-

нали пересилали напнім дітям ііаіікоіісчніїие
шкільне приладдя Ваш редактор не забуде
такої історії: в розгромленій Німеччині

стверджує і один час то очі йому вже не

служать і грозить комплєтна втрата приці
і

та можливостей пзагалі шонебуль робити!
Окуляпи її той час в Німеччині — пслосяж-- '
на мрія Оптичні фабрики розбиті бомба-

ми до того ж піл совєтрііКою окупацією
Оптики здвигають плечима: найменні шість
місяців тгеба підождати Тоді пиіис до Чер-

воного Хреста у ІПпаГніаРії пересилає від-

пис г?нсіпи За тни тижні ппихолить па-

кет Окулнпи! Стані вживші але окуляри!
Вживає їх до сьогодні тримає майже як па-

м'ятку ми хтось ню впав на думку V ІІІиаіі-нлпі- ї

пбіпатн етапі окуляри для потребую-

чих — буц у повному того слова милосерд-

ним самарянином
Пули ми іеж недавно в одному притул-

ку для калікнх дітей На БО дітей було три-

надцять українських Ліаіепікі бідні каліч-

ки Сиділи за сюликамп їздили возиками

пересукались па милицях Ллє коло себе ма-

ли сестер до яких всміхались при кожній

розмові біля яких почували себе ионіюварі-ним- и

Це було щось чого не забудеш коли

не побачиш Фонди ириіулку і десятків по-

дібних складалися здебільша з криетмсе"
та „істерії сіііс" з тих сотикоиих марочок
які тепер розіслано багатьом з нашої грома-
ди

Снпгієіс: як не погодити кому давати?

Лін обстоювали і будемо обстоювати

припини ню вартість людини залежна від

того скільки вона дає Треба і мусимо да-

вати На наші внутрішні громадські і хари-татив- ні

цілі па і і аеликі цілі до яких нале-

жить Червоний Хрест та фонд Дітей-Калі-чо- к

Ми не тільки українці але й люди і наш
обов'язок помагати не тільки своїм але і

'тим шо помагали і помаганні нам Зами-

каючись У втаспіюму колі ми викреслюна-іимем- п

себе з злгально-людсіко- ї спільноти
де ми теж повинні бути і де повинні мати
своє конто па яке ми завжди могли б покли-
катися

Спр-аг- а тр'"о скільки давати — інша спра-

ва У нас :иі вирилося ненормальне явище
що іч іілічи частинка грочілинства ' вс'

лисі н іа "і жн покрнпає тільки яка тпсич-ка-дв- а

активних громадян В такій ситуації
від тих громадин справді вимагають заба-

гато Ллє якби так роікіасіи наші збір-
ки на нею нішу спільноту і прийняти заса-

ду Шп колений і нас мусить дати і шо кож-
ний дасть тільки пін чн долара ми дава-
ли б безперечнії більше як досі і ніхто не
відчув би тягару давання

Змлсувати жертвенність і обіїизіпп став

у жертвоїлної квоти — не проблеми над
♦кич:и українська спільнота іитиниа була
гус дігчо пгдумати

Тоді~і Червоний Хрест і фонд Дітсй-Калічо- к

і десятки наших подібних хрестів

та фондів перестали б бути проблемою

ЩО БУДЕ З ТИХ ДІТЕЙ?

Кожного дня коли розкриємо будьяку Аи були незвичайно етішенї к°- -

газету ксе олію англомовну чи українську 1н ИИи суботи відвідав нашу Ре- -

нам батькам що маємо Дітей робиться дакші0 справді рідкий гіяь 3 да

якій описані злочини Н -- вак зстрашно Рубрика в лк„го крзю' : пан Микои
дітей ніяк не маліє навпаки — вона росте і аллівуду Коротко:
і має все гостріший тон все страшніші опи- - родився 1902 на рогі'"ниІИИІ)

си тих злочинів Тільки за останні дні нрочи- - -- лх_ Укоаїна ВоякУГАіІ?'26 "Ри

тали ми про тих хлоппіе шо впали до трам-

ваю побили жінку видерлії гроші кондук-

торові та побили ного після чого юнія кой- -

: ~„- - „іг ппііггі ппаиювавши —
Г)ОТЛ ос То

вувати лінію на якім гра о ж ста

дмі--

в і

який в

до

і

якої

Канади І

з

в

в ділянці та 1 уцульщини"
інііфік лалфим-і- а Суз_ьса _ вітня в

тпамклєву і

и

іілф і г ' — —
А!- - г „„ сПІВПООДУ- -

і
ВІД

-- - - —ім
лася недавно цюіа „„„ нятя-кз-Полтав- -

нашої громади Вітаємо так як ві- - ОЕСОКО АКТ - Т ЯНОР40о Нонцесвил свою ьь чи і

лодчиКів шо накидали на і оливи люн ка : аря" у фільмі МФУСЯ ! тали ми його в домівці

ців-посильни- кіе та продавців газет побиви- -
грав р'олю Потапа В 1935 Р-зіб-

рав

і нашої д- - виявилося що

иидирали ім центи а одному кінорепортажі --
Галичи- видавг-- ш „Українського

була з одного каналій- - на" та в 1940 р п івіін Корчинський — друг п Но- -

хлоіші-школя- рі Конгрес Українців А- - вака ше з тих часів коли Наталка- - —Містечка в якому зфільмував
вдалий докум™ Полтавка' вперше демонструвала- -

спихали акта били В них шиби створивозеро ' ''
таті ний кінооепоотаж Від 1933 р ся Торонті майже 20 літ

пізували в них зривали тильди
наіІ1им _ вони Г ~

товкли сигнальні будки та корооки навіть

авто шефа поліції в тім містечку розгро-

мили до рі'ііпи Але хіба про це треба писа

ти? Покищо з цієї хроніки ми зрезиґнували
Всім робиться страшно Десь є ко- - справи до української справді годі розійтися хоч

пінь нього погрожує зробити року н Новак був 3'- - складачі сварили (а як що

Торонто ПМКюбі мають матгріму і шв чбаси" поду- - лнцькій 472 Бепгг ствЗ нас в майбутньому мексиканську стрічі в Робітничого Союзу та го- -

що н ній револьвер і ооксерський „нок-авт- "

буде вирішальним Скільки не

говорили ми з батьками — вони явищем

сильно затурбовані і преса розважує шо

справу вже й воюють ним аргумен-

том вже й книги на ні пишуть але від

нього Ке приходять зміни

Наша спільнота може бути горда що ця

зараза не баїато її Але коли ми

коли

нам Мин

яке

ним

оачили недавно як Вилетіли обмежується аоору( тут уі'и ішшшч Лаии
чііам- -

нашої рідної школи ввечері і як поводились
вони па вулиці — ми зрозуміли: зараза по-

чинає діяти і серед нашої молоді Атмосфера
паблік скул" товариство хто зна яких ді-іе- й

спрямовування уваги Дітей на брудні
сюрінки життя всякими каміксами телеві-
зіями і фільмами іюіурання їх молодим
ирисграстям у всяких „бой-клабах- " і

кон-веитикл- ях

— все не простигає руку і по па-

ші ліги готове них робити те що інших
Шо нам робити? Ли живемо

ае має велику силу де заслужив був комендан

маємо ісмокраінчін засоои вимагані попра-

ви них умовнії Лін Не маємо тільки иригля-даіис- ь

бількати і жіати Ліаємо послів і по-

літиків маємо змогу інтервенцій петицій та
віч Це наше право з якого не корисіаємо як
слід Це — па зовні

Впутрі нашій громаді ми мусимо за- -

псіппії нашу контролю над нашою дітво
наших рі вув

ПІ1

як командантом

СУМ ОДУМ УКІО
н

ні Школи мусять дістати не тільки

дітей й маеріяльпу допомогу Коли ми

недавно говорили з одним чоловіком який

першої дитини і пробувати йо

цього смерти хто

втіху розміщення тд
тільки чотири чи п'ять літ Потім ного вхо-

плять інші і буде тільки ІСЛОПІї" 1 він спи

нам вичислювати пгізвиша відомих грома-

дян яких дії п на та які діста-

вали аіак серця і хворіб від „успіхів" своїх

таки

прикро якби все кінчилося на

ній сіапі Коли підходим і вулиця

вимани і дітей поза хату — найви-

щий час нам баїькам зійтися і поради і ись

що і як ми зробимо нюб пьоіорічиа весна і

лік зробили дуіптх наших дітей якнай-

менше шкід та спусіошешія

ДОПИСИ КОМУНІКАТИ ВИКАЗИ

що їх присиланні нам для опублікуван-

ня занялп б нам місця є влас-

ністю нашої громади Лій їх

вартості! і важливості! але дозвольте нам

дві

почала
валн

обов'язок
події але у

світлі
І замість малих до

маємо завжди місце і кожну таку
вістку та щиро вдячні

ЧАС-ОПИЛК-
И

Шо не що то більш тягутп то

В Японії з окргн
по п'ять міьки

послом

Хто жениться з бігатг-ь- і

шо з ліобови

не до

Дехто тому шо дістана

до своєї пргаї але іак
міг

Один з наших басів бере таї

низьке „Ц" шо при том сідає на

УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК

Вітаємо гостя з Галлівуду!

минулому

справи до

був до 1929 пі?іхав д0 — такий п- - Новак коли

ЗДА Один першої сімки прибув він до Торонто ув'язку за-зато- рів

ОДВУ в Америді якому трьома сеансами „Га- -

театр мистецт-- личини" шо від- -
-- V

іьіаипоаа аатно а
10ЧЙ ООНТО вгтаємо НОГО ШІШ" ВСІЄшііии и ч-- І га

тільки ми (ІІЬ і

мішки скромній

Редакції

ти їх та в оформив
писі листа злочинців Гуцульщи'на"

Іськоги
в про- - єрики

в тому а з
колеса

захопила

Канаді

сподівається

багато

жице л ліуліппчм а і л-і-- у-
— - —

!

над сценарія- - го повіту з а --у
ми ДЛ в за сооою 0 лгг знайом-пртибольшевицьк- нх

фільчів та до- - ] ства і коли ви в Канаді чи

про фільмові продукиійні ці повіту" таки

пр'и було

напередодні І же!) не

і мав І Домівці

правом

Вже

теми

одної

поашое

виклад про „Українську фільмову

І „ЩАСЛИВІ"

ТАБОРИ В ЧЕРВОНОМУ

Так звана „нова" масовий мітинг прохачів стнцію СКФН на стіл тут що

230 о год 7 то- - пильна щира праця обоїх панстоа
червоного Китаю нічим не різнить- - названо ти о год попол

ся під совєтсько-московськ- ої кон- - Потім тих не- - го ж дня відбуде з громаді

онтеріПськнх відділів їм цілу громаду друзів які тіль
стнттііі москалів черво- - виволікай перед трибуну ннкамн

хлопці з однієї ний одначе влада же л парад-м- о

_і_? ~_: __: т вІ тіь-- і

з з

в

в

від

Т ЇВ „КУЛЬТУРНІЇ- - Стрелили- - ІРИ си ви ІЦ" їм "- -

ми зв'язками" як що взагалі вплив

сопєтсікої Московії може бути в

Культурі

Совєто-московськи- й вплив ВИДНО

в ділянці жіггтя теперішіюго

червоного з ки-

тайським НКНД і табором

Недавно з червоного втік

до Гініг-Конг- у Су-Вей-Чу-- ан

нкніі був у ки-

тайській тринадцять

пуолічна ошнія і ми довірп І

весна

Наш

увсіоу'

Китаю

смерти

Китаю

китаєць

років

том китайських таборів смерти На

волі він написав і видав книжку

про табори смерти і каторжні нра- -

У книжні Су-Веіі-Ч- ан
пише що

першого січнії 1950 року пекінський

режим під совєтсь-ки- м

керівництвом заснував систе

му таборів каторжної праці і табо- -

встигли

її біля церков біля смерти призначений Ц™'

пппіііпііій таких іііаіі табору пра- -
"

іапіііх е„у вечора до 4-- ої години
ОЙ Юний Юне Рід- - у і

Ммхв'язів якнай
нас

але
більше

У своїй книжці докладно
оповідає про тс ні

табори праці І та

го підбадьорім н з він сказав бори ними керував

слушно: 11апе з моєї дитини я і

зійшли пси"

дітей

ІіуЮ

ь наших

в

ЗБІРОК

яке
всієї

нашого життя

тому подій

один

з буїи

з

є

І

групу

одного

ЦІ

КИТАЇ

Сету- - шойно

нараду

Ь'СіНСТИТЧ'Н

кожній

включно

партії

праці

автор
були

рабської

матиму

свідомі

Під спою по

сад? кммандіїнта табору смерти

знав про існування

трьох великих проектів: 1 Погли-бтенп- я

ріки Єнпі)ї Праця продов

тп

""

б

на

не

квітня 1949 як на- -

тр'ївня 1950 року землях помочі

сяч будов

час лютих т це

по однак за

було не

„Проектом" кс в

рпалн московські специ' Пра-

ні були дуже і тунель
(Гіеріїали спеціяльні

непогано ьормили навіть

ниіармі Після закінчення

ци ту

ка нл спеціяльно

пнкт8і 3

летовиїпа в

істотній? займає тепер біля 50

площі і має лві
Дорогі Дописувачі коидензуватн біжні для старту літаків довгі

Дозвольте не робити компліментів кожній на мил' Па бмівннцтво змобі-люди- ні

яка щось робити і не іікчіаію 10000 робітників Працю-ііітмїііуііпт- и

іпіііі'іііііму як пяпі- - виключно совєтськими

онального геройства реє-

струвати справ-

жньому

нами праці

навіть

були

Такі

НОСИНИ раось- -

ік- -

загального кожного хто при фту ото
шле нам коротку пістку чи інформацію коч ігстичного

корот-

ку

коротше? Паніроскз

кзндндвало
кандидатів Щастя

них міг

лівчнлю і

буде запевняти жениться

бреше: любоеі

платню відповідно

працювати не

відомих

ріли-заговорили- ся

СМЕРТІ!

Куочггаигу"

комуністичній

ьогіуністичпіій

зоргані-

зовані

час перебування

Су-Ней-Чу- ан

засекречені

По-

більшення

Умови і іп

для китайців

москалів

нелюдські ж

панхвали в таоорі

Для Кнчін з

підприємств

справді

—

грошей

підлогу

з

роїстрілино

ю на яком денно оо

сирої нафти Інженери тех-

ніки в том таборі праці

за вийннткоч десяти були

москалі І поляки
У квітні 1951 роцу К8іторжнн-к'- я

паї- - не більше терпі-

ти подали
і щіями про зміну ре-н-м

пілповіть ча прохання
тл'нірх скликала

Є " дать- -

ІЧС 41 ВИЇЗДОМ В 113ІЙ- -

сьчі пост'Г'і 11і1 іюрання
чімеїь тг-- „ в Кримську і

е-с-
онсі к і ч--ті

Крім

V з 'лпьг'і вимітають ш --
б

й її менше двоє пра- -

'1'1ІІИИН що --
ВИЯВИЛИ

ІЛЛІЧІВ ІТИ В СІЛЬСЬКОМУ

с т-іарс-
тя Рідко советсь-г- і

снтлгчсті пер'коналнся з

мського не велика ко-

ристь в господарстві

справу майбутньому"

довго обговорювався нашіі

та належав кращих ви-

кладів того сезону
Досвідний організатор ж'-ртве- н-

ний впертий пропагатор Ц_'СгУ
української фільмової

приклав стільки своєї праці

Микола

органі- -

повідженичи

оачили

часо- - Робітника"

вибори

організує фінансову
Амери-пнсу- є

тоді

страхіття

ВЖЕ

нелюдські

наПбільитх

будемо
рабської

сільським)

1951

каторжників
проводив

нами

жаємо

надпить Вісім- -

годин тривав
завзятий бій китайських

з таборів полі

бою залишилися двох тисяч

робітників

У 1951 р Су-Всй-Чу- ан

сорок „реакцій-

них Вони були вже не-

потрібні

владі і вони

навіть кулі Для

і слуг Куомітангу" викопано брат-

ню якій поховано жив- -

Затиснуїи
каторжної 1ц"'

І

наказом

години

ранку

Клич")

ІІУДІВИЛЬІІІІП

преси

повнії рід „прекрасного
матеріялу" про який

нужди'
Як на

жувалася від т:к зрештою на

шич без старшого

зорганізованих каторжників брата" люди вживали

під холодів
р-п-

а цементу і д

2 тупе Єншуї На на думку

большевиків варто розгляда- -

тиснчі каторжників коли

відділи
і

дівали
зарості

Єіггунг Но-

ве

акрів підземні Ган

Читачі ар„

тільки

описів

дешево

побуту ле-товиї- ці

ВІД

ми

(?1 Т"н

чехи

чкі

адміністрації прохан-

ня гек'мені

Київське передає
ПГОЛОЩІННЯ

цілин-еи- х

ВНІ!

нлсеіення

громаді

патріот

7-- го

пан

тик Ст

криниць

На

травні

для

них тих

зон __„_

Україні
числі

інформє про велике

зробили А

іцо „у ЦПНІІЗЗІ Дні- -

праць пра

під

Кіп8і- -

нічці

сім

іерсту прекрасним
ним м:ітеріяточ В придні-

провських і селищах

здавна споруджують ха-

ти з з оче-

рету"
Що ж народився крі

соломн тепер „зда-

ти з очерету можна

Незалежний тижневик

„Український Робітник"

в

КНИГАРНЯ 575 6-70- 61

КНИГАРНЯ ПРОСВІТА" 324 Квін ЕМ 8-23- 90

-- У

11 18

В

В

А-- СНІ П ЯТОКЕ 578 с

ЛИНА ВЕКЕ20А
ЕМ 6-34- 76

АПТИКА ОРЕСТА ГЕРЛСП Л'ЮКА

ЕЛ 3-19- 79

КНИГАРНЯ І КРЛМНІ1ЦЯ„БАЗЛР"

2197

з

ронто Антін

Квін 0323

Ст

ЕІ'ІЮРЕ ТОКЕ 717 Еа1

ІЗШШт
фільмовими ногатинського

Торонто

Гемшоні Онт

приятелі

Кінгстону

- "- - "'
В суботу ц о- -

то

банду
Уипаїнского

Комітету повну людей

відвідати канадійські відділи

свойого приїзду суботу манова дружка

привіт вході хлібом

гоомаді Торонто радіо- - „Молодят" ювілятів посадили

конституція програмі показалося

„ап-нтам-
н

Петрашів добула

Вплив щасливих

Китай засідала
ІШШШС

приводу

добувають

України

оч-іітт- а

відиуі" ° --"- -гтим голова
в

„„п тап Кон- - боту 19 ЛЮТОГО ик зиміап Ис:

шоб лить залю
гресового

УРС Ф як і А Кур-- 1

як П при
В день

сіллю
п

і за
І кій м через -

п і

' і

'' у своїй

на всіх не

не де і

- '
-- _ І

ЕЮ 1 ДНІ ш"оі

до

о

о

ІП

В

їм

19 до
шо

су- -

та

своє признання

квітня року двадцять суспільного життя життєва п оодарувалн „молодят усіх

озброєних різни- - асекурація братські союзи кінгстонців великою срібною зп-м- н

приладами пранії збунтува- - мадекка допомога і Вітаємо ставок Вечером В'-

їлися і кинулися охорону табору Батюка поміж б і
[ промовляли п Дирда

підпалити три- - йому повного успіху фі Квебек п Монтреа- -

нафтових

надцять незвичайно

каторжни-

ків охороною
тіла

триста замордованих примусових

ПетрашІ

заморлуплтп
робітників"

„правдивій" китай-

ській пожалували
агентів

могилу в

Автор
'

іпкг-рм-- і
_

вимагати
!

і

(Наш

ІІІТКРАСІІІІГ1

МАТСРІЯЛ"

сопєтсікої довідуємось
буді-

вельного в

відомо відомо

Заході і

Дванадціпь
д

праніовіли
Будування в матеріял

працю змобілізовано
бажаєтьсн

Робіт-никі- в

частину робітників великі

важ-

ливих

ке-

рівництвом спеціяль-

но

і

характеру

'
ад-міністрац- рч

і

ГЛІЛЧЧ
"

г

„Радянська Україна" в

відкриття

ствердили
розкинулися

пбпп'пікін

большевикн

є будівель

добротні
стінами виготовленими

Шевченко в

солому

державі"

корнстати

можна дістати Торонто:

„АРКА" КвінСт

8ТКІКЕ

Вагіоп і

Вісті

=:

Америки
Спиколюк дружба

Батюк зложить українсь- - привітав

семеро

представ-- }

працювала

Торонто

В попередньому числі згадали

збори Допомопвого Товарне- - збірку фонд

Односельчан Городниця Суму розділено

п'дС'улосн домівці пресові органи
Хочемо країнського надіслано

вістку: Врешті забрали

кожний робить імпрези зворушено

будувати

китайців

багатьох

з допомогу потре-

буючим односельчанам
Рідного орга-

нізаційні потреби будинки

Тільки виплатило

більш доларів допомоги

і
готів-

ки Збори послужити

зразком діловости об-

рали управу Якима Лу-ко- ва

прибув Канади Го-

родниці і власника

крамниці головою Михайла Во-зьно-
го

(прибув Канади

секретарем Сталеного (при-бу- п

скарбником Дмитра Во-

льного (1911) секретарем
Контрольної Комісії Петра О-зим-

ка

(1927) Павла ІОрксвича '(но-

воприбулий) І Крншталови-і8- і

(новоприбулий) Збори закінче-

но чайком приготовляли
засиді-

лись великою родиною ПІ31ЮГ0

вечора

Кредитова Спілка Церкві

відбула неділі

збори предло-жил-
а

минулорічної Торонто

добилася

Загребельний) Торонтонській

кіторії находиться

господарку хправи

зробленій з

предсідннком

звольте давати статті с'кнчан добув:ілн Балетна студія „АПОЛЛОН" проф Заварихин

іісзробітпим

„капіталістичному

СКІАПЯТОКЕ

антикомуністамн'

СУБОТА квітня СУБОТА квітня

вечором вечором
РАГОХ АГШТОІНСіМ — согпег СОІХЕСЕ УОХСЕ

Репрезентативний

ВЕЧІР БАЛЕТУ
Хореографія: проф АННА ЗАВАРИХИН

Асистент: хореограф ЯРОСЛАВ ЗАВАРИХИН

Характерність Плястика Українські

сспанські мадярські циганськ': і татарські

народні

Печір триває виступів учасників
Сотьо дуети і групові

будуть люксусових костюмах
АПОЛЛОН"

композиції: нзйвидатніші

фертепіяні: АНТОНИНА ЯРОШЕВИЧ

Передпродаж квитків: АРКА 1ТОН

АВДИТОР1Я
АДМІНІСТРАЦІЯ

п'ятниця

Бетирст

ТОВАРИСЬКА ХРОНІКА

Особисті і товариші

праці панства Петрашів і
влаштували справж-

ньою несподіванкою врочистий

_ _ ї ПОЛОУСіЛк
-- -'приїздить

х

в
Курман

приявні

напружен- -

ки ви-

словлювали але

ти- - кн як від
'

сяч гр- -

пдо

на ба- - з С-Робітн- нкн

' Сторожук з

ді

ти- -

де- -

—

та

я-- кс

що

ми

багато щирої
і веселої гостини почину

Спнколюка зроблено теж

на пресовий яка
'

с що 3400 дол

мий різні для У-ніо-
іо

видавництва допов- - Робітника"

цю Т-в- о існує вже 5 слово Пан- -

став від своєї влади наказ таємно рік до- - стпо які дяувз- -

трьох

новій

їх

вд

дру- -

Зі

про

світі до-

сі було

року до

цегли Все

яким

цю 54

тися

_чс

вже

хату
13

саме во-

ни

селах

треоа
Ще

Ст

В ТР

цр

їх

про
між

тижня

20
нити

яких іде на

до 1939 р

ішов теж до Села на

та

мин року Т-в- о

1000 такої

в касі має ше к 500 дол

могли

та спокою

Т-в- а:

до з

р зал

до 1911)

Ілька

1911)

фін та

до

Івана

Т--
ва та за яким

ДО

при ГІД

НП мин спої річні

яких своїм

глини ня але д-- р

довів в

до

мам таки та к„ї прті —

за

таке

воно

шо

езс

маєте

маши- -

могли

нагло

рал

ч-і- лі

що

Музичні

Рік XXII ч

ЕЛІ

МЕ

ве- -

ми

ввели

Ка

шо

В

В

на

ліі іа
їм

лу та а серед
з

Ф

да-т- ва

ла

в на- -

літ

його

які

нову

1907

член-к- и

на

70

вул

1955

22

204

„гліі

лінгаи

наші

дол

хід

який

ли друзям ппаїп п

цей незабутній для них вечір Го-

стина прн музиці піз-"- о

п ніч Дякуємо пам'ять про
" часопис в

і бажаємо пачетву Петпашам

МІЦНОМУ до Зо-"то-
го

свого Ювілею

(За Друга

Як довідуємося відома в молод-пч- х

колах нашої громади левіетар-і- -і

Во-юїимир-
а Кисілепська яка

ііїк місяць тому підчас лете-тч-ськ- ої

ппогулянки в теренах п- -і

ЮО миль під Торгчіта фат:іль-- "

з замала в кількох місцях ногу

і з н'її ппикпої Історії в

чічнині Ст Джон поволі

то зт-рот-я і незабаром буде

"ІОП' сепц тих шо І ЛІО-''я- ть

Тільки ж тепсп панію Вло-тч- о

їздити і підчас з'ї-чз- у

не з'їянллятися н'що і

нікого!

Наталка Несторосські на

іга піпністка без якої відбуваєть- -

членам зпіт з праці ся мало наших Імпрез п

та які доповнили її' управу пибо- - ка собі цією готовістю

ром трьох нових членів дирекції рпелужити своїй громаді загальну

(Д-- р
О Бойко Замора Петри- - симпатію і признання

шин) одного члена кред великого успіху: в Ко-(- Т

та членів полгзсікій К'оисер-Кснт- р

Комісії (д-- р д-- р Ва-- шо при Каледж

щук Т8і II Чайко) Збори тривали ст„ відбувся в середу 9- - березня

5 годин критикували мину- - 1955 її реснтпль - попис на якому

лорічну спілки

і мали моменти високого

паньк'н хаті І голова зборів Осип Боіі- -

ко знову виказав себе незвичайним і о мистсцтваНа попнеї було 200 лю

і їх повному

ладі кінця

завваги ле
днр Анна

2 1955 2 1955

8 год 8 год
ТНЕ

"

Клпсика Екзотика
індійські

танки
2 години 40

танки

Всі номери виконані в

Власність студії
світові майстри

При

575 Квін або

ввесь час

Квін Ст

1615 Дюпонт Ст

гро-

мадської

Укоаїн- -

співали їм

інших

„друж-

би"

організіїш за

протягнулася
за

такій святочній хвн--і- ні

злооов'ї дожити

листом Петра)

ТІКХ'ВІТПСЯ

понхоліаь

уже
цінують

її

бережніше

на

"л

молода

та

здобула

комітету чергового
трьох

Пелех

сильно

наша землячка виявила поважний

поступ у свому змаганні то оста-

точного опанування форт" піяіюво- -

лей серед них бапіто чужннпіп І му-

зичних знавців та крігтнкіп Часо-

писи принесли про цей реснталь
ширшу згадку Наталка Нстров-ськ- а

кінчить крім цього в червні нр

вісоку музичну освіту на Уніврси- -
теті Торонта — і чи можемо тільки

і сказалі що її осягами радіє вся
українська громада Щасливо далі
Панно Наталко!

В книгарні Лрка" 575 Квін ст

Вест була мин тижня чимала сен-зац- ія

коли виявилося що поруч

Аркн' яка випустила досі більш як

100 українських пластинок і приго-

товляє дальші за таку продукцію

взявся і Базар" у Монтреалі і дві

перші пластинки його виробу при-

були вже до Торонто Пластинки

звуться Ехо-Рекорд- с'' і на них на-

грані чотири нові композиції І Ве-соловськ-
ого

повільний вальс
-Б-

родяга"

тзнго Чудовий сн" вальс
„Забудь" та полька По півночі"
Нам заявили шо Лрка" не то не

вчзжас них пластинок за якусь кон-

куренцію навпаки — вона втішена

кожною нзою мистецькою появою
і на докзз цього пп Кліш і Рошко
особисто гечляуутоть та власно-іу"Т- "

питають иі нові пластинки
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ЖРЛІНСЬМ СЕНЗЛЦИ Вітаємо в Торонто!

Сергій Дикун - трагедія одного українця
Ч-- П' Г'Г-'- --' =цвт'-іШДійа!цши- и

к&чк&жтгаї

% світі діються рчі щвнпяда
ють на секз щінні фпьми — і один
т-ім-

ін сенззшннин фпьч довеїося
ЇМ 1 1 ГН р А 1ІТН

Ьв кінець 1940 ркл коти птіе
рів-ьк-

д Німеччина розвий 1 і вже
рік т и Піщ ті якраз н ікнн

іа своє ярмо Ірінці Гоїяндп і

Беїьпі За той рік я вже встиг під
ти в-іт-

и ранен Пьвові німець
кон) бчібою нг на міпиці втік

ко і л отесні армія нісіа ви

зв и ння і вчодіп і до столиці Гі-лн- ш

ні і Во тости з під самого її но

са нри помочі м і
' тговііків

п спішити за Сян що мів стчтн

в г иіи крдінм міл Ріичом і

п і'лзиими Совєтамн — як це

проісзошівав генер п пбернатор
Франк Встиг і лі ірештовінни на

самого і тнетопаді 1939 псребтн
5 місяц в гестіпівської торми в

тодішних порчиновіннх п біднн- -

ка в Корост та Ясті бачити без
ііч страховий і пи кінець п ятого

місяця Вінниці дістітн навіть по
заїчний присід зондергеріхт
крікаї' на три місяці тюр
ми фюр бефорцігінг по ієн інд
юден ' бо я ці роз мів ше тоді що
Ііімеч інна спрнсягні іася ці дві ні
роди винищити і помігав та ря

твав іюден як міг 3 тюрми Ясті

пімандр)ііав я лшьн здовж то- -'
'

літного кордоні їж ні оііццнн
де в мі кчасі знайшлися мої зн і-н- омі

то теж тік пи від внзвокчі
'ня — і тм ночи від питі ні го ока

гестапа що прнгад по мені в язнн-ш- п

коти я хотів взяти працю в ко

онорттиві „дав себе зловити ні
пр щю ' ю Німеччини де гідав за

ГбИТП С1ІД ВІД ПЄРЄС11Д1ВЧІВ В

кінці 1940 рок я ви є мав зі собою
7 місяц о стрішиоі праці в копан-

ні потасової соїи ко і Прсфсті
її 800 м пи земтею І врешті в

тистопаді діст ївши ітаків астми

--міг пибіїгіти її арбійтсач- -
'

ту та ще и том то я зорганізі- -

вав своїх робітним крннців раз і

І

и раз іютіап в конфшт з упр

іюм кі па н ні які и хотп і мене

позбітись — гк реведення ні ні

ш) пр щю Праця біп 60 км віт
перш го місця в таборі Таннік( р

зі се тм ГснеГ їх 9 кч ви Ьсбри
її трсііпаін рооїтника до ьантинн

І

і чі не іистпи тди

Якби я м иіпнеїти цю статтю

по фршцізььи и прочитаю б з

цшшістю чим і ю нодеґі тібор Тан

шкер 0ув призначений дні поло- -

ні них францізів що працювати бі-і- я

біоци іитостріди і поверх ти

сн іу синів францізької зе%пі пі

мені к і парта з кпи 70 вояі їв і пі --

і неситі німців майстрів іпріні
табон і я — (Чіпіоі ии кринеш
н цш іпнптпнсьі ні неп — оце її

б 10 псе 1ОГО НІС! ІЄННЯ її СІ о

І С 1111 1111 01 ІО шо я не ЗШИС II! С -

бі ир с тодшіних моїх приятетів
ііріицізів і цоіонених З ЯКИМИ мс

ні б ю сіворо заборонено і опори

ти аі" яких полічений бі то т ікс

СТР ЧИНІ ЩО ЗНОВУ 71 В ЇДІПОСЯ в

тих мс і х які я мав допочапти і

рятіпіти иоді її таї и іменно ио-де- и

Ч бпи сіред НИХ I ІДПОк ІТИ

п ні арі і чесні тріїопиіи події
щ і'гі піп року не ЧПИ НІСТКИ ВІД

н шб їй і піх не мали ніякої допо-- М

III ІІПВНкІІ і яких тр іктовано ІІК

)іііріоі( що 3 1С11ГОННОТІ ні по

стінні зніщання з їх иодсі кої пг-ікст- и

Ь в серед п ЮНІ них і один

з гирскт рш відомих збройних фа

орик і І р інші на прппниіе Крі ю
і 1 і пі про це ПІЗНІШІ бо 1 віт

ні оіо я не взяв сбі ідресн При

пню ті чи ні омі Крезо що не

міг тати зн іти іглжині що він жи- -

1)1 II І Ч-і--
1 ИІПІІІ ІТИ ТІІГТ І ІЯ1П№

сіпати і сам підніс ні пошту Лист

її' шта зіверніїа проведін сво
ре ендстпо і Крізо ЯкОМІ НІ тнж-те- ш

відібрано харч таки не емз їв

ким передав піст Французом —

кал їв він і не подав нюдного прі

звища

ск він — 26 нтиии есісник

шо оів життя і тієї

францзьміх пот неннх

Г' рднй ЦЬОГО " Я НІКОИІ

не зібіді' причітання 0м
також її к п прибів

'астів ІІІЕірле за вечерою Пр

поставна кіль

серед них Ч-- мі ви

від Совєтів' Я

що ждаїа там неминіча

смерть Гючі кпька

ких м про най

біилчі М нь" го н зрбні це

ьія ге вра і ення Гі — виповів'
він ми т к стрі'ясм надін дер- -

шчи ПВ І МНіЦЬ Я б) в

тоді з іск ченнн такою виповідаю
Не знач ии и і іі час їй міа Ста

инон і Ппсроч різшшя невстіїка

Чи Генміті Швірце маиі 6%- -

Г ріЗкЧСНТН Щ ИНО згодом ЩіИ

н згодом Я ЗН ІВ Щ 001 М ШИИіСТ

мі бюр о ти його коханками що

о ти з ним зчін і які в час рід

КОГ ВріН1ШНо(Г" ірядівіння СНДІ

ти зд опьш і на ного бюрк та до

звчяїниомі бавнтисі своїми рч
а4"1 Ь зрештою Шварце рідко

оміав вішці в бгорі Він чівіся- -

к' інтереси і з них нанбпьший —

продавати 1 розд ровівзтн ше ш

шим кохшіам призначені дія не

потоненнх франт зів х ір--

Ч в иьом поміг їв іюм совісно

шф кчні теж з тих воєнних зто

чиншв іш розпхів тижня на

тиждені а ідічн в сіботі до своєї

ФР " тедвн доносив до авт пр

важкі ватізн набиті краденим ви
потоне них харч м Шварце топ к-х- ар

зг Д іні дві м ішин сткн і пекар

що привозив дія фрінцізів хиб

водночас іпевно добре зобовя

запни кожної їй дпі торти ті
си Дія Шварце його гостей —

ие б та справ кня банд і іи н я и

паї ся 1 ииіі беі ч

СЯкИХ НИкІЇДІВ совісти

Ьо прівді сказ іти придіти дія

цих поюнених не б ти нінпрші

Я точниіі впяд цю спри%

бо і ммр і Шпарці цоч вшн їй"

я вмію р втн радістю накмн)

ти мені В( сти кіонн інигі тоб

ТО кОІ НОГО ТНЯ к%ХЗР ЯкОМ) Я ПІД

тяг їв як робітник митним дикту

вав мені іц пін з%яіш дія ьімп
і стріпі я випне%вів це в ріпорт

і книгі і п дсмоввів з

ми п п пі редних днях продуктах

Зппти тел шно то поюнені як

ті іц працювати при івтостріді

вві і чнея в Німе нині іпіітн і че

пріиюючиїїн діст ні пи оі речі ті
'доорі приї їй ш тін ки м'ясі і топ

шіп ні и сирі ц%крі мірмсіядн

овочів нівіті вині і м цінового

сої % нпівсі збпі тен порцію

хті Чкяірптом) що її ииисі

вав ці проти ти як виїзні н і їхню

і і ііічісбіїиі що дістівни по

іоіі(ні і то розб із ірюв їй Швар

1е 1ого кіміпнн твердж з поп

імо шгпопідаїьністіо нодеіі зі
непосильною пр пи ю обкрчаїи до

Гоіпінго панм

Прецес харіїпіння бін таб

рі тікші фрінцузіи біт ні вр ні

т і піти їм юрн каві по

Р) ше пі юіо нони іш їй ні ш па
ієні п дтннкії аптостр іди н і пр щю

Ко іо 12 оі їм носити
пні їм з поік м п бані і їх

кпім ні місін прті Ко пі и по

нп інртмися впе ісрі з прин го

ічні і 6р пи чорні ви п ром І

і томи іпіірні них причині

ТИ і бір ІЬІІІ ВС І ІЬНМИ МИ1ИІІЦЯМИ

М Г) II ТИМИ II ЯІ ІІХ ми

мінися прищі І МІЙ ІШ ф ПНІ II

п ікликою кохіею пиіапів на

км нин бір ік г іря і% заііі ди дні

і т січі стріп р чнарепі хірі
мхі барібоїі н якій т%т і там

ПІНИШ ІІ1Ч1ТОК і йти чи того пр

Ш0ГО Ч ЯСІ ЩО ВІЄ Н ІІІ1Х01ІПО

лтя і омпаїїи піна Шварпс Крім

1 1 1 ди 1 1 ріп і став і ні н і о і н і

го піст [о шмат юрною хи-

бі з завенікпм пів коробки пи

сірніїкіїї шматком м іргарини танііиииі ні м ііпім ш-- ! іі"ч чца ні
бі то — псе Зі тих три
пі її Гп її ч Тайнам р я нір ілл не

бчінв пкоп сі підхитения від цьо-

го тр іп юго меню і харамха з

б іработі біта н іИкрашпм засобом

Н' І'оІ' і Ч"и иі і п( з її ішлш п ішиї

п той час — м'яс і і Крім

т( го харчі поюнені дісттатн з

свою пр шю це невенічку пі пню
сметанними бонами Ш" їх звані

крігсге-- ф щось ЗО

фен пдені І за ц вони могти ку

Н ДРАНУТА

ВСІ РОПІ АСРКУРАШ1

ні життя віл втню віпалкп

хеороби і втечі шпитатьні й

на авта

ШКиаЬ і 4% Тоггпіо Опі

Р речі що не забівіються до пі в іти собі в мито ножики

ечерти Так до смерти в кожній по до гоїення гузнкн П готки ті ш й

рі дня і ночі прнпдію в їм прізвн- - піяшку пива Нійбпьше іихо бую

ще комінданта цього табору най з тютюном той що прибув їв до

іотниого садисті якого я булько кантини був призначений дія во-

ли зустр'в п'яницю і розпісннка яків сторожевої команди і німців і

що находив насоюді в дошку ію- - мені бі ю заборонено продівітн

в піні тюднні Це бів той спрівж- - його фрінцузлм дтя яких тютюн

ній воєнний злочинець проти я бів тпі мі тоді коти вл приходив

кого я нікоти не вагався б посвід 'з Франції Зі три чкяш мого побу

чнтн хоі зрештою нівіть серед ті в Таннакері тке свято бу тс тпь

ЗТОЧМНиїВ Н1ХОДИВ Я ІЮіеЙ 1 Не Кц різ І Ч'Ж'ТС собі ІЯВИТИ Як

міг би їм робити иікі ди Ате іін — фрищізи страл д пи під ні то і як

Генчп Шв-ірц- е низького рості ис вш орнстовівано тс н нахо- -

з отхтим віл скспісти і пияцтва лив спесіб тому і цьочі дати зів
ітина

паном смерти

тисячки і

з — його

Піше

я %в'чері і

п

читгз чеє поріченнг
кі зіпіаїв
втікати відповів

мене

і розказав та

випадків і моїх

ворі

в

на

иісни

з

і

н

к

і

°і°1(-"н- -

мав

з

н

її виданії

і

і

гірку

впоіині
іаряіі

з

З

СІМИМІІ

поі

МІСЯЦІ

товщу

інгененгетьд

81

ьантнні

і і яч ь її і П1-- -- рій зн

ДО Ди І І ІМЦ Ч кЧ Я і Д

к зиіігннпр ііви ікнім іім

ця шо шиї в д нчнп її і от і то
разі ввеч рі приходнії і І 1 Як

Д В1к НЦЯ КПИ йми ЦІ них то

ні їда ті нк пг всім її р і т ні

кш німині і в які мі і чині ш %-рі- вати

віл 6 оі д 9 оі нвеч її г
пр сить пр дати ночі ІО п ні "о

сок Я сьалв що такої кпьі остн

ніяк проіатн ні ммі Стіхапте

— к іже ви ц не дія мені ік я

хі чі м іти дія французів Ви не %-I1- яте

собі як в нн стр кіпоть
в час ирщі иід того щ не ч ноть

що заіірині Зрештою ви ірон
місті це бо ьи сип кіреці
Ні знав я ппстіп це німця чи

ні ате пр лав ночі 10 штук Сім

розпитав чергового дня французів
який то вовк 0 це хороший хю
пет сказ ии чех він нам нівіть
свої ципрмі відпродує' — і вії
тоді той німець ВОЯК (сьогоіні III

тячтю иоі прізвищі) м їв від меж
зівжди стін мі цигарок скітьки о

ТІВ

Чи бпа інші справі яка и
сі огодні мене обірює Цс бую ПИ-в- о

Щоденне к інтнн і дістав п і 600

— 700 ппшнк пиві припаї ю —

по 27 фен піннім п зносин їх з

візі п реріховівав і розріхп%

вався з розпроаїжі Кантшп рз
ира%ата псе своє без націнки і

тпькн за пішо казні мни Шварце

брітн по 29 фенігів зі піяшкх

Францізн мігін прнснити впію

рі іників з бірікіи і кіпупіти о
оі це пиво зі свої бони при ОМ%

Н ібПІ 31 брікОМ 1И11ЮЇ іаИ ПОПИ

щиро з цього корнсташ і бпи дні

коні я пипродівап за один ш мір

псі до одної іпяиіки Ате стринче

Гу то що інше кПН Щ" 1111 11
іш и перегати пторгоіпні грі ии

Ге п мітоїн ІІІпірці пін обріхопі

ВІВ ( крі М ПІЯШкИ І II ІЦІІІкІ 11Н

фнпгп НІ П1ЯІІІШ і пін ВИНІ і

чіпати сі бі і спиіПно пкппії ш

пень дпа Г °0 мір і і сши п гг~

(} еть їх Гріпхе П II 1 чім

х ївся опіхшм ишем при III 41 І

не мап ніяіою шпиіу совісти що

тік іср ви і нищених цоіонених

і о і н п місяця 200 ю 20 м Ф"к

1111 ІТкОМ 1 СПОЄ1 і Пк ВИСОКОЇ

III ітні

І

1 і Ге іьмут Шварце був взагаи

пуша чаїапєк сказ пи б моск і- -

I

и Ось він бувало іюпоіудіїї дістає

не кд інію ннпіу енергії Геп(р
' — пиіпикує со(білемо уряімчти

г іє стіп цими призиває псіх ю зні

ті знтянє чи и обмий іоіівку II

К1НТИІІІ чи стін тоїпру с згідний

і кпи і і "іо проіа 1 1 чи чисто на

поншнх Потім розпашій сідає за

стп нитяне ні ісі писі м і При

ні сіті ко киому піннії у вині

рон пі є мені Я приношу три —

н ии і обом ч пннн'сткім Ч собі

прмік сіті Я пичоїпяіоси що ис

ниі пити іін впиваюсь І не змо-- і

у ріхуіптп не вкіїип приносин

Пи ні просто I ПІЛІІНЖ I — ясно

зі нкиіїсі пс Міні сіпиті к на

біоркі і ниті жарти шо ак піхт
в иніті Я куіюся кОІО свого сто

пи а і нічо зайняті го Гін ироцо

К1Є і мене ІИВІТІ сн їй не прш
к ин і міє н нп і Мни' — то мене

і і о їй я ібіпаїо його пін ми
Ви ніж пи тзіприпі' Ви не иаііє

тесі то типристпа' ' Чбо стають

бі з кухір м кою бюрка ПІЯШКИ

п рнах і ІІІварці роповітіє при

шмат їх безерочно поірбніп сію

їх і птіп і и по і и Нухіїїяпуті

я згиіпюся паї стп Ч наш кап

тингпии таких пригод не побиті '

кидає пні в м н бік і псі смітті ся

Ці іряііпання ' бі ні дія мене

мі р її ною мукою Куди мені бу-

ти ! ТІкОЮ Герм НІСІ КОЮ -- рОЗМ І

XI ' КОНІ я біп СІМ СІМІСЬКИЙ г -

ред чі ких І дивоглядних нодей

коні лрхииа з сином зиїишиїася
біт ті бон ні і виками у 'ІівшіІ

і я не 41В ВІД НИХ НІЯКОЇ ВІСТКИ ось

їжс рік Я був щасливий коїи ви

ривіпся в каїлину і робив у ній

іал Ьо зр плою погано мені не

бую Впрівіі ні п іперах я був

помі пінком кіхіря" пе в кухні я

майже н робіт їсти бу ю що Ве-ти- к

хотодітмія бу ті повна ковбіс

сотонннн масіа бпий хиб був

дтя всіх крім французів — І ніхто

ь і' го мені нг вид івав я брав

скільки хотів і чого хтів Якось

раз я поїх їв до м іх друзів ні ко

II I ті ню шо і ними пр Н1ЮВ ІВ І ЯКІ

теж пи п'г іио і повіз їм ковбасу

ми і тютюн аж вони дивівлись
і

Чіе пси почннаїи бути грізні

111' на копанні ми запізналися з
ппнтсі кимн тіт ік іми що затри-- чі

вин ніс пери ні пів дня під

л'мтею бо бів атярм і витвгоца

рінда не ход па Тут було ше пр
ііі( Піт ікн траптяіися г же і в Д'нь
і і прівиїа ввечері і вночі Швар

іЄ зиигіє бвпо звечера з кухі-ро- ч

ло рестрачі в сні і мені ні-- І
кі-- іє Я там і там як би був а

ппч — давайте знати по телеф-
оні" — і я брів пап р та оіівеиь
або книжи та й сидів коло апарату

її г- --

иіигіл:4-ііт- €

РЯЮтАІЗй$
Кіі #їсййЗі

V іі і іт5ужя
ст-впл:-

-

ь

тих днях Торонто матиме ш і і

ну віт іти дорогого п стн іоюні ік
рпнського Робітним го Сі юзі і за

стіпніїка ирезиаенті ЧКК Ч Чнтоні

Ьітіока Цей видатнии і рач ідеї

кіш діяч народився 149--
1 ) Збаражі

З їх кр ііна 19И р всгіпни н С(

потім 6% в в СС До 3 14 приїхав в

1922 р скінчив вищі сиди в Пси

Ви любите
АКЦІЯ ЛЬ'АЬЬГ І1СРЛ —

Що МОКС зронили ішбон

бїИтНЬОГО НК5ІІ1 ЗІ 3 КфОВОН)

ІІІІИ1ЯТІ1В0Ю — про ис ЯСНО

показу с нам діяльність сіні

пісника опікуна па іа ш на

рочі без неркни кніечяііа п і

ризьких бідаків Пою пяіь
нісіі почалася тонно к зимі

нин року Живучи н робітни

ЧІП ІіЛМНШІ СіСреї ПІ]()ОІПС

рш купшн старих гечеи по

іон іч (як V пас колись 1а11

іс іеси") він бачнії нелику бі

сере і людей зокрема к п
прнво іу бездочпюсти ІСоЛЬО

спьпии бр ік мешкань ч

Ф и і ні і спричинив ТС ЩО Г)1

іаю людей оиіпипося без іа-- ч

ні і голоіюіо а не особли

по іі икро далося тілі їй в

німі Ьездомні лкпи часто з

м 11СІІІКНМИ дітьм і типи III-с- я

по влицях Парижу пере

еііДкували н і лавках у метро
а коїи метро замш али — со-

пи пихо ш їй на Вч лиш щоб

робити безконечні проходи'
Тими ТО бСіЮМІІИМИ лкиьми

гирпіпін зайнятися Гп піни

еняшсііик — теїігр ііінгої о ш

юмии — тьаббе ІГср При ю
гюмозі е'оіч приятелі 1111-фо- пн

риі іюч ір іші ииібиру- -

I П ОТИХ ІіроЧОКИХ" 1 зшо
зіппїч до н літ р д'акси" (шч
лькних іомпі) Але пс вияви

іпі кратя і морі То її піп

чан к ш з ними нпфоінсрамн
по'іиіііь бу іуріти ДОСЛІВНО

дахи паї го ии ами" зо сп
рих Ніт поікоіаііпх нагони

скринь бочок і ти та тіди
примішу о пи псіх бездомних
У короткому псі В ОКОЛІПН

Паріькч ниросіо шле містеч
і о ніс назкіні Гмаус Що

її) зіпа ноно бч ю збудоване
без ІОЗВОЛ) офшппіих чинші
кін ті на горсш якою не хо

тни ніяк про і пи парохопі нп

фоіпє Але в пі ому ЛСИЛИ ЛІО

тії ш істині і можуть при
сісти чи прилягти на иужлен
них у статку наніїях своїх хат'

ОСІ ТеТСфои 1311 нить ДІЮТЬ зн

ти що атярм 1ні іикаю „гасті з

в як м Швіріїе або пиячить іб"

мас в кімнаті якісь нові фройїяйн

І перскалю Він 'бо іде або ні Т

лі я йлі до шкірного вчртової

і сотні і повідом іяіо його Вояки л- -

тять до 0 ірікш пошнених зами
І к іюті івері з кидають ваКкі шта

Си як у кінських стайнях віша- -

юті тжкікотодки В кождому ба

І раш ю сто бо й бітьшг-- фр нц

і з о щ замкнені з лі хом стіхи
юті зтовгроого ОТУ моторів під

тмним неб м %ииа собі уявити

що дієті си в д) ш їх них людей Ніс

тя июго воячи іасггь світла І схо

ДЯТІ ЛО СХОВУ Я ГШІЛЬІИОЮ ВІкИО

і сиди і при текф "' Серед ТИШІ

і ПП1МИ гіднті п над шми смрть
я дмаю нр миасиих францу-

зів що збитою гр мідою сидиті

з ічкіїеиі в Т'чних б рак х Якось

в розмові з Швір- - я ка-- ж Гіомі

шо і є іи іюдмю {'микіти ш їх ба

рзки бо м таб'о оротованиП І бе

релеииГ а рч би н дай ііоає впа-- -

бмб ми м и б страшну ткл

сі к місакрі Чіе ІПвтрие р'біт
поважнг обіичч1 НПІ1емеі' не

звршіє Не а їх приятелі кида

кль бомби х й знають1"

(далі Оїде)

гйша

іитв неї коні 5 нівсрситіті Від

])ь до 1913 пріцювап V редікНІі

тнкіквикі Ціродня Воля потім

Гн гирекіор м ць і о пиїлвництиі

Від 1°4 р оинює країна мій Ро

Пінінни ( ноі оції і н іАпопажні

тих нішіїч асі кі р тини іші м і о

них інсінтміШ

ближного?
чисто ІЛ І[ ІДОЛІІІИЧ І

Той трапити ті іпі її о іти
іаіии Оідпщ роїнні померла

іііінні і и аСібі ІГьр лііро
ти ю спсІяі)с %і пік гра Оу

іівііииіні ні похорони ЛЧі
]

ниір пршчів і і ним кчріи

іти нькснерп благоліпні у

її шоки
Ні і іоі нори прорн їлася о

іони піна пан іміос їм л

і ііміінч ч іерцяч ІІ ани к

1%о їй по ю %і піГабос ІГср пр

іоюеину рімо ін иом іре

щ ц ті пияч коти — іа лі
пи ти чіт л роиюрядичш
еіи п яп ісіяіі и нп і тич'
Коли пін пииив що її іаіпи

ю її ііииіп Пірііку плиіи-1- 1

II мої о іпіфонісі II І 11(01 о

III НІН Н 41 піики І1 іти
олц іаеисін еіарпми мс

б шми ям і)оі(і%іи збери їли-

ся на лрнхіх та н підпалах
'стіронинішх французьких до-

нів і палати Ні пою адресу

приходні і іроиісш посилки

ні і анонімних б її піт а ім'я

і іссрдсчііі іа%ш ларчіоп ю-іо- ю

і Пріпяити Ні шрисмш

і ілл імлі ио%і ю пісно лиш

шиї ЬКНІ ніч бу їй СЛІІІІ фір

ми піл енерш м %пісріял

пі бч кжч 1(-и-
е

и'аббе
II ер 6} ііі є ісіаіііім конфорі

ні шми л ні бі пі и які юс і

а и їй її бо ік їх і я%іач Оіі ис

даіню ні іб Ю(Я иі ікри 1 1"

ік тої серн піч іомпі т 2)0

1 ПІК ІІІІІЯ1Ш Мо%ІІК III іс іин-пям- н

бч п н ня рп 11111 І КІН

іііК її номері і іиіипа Ьу

піннії ани них ломім с і ик-ікіч- но

іпіфоиісри и ш іпі і

ГН пи по ні іиііях бсм іонні

по їй Нони лкпіоп ии пгу
з і сі оіо нрііпо яі іничаині

робмннки її 1 1 черюю мені

МИШІ

11 'ібіК II ер ПІ' Н1( ІПІ

мі її іімокі іюіиімио а пою

ші п нм ііі икі і іпначп і шо

іімм ниііиавиїїкн фпімові
пі іириьіііп і и п рчтиіи фільм

„Шіфоніс ) Гнічса ліичаи

по беї інші 1 1 іом і и части

при пі ому ргнкгилоея його

ІІІКГПІІПО ІЛ1ЯІ1ИЮСІІ III 0 бі I

ний сілшкник мі шпар похо-ди- іі

і арипої ратичної рош

пи брів участі У макі" (нро-тиіпміиіік- ин

Гезислаис) та

зрпу а іисіи рііиіи сгаи пос

лом ю паріиненту в якому

холін перенести в липи СІІОІ

іпяии іля покрашіння іолі

пул "аріє інснірінпписі в ньо

мч іншою ііпгітя" и ти
спис сроі Гпагоргпш чзіуіін
і нпфоиіьрзми

ПОЮ 1ІЯЛІШСТІ ями ПІН

пл іавея ті сііраня ш окі пасі

€іо не чнакічи сну ні сі то
чиїїкч принсс іа ио%іу і іа ку

исигл і шн і ичерпании "о

крпо мчсів піти на іплнанни
ю ііігіиіаію Та и тт ночіми

при СРІТ1І пни і'їн сі їй тьір
„Іоюс ікнеи бет голосу"

про сі'ОЇх люблених иііфоні

єрів До нх тса і пі спряму-га- г'

ееое гізиГянс иригп іння

а еони ибраиі пере і гоїреші
ком сліхіНі мон голосу про

рона того хто гфиі'срнув їх-шо- чч

литтю — глузд Л В

нон прі са -- ч- аигьх М КІ- - V т ьчт
ЧІПОРІПОВМІС ПРІ чстчвництво
иччшіоі п і сім клпчді іірчш

(1 М її 41 III (ТИК

ІІаПипіша ікріїнсікі модерна крамниця іоміїииюго статк

іимін її псюго що потрібне н хатні ом госиопрстві

инчцчі но ш інкіїЛ вибір тсісппні мішин ю іірани кхоні

машин іо чищений і т і
ЧІСІІЧ І СОЛІД1І V ОІиіаІ Ч НПЯКІ НІНИ

ДОІІДНІ ЧЧЮВН СИЛ 41

На сипний ириноінмо Вас іптом без зобовязшня кшп
ТІЛІ ФОН І Чі 3 9637

Асекурація для Безробіття

є

Громадською Справою

Нот %пе поичиие ЗІНДЗІІНЯ

іиічоппі ирліпо для беаробілпнх

ІІомпіпе фііпмсоно н члсі безробіття

З і минч тич тринадцяті роки Комісія Лсекур шп

п бе робітних пиилітилі $7Г)ІІЮ0(Ю() бе іробпиим

Ця у і луп с для Нас безкоштовна

ЦЦЕМРІЛУМЕИТ ІНЗиКАИСЕ соммши

(' І 'Мигіїпмяі ЛГ Шччоп К І ТлІІоп

Сотії іччюіим СІиеГ Сошіпіччіопег Сотіпіччіопсг

Д--р Арнольд Марголін

б диііліом ничннп иредеіатшк Укршісікої ІІіродіпоі Рес

публіки у Лондоні іі 1 ІШИМІ ют

перший раз поміж українцями Канади в Торонто!

В неділю дня 20 бере шл 1')'3Г р п залі Українською

Ппродпіоіо Дому (141 Лимііиіікіі сі) ні запрошення

Української Робітничої Орпппани (УРО) д-- р Лрнолід

МЛРГСШМ ииіолоеиті доиоиїдн ні іему:

„Прогнози про майбутнє советської імперії та поне-

волених нею народів"

і Р ЛІМІОЛЬД Л1ЛРІОЛІМ (анідіиськню походами-нн- )

— іраїкоїшн іромідяпнн Уїсршісіїсої Дсіикани іпи-ііічіп- іи

по іііпчннн діяч аиюр кілі кох книі — ие нпаі
юми на сни понаапіин шк дні ше праіііос н користі ііизіїо-лсні- иі

яріінеькоіо іпроду (пою доііоіи її ииіолоеиті и ук

р ПИСІ ми мою

ПОЧАТОК О І ОД 1 І ПОПОЛУДНІ

Продіть завчасу щоб не бракло місця!

Укршкіка Робіїнпча Оріанпанія
'Рілмі її Тороню

ШЯЯЛЇГ£В£Х2ЛІШіП
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ЛІТЕРАТУРА МИСТЕЦТВО НАУКА

РАЙ ЛАПІКА і ЙОГО „ПІДПІЛЛЯ" В ТОРОНТО
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пісень

фпьмУ

„Піапілля" одна героика в

„„„
мадянином

фільм 6дуть

у

Андсргравид дра- - піший
іиічі- -

—"

з збудувати 150

в'„„„ маГіуть

швидко в

для

в
„ Р1'"

ч поеті
В УКраіНСЬКІИ '"

життя Голлівуду в

патрютич- -

Відо
подружжя

організація театральний ансамбль

Заграва" в

з іш'ш комуністичні Ппппля"

фільтраті

єпархіяліннх
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люк і як исршорилноіо кольористі

В рлз ч з О Гришен

коч і В ким — х крітські

мілярі у Франції пробили ві

сооі вікно ло французі чис-

ті ЦЬКОГО

Ьотьшешшьиі віршороби вже о

дер кпи паї із лисіти поезії про

кріу і романтику' вивозу

молоді з

таку шршовіну іптку чнта

ечо в Радянській Україні Ось

урі в неї

Вжі трет і день
У

Мчить позд рейками дзвінкими

В НІЧ ЇДУ я НІ ЦІЛИНУ

З моїми друзями
Ці ми зима сніги несе

Хій свище хііі —

мотодість хсе'

швидше піровозе'

Під пзровозоч
Нехай по затншках сидять

Твадцятитітні бпоручкн
"

Хай цокотять х х -- н н

і
Та жхть війти в

І [дачи -

3 нзчи женихи'

І не в такс і п їздічн' -

В Кнсв проходить

тешкнх л 'сягнень поодиноких о- -і

Вке виступ мис

Харкова і Оді тп

6х ти гродечонстрі віні досягнен

ня в і го музич-

ного м стецтва предст івннків ін

дустріяльнсго І

В Стл'— ставвськй обтісті

радкфіковзно ' чати

гхччочовці) такі цпі райони Гвоз-децькн- й

та інші

рід бтизько

40С сіл"

Хроніка справ

Як Латератрнзя га-

зета" з І ііотгго 1955 в Москві

-- „„ і(іинГі пгч □ з нагоди

відоу-ва- є

часопис

--чодні

Олександра Довженка "іякуючн

прнвіт-іпн-
я ювлят висловив Н ІД1Ю

кіноглядачі незіОаром позна-

йомляться з його новим фпьмом

Клюо київських письменників

одержав добре устатковіну кіно

залю В нін висвітлюватимуться ьі- -

Має

рені В клюбі плянуюлься творчі

вічі'рн кнівськнч поітів прозаїків

салнриків з учістю критиків і чн-ті- чз

і також творчі лчетрічі з с '
модіяльннмн тілантіми Г ловою І

клюбч є письменник Петро

Панч

в Ста-лін-
о

на н іраді донець-

ких письменників були

підсумки другого всесоюзного з'їз

ду письменників дискусії

1 Вільного виступав кри

тик А Клоччя який закидав ч сц

піснях ітьквши- -

Панісі

дужість до їжання

кувати свої твори в обласних

здах Поет В критикував

правтіння спілки письменників Ук-

ріпні н СССР за недостітню ува

гу обл письменницьких ор і

гшзацій
Міжнародній Музичний

голові ю якого є п іні Сараг іт

ішіз заступника італійського пре
(

[міері плашвав в Римі концерті

Ікіясичиоі музики прогрічі яиого

скл ід їлася з виступів визначних

спів іків п'яшаїв ті ві- -

ольончелств В концерті висту

пив також молодий український

нор студшт і'ичсьмії консерва
фільм Володимир Лунів

сописи поділи незвичайно прихиль

ну і рнтику про виступ СШЦ1-яльн- о

упігу прилпіоючи ПІІСОКО

чистеці викон ішио чкринсь-ь- и

істори тич дум ідо їх нідспі-іп- в

сам никонмочи супровід
ЛііичіІ Фпоронич фрлмцузіка біблія з інфор Лміін=:Гс"г:"ггл „ р- ----

ч„рпп л -- --
пиставки вшііувачі О 3

Щікі

міляр

ЛІПША ВАРТІСТЬ!

українські

:Д-Д-
?

Г'і

'~!!&ЇІ&3№5%яг

тучки

ластей

інініятшіи У крітського

геитсі і К тюб

рситет іаштоцано

тин країно пісні і т пік

УСПІХ

виступці ІучкТ

біпто

СВІТУ

Віршила „виїзд"

Снятинський

культурних

Форіпчсь

ХМЄЛЮКаПР°іРамафсстііаііосклідаіся

Микитюка у ви

контнні б са Пар ишвсі кого і з вис

лпм т грмш під кер

Імнс і

О Християнський Голос' щ

Іу Ліюііхі ні вмістив тек

сти листів що їх отрнч їв апостолі

стилем зтобутнч своєю ськші взнтігор архнєп Іван Ьуч

ЧИСТСШ КОЮ ПуОЛКОО МПЧ1Ш ко від кірдичілін

ціниті поша Ші трихитіно віїгукну шен ні

іюго творчості Пі різ „Вч КНИГИ вптіної і оди

поктз їв чінже шо шо роковин зкнувшня КНЯ 1 О

натюрморти портрети квіти юр юні У лис

з іа Селіне (мілярсіч тгч ВИСЛОВИЛИ СЦОЦН 1ЧЯ ЩО

і иш іп кип в И1 Україні прниіе і рстіпи- -

і отіни сач пост застиг цИч пер еліту ванням т

її н їх і нвін 4X10- - праппрічи Святої Пер

ПГО
Хло

пені МУ вдкрнвіють
ГТИб

ніттрчорт

Хмснш

Крніспсі
що

кого

про

'

зокремі Укріни

Одну

к з

ділину

СІЛЬСЬКИМИ

вітер

Вези ніс
дичи

щоб

ідуть

поз мис

ССР пн

тешкі сіли си

ж лн білетного

(затхчено в

Тепер офіковано
области

р

що

ради

обговорені

праці неб

існнх

Центр

дру

і-тал-

ійських

його

кочу

Ст- -

пго при

сольових помірні

інцюппі ноі

імходпть

належну

згаданих

можничн
СЮИТ"М

нісі-лен- ня

морози

Здотае

Львоча

до-

повідь

Мухин

іш ті їй хе тім знову свобола

О 3 нірлн запінений першо

іо сичістру н іп пння в У кр писі

І і му Гсхнпночу ІНСТИТУТІ в Ню

11рку підбу юся тім засітання Рі

ли інсти-ут- у ПІЛ ГОЛ ПУ вінннхі про

фі сорі рію п лі Мірютіна який

стоїть на чолі ц'еі вищої школи

Під ч іс іпоіеііннх зібрані дирі к

тор Інституту проф Яків Зозу ія

здіп зніт з дотоперішної иятьнос-т- и

Інституту який є першим Укрі

інс ким каледкоч у 3 14 шо був

віьнінпй Різою Р гснтів стейту

Ню Порк

а: : :♦: :♦: :♦: :♦: л

ВІДМІНИ:

Річ Х1і ч 11 п'ятаки 18 ПІ 1953

Д-- р
І Завадзкі

бчвшнй асиаент Університет-

ських шпиталів Ь Варшаві

та в Новім Порку

ординує

В НЕТУГЛХ СЕРЦЯ

і внутрішній Рентпн

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ

96 Ве Ьоиі пе А є Тогопіо

ріг Бетнрст і Еглінтон)

іеі ПЕ 6396

днеялнгнзиЕ'яияїгові

до влги САМОТНІХ

Якщо бажаєте познійочитнея з

осооою шоб одр житися згото

сіться лнеточ чи особисто до бюра

ЛАЬБ1" 191 ЬСЬТТ ле
Опі

Для пань до 35 років поради

безплатно

Безплатні шфорчаші щоденно вії
6 оі до 9 оі веч

З провінції залучити т відповідь

1 дот
Тел ЕМ 8 9281

дЦVVVЯк?гVДДЛсVVVVVV

АНТІН Б0ЙН0

Спешяліст масажист

Робить масажі на задав-- П

нені недуги біль крижин 2

о домбего парадіж і т п

0 Год принять 9 12 і 2-- 7

707 5ІЛШ г пі іг ІЛІоог

огопіо Теї А -- 1 0976П
о

—"-"-" і пі— і гч
--
1

Р 17ИЕТТ ПО

ПОХОРОННЕ ЗЧВСІСНПЯ

і обслуга ічбу лянсоч

3299 Бипсіаз Зі "У

Тогопіо Опі

Теї ЬУ 1176 ІЛ 1177

ГОЦКМЕП ПО

— основано 1895 —

Різного рода асекурації

телефон: 7 - 7546

11 ЕІт зі Е Зисіїшгу

ЛАЄЛЮ НА СКЛАДІ:

різного рода годинники

біжутерію і діяманти
Викопуємо роботу соі1д

по по уміркованих цінах

Робота гарантована и

рік Говоримо різними
мовами Працює у на

кпаліфіковаииіі годиннії

кар В БАСАРЛБА

ВЗК5~а=Зпітпгі2НЯ5Я

А НЕIЗКАNЕN

6-- 7 ишшум 8Т N

і'Нопр Є С8--
!

ЗисІЬшу Опі

лNVлVVАЛчлл
:к:г:#:'х? х : л %

І Т РАПУЕТТЕ & 50К8 Ш

#
Наіібільшнії склад чоловічого одягу в Судбурах

"' Ніпівготові роплені до міри брання
!] валізки МсВппе спрп ічи Тооке 5 пзття с1пс1ег''

капелюхи ВіИпюге
V

Сгсап
'

44 ШКІІЧЛІ Т — 8Ш)ВЦПГ ОХТ РНОХЕ 0 С641

Кт:::

ТОИ0МХ)

: :'ГХ:гаеЖ' ж :- -:

ТНЕ РОШК НАпШНЕ СОМРАМУ по

ТОРГОВЦІ: Начинням кухонною посудою з алюм у

й емаліи будівельними стру ментами і матеріячачи
Гадсон-бейським- и коиами
72 ОДаг 51гесІ — — 5ис1Ьагу Опі — ф — РЬопе 6 5649

вшон вйотненз имш

„Одиноний діж якости в Судбурах"

К Л А Д : Радій — Праюк — Рефридкерснторіо
Диванів Дралерій КухоньМеблів — — —

Продаємо за готівку або на вигідні сплатні

ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ
гуц-и-и-сагціАґУііі-

іііж

4

$Ш РОАМ Напитк

Ооіа — Огапре — Ьгтоп — І іте
Пляшка 12 ллшііі за 5 центів

іниючні представники — тиВВ" — солодких вод

Опсег П?ег ІІпле соїа игапде ьегаоп ите( игзреігші
ЧІІГІІУ ППЕЛЧТУО Л ІЧЬТІХО СОП --

ОГТ ІДтНесІ

►
Скора обслуга — Замовляйте телефонічьо: 7 7561

ЕуууууууууууухУХАМУЧУАЛАЛАЛ

'
4
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НАШ ЛІКАР РАДИТЬ

СОН

"""™- - "-- "гнько оару Звик ієте н івіть до того що п'" „'"" Просим шформацій про Ва- -
уієтььнк Сказати патьцем НІпрокидається коти мтнн оез „іітімиш назву шу иртню птяни ртдо помстимо„„„г„„и„тпереспє Гіти і робиться тішп Ти Р' """" 3"ЄТ' " „„„ пігішсп й їм я Із

"? п Ф ЗХЬОЛОТІІІІП Дякуємовиходить 1яі Лимії перш іпяніямі найтеж зб)днтн стів'Ня ви поцінних кіштаї
3 Т" иР„ ати і „пис пн Ч сонне „поусього досі --

нщинмуж"сказаного виходить реч тут у є оігенна спра
м ІІРИИт то нервщ осередки „отре знову гнвувтися

0%оть од"аково вДПочнк з гюий Піти безконечно одно-- """ся тпьки в Псйпнп Пенпінг Іісч п [МПО Отерж і їй щиро

III

Коли говоримо про ПЛСВ1Д0ЧЄ

лиття прийшлі мені на думку ка

тастрофа кораоля „Тнтаніка
бажаючи побігти рекорд швидкості!

наскочив на тьодову гору і ця роз-

ворот ного маиіке на половину
Це бв люксусовий паротав і і

ха ш ним здеоі іьша багатії жп
дектуолістн т мистці Що діятися

в момент катастрофи годі описа-

ти Настал і страшна пініка всі кн

н лнся до лодок якн бу то зама
чо і битися за місця в них яь зві-

рюки Капіт ш знаючи иі кора
беть піде швидко ні дно і що тод
ки невснті всі зібрати накачав

тьосувати то міе сісти в останню

лодку Серед інших витягнув тьос

мужчина і капітін доручив йом

швидко спускатись вниз у тодку
В тон момент до книтані підбітта

мотода грна овчині артистка І

знамавши п пошми пиі „„„
т дати вона зати к

т'пТт
і оГвлно

„
1тІ

мкчнна простягнув їй свій квнтої
Я потону ви пащ сходіть вниз' '

— сказів Корабтем потрясти ос

танні суді роги і дівчнн просто
викіінтн на борт спускатись по

дрібниці не бі ю вже ч іс Не чи

тав я чи вона врятватісь не ко

ди кор ібеть іішов на дно той Дкен-тетьм- н

хитів ркою останній тод

ці щ від їзди та Це бв спрівді
ветикии проГі небденна тюднн ь

і на світі таких хіб і дуже м по
Тк проявтяється ніша підсвідо-

-

мість про як) я вже сказав що це

ьона ні д)мку багатьох психоло

гів діє у сні

Деякі спостереження обОСІІОВ)

ють згогад що сн рег) люють нір-в- ні

осер дки які зв'язані з мізко

вим і центр іми Є наприклід ті
ка хвороба сплячка Коли зшілен-н- я

наблизиться до ядра нервів о і

них м'язів при з ідній стіні тре

_„ „_

ртліжуе ці м язи і тоді иастпяе або

сллячкі ібо безсонність Якщо про

ці с' поступає від з іду до переду

хворого огортає втома якщо навпа
ки — безупинний неспокій Ска-

жім точніше коли хворіє передня
частина осередку — хворий трі-тис-ь

сон якщо задня — він спати-

ме безупину Так ці нервні осеред-

ки викликують сон І діють з од-

ного боку на 'інімальну життєву
систему в мізковій коморі ти з дру-

гого боку ні центральну частину

вегетативної системи що лежить

ва дні четвертої мізкової підкомо

рії і переходить у хребтовий стри
жінь Це відбувіеться тттк що зга- -

дан нерв осередки бльокують
МІЗКОВу кору ВІДТИНаюТЬ ВІД ЗОВ

иішного світу Змислові органи не

допроваджують до осередку СВІ-

ДОМОСТІ! подр іжнень — І тим сімнм
людині спить З бльокадою мізко

иої корн приходить тсл зігальму
щння всп т ітипіші системи І тим

самим вегетітивннй сон тіта ма-

ти розпружуються ст иоть в яті

віддих поглиблюється і серці пра

ЦІОЄ ПОВІТІ ІЮ

Діпок і тіто повинні спати вод

ночас те іноді б)ііає тік ні мі-Т- О

вже ЧУЙНІШ і тіло ЩІ спиті

' ІМІ

)кті ісі кл рс тіг й ю напюнл п нт

рпі ріірлмі пп і ерівні ІП II м

Г р Пк пі п

'ПЧ І г К г ОІ 1--

Х')

N в и т я 1030

І Л І 1 СУ І' ти ПП І ОТ 1 1 4") ІІОПОТ

МуРіНСЬК

мпсішьку р іюпим іч
Юрія Паврівсі кого

8П0 іпі 1 ЬнїГіІп Л

з н я 1120 г

Кожн недпі від 8 ЗО до 9 45 вранці

ЯуР наіі РАДІОПРОГРАМ

Богдана Пожарнюка
149 Ітчоп ( НиГГаІо ЧЇ

І

'Хвиля 1600

Схбот-- і 8—9 вечором

КРМПСЬКА

ЩОДЕННЧ РАДІОПЕРЕДАЧ Ч

Василя Шарвана
їпсап 1 аіи іл] НиГГаІо Л

Хвиля 1270

Щоденно від 1 ЗО до ІЗО поггл

ЯуРАШСЬКИП ГОЛОС ТОРОНТА

Богдана Сотука

159 Сог1еп 51геі ЛЛ А І 0373

х в н л я П0°

КокноІ суботи від „п попотудні

РАДЮПРОГРАЛи
УКРАЇНСЬКОГО ЛЕГІОНУ 5

Хвиля „ 1400

Ці пересунення впадиоть в очі най

_ _ іігуі_іЧіТіі11 ПІП І ПШ --)ІІІ1І!ІІ) ишіі ч
- ігсмо

читаєт одної
'

то

що

ІІІ1

ілтьш з хворобі і зокрем і в пряч
ш Є теж навпачні випадки млк
спнть а тло ні мізок не вибир іє
зовнішній подразнень бо ного
Отьоку є нерзчнн осередок пе як
5 кожнім сні він не зовсім приго--
тмшенни і переповнений СОННИМИ

маріми Ці сонні подразнтня пли-

вуть не звчлаючи ні все тт і

воно виконує дивні нак ізн мізко
воі крц — тюднна підносить
ся відчиняє двері ходить по схо-

дах бтікає при свпті місяця (сом
нім6тзм) і т д

Із сну навіть стнбокого мізої
бднгься сам І хоч спимо ми все
таки чуйні теж і гамір під час сну

зівждн нім перешкадк ітиме
Мітн будиться коти дитина її--
П НІЛ 1ґ ітпі-- г п ___

15

З пишається н їм обговорити ще
одно пит інна чом) коти спимо

міємосни всі ті раз г ірні то знов
стртшні іноді пророчі' ізбуджх- -
ючі з яви

Свідомий світ ) нас спить і ви- -
почив іє А те крім нього місмо ще
в собі підсвідомий світ з його не- -

відомими нам осередками та збд- -
никачи Цей підсвідомий світ і йо- -

го шаргг и спить Нк°™ и е від- -

почин іє оо не працює и не то- -

миться кожна люднн і м іє свої
клопоти й переживання менші чн

більші потрясений невдачі і н --

віть трагедії Коти ці приємиос
ті' лмського життя вимотії-от- ь п

нерви і зморять її вона хоч-нс-х- оч

ід спати і зкипляє 1 тоді отой шд-сш- д

мий світ тендітний і нсконтро

тьованнй свідомим життям яке
спить — проявтяється виразніш
_ДІЄСНІІ гоорі чи погані ми зна- -

€М0 Щ° чисто збудившись ніч я

таємо наш сон і н івіть жпліємо стрункий молодий чоловік у брока-щ- о

він уже мин)вся або маємо від товому одягу — ніхто менший як
'

нього прикре враження кріще він сам Д пяй Ляма з Тибету Остаточ- -
був би не снився — кажемо

Лікарі кажуть що у здоровому
тилі здорові душа І сон у здорової

людини є нормальний та глибоко

скріплює її Те скріплення від сну
бічимо й у хворих хоч у них зав-

жди великі відхилення від нормаль-

ності!

Інша справа з інтелектуалістами

людьми сантименту з запасом жит
тєвої поезії I філософії ЦІ здебіїь
" зчвжги вдоволені зо свого

1"™ осі дяльности ті осягів

І ЖППОТЬ ЩО персеИПЛЯЮТЬ ОІЛЬ- -

шу його половину не НЮТИЗІІВ

пійсь трохи до розв язкн основ

них життєвих пит інь в тому І сну

їх невдоволення не хворобливий чи

ник пато логічний об яв а випливає

із скоміпікопаности нашого жит-

тя та обмжсння у свободі т ікої

сііоГюііі як її мали піші пра діли

тегкр нем 1Є( живемо II цнвітізові-ІІОМ- У

СВІТІ шо ніби ДІЄ ВИГОДУ п
ппарі і тим внміає постійної кмі-тро- ті

ті обмекеині у відіюиннні

о родини су сі дій і спільноти осо

і неї і Га і аннн не зіпілн уіо куті

бути заспок' єні — і лохтим то

НОР'ТіГіИ УІ к людиною ік ІІІДИП1

д і ті шетк та циіііліз чисю С чі л і

ких інтелекту містів — діж цілі і

споя проб тема

іп іаг і і с н і т ті і і іиііі ієті ся

і цю к 1 1 тайн і і иді шіарі з

н інговії им енг м смерпо Т і чтг

тна їй в н і я р і і ні л 'р шо

і ік н н ч и м 1 б) ін пси її рої
н лу піти неї навіті наші тіш м'

тіфмпіні тіпни прир іти ми на

бииитісь ОН ІИПНЛКО Д І ШИЯ СНІ

'ТІ

Іт'мурпиу тг спліні ам не сні

шитись і поп ті ннкрир пн та рз
її я іу в іти наш тиОші тайни л иття

природи та — ня ипіти ші довгий

чіс зчсікнх бтіг серед них і

ірних сонних з яп

ІР Ш'ОС1В СОЛТІІІуСВИЧ

ГАРНИЙ ФЕД1ЛРТОН'

„Рідянські Україна з 25 січня

цр в своїй рубриці потішйних до

носів що носить нізву Слідами

виступів --
Радянської країни по

дає т іку нотатку

В зв язк) з фейлетоном (1) о-губтіко- віннм

в газеті 25 грудня
1954 року киїгська транспортна
поскуоатуоа повідомнта 0'дакціо
щг Крич„а1ьи СПрав% п„ бвину- -

іпекню К М Оглєнка розгдянутз

київський лінійний транспортний

Сіі з снстіматичні крадіжки
ШахрзГ'СТВо а такол зі незаконне
0ДРаиия к- - ч-

-
0гІ€Нка о дає- -

но до 25 років поправно-тр- у двих
таборів з конфіск-то- ю всього май- -

ил і поразкою в правах строком на

років"
Яка газета поза „большевицьким

іТМ СОБІ Б ДЕННІ СПРАВИ

""""" '"" '"" цгопиг тш

йотпґпяи
лиіиііит

Одннокіїй зімдннн журналіст
!ДжеПмс корон — діж з ти
бпьш відомих публіцистів Англії

тримав візу які йому ззіпиннті

Повн свободу руш у трстві Мі- -

0-ЦеТ- унга

Ось що він пише про

свою пригоді

м „„„„„ „„„ Гі1 „

ані в Пеишно перше ві тикі здн
вувзння пміт зникає ле зали- -

ШІСТЬСЯ ПОЧуТТЯ ЩО ВИ ЖИЛ ТС -

весь час ч світі фантізп Тут усє

можливе Помтлу звікает до то- -

го що блискучі Бюікіі дуль з ч р- -

воннми пр торцями Зойкаєте до
СбДІВ ЩО КНЧЧОПСЯ ЗуПОЮ ЗВИ- -

кієте до комуністи іного союз ж

нок що існує пон хонетиянсьмй
спітиі мотоднх жлок звикаєте до

чііггі з тпкомч имііюніиіі мешкан- -

Ц1В ДС ІНМІ ОДНОГО ПДІІІСІНЬкОГО

манітних роботящих і назовні та
стивнх і итаиців вирий ноті сі ро
дн тизонижннх типів москіті

пдягах були хірактеристнчні

дтя ч існі короти І дпарда привітні

фінтяндіи що запрош)іоті н і обід

ЛІШ ГТЯДНІ 111 ГУСИ ЩО ЇХ огпнньо
мил н і бу то б ічнтн в Бер тіні і

врешті ПОВНІ Т ІЦІкЗВТеІІНЯ ДО к) ті

турних справ тюдн з Яви н Яім

ції

Пе_
М-1К0-

МІ 111і1чи початися
І Дійсно шківі р чі Я пішов щ ііриіі

( „ЯТТЯі 1Ц1) „„ гаі)ав прсзп „т мі

шетрш Ч) Сн Лай Товариське жит-

тя В ПеЙПІНґу СкЛІДІЄТЬСЯ ТІЛЬКИ

з таких імпрез ні яких біпто тк-де- й

стоїть довкола в кількох тем-ні- х

затях і п'є китайські шамптн
ське

Поміж батьма синьому нгурни-м- и

товірпшами я саме дійшов до
віршкі нудьги коли р ІПТОМ я ЗІ
її піні моїм рук том величний шаф- -

раножовтий хініт 3 чиматим
збентеженням я переконався що

по цс сьогодні звичайні подія але
поні міла ділекосяглі наслідки А-вт- ім

не кожної днини доводиться
зустрічати тринадцяте втілення бо

жества девятнадцятилітну люди-

ну що офіційно жила від двох із

половиною століть яка ніколи не

вродилася і ніколи не може вмерти
— коротко з неоприділеною істо-

тою якої сліду я б ігато тижнів

діремне шукав у південному Ти- -
і Ост коли ввесь велнгенськнй по

чт цього божественного волода- -
'И "" " оитеня киииськими
військ іми — а оце тепер він сам

стояв бтизько мене й похитав за

КУДИ ПІТИ?

Календарець Торонто

ВИКЛАДИ

ІІРОІНОЗИ ИІ0 МЛГШУТІН-ГОІККМуО- і

ІМІІІРІГ ТЧ ПОНІ --

ВОЛІ НИХ III ІО II РО 11В цикл ід

т ра Л ХРІ О 1111 т Цю Морку

і ти Пар лні'іо іому 101 Іпішит г т 240 п ні інтіія'О бі рез- -

я 19"

ЗІОРІ1

ПІ ЛОРИ ІМуЖ при П-рм- і

в і ІІюомя іати іг ітанпі пер
ні 700 1-- у і ні Вест шаіі 20 Гл

( і ні 1') ") і ( і 1 поп

І11' 1 МІМ Н 1 МШИКІВ м
)ІО) і і п и і 'С Ьатіо

1е) бегчіня 1'ГГі піл
іг-- ти і І ч 1Л І1ПІПНІ ат

т 7 не і

ЧИСТЛВИ І КОНЦГРТІІ

КОПІЙ РТ ЖРМНГЬІуОІ пісні
іиконни хору Сурм' під тир

О Готівка при кр писі кому Л

поні задя Ігон вднлорп Каледж
И "Г п'ятниця 18 березня 195")

па 3 ве і

КОНЦЬРТ В 16 і РОКОЬИІШ
к РП ТСЬКОГ МуРАіНИ з участю
Стефн й Оті фідчук Петр і Черня
ка Юрія По іенюк і хору Ьоян —
лвдиторія ЯтО 297 Калгдж год
8 веч

КМГРНИГІ ВЕЧІР у виконінні
скрипаля Івана Ковалів і і піаніста
Романа Стецурн зах Муз Інсти- -

т'т М Лисенка задя Ціркви
{в ° Н""™ 700 Квін Вест не- -

Д1Я 20 б-р- чня 195Ї год 8 веч

° р ЛШ1

ТОвриак звв жіноц- -
ТП Пиіп ппуіаіі ю пп

Грочади л04 П7ир(ГІ о6ота 19

Серезна 1955 год 8 веч

КІНОФІЛЬМ зах Прав Грочадц

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИк- - 7 сторінка

Ляпай ГІЯМИ

вЗтємуснт

шіпп

перечно готовою коти підійшов

хтось із підносом з медком

Маю ЩОПОДООПСЯМ нівііьчо
матого бога з юстрі- - кіч ю гот

пою за внііняткоуі мої що піч
що пр івдоіюдібт Сто його мине

тю він носив біті ш нічних їй р

як я в 6Діког оачич І раптом

ені впа11 дМКа Як ' н 1СІ ЩІ ІІ1

мав Я прохів ні про івт

ГРЗМ

К°™ "е святс """П'"" "ік і

і °е 1м'и "Р"™тіся наг- -

10 Ще Рга рк1 Р Нтчі Ла

" Нгоергтегні потіти іитп ке- -

РІВНИМ ТаЄМІПІЧОГО ГНбСТ ІКЬкОГО

двоевтастя який містию зоР їй

звав кнтіпську Осаду ндостмі
"'"" місті" Він ті Тав мені свін

автогр їм іули я пп їв папір 13

„і#іиіі „„ „„ п „ „

ер головним осер СТкОМ І МІ

сієм зустрічі різних ткг й а са

мі для т зв гелсптів Ко пі я

прибу соди в дсі що я Т)т пер

піни — т)т )ти- - оу то ±і лі легати
іі 26-- х країн що ти іріно р ізом
бі 11 ПІ ДВІ ТИСЯЧІ ТІОЛІ Гі з різних
країн від Ботгарн до Чпє

Одним Із головину б5гт льигх
ПрОЄКТІІ ІСИПІНГ) 0У Т 1 ІЮ0)ДО1к

кількох нелетенсіких кісірняш г

зразку готелів Три л них зарзер-- !
повни виключно діл г легшій И

огіюму з нлйбільшиу що м іе Т0
кімнат б)в тільні однії гісті що

илітнп Таксамо до диспозиції ге

легати стоять у ПгВіїІнгу бі ія 400

держашінх івт Коти в ІіиустрІ-- я

її них рійоїих ччоті булунлги
нові фабрики то шминтють будп
пою гостинніші

Якщо кнтійщ хочуті мо к)т бу-

ти великодушні Тді нони готові

стигнути з пін тузина підвід) пачі

1Р)ПЇ категорії аби тільки зро
бити добрий бизнес Чи вс литі н-сі- кі

суми що їх вони на цс вид і-ю- ть

оплачуються — це ігж сире-

на Мао Це-Т)іі- га

(За УСловом Пітсбург)

О

НОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ

В НІМЕЧЧИНІ

У Фа-ль-
кі

нберс б Гпмбургу від-

бувся з'їзд Об'єднання Українців
півн-за- х Німеччини Н і з'їзд при
були делегати які репрезентували
297 основоположників Об'єднання в

т іборів Ганновер Гайдснау Ьі

лефельд Любск та інших 3 їзд від- -

крив голові Консоїід іційного Кп

мітіту Дом існко а до президії з'їз

лу обріно проф Злйцсві Домчен-к- а

Сахні Кльованого і Яцнк
Після звіту проф Зайц ва пр пра
цю згалііюго комітету за ЇВ міся

цін іюго {сну піннії відбулися дне

куси її ід пропозиціями делсптін
ті обрано нову упріву Об'єднання
) таком) ектагі Дончсико — голо

на члени управи: Ковальські ЬІ

іинсі кий Яііішо і Косорог

ІІОВЧ ЯІРВ СІП В ЛОНДОНІ

19 і 20 по і ю відбулися н Лін
іоні шості рі пн іб ри Обедмніні
краіипін у 11с ші( британн ЇС ри

' Грп пі іі'чіу упрлну до ек і і іу я

і ' і іініині ш фіни Когут Г"

іон і с и І уші — іает юіонії імі
Сії с тонсі 1 1111 сі кретар та ніж-скірбни-

к

ЧІхаІІ1ВСІІ111І

Муі'МНЦІ ІІ М'ПСГ ІОМП

І' І І ЯЬІ (

ЬрюССТІ ВІД Оу ТНСЯ Пірі I ІіГіО

ри СИН 1111 І II III У 11 ТСГ ІТІП III І бі II

' псі і ну і іи ннь Ькрансікі ні їх

тр в її ііпі віяли в цих шібо

рах іктивну псті і одностайно
ю юс) на пі ла список центру ш н

них прийми які бізують спою ті

ніьііісті на христнянських приши
II IV і ІкПМНГІкНї иііііі4-ілт- п 1#

иіт1ми()лпаи„ОмнаРубаіюка

'жх:'-:- : --
♦'-'с ♦: :♦:

Редакція відповідає:

окніск-зтиЩткемокетр-
з

Нп „ урчцИК Дяк ємо л і щн- -

Рі стопа ніс сирівді як Ви пн- -

1МСТІ „втихомирилось і починається

красм: поииа цю погоду дума

ем„ вірімапі іа11 Ніш чісоиис

ч1іЄ„рШоснтн людям розр іду іи- -

чк ШСТІЛ „1І11М ді — це н і

„_-
- іудіую грукунілн ігіуі

и „ро що прніпі 11 Корчішсь

„ гтапі11і Пуг ікпссмае
Вім привіт Іа даток - коляду мщ

ІИИ СТИСіі р%ки біьаьмо мюю
дСрою

Ви С МОЖЇВСЬКНП За зчіві-г- у

дяку суп хч ніш к ірт криз

іінкізуп-і- н внсокісті г" П бист-ріст- ь

думки Покійного На буг)чс

постараємося німжати т бпьшс

Дякуємо і та ікретитіту Привіт'

Вир 00 РІЛІЛШТОРИСІИ Ні
і

ПКС ГіУН II ІМИТкОВИІІ просимо ІІ

зіарт іти уиаїн Перегін іт і лита

ТН(СМО і

І

Ви В ІЮПТхС Олір її ш пн

С 1 III ЛЯкУІМО ЗІ ІіріІХІІТІ ІПСТІ

Ви М ІИ'ПЛ Дякуємо Про

ш іірис іатн точи) шетк) про

СМірТІ Ві1ЮМбЛ II ІОН Пік І рі
ТО ПОМІСТИМ" Л Пк Н І 1Л ТІ ЦС

ііліі пбпиіізок Просимо прийняти

ІШС10ІІН щирою сішііупаїшя

Ви 11 СІ ІІСОІІ Дякуємо одер
жа ні члгопис пі цію Привіт '

Ви Д КОСГІОК ІЦіф дякуємо
МИ ЛІПИ ЩО ОЛІЄТ1СІІ Спроб)й
т зацік пінти н цінім ч ісописом су

тін Привіті

Ви М ВП УШИІіи КИП Дяк)
ємо за щіфу прихни ііість і даток
на пресовий фонд одержали Ліц
но тиснімо руку І

Ви ЛІ СЯВЛВКО Лдр су зміни-

ти ч ісошіс шіси лаємо 3 і прижить

місті дякуєм просимо іірониу
в іти іпш часопис сі ред лі ійомих

Ви II МОПСІ ІОК Одержали дя

куємо

Вп Р ЬАІПАІІІ Одержали дя

куємо

Ви С ХСЬІІІЬ Ол ржали дяку
ємо

Вп ДМИТРІВ Адресу змінили

сподіємося що часопис одержуєте
Привіті

Вп і МАЦЬКІВ Дякуєм одер
жали

Вп II ВОЛОІШІІЮВСЬКІШ Дя

куємо зокрема за діток на пррсо
ний фонд Листа з цік івістю прочи
тали Ви праві юрдість — наш

її ійбільпній п іціональний ггтігз

Справу ішсіілкм Вам баж аі кннж
КИ ІіерСДПИ ДО ІІІ1ПО1ІІДІІ0ІО ои- -

даііництіа обіцяти Вам інклати
Здороннмі щиро і дякуємо з і побн

і піни

Вс і н III ЛІ X Дякуємо іа нри- -

ст ніе і пріии її місті

Ми І 41 І І НМІІП Дякуємо о

чр І ти

Ви ІЛЯВ( ІКІІП ) присіа
не щир І ДНІ УЄМП

Ви II РіуОВІЦ Пишемо Вім
ні рім 10 ПІСТ І ІИІУЄМІ її нри
XII II ІІІС1І

Ви ІО ІМІ ІЮК Од р кі пі їй

І ем

Ви І І ІЯІІОІІІІК Дякуєм і

V СІ І нбі II І ІЮК ні пре
С І'Н 1 ф II І { юр ЦІНУЮ

Ин ( ' і ІІШ О кр і і пі ці

і у ем і

В і М ІІІІ І ІК ІЮК іріс ім- -

I І III І Ц III ( НІНИ 1 ІЄЧ і [і І у см

Ції п і ІЖ СОІО II Л Виси

пн н і пошті
ПСУ о пр ШУ 'пп

II НІ ієни І
ТИ II м шли мор

Кн II І І'ММІ II шик н ш --

N4 ці н ІІІИ іяі уем ) ла мри

чи м нті і п їм яті про "ас {а іа

ті п і і іесовии фміт кр' мо лис-- і

см і іир В ті) Р)'

і„ П) ІІ1ІІПКИП
--
Іиста

тіста 1 1 ІІР н Р ле іі ід н і В і- -
чи киііки у пр-- ші тчи Ч м

:♦:' '♦-- -
ж- -

Тсодора Мнк іГпишина І Богдана про ( пишімо н іисті лор-Кічу- ра-

піімо

Повідомлення І

ВіД-ДІ-
лі

Клнадйсі кого Ле
Чоловічий хор СУРМА" при Укр-инсько- му

п'ятницю 18 бі-рсзи- я ир
--500 Торокті пгюну і п ТороіітІ устроюс н

Концерт української пісні

II зн
СОЬЬЕОГ і іО%Сі

ТНЕ ПЛГО АШЗІТОШЬЛІ — соглег

ПОЧЧТОК V ГОШНІ Я-- ш
ВЕЧОРА

АРК — 573 Квін ву л Весті=и гтлпу набувати в склеіпх

ИЛАП — 344А Бетирст ву Д-- Пргсспа (п Хагаль ш іушн вуї
ВІКТОРІЯ ГРШ 612 Квін

БАЗАР — 1615 Дпонт ву л і в ресторані —

ві л ' В та в дні концерт при ктсі Іюи'с Авдиторп

Ви понедд-тк- а до п ятннці щоденно раем~ зуміла б написати такий заля 404 Бетирст нед ля 20 берез- -

в год 430 пополудні І „феАлетон-?- 1 - І ня 1955 год а веч ОХЯГЖЯО АЯА0иЖЖЯШа

Поклнкуйтеся на наші оголошення

Українська фірма
сїАСК

ОЗТАГЕШ
8ЛЬЕ8 & 8ЕІІУІСЕ ЬТБ

559'- - ОЦЕБИ ЗТ Т0К0ІІТ0 ОМТ

ТЕІ ОРРІСЕ: ЕМ 4-46-
18 -

КЕ8: УА 3 5017

ПРОДАЄМО ФОРНЕСЙ ОЛИВШ ОГРІВАНІ

рівнож продаємо ОЛИВУ

до оливних ПАЛЬНІВ ВОДНЕ ОГРІВАННЯ

ЕЙР КОНДІШЕНІНГ „СИЗОИ РВООЦСТ"

іУУИХЛАіУЧЛАіУ!!!!! АААЛЛ(
Т Р КІГОРА Б А

Український Адвокат І Нотар

офіс під

іілмі оі током о 31 Л 011 ССN ЗТ

Г СЛІНЛКІХКЧ ОЧТАКІО

іїл ОІїсу — МО 8ТІ1 Дому — МІ1 2 14 VI

Вечорлмн лише НІ УМОВЛЯІНЯ

1ІлІн офісу н ГримсбІ —

8 Маіп 8ІГССІ Еазі — РЬопс 5 10

урядує Г Р Бнора а По о адвокат ааетул- - ник у вівторок

Ті суботу пополудіп і четвер пополудні та в суботу гано

ГууууууууууууууууууууЧЛАЛАЛААЛЛЛЛААЛЛ

РЕРРЕСТ ЕІЕСТКІС
СОМРАМУ

електричні коитрактори різних дротяних сполу-

чень
ВІДПОШДІІА ОСНОВНА ІІАПРАВКА

Ліаьмо імиортопаїїі кришталеві чапделери з Чехо-слоііпччіїї- іи

лямнади різні ешчники "РІХТІЛКЕЗ'
і прекрасні всілякі нам'иткопі речі

Зайдіть і огляньте наш багатий склад
Продаємо по дуже знижених цінах

Основано І92С Лайсснсовий комтрактор
Власник: Д ПЕРФЕТТІ

402 СОІХЕСЕ 8Т ТОКОКТО

Нема другого гікарства понад

7ічсі ткклтмкм чтомлен ккмкііг
Якщо страдасто на хвороби шлунка жопчі пе-

чінки нирок міхура ревматичні чи иртрстичні болі

ЩЛ здуття — тиснення н ямці під ірудьми біль крижеЛ

шІ2 нонтачку біль у нрннім чи ліпому боці шлунка га- -

В їй кваси бі н під ребрами заїшрот чи біль і олови
НИ

ати пдження нісірівність брак апетиту ііркість

кп існість і сухо н роті нервовість шлунка та упа-

док III 41 КЛІПЕ ДО ЗАВІРЛ бо зан-тр- а

пізно лічитись пап іііінюю медици- -

иисі
питивт сил ОІОЖ
ГОМАСЯ

мокс буди

и — НОНІ Л )ЛГЛь

Н ну ложоїку тікарства РУСЬКИМ ТРІТЛ1ЕІІТЯ0
М Ч І І НІ ММІЛІ МОМЛІІІ ІСЬМІ

ікрі і кпкіи ні идоіо три раш денно і ібінк іиди себе перед 61 іьиі

сіріоіічіи і іабістю Поіекпіа є під першої пляшки нема друого та-

кою пиу пн іе Це пнарстно с роб іене спецілі но і екстрактні зел

ііиїтіи і і орчі інків і іи і хі мін ілііі Кожн і пилина иоіпіпн илппи ціо-н- і

ішар'-т- і і ошу або дві п пішки щороку щоб ни іистити свій шіуііок

іі їм нирці та міхур Іоіі моште були 61 її ш миші за своє здоров'я

Піні її і ішкі є О 00 н штик їх або пр' сто піл ні Іронії шісилаПп

нгі' Т і " поіаиіе своє їм я ла алресу

ІЛ Ч( ОЬ ІК(Л)І ( 14 І ІМІ І 1 1)

і і:міп Ічі чі ішомо і ог

і

иі"1'0 І1Л"М" 1чм """ -

Ни знай їсте І по--1

ЬУ 0321

Сііу Гигпііиге Сотрапу
нллому сіиком стаді поииий

ГПОЧК

тріОшіи дім Нас ря і домлиних ччеОльоиліь як також

електричні приладнім

3097 Бшкіаз 3г Ш
Даємо на дуже догідні І легкі сплати

токочто очт

Я БАБИШ
КЕАІ Е5ТАТЕ

Хочете робити добрий „бизнес"?

Осідайте в дистрикті Наяґарн!

Продає і посерелничить У продажі:

ГОТЕЛІВ МОТЕЛІВ ОВОЧЕВИХ ФАРМ ДОМІВ

РЕСТОРАНІВ і ВСІЛЯКИХ ІНШИХ РЕАЛЬНОСТЕЙ

Роджений канадієиь — відомий з 20 літнього досвіду І

чесної обслуги
ЗАХОДІТЬ ДО ПОГО ОФІСУ:

469 СТ РАІІІ $Т СТ ШНЕКЩ ОМТ
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УКРАЇНСЬКИЙ робггник

гавміШЕ ЕІЕСТВІССО

797-79- 9 Оііпсіаз $1 е$( ТОШТО ОИТ ТеІ: ЕМріге 8-92- 28
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УВАГА! Торонто Гамільтон Ст Кетеринс

Ошава й околиці Торонта в засягу 100 миль

ГАЗОВІ МУХНІ МОФЕТ А
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Найновіші Молелі на Рік 1955
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кV%гVри'пц
НАЙНИЖЧІ

ЦІНИ

Имони і рш

МООП 240

XXII ч 11 п'ятниця 18- - ІП-- 1955- -

й Ч
ц Кухні Мофет в тисячах хат і тисячі господинь не можуть нахвалитись їх— Ц

£ такі вони практичні вигідні та ощадні Чому і Вам не спробувати цієї марки і не Ц

ощадити Вашій дружині здоровля та нервів а собі грошей тим більше що

й наша фірма дасть Вам їх на ішпяскі довгі та легкі сплати? Ц

Й Ті що спродали шні М ойет не хочуть вже іншої! &
'З

т-"--
чх?
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