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РИТАНІЯ

Британія Буїьокуе Аіріятик?

Югославія погодилася віддати свої тернторіяльні

води до вжитку німецьким пароплавам

--

Ш доносить із Бідгорлду що там

поширились нснроііірсні ще чутки
що брнтійеьм воєнні кораблі вили-

ли і дрікське море іі задержали
три мгоеловннеькі ьаптажпі паро-

плави з вантажем боїеіту які нрплн
до Трієсту італійської пристані па

Адріатику із призначенням для Ні-

меччини Це перший раз від почат-

ку війни появилось донесення про

появу бріїтііїських воєнних кораблів

на Адріііеькіч морі

У звязк} з тим донесенням урядове

РОМУНІЯ МОБІЛІЗУЄ ДО

ПРАЦІ НА ПОЛЯХ

Щоб задоволпти вимоги Німеч-

чини щодо вивозу хліборобських про-

дуктів і задержати продукцію н

1940 році нормальною рочмісьтий

і ряд зарядив мобілізацію 4000

000 своїх юнаків щоб створити з

них романську хліборобську армію

Дшільоматн дивляться па те по-тягне- нГя

рочінсьмго і ряді як 1ІЛ

відновіть Німеччині яка вимагала

щоб Роміиія зменшила свою боєпу

армію на одну третину іі ністнла

демобілізованих до праці на полях

і так була в змозі виконати свої торг

зобовязаннн сл проти Німеччини

Згідно з програмою л ряду зо

шкіл б)Д)п звільнені на два тижні

багато етудентін які будуть впедані

також до праці на полях Плин цеіі

вироблено на нараді начальників
ро-чіиськ-

ого

юнацтва іі міністрів хді-боробс-

тва

іі виховн

ПОВІДОМЛЯЄМО

Повідомляємо Вас Дорогі наші

Шановні Боржники-Забездурнин- и

й гробокопателі української преси

що першу серію найупертіших

боржників ми вже з листи нашої

скрислили й їх борги передали до

стягнення законній владі Другу

серію скришімо з листи з кінцем

цього місяця Отже коли поміж

названими вгорі Добродіями є та-

кі що задовжились просто без

злої волі то оцим даємо їм нагоду

підтягнутись Ласкаво просимо

поглянути на наліпку на своїм

часопису що на першій сторінці

а там с написане від котрого дня

місяця й року ласкавий Добродій-Боржни- к

не заплатив за часопис

Отже від того дна місяця й року

і наперед треба прислати належні

часописові гроші

АДМІНІСТРАЦІЯ „УР"

Представники і омітетл Длнса при

допомозі місцевої поліції перевели

обдавг на осерелню
комлністичної

піртиЧ 'І'ілядельфії еконфісіавлік

ш вантажні азта дпкчмеитів і залн-ІМі- пи

іиіетюм особам гїзвання зго-

лоситися до переспчаппя Оодаву

ци виконано НГСН0ДІПШО

Комітет Дайм тй ліагімнлп-ячк- х:

Дорогі Ввіріиг --

" слідчі

Комітеті- - складала зіднання про ді-

яльність організації Срібні Сорач-- „

Віи ЗІ4ИЛВШ шо провідник

тіеї'орґдііізації Доллі Пслі думаючи

гроші старався намови- -
цо вона мас

югослопянське джерело виявило по-

даній вище аґеіщії що Югославія

поіоднться віддати свої тернторіяль-

ні води для вжитку німецьких паро-

плавів як безпечний від бльокадн

шлях для перевозу до Тріссту бок-сі-
ту

При тім тс урядове джерело

зазначує що югосл кораблі ще до

цього часу не бч:лп щоб брнтій-еь- кі

кораблі появились на водах що

на північ від грецького острова Кор-ф- у

Між тим звіти з Римі подають що

потвердження вістки про появу брнт

кораблів на Адріятнку ше нема

Німці :к дх мають що брнтінеькі ко-

раблі не відважаться вїзднтн на лад-

не „подвірря' ЗІусолінія іі дня 4 IV

з догоеловянеької пристані Дубровнік

(Гаґуза) відплив німецький пароплав

Анкара вздовж югосл територінль-ші- х

вод до пристані Трієст

ІТАЛІЯ ПЛЯНУЄ ПОКЛИКАТИ

ВСІХ ЦИВІЛЬНИХ

Італійська рада міністрів затвер-

ди іа дня 2 квітня законопроект що

нгі його підставі Італія коли зайде

потребі зчобілізхе не тільки всіх

чоловікіи але також жінок і дітей

обндпох полів від 13 літ мору

Законопроект цеіі — цс один із

напдрастичнішнх заряджень що їх

коінпебудь котра країна в себе пере-

вела А це пказіс як Італія доклад-

но готовиться до зустрічі тих кріз

що напевне зачніться коли ліпна

прибере на сіпі

Крім того італійські горожанм

одержали наказ позривати в себе всі

заіині илопі іі залізо передати дер-

жаві

о#о

ШВАЙЦАРІЯ МОБІЛІЗУЄ

ПІваііцареькиіі генеральний штаб

зарядив мобілі цію сорок одної вій-

ськових частин разом десятків ти-

сяч запасних військ Змобілізовапі

мають зголоситися під прапори 15 і

22 квітня У наказі подане вияснен-

ня що Швейцарія постановила дер-

жати на своїх кордонах стільки він-ем- са

що рівнялось би скількости

піііеьі: воюючих сторін що стоять

близько швейцарського кордону

Швейцарці кажуть що німці мали

скінчити в районі Бадені іі Віртем-берґ- у

около 180-2700- 00
війська

однак присутність тих військ не

дає покищо причіпні до сполоху'

ти її щоб вона підісрлавала органі-

зацію виявляючи їй що він є в

звял:л з певніші військовими стар-

шинами ЗДИА іі коли настане час

пін ніде походом на ВіпшннГтон і

проголосить себе королем При тім

Пслі кд::с Дороті Вварінґ сказав

їй що його легіонери чіють зброй'

У тон час коли вона чала т роз-

мову з Пелім зізнівалл Дороті Ваа-рі- нґ

вона біла тоді писаркою Гоял

Спат Гарден якого вона розпізнала

як провідника ордеру "70' і мала

членську ьаріу Т-- іа Приятелі Но-

вої Шмеччппи''

ГАРЯЧЕ КОМУНІСТАМ В АМЕРИЦІ

ПОСИЛЮЄ
НОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ГУБЕРНАТОР
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Новим ґенсрал-ґуберіїат- ор Кана- - як Генерал -- ґбе]шІтор ІІоі Африки

дії на місце номернюю Лорда Твід-'- й я і: юі ьомандант військ Иоі Аф-смю- ра

іімсиовлно дим З IV Іркі :і рпки Ірла з Атюну вже ]ілі ічено-Агіон- у

ОС-іітиь-
оіо наГгюіодшоїо папо і'иер -- губернатором Канади

сина князя іі кипінні Тек Ірі із Аг-- кілька піжніїї перед нпбоч війни

лон цс браг Королеви Марії родив- - в 1014 ]юці Однак ще заки пін ие-с- я

він у иадаті Іамісіїиїтоп
і
ребрам у [ші ііою номінацію гідкін- -

Нііьіпс відомий під иріовнцем іано щоб дати йому змоіу ндяпп-кнк- ль

Олсьеандср із Току повнії ти пііїськовпіі однострій і піти на

ґен-гЧберна- тор слджин вже Імперії активну військоіа еіулбу

НОВИЙ УРЯД ШЛЮ

Дня ЗО III и ПаїїиіиГу в Іїніаіо

оголошено світові повстлшія нового

псекнтайського"' і ряду під прово-

дом б китайською прсміпрі Панґ

Чпнґ-В- еї Уряд цеіі є під покровом

ніионців і має заиданнн закінчити

ЗЗ-місяч-
ііу

ніпоііо-кптайсь-
ку

ніііні

Під час проголошення нового режіму

іанеречено оскарження Ніянґ Іїаіі-ІІІе-
кі

що ніби то Вдіїґ с і]іадинк'

як рівно ж наиптноіііио спробу пар-

тизанів зсадити з рейок зал валкі

що везла лрядовнін новою і ряду

І'одкруїеиі іпрпізаначи ]іеііки спри-

чиниш тільки кілкім ІІОКП ІІЧСІІЬ і то

тільки між китайськими иодорожнн-м- н

Територія уряду Влнґл виносить

520500 квадр миль із населенням

185000000 (ті простори що до

цього часу зайняли шпонці) Тери-

торія та включає всі пристані побг-ргм- кя

00С' залізниць Китаю іі дає

00 ирнблтіл з митниць 1009'

податку під продажі має 75% всіх

конічі країни 78% нродікції бавов-

ни й великий відсоток промислових

ВЛАДА ЗАКРИЛА

Спеціальне видання Дя Ііенсда

Ґазеї" і Отаві з дня 21 номістіпо

наказ ВДост Крнестл Ляіпентл мі-

ністра справедливості! виконуючого
обоаязкн сеі]іетіря стану який здбо-рон- яє

видавати писаний москов-

ською мовою 10М1НІСТИЧНИЙ часопис

Діанадспій Гудок" у ВншіииеГу На

каз цеіі був видатні иа підставі Пра

КАНАДИ

мінеральних і хліоорооських запасні

Китаю

Територія ніпопцямії иелаііняга

що під ) рядом Чіннґ Кай-ІІІе-
ка маг:

237050(1 квадр миль простору й

237708000 населення

--о# о- -

ВЕЛИКА ПОВІДЬ В АМЕРИЦІ

Н американськім сгеіігі Пенси і ре-

нін ііііспііиід з берсп'ї! рка Сосі ї-і-
енил

іі заліялі величезні простори

що позбавию оіою 30000 людей

даху над юловоіо У новідоі зііінуїп
кільканадцять людей У критичнім

положенні знайшлись такі міста'

Внилкс Гіаррі Санґхри Кинґстои і

НлнчаїіТ Побоюються що псі міс-

та треба біде спакувати У містах

перервано всяку торгоилю Школи

Я церкви перемінено па табори для

втікачів У Філядеіьфіі іі Гарие-бір- ґу

скінчено літаки шо наванта-

жені медикіментамп чекають на

вістки про можливий ьибіх гніде- -

'0--

„КАНАД ГУДОК"

сил про Оборону Канапі

Заборонено мпакати наданий ча-

сопис томі що гін розеіімв роз-

вальні- й
иронац-істігпі- у нронаґаилі

між особами російського нолоджелпя

в західній Канаді з ціпю помагати

ворогові Канади іі підривати льояіь-ніст- ь

тих осіб до Канади' голосить

згаданий н:каз

БЛЬОКАДУ
Відріже шлях шведській залізній руді до Німеіпини

— також достави сирівців із Балканів і Росії

Бінпііісьіііііі иреміер Чсмбсрлсїін оголосші н іїрит иарлямои-т- і
дня 21У ідо союзні держапп с рішені посилиш економічну

ній ну проти 1ІІМСЧЧИШІ до крпіініх меж спосї снроможности"
При тім иреміер остеріг нейтральних що псяка допомога що її
нони уділяли б Німеччині мо:кс для них закінчишся такою

страшною долею як та що постигла попередні :ксртин німець-

ких потягнеш'' Крім того иреміер остеріг иенірпльних ЩО

коли нони бажають одержупатн під иритаиії потрібні їм тона-р- и

то нони мусять обмсжіпн єною будучу іоргоипо з Німеч-

чиною

Рівночасно иреміер Чембсрлейн

оголосив що Британія щоб зупини-

ти достави до Німеччини енріпціп

заключная торювельні пакти з Нор-

вегією Швецією Ісляпдісіо Велілі-є-
ю

іі Голпндісю як такоя: до Лондону

приїде нл економічну розмову иіце-ґовери- ор

югослонпнського Націо-

нального Ланку іі місія з 1'омунії

заповів також що Вританія зробить

се можлипе щоб зміїнії йти достави

до Німеччини шведської залізної ру- -

КАНАЛ БУГ ДНІПРО

Зіідно даними що їх подають

Сопеш в скорім часі буде закінче-

на будова іі буде відчинений попи іі

канал що злучить Ііапіііеьке морс

з морем Чорним для перевозу ним

товарів до Німеччини — канал Иуг-Дніп- ро

Кінцеві роботи нрп будові

того каналу нідбуваються з іарячко-по- ю

екоріспо Сопеш придають то-

му каналові велике значення „Прав-

да" помістила інгсрвю і піцекомісі-ре- м

річною трансноріу де екізіно

таке: 1'апяі Диіиро-Ііі- г буде ірапі

велику ропо і: поширенні економіч-

них )засмнн Сов Союзу і і Німеч-

чиною У західні окріїн Віюрісі

попливе веіпім іенм ваіпажів пше-

ниці Ц)кру солі мегалії! і нафт

„Роботи іи ї тепер переводить

це поширення іі поглиблення ЛОЖІІІЦ

багнисті рік і очнщіііаиия каналів

що з пні-- поли мі малощо корисдііи

й наїіисці занедбали а які тепер

ожпіоіь тичбі іьше що гсміторія ро-

біт знаіодиься вяе в ркт' одної

держави а не дво- - собі порожні"

Поспіх що з ним перепочить ті ро

боти вкаііп на тс то Росія рішила

пою торгоилю з Німеччиною поси

лити

офо
ГОЛОД У ЛЬВОВІ — ЮП подає

що польський інформаційний осере-

док у Парижу мас вістки що Львів

знаходиться в ніхтлх голоду й у на-

слідок того епідемій Щоденно має

спирати около 250 людей Крім то-

го на українських і білоруських зем-

лях большевики ведуть страшний

терор і около 500 осіб денно виво-

зять у глиб Росії

І'ОМУНСЬКЛ НЛФ1Л — Францу-

зи під носом німців добили з рому-нгім- и

торі у — за контракті пали 200

000 дон ром міської нафти

дн яі: також достави енріпціп що

іідуті із Плаканні і Росії

Дпильоматичні зорці беручи за

підставу останню промову Вііпнстонл

Чорчнла розуміють що Британія :

рішена зупини пі шведські достави

рдн до Німеччини а пристані Пар-

нії за всяку ціну — навіть пере-

бравши коли б зайшла потреба під

спій поліційннй нагляд норвезької

тернторіяльні води

Відрух Скандинавії

У відповідь на ту промову Чем-берлеіі- нл

шведський уряд остеріг

Іондон що всяка спроба Приданії

захоплювати німецькі пірлблі з
]--

дою

на терпторіндьиііі водах Нор-

вегії — буде 'іанропіеннич для Н-

імеччини відрізати і орним га скандії- - --

папських держав із Пригатімо бо ж

торктли іа відбувається по терн гп-ріяіь- них

нодіх ІІІнсції Норвегії іі

Данії по Палдику Откс німецькі

11-чо-
пии зараз зачали б на тих нодпх

смої операції Однії і Іощон іі)ііГні:ів

ту осюрлі у лоіодпо розуміючи що

неякі достави зо Скаинінаш'ї молам

'буде перово піти з норвезької приста

ні Парнії конвоями по морі Північ-

нім Останні рішення н тій справі

Союзників буде прийняте и Лондоні

ще цьоіо тижня коли до Іоидоиу

ириїде фрапц міністр біьокади

ІІіорл: Моіінс

'Іаіоіііспнп поіветьін' ге ріпо рі-ЯІІ- ШІ1

иод під иоліціііний догляд

Гіританії моїло б створити повпіі во-(-п- шііі

фронт північний що було П

Стотинкам на ріку

Заповідає наступ

Па воєнних фронті дальше за

пій Навіть війна на морі затихла

Відбулось тільки кілька невеликих

боїв в повіїрі при чім обидві воів-ю- чі

сторони стратили кілька літаків

тільки маршал І'і'ріпґ промовля-

ючи до німецькою юнацгві --мивші

сипові що „Німеччина з своїм
:а-біміК'че- ппм

запіллям і крилами сю-

їті іі своїми ібройнпміі силами на

суші иоіі й і повітрі як ціпкий за-

лізний біьої: проти Іїритіііії й Іан-ц- ії

на заході де місить біти завда-

ний рішатьнип утар І так як Ні-

меччина здобула одну побілу так

коли настане час покаже що ні-мец-
ькл

рішучість закінчить і ту ві-

йні' Однак коні той час настане

Ґсрінґ не сказав

ОСТАННІ ВІСТИ

ВІІИИСТОІІ ЧОІ'ЧИЧ — и'пгач іищочіний ііачліьиигом усіх збройних єні Гііи-тіц- 7

О' Кинґси Іі)') сгіч на місці Сери Сам)чи Гора готовою кініспрсгл со-ііія-ііч- ііх

і 0оч4-ііч- і (нл чг тлеох гаІчуиниі її хліСороСстял Ссі Сгмуеіь Го

стз'і ш іїого місце иил-лчию-
н Пітунстлл Восчніїн Н-чзін-

чліІ
каСкіт роміїсчо

на т[ і Г[і)і кі') жю'Ю')ом: Чорнила Пч)да іі Саіічона

ЗАСУДИЛИ Зі КОМУНІСТЦІ — С шосаів "Парижу іижчого на яшть літ

і гічиці на зашгачемня суопяих ко'лтіч і на пять ііг позСачиинч гпроасічських гра

ППЛІІКИП ПОШТРЯ'ІШ ТІП — поміж і'іитііісьгіми іі анпіІськини іітакачи

іі горіСима розгорічел )ья 2 IV попої течо кіСсрххя Норіігіі Таг водають

із Ос:ю

СШГОЬІЯ — засиваїа дня і IV всі три стаючі вроініії Заходу Канади Сі-г- у

дігуди нападало на 18 цліе Позаеипуіані за і дороги й 'гостинці

'
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УКРАЇНА ПІД С0ВЄТАМЙ

Стогне земля

До редакції надійшов цілком ви-"ключ- нніі

матеріял про те що дієть-

ся на Україні На привеликиії жаль

обставини не дозволяють пазі подати

докладніше де саме-- наш кореспон-

дент зміг зустрінутії десятки наших

людеіі які вирвалися з большевпць-ког- о

пекла Люде ці не звязані один

з одним В усякому разі кожний з

них оповідаючи про Україну не

знав що говорив і яті говорив нншпіі

Тим більше цікаво що все ними ска-

зане вражав жорстокою одноманіт-

ністю дивною однодушністю

Цс крик землі : — „Більше не мо-

жемо рятуйте! Україна гниє! Брат

брата боїться ніхто один одному не

вірить По псі її землі люде залякані

страшним нсчуяаніш терором"

І з кожного слова тих з них що

нарешті змогли сказати приїду тхне

лютою запеклою ненавистю до чер-

воної Москви Співбесідники нашо-

го кореспоидента-ц- е більше люде мо-

лоді — від 20-т- и до 30-т- н років

Гідко хто мав за тридцять Отже

це нсс ипхованці комуністичної шко-

ли всіх їх навчали кочініетнчиої

премудрості! палкої любовн до „бать

ка народів" Сталіна пошани до со-вєтсь- кої

влади зневаги до України

та иеиашістн до церкви Але жадно-

го сліду тої науки годі у ник відчу-

ти Цс ті ж наші хлопці ніс і 20 ро-

ків тому назад але більш розвинені

і до того цілком національно свідомі

Дс-х- то говорить майстерно україн-

ською мовою інші менш освічені

ті що до того доїшініі час 'вештали-

ся шукаючи шматка хліба по Зіос--кошц- нні

мову собі попсували але

національне чттл їх від того не

зменшилося

— „ТІптасте ні виглядає село

— Ви б заплакали коли б побачили

що вони з ним зробили як вони ііо-- ю

понищили" Всі з ким довелося

говорити "нашому кореспондентові

колхозіі люто ненавидять ЗІ ріп кож-

ного — своя земля атасне госпо-

дарство То є клич не тільки селян

а може ще більше робітників бо цс

саме той елемент що не схотів ко-

ритися новій панщині тп волів ііїн

до міста на фабрику: там все ж віль-

ніше

Кожний запитував нашого корес-

пондента чи чули за кордоном про

стрійнішії голод на Україні року

1933-- ю Видно що цс подія яка

справила на липнім і найбільше

НОВІ ЛІКИ

ЩО ПОВИННІ БУТИ

В КОЖНІЙ ХАТІ

ЛІК від поппрення 11_0ИСЧЄНШІЛ0-падеин- и

сонцем від всілякої екзіми

струпів пархів і всіляких інших

нашкірних недомагань
Рівнож від синіх жил на ногах та

гемороїдіп

8РЕ1УСЕІГ8 ОШТМЕЇЇТ
Ціна: 35ц—60ц

ЛІН що епниюс лисіння цілковито

нищить норнлі (сІапсІгиїТ) приво-

дить заниділе волосся до нормального

стану
8РЕИСЕІГ8 НАШ ТОЛЧС

Ціна: 51-5-
0

за пляшку

ЛІК на нагнігкн набої і бородавки

що Вам їх вибере" з корінсм

МЛЕ—ТОЕ СОГОЇ ЗАЬУЕ
Ціна: 35ц— 50ц

От що пишуть про Ню Тов

„Після того як через доміліта

намуиіш мене иагніткп її підбої

таїі що вже іі ходити не міг хтось

порадив мені ужити Ню Тон Як

тільки натер "я зболілі місця на

йогах цею мастю то іі зараз пе-

рестав терпіти І 'збпся я наг-ніт- ок

і підбоїв пропали наче під

магічної сили і маю 'супокій під_

тоді до нинішнього дня" Щиро"

дякую Вам за цю масть вдячипіі

'вам Самуїл Поз 65 Гамбер-сай- д

Драйв Торонто

За добрість повнщнх ліків ми Г-

арантуємо зворотом ціни ліків

"За почтову пересилку 10ц енстра

Замовленням грішми шліть на

ДРЄ(?: Мейісаі ВерЧ

со ІЛсгаіпіап РиЬНзЬіпг Со

510Жіпд 8іУе5І
7"Тогопіо'Опі

враиііння та викликала у них запек-

лу ненависть до влади яка цсіі го-

лод фактично утворила — „Села

вміралн до щенту Люде падали

мертві з несили" — говорили вони

з жахом

Але не тільки голод винищив лю-

дей: сотки тисяч мільйони людей з

України заслано на північ Багато

їх є у Карелії багато іі по інших

північних кутііах нопевіряється 0-д-
ин

з найбільш освічених співбесід-

ників нашою кореспондента що до

того побував разом з окупаційним

військом у Галичині та на Волині

говорив що па його думку на вісім

мільйонів населення цих земель при-

падав більше людей середнього піку

як на Великій Україні з її 32-о-
ма

мільйонами — „Там ви знайдете

багато жінок старих людеіі дітей та

ще молодь Люде і: зрілою піку

иозинкали Але почекайте доб-

еріться вони іі до Галичини" — до-

дав він похмуро

— „Що з церквою? На селах

церкви позачнніоваиі Там улашто-

вано клуби то що але в містах цер-

кви ще ісіфогь Питаєте чи вірі в

молодь — Так вірсмо і молимося

Богу тільки нишком про себе іі

хреста не робимо бо за те кара

прийти мо:кс" І цс повторюють де-

сятки молодих людей з р'Ькнпх міс-

цевостей України не знаючи один

що про цс мав говорити другий

— „Ну а коли доводиться дитину

хрнститп треба до міста їхати А

там по церквах черги От мусів рік

тому дитину хрігсіпти так три дні

чекати мусів І гроші за тс добрі

платити прнходнться але на церкву

люде дають бо то потрібно"
Один з співбесідників нашого ко

респондента був „поіітруком" в ар-

мії але при першій оказії з совєт-ськог- о

раю )ііп 1іґ)рі досить ко-

мічна але хитрувата і нрдлрна з при

роди юворпть доспіь плутано укра-

їнською мовою бо за довго серед

москалів жив Кінчив три клясн се

милітки

— „Ну а чому :к вас „поіітруком

зробили?"

— „Щоб других наставляв бо

все не я грамотніший від інших Але

я тек колись у боіьшевнцькііі пил-

инці сидів ще як молодим паруб-

ком був до школи ходив Коло ме-

не нін :кнп а у нього дочка була Я

до неї залицявся Пій якось зустрів

мене та іі питас: ну а чому к вас

там у школі вчать? Я іі говорю

йому що мовляв про закони природи

уіать — Гак то воно так але к

скрізь і у всьому господар мусить

буїи отяс і в природі Господар

А я до школи та іі запитав учителя

а як ке воно оез господаря і тін

природі бути може? ЗІспе іі посади-

ли на пятплдцпть день до шиннці

А у Бога такії вірую всі вірують"

От тобі іі „нолідрук"' от тобі н кому-

ністична паї на

Хлопці псе більше палкі націо-

нально свідомі але попалися нашому

кореспондентові двоє досить освіче-

них лниеіі але більш млявих і
ро-сіі'їсь-

кої

мови вони не іпрллись Лю-

до б валі і Росію знають і Сіиір

Нвтл-агоі- ь себе ліраїнцпми але на-

ціни дльїпгі воїном начебто не ю-рн- гь

огко в де-як- нч
підношеннях

це більш обелдньні світки: — Чи

па вашу тчк національна сві-одмі-
сть

на Україні?"' — „Про це

имтного с мнігу бути по мпікс" —

А в Росії?" —
--

'Іам немає" —

Але ні про цс принаймні за кордо- -

ппм тіпни" СТІЛЬКИ ПИШУТЬ?'
"' -І

„Але це нічим не відчувається у мос-

калів Немає у ни тої стародав-

ньої погорди тої традиції то у на-

ших людеіі Ні національне чттн

у масах їхніх не відчувається Пи-

таєте про еовстеькнй патріотизм"'?

— Це чиста вигадка! цього илтріо- -

тіпму ніде ьнле знайдете Це ієни

тільки на папері"'

Цікаві
д-иік-

н оцих несподіваних

свідків про армію: всі як один твер

днть що за Москві ніхто з наших

людеіі битись не хоче що люде тіль-

ки під загрозою кулеметів п сипну

за зброю беруться А коли наш ко-

респондент запитував їх: — „А де:к

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК' Рік VII Число 14

ПЕРЕД СВЯТИМ ВЕЧЕРОМ НА ЧУЖИНІ

Ще не зовсім стемніло було в Бер-

ліні дня 24 грудня як онороа:нілн

вулиці Так дивно було цс і так не-

звично для міста завжди повного

руху Ніби наріз урвалося життя

Сидів я лрн вікні Уява ширяла

по призабутих містах України де

тому двадцять літ не встигла роз-

горну тнея моя молодість Пригада-

лись дорогі обличчя українські різ-

двяні звичаї

Причзія урочистий гомін дзво-

нів

Та бо цс вже не уі'ва — з сусід-

ньої кімнати понісся натуральний

голос дзвонів В цій кімнаті я по-

бачив напевно наймолодшого
кар-нато-українсь-

кого

січовика прис-

трасного аматора радія Слухали ми

разом Святочним голосом називав

спікер старовинні німецькі міста па

та славетна большевицька армія яку
стільки вихвалювали?" — всі одпо-віда- лп

в одно: — „Не вірте їм не

вірте ні одному большевицькому сло-

ву У них все на папері тільки на

папері Вони завжди брешуть і бре-

шуть" А в голосі цих змучених лю-

дей почувалася запекла злоба страш-

на ненависть та ніде не видане прн-зіірст- во

до „влади"'

Битись за Моекву за „еовєтськс
отечество" ніхто з них не хоче Але

не под} майте що перед вами „паци-

фісти" І кожний з них на запит

чи пішов би він битись за Україну

руба одпоііідає: „Так!" — одповідає

з запалом з переконанням

— „Всі б пішли битись всі б пов-

стали аби тільки знали що за ними

хоч якась сила стоїть"

(„Тризуб")

москшкГкультура

в галичині

Багато пязнпць набудувала була

польська влада а пес ж таки їх боль-іпсвик- ам

теперішнім панам західиіх

українських земель сгало замало

То ж щоб побільшити число вязпиць

— перемінили вони на пязиицю на-

шу „Просвіту" Таке розказують

збігці що передерлись на Чехію

Усі українські товариства іі уста-

нови що містились у будинку „Про-

світи" розказують збіїці большеви-к- п

позамикали іі заборонили їм діяти

Замкнули також склади книжок Т--
ва

„Просвіти" іі книгарню Наукового

Т--
ва

ім Т Шевченка Замість тих

установ тепер там — вязипця плід

принесеної українцям на баї'нстах

московської культл рн

Філія Академії Наук

До тюрем ус ус людеіі позасаджу

вати годі бо не будо о кому на ле-

дарів робити Тому треба між насе

ленії ям повести роботу таку щоб ко

ли не псе то бодай більшість із ньо

го переробити на свою сторону Для

тієї цілії боіьшевнісн мають свої так

звані на) коні установи а паніть ака

демії наук як от Академію Нацс у

Києві засновану ще колись Гетьма

ном України В Академії тій боль--

шеннкн ноиасаджівали своїх людей

слабої волі що за миску сочевиці

прниодібнюють українську мову до

московської щоб якнайменше було

між ними ріжпнці Крім того Ака-

демія впдас ніби шикові праці істо

ричні які служать для того щоб ви-

кришити національне розуміння іс

торії України а вщініюпатн в душі

краіинів їдь московського іншою

боїьшевилчі н атеїзму

Філію дій Академії Нак больше-

вицька влада мас засіп вати іі у Льво-

ві Філія матиме шість відділів- -
ар-хоольоґі-

чннй

агрономічний істо-

ричний лінгвістичний літератлр-ии- іі

та етнографічний

о ВОЛОШИН ПАПСЬКИЙ

ШАМБЕЛЯН

:? Ираіп прийшли вістки що 5

президента Карпатської України о

Д-р- л Авг Волошина Святіший Оіепь

імені вав Панським ИІамоеляном Те-

пер о Полониш навчає в лкрдїнськііі

семннаріі в Празі Поляки однак

мають нечисте
сі-млін-

ня зл спій

спільний кирдон" із Мадяршниоіо й

зл вниншувлння ікраїнціп і тому пі-

дозрівають о Авг Волошина що він

у Празі організує „проінпольські сп-л- п"

українські

знвав давні церкви а за кожпим но

го реченням гули дзвони Любек

Гамбург Штутґарт мшхен Штет- -
тін Відень

Ціла Велика Німеччина голосом

дзвонів розгортала через хвилі радія

всю свою культуру призбира-

ну довгими поколіннями Поверх

півтора годнпп вслухувалися ми в

той цікавий радіомонтаж

— Бачиш Васильку заговорив я
засвітивши люстру — скільки то

великих і старовинних міст і церков

має німецька нація Могло таке бу

ти п в нас Могли он почути и на

свій Свят-Всч- ір

— Ось Київ дзвонами прадавньої

Кнїво-Печерсь- кої Лаври вітав бп ук-

раїнців із Свят-Вечеро- м

— Свята Софія голосила би нам

— Хрнстое Рлждається!

— Старий Черннгів з Борнсо-Гліб-сько- го

Собору голосив би що „Звіз-д-а

ясна воеіяла"

— Харків Катеринослав Одеса

Полтава Катсрпнодар Севастоиіль

— Одні з найдальших столиць на

шнх Ужгород — дзвонами пишної

Катсдралі голосив би нам радісну

вістку

— Чернівці зараз до нас промови-

ли би

— Святий Юр із Города кн Льва

привітав бп пас на рідній Землі іі чу-

жині сущих

— Чернича Гора біля Мукачепа

Кнїво-Псчсрсь- ка Лавра

Продовж години не вистачило би

юначе що'бн перечислнти наші ве-

ликі міста з їхніми прадавніми Свя-тяпп- мп

з яких гули колись або ще

іі исдавиьо славетні дзвони великої

України!

Внсталобн коли б осінню 1918

року запаморочені неукраїнськими

ідеями „батьки" твої не зруйнували

Гетьманської Держави

— Коли би не було Маківок

Круг Базарів багряного Березня в

Карпатах Коли би не було крони

річок кропи нових тисяч могил

Коли би не було забагато отаманів і

вождів і всього того що ціхує со

бою ще іі сьогодні нечувану п неви-

дану досі руїну наших земель

— А так як воно сталось п чу

жій церкві молитися будеш па Різ

дво ні чужіші екшчііш ІЬ--и рис

евоііого життя Послухаєш тільки

дзвонів чужих церков бо наші

церкви позамикані іі поруйновані а

дзвони наші перетоплюють па чіжі

гармати

В очах милого юнака блиснув

огонь трохи зблід — я виііїнов

Стало тяжко Не хотілося товарис-

тва Думки ще чорніші тиснули

серце рвали душу

— Пощо йдуть наші люди поляр-

ними снігами на північ? Яка не-

чиста сила нашіїгпе ім творити на

інших закутках Бвропн „військові"

формації щоб нести новий жир гай-

воронню ла чужі інтереси? Мало

кісток розтрусила Українська Нація

в чужині ?

Коли вже сипати нові ліогнлн так

на своїй землі — за свою Батьків-

щину Україна — цс ж край могил

— там із старих могил нові вироста-

ють як із батьків діти'

Зірки іорілп ясно коли я вийшов

на вулицю Було по 10-- й ночі Лю

ди верталися іі Свят-Всче- рі Чуги

ііуло сміх радість життя оатемпе-ии- іі

Берлін іів освічений ясністю

Гіііолнцого З дші опадав сум —

Різдво — цс к Свято Чайбітньостн

Свято ІЗірн Свято Певності! п пере-

могу добра над злом!

Скільки ж мік злзнлін перші бор-

ці за правду Христову! Скільки

крови пролилося закн Хрест пере-

міг! Але л: таки переміг!

Згадалися те раз мкн іі терпін-

ня Української Нації Але згадали-

ся вже як конечна данина Великій

1деі — пригадався с частій :Бату-рин- "

на чужині рішений на псе аж

до кінця Пригадалися мої одно-думні-анольоґ- етн

Гетьманської Ідеї

Я не міг подоїтися віиї — Геть-

манський Київ ддвоііи вільної Софії

дзвони наших найдальших столиць:

Львова Чернізець Ужгороду Яка

могутня Іде ям бедмежні просто-

ри яка Велич і Сила!

В душі співало: Хрнсіое Гаждл-єтьс- я!

— 'Славітс!

ТОКОтЧТО ОгЧТ

фШЯШКЖЯЖОЖЖСЖ
ДОБРЕ ЗНАНЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

ПОХОРОН НЕ ЗАВЕДЕННЯ

НАШ К ВАШ СОМРАНУ

ГІШЕКАЬ БІКЕСТОК

455 Оиеегд Зі У Теї ЧУАлегІу 5370

Тогопіо

КОШТА ПОХОРОНУ ВІД $5500 В ГОРУ Й

да:схскявїїягс:х:і::со
ікгжсжх:іс:о:х

ВЕЛИКИЙ ВИБІР РІЗНОГО ВУГЛЯ І ДРОВ

Замовляйте у

ТОНМТО СООРЕПАТІУЕ СОМ Єо

Обслуга Добра Чесна к Скора Умірковані Ціни

2 Саіейопіа Ксі РКопр: ЬУ 6263 £

Здозжо: :х::чх:::к:::-:- : ::хххх5в::5Є-'- 3
%І КУПУЮЧИ МЯСНІ ВИРОБИ ЯК ШИНКИ КОВБАСИ І Т П £
$ НА СВЯТА ПИТАЙТЕ І ВИМАГАЙТЕ ВСЮДИ ТІЛЬКИ П

$ ВИРОБІВ ¥

Тогопіо аяб£$ідо Рк ІІІ

$ ФАБРИКИ СТАРОНРАЄВИХ МАСАРСЬКИХ ВИРОБІВ

З Найкращі якістю Приступні в ціні! Гігієнічні смачні й здорові!

I 101-- 6 ТКОЛУЕЬЬ АУЕ ТеїсрЬопе: Шпсііоп 5197

Одинока Українська Вуглева Спілка в Торонті

ВІТАМ СОАЬ & СОКЕ СО
Лаємо на складі ріжного рода вігля найліпшої якості! ло нантанших

ціпах

133 МІЙ 51 — УА9070 — Тоїопхо Опі

В Щербань і П Гвіздь властителі

іо:х:жххжЖчжжхХ4:х:-х:- е

5ІИ0ЕК ЗЕІІЧС МАСНІИЕ5

Електричні Кабінети від $7500 в гору

Електричні Ручні Машинки $3868

ПРОДАЖ нових І ВЖИВАНИХ

ВИМІНЯНІ МАШИНИ ДО ШИТТЯ ВІД $1000 ВГОРУ

ЕЕN 8Т УЕ8Т — ТОКОіЧТО — РН(ЖЕ ЕЬ 2051

&х::хо:ххх4ьхсхх

Замовляйте хліб і всякого рода печива найлучшоі якости в упра- -

інеькш пекарській спілці іоронта

ВЕАУЕЕ ВКЕАБ ЬІМІТЕБ
ЬігЬіЬоигпе Ате ТеїерЬопе ЬЕ 7445

! : з: : °р

Плмилимй п Тпппиті ПнлпянпЬКИЙ ПкЛІЛ Меблів І РобІТНЯ

ВЕАУЕК ВЕББШО & РН08ТЕШNС СО

учу— Чііі і'З

Студіо-со-- 1

сети

На- -

Й15"і'і Ппоіаемо

іаііиі шшіи

Покупців па телефонічний привозимо відвозпмо домів

Бшісіаз 81 ЛУезі і'їдопе лл аіі

ДЯШЯС ЖЗИаШВІ'-ІЯЛАІ-1ЛН-
И

ЗДИИЯП

СПЕЦІЯЛЬНА ОФЕРТА

Доброї Якости Електричні Лампи

60 Ватів 10 Кожна

Ватів 15 Ножна

Ватів 2ь ц Ножна

200 Ватів ЗО ц Ножна

5НЕКМАМ'5 НАКйАКЕ
537 (ШЕЕТ 5Т ЛУЕ5Т (еоіпег АидшіТа)

РЬопе: УА 5375 ВІДЧИНЕНИЙ ДО 10-Т-
ОІ

Говоримо По Українськи Доставляємо Домів

Семен шерман управитель

ПЕРЕМУЧЕНИЙ ХОЧЕ

ВІДПУСТКИ

Дост Роберт ЗІеніон провідник

консерватів що стратив під час ви-

борів свій власний задумі є

відійти наперед на коротку відпуст-

ку закн оголосить свої плянп на бу-Ді- че

Д-- р ЗІсніон таки добре напра-

цювався в часі передвиборчої кампа

В

си& %р£в
%?

ХХС73

346

103

Честсрфілди

фки Бед-рр- с мате- -

раци колдря і тн
ї9 ПііЯП-ТІГЙМ-

П
1 ВП1ІЛВЛЯЙМП

ккітякі меблі
і І-- її!

г "
" ла віиїдш

заклпк і

2605

і

ц

100 и

150

мандат

І

$

І

:

І

нії більше як хто дру пін Січ тиж-

нів він стало їздив і промовляв і то-

му почуває себе втомленим Закн

Д-- р Ченіон видасть яку заяву щодо

своїх намірів він наперед порадить-

ся з своїми співпдртійцями Питан-

ня я: про тс хто мав би перебрати

провід опозиції в плрляменті буде

вирішене скоро бо :к парламент бу-

де скликаний з початком травня
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ПОСИЛКИ ДЛЯ ВОЄННИХ БРАНЦІВ ДО НІМЕЧЧИНИ

(Поліс ІпформішГіье Бюро СгіргтзрЬпу Стан)--)

--
5 до ідклтання справо поси-

лок ДЛЯ ЗОЄННПІ бранціз ЧЦ цивіль-
них інтернованії!

у Німеччині бу-

дуть займатися: Відділ Посередниц-
тва д1я Воєнних Бранців Ранених
1 Загублених Червоний Хрест і Ор-

ден ев Івана Канцелярія Лорда
ЧечберлеГша що в Палаті Ст
Дяїіімє Відносно посилок треба за-

ховати такі правила: з
1 — Кревний бріїтінського чп ка-надіись- кого

воєнного бранця або

цишіаою інтернованого в Німеч-

чині може цо трнмісяці висилати
йому посилку не тяжчу лк 11 флн-т- ів

2 — Такі посилки не можуть міс-

тині в собі поживи крім 'ПЛИТОК 40-коля- дп

Крім того не віллю ПОСИ-ла- ні

таких предметів: паперців до

тютюну цигорннць евітлнвних (фо-

тографічних) апаратів тюлевих
да-лепов- идів

сексіантів компасів

елєктр лячпок і іц етрумеитів що
їх уживають в арчії іі фльоті

--
Медичного приладдя дурманів і

фармацевтичних продуктів ппеаннх
повідомлень (листи требл посилати

окремо поштою) дроків май об-разко-
внх

малюнків і знімків гро-

шей паперу до писання записни-

ків писарського приладдя марок і

карт до гри тривалих (фавнтсГш)

пер пер і оливців телеграфічного
й телефонічного приладдя раді я й

радіового матсрЬт огрівальних

апаратів зіплльїшх матеріялів сір-

ників епірту іі твердого снірт ма-

натків бляшанок і ін коробок що

'їх не можна було б вигідно відчннн-і- н —
для перегляду зброї включаючи

в тс великі мішеневі ножі іі ножиці

З — Верхнє одіння що було б у

посилці 6} де доручене бранцеві аж

по іівго звільненні

і — Воєнним бранцям у Німеч-

чині не вільно одержпатн часописів

і журналів на
5 — Ті що бажають одержувати

книжки карти до гри або інші при-

бори до забави можуть цс зробити

-0#0

Дня 28111 минв рік як націо-

нальні піііськчі Генерала Франка спі-

ваючи ввійшли як побіднніси до Ма-

дриду Цс закінчило еепанеьку 32-міся-
чну

громадянську війна одну з

наіізівзятіїчнх і в

історії Дня 28111 ц р ту подію

святк}валн сепанці по цілій країні

Рівночасно з тою річницею насу-

вається питання: що за той один рік

зроблено в Іспанії? Бо закінчений

війни поставило перед національний

уряд багато завдань Одні з них

уже майже розвязані друїі тількшцо

зачали переводити в життя а кілька

ще навіть не зачинали Ось деякі

з тих завдань:

Харчова справа — Здобувши но-бі- ду

національний уряд застав и чер-рон- ій

бльокованііі частині Есианії

поверх 10 мільйонів голодних лю-

дей а хліборобство й торговлю в

Нор оіева між летуначи з Торонта

через тих що мають на це спеціяль

нпй дозвіл від брптіїіської цензури
Тільки власники такого дозволу мо-зу- ть

приймати замволення на ви-

силку не можуть вонп однак прий-

мати друкіз До цього часу ще ніх-

то з канадійеьквх видавців чи кни-глрнп- ків

такого дозволу не одержав

тому такі замовлення мсять бути

конечноеш полагоджувані покищо

через видавця чи часоннсного дґсп-т- л

англійського

С — Адреса такої посилки мусить

бути написана так як подане для пе-

ресилки листів

7 — Адреса мусить біи писана

дуже читко чорнилом і на обгортці

РІЧНИЦЯ ПОБІДИ В ЕСПАНІЇ

наіікрнвавішнх

посилки

8 — Прізвище й адреса посилаю-

чого мусить бути подана також на

коверті читко й докладно хіба що

посилаючий це член Збройних Сил

Пого Світлості! який замість своєї

власної адреси повинен подати ад

ресу когось із своїх рідних чн при-

ятелів щоб їм можна б)ло відіслати

недозволеиі предмети коли б такі в

посилці знайшлись

9 — Для пересилки не треба ви-

повняти митних заяв ані фрахтів од-

нак у клунку в середині повинен

знаходитися докладний спис усіх

предметів що в посилці

10 — Посилка мусить бтн завіше-

на в сильний чистий папір чи біле

полотно або полотно для завивання

клунків Паперу що на цім є щоне-буд- ь

друкованого ушивати неможна

ні зверха ні в середині

Повпщі правила можуть бути змі-

нені Правила ці не є важні для пе-

ресилки посилок для інтернованих

цивільних для них пересилати клн-кі- г

до воюючих держав епоеобу ще

нема

Потрібні дальші інформації мож

одержати від:
ТІїе БІГЄСТОГ Ргізопегз ої Уаг

Іпі"огтаІіоп Вигеаи (Жауа
Березень 1940

-

оплаканім стані Сьогодні ж хоч

ще іі тепер є мало таких продуктів

як мясо олива цукор молоко і їх

видають пайками — більшість насе-

лення Пспаніі має що їсти Помог-

ла аргентинська пшениця куплена

на довгорішнпцсшііі борг помогла

торговельна }мопа з Португалією що

достачила худоби помогла така ж

умова з Францією яка передбач) є

виміну за ееианські мінерали харчо-

вих продуктів За окою шість мі-еяц- ів

харчова справа в Еснаиіі дій-

де до свого нормального стану

Відбудова — Мільярди пезет у

кредитах скарбу фінансують військо-

вих і цивільних інжппіріп що нап-

равляють знищення заподіяне тііії-но- ю

яке виносить около $10000
000000 Переподять у життя 10-річн- нй

іпян п}бличних робіт що оу- -

де коштувати --

1200000000 пезет І

їФй--р угІіОЇ'ітлИИИИНсЛ

До Лондону прибув перший відділ

Німеччиною По їх прибутті

УНРАТН(£КИЙ РОБІТНИЙ"

МОРСЬКІ БАЗИ НА

Бритійські французькі й ніпон-сь- кі

морські начальники з"~жрбою

споглядають на Камчатку й острови

Командорські а від часу коли поча-

ло рости напруження поміж Бва-шингтон- ом

і Токіом занепокоїлись

тим також і американці А річ у

тім що дивні вістки ходять про

діяльність у тих сторонах

Хоч про ту діяльність докладно

знають небагато то однак те що є

відоме викликує неспокій А відо-

ме таке: Госія укріплює два головні

острови Командорського архнпеллґу

— остров Берінґа й остроп Мбдннїі

— на острові Берінґа вже заснува-

ла сильну базу для підводних човнів

Отже Британія іі Франція побоюють-

ся що Росія може ті бази відступи-

ти Німеччині й коли б Союзники за- -

путалнеь із Росією в війну то вона

з тих баз могла б їх атак} вати

Міш грудня Група німецьких

морських старшин прибула до Ніко-лаєвсь- ка

над Амуром і потім росій-

ськими ь'одоплянами полетіла на Ко-

мандорські острови де перебувала

аж до пізнього січня цр
Потверджують ту вістку іі моска-

лі шо прибули до ІІІанглю з Влади-

востоку як також владивостоцький

часопис який написав що „коман-

дир сов тихоокеанської фльотн

Юмашеп гостив в себе групу німець-

ких старшин''

У січні місяці Командорські остро

ви відвідала ґрупа около 20 німець-

ких командліпів ІІ-чо-
шііи також

гостей командира Юмашспа а крім

того кілька груп по 10 і 12 людей

німецьких знавців уетаилюпанші

двигунів Дізеля іі П-чов-
ніп

Ті ос- -

(около $330000000) Щоб по-

могти тому піянові роботодавці пла-

тять річний податок у висоті 15-дсн-н-
ого

заробітку Викінчення того

пляну це пес ще питання будуччнпн

Пінами війни все ще видко на Есиа

нії іі буде їх видко ще довгі роки

Фіннаси — Націоналісти освітили

спій дім своїм світлом Одинокі

фіннаси що прийшли дотепер без

труднощів — цс позичка в середині

2000000000 пезет ($160000
000) в виді трирічних трнвідеогко-вн- х

державних цертнфікатіп які

розхоплено мнн жовтня Бюджет

1940 року неповний це буде най-

більший бюджет в історії Есианії

Національний допг в день 31 XII

XII виносив 23885000000 пезет

(51011000000)

- Закордонні взаємини — Усі дер-

жави крім Росії Мексика іі Китаю

Есианію шипіли і націоналісти не

мають тепер охоти старатися про

визнання ще іі тих трьох Огірчеи-и- я

з чаеів'війііп на Британію іі Фран-

цію мішає хоч офіційно Еепаиія

все ще залишається дружнішою суп-

роти Німеччини Італії іі Португалії

Лад — Під ген Франком заіену-ва- н

п Есианії взірцевий лад і поря-

док Нспоелуїшінх гостро карають

Ці всі вичислені питаний — це пи

тання що їх національний уряд ґе- -

нералі Франка опанував вповні

летунів -торонтонції: щоб заларкльатн
ьідшдзла їх наша Королева

ПІВН ПАЦИФІКУ

тлнні збіралпсь у Владивостоку й із-відт-
ам

перелетіли на Командорські

острови Деякі з них прибулії по

транссибірській залізниці а інші зо

ЗДІІА Мексика й Пол Америки не-

мало їх прибуло також із Китаю Фі-ліп- ін

і іц частин Длл Сходу
Хоч 21 захоплених брнтіііцямн з

ніпонського корабля німецьких мо-

ряків мали подорожні квитки до Ні-

меччини то брнтіііці думають що це
було маскування і що ті моряки в

дійсності! їхали до баз на Командор-

ських островах
Коли Росія дозволила б німцям

уживші ті бази то Німеччина не

мусіла б купувати в неї И-чої-
нін

які ще й до того вже знаходять-

ся на Дал Сході Ті Н-чо-
внн зроб-

лено в європейській Росії й пересла-

но їх до Владивостоку частинами і

там їх зложено разом Таке саме

можна робити іі із німецькими

П-човн-
амн робленими в Епропі

Хоч Британія й Франція є сильно-затрнвоже- иі

тою новою загрозою для
їх торговельного мореплавства на

Длл Сході то неменше затривоже-

ний є й Шпон беручи під уьлгу мож-

ливість давно вже передбач) ваної

нової іііпоно-росіїіеьь- ої иіііин Бо

коли б така війна шібухла то П-ч-
ои

ші з Командорських стропів могли б

легко іі безперестанно насьакупатн

на іііионеькі рибацькі човни і цок ж

побережжа Камчатки

Італію за'манюють

НАФТОЮ

АІ1 подас що берлінські кола

кажуть що безпосереднії причина

чому Італія по нараді двох диктато-

рів постановила порозумітись із Ро-

сією цс російська нафта Росія

мас нпфгу а Італія не мас Тому

Італія завжди мала іі має олоту ту

нафту дістати Однак Італія
неред-тп- м

не дуже була зацікавлена нею

бо одинока дорога з Росії" до Італії

була дорога через Чорне море іі Дар- -

данслі А крім того Італія вважала

Росію що нона на її політичного

спільника не годиться

Однак порозуміння Росії іі Німеч-

чини іі зникнення Польщі як пере-

городи між ними іш також розбудо-

ва неревозовнх можливостей (канал

Внсіа-Буг-Дпіп-
ро прм) створили

для Італії поні МОЖЛИВОСТІ!

Стріча обндпох диктаторів її брс-нерсь- кім

проемнку — цс була де

монстрація крпікости „ІНССГ ГІІМ-Бер- н'н

а німецька пі'енція ДІІБ
(Дінсг Иахріхтен Бюро) заперечи-

ло чуткам що немов біг Лтіпр ро-

бив там мирові предложення лална-чую- чн

що Німеччина по паяні сво-

го провідника дня ОХ и справі ми-

ра вже не мас нічого більше до ска-

зання І хоч поміж комунізмом з

оіної сторони а нац-пчо- м і фашиз-

мом із друюї великі ідсоіьогїчні

розходження для створення союзу

нанодобу Рим-Берлі-
пу то на еконо

мічнім полі ті три потуги співпра

цювати можуть прекрасно

сеою єдність у бо]отьбі Імперії

іїї$ШШШШШ&Шбїіш&'іїі£±2£ез:л'і і іі-ьґ-
і''Іїуй

ВІСТН З МОНТРЕАЛУ

Приїхали фахівці з Франції — З

фабрики зброї Шнлйдср-Крез- о в

Франції приїхали до Канади 8 фран-

цузьких техніків як дорадники при

виробі гармат до „Син Приморсько-

го Промислу" що в Сорсль Квс

Фахівці ті залишаться в Сорелі два

ромі Разом із ними приїхали 10

французьких КАиадійцік що відбу-

вали в франції інструкторський курс

Тільки 5 дітоіі на 300 — Т--
во

Добробуту Дітей оголосило що н

місті переведуть лікарські оглядини
1000 дітей Оголошення те появи-

лось по тім коли лікарський оглпд

300 дітей виявив що тільки нить із

них були вповніїдорові Дітей ви-

бирано тільки тих що їх увіжлли аа

здорових Тимчасом 21% з них по-

требували лікування Г0Гс не мали

відповідної ваги М7 я-і-

и
підви-

щену температуру СЛЬс мали зуб-

ні недомагання 29 со малп закажеш'

горла 8% були слабі на груди іі

Ас'о мали серцеву паду Діти псі

були в віці від 7-1-
")

ліг Т--
во Доб-

робуту Дітей бажає довідатись що

с причиною того страшного стану
поміж дітьми Чи не мс шкальні

у-моц-
нни

бо каж)ті що пишшлось

що в місті в деяких місцях сплять в

одній кімнаті по С і 7 осій

Заробітки СіПІЛра — Зо зніту ви-

пущеною Тнхоошіїеькимн Залізни-

цями впинилось що за перші дпа м-

ісяці цр ' Залізниці мали $3800

927 чистого нрнГіугку цебто прибут-

ки зросли о $001370 бо минулого

їх було $3100557

МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРІВ

В МАНІТ0Б1

Вніїїііііісзікніі „Фрі П рос" подав

що „неурядові коїа в буддіику нар-лямен- ту"

нн стоплюють спої мірку-ваіі- ші

що побіда лібераліп в доміиі-яльн- их

виборах застаннп уряд пр-с-мієр-
а

Брекеиа просити Провінцію

про повий мандат якнайскоріше

Урядовою ііартю її Млнігобі о

иа])тія Лібсрально-Иостунон- а яка не

має ясної більшості! в пнріямеїпі

ще від року 1030 Вибори мали й

відбутися н літі — н черпні або лип

ні — хоч уряд не а 'зобоіїязаіііііі

розіїнеунати ііоіиіч ниборіи ли: до

черпни 1911 Дотсисріипіііі етан

манітобського нарліімснту :: 23 лі-бсралів-иосгу-
ионціїї

1а коиеерішіїї

(5 СіСіЕф 5 Соц Кредит 4 незалеж-

них" 1 комуніст і одне місце исобса-- д

же н є

0#0

ПЕРЕМІНИ В БРИТ УРЯДІ

Міністерство Ісгунстпа Британії

оіолосиіо що маршал Королівською

Ісгунстпа Сер Иціард ЕіііііЛ'он

зрсзиґнуїшн іі свою уряду Генераль

ного інспектора Іегунегпа і що ла

його місце прийде Начальник Істул-ств- а

маршал Сер Бді'ар Ліадлри Гю--
нт

як начальний комаидапт бомбо-іііікі- н

Місце Сер Кдґіра перебере

маршал легупства Чарлс Ф По]ітаі

1ї])ім того оіолошеио йменунішія ко-

модора легупства МГ Иііл" дирек-

тором іпбііічшіх улаьмнн Чіпкі
ер-ст- ва

Летміста

я

ТсІ ГЛ її 81іегЬюоІе
мохтііеаь

:к -

'чг£
СТОІНІ З і

Покарали"" „Гаш" — - Верховноіі'!

суд засудив бруковнй тижневик'

„Глш" що виходить у Торонтіза-платит- и

маГірові ДжозефовіМорісові
Скатові $2000 за очернспня )Іа-й-

ор

Скат домагався заплати $25

000

Величезне ошуство — Викрито

велику ошуканчу змову трьох уряд-

ників збанкрутоваиої спілки „Стадз-кон- а

Руни Чайне" які мали присво-

їти обі около $1000000 Перед

суддею зявіївсн президент спілки

РоП Андерсон разом із скарбником

АС Трю з Оттави і директором РП

іїпті з монгреллу Аидерсона оскар-

жено в трьох додаткових фалінівниц

тглх Усі гри свою впну заперечили

Суддя наложи и на кожного з них

$20000 поруки до часу переслухан-

ий Крім них поліція арештувала

четвертого торговельного аґепта

Ґрпгама з Оттави Крім оиіуств

оскарженим закинено що поїш прий-

няли ірошен і вартісних паперіп

приблизної вартості! $15-1011-
7 не

втягнули їх до книг і мабуть присво-

їли собі

♦

Мовсплдвба — „Мореилапба до мок

трсальсікої пристані з Океану цього

року може зачатися перед плавбою

до Велииїх Озер Канал ріки св

ЛагрснтІл між Трьома Ріками іі іМон- -

треллем відчинили перед двома тиж

нями ледоломи

МСЖТКЕАЬ

Офіс шдчиніниіі від 9 Ішо до 9 всч

Зі яііїмноіг четверга вечерои

ш лііАЬіки силиззії:
Хірург — Дентист — Фізик

ІМшпе: СЛ 6384

2490 НсаиЬіеп сої ІЬстМе
Мипіїсаі ОисЬес

Ог А В ТЕ38ІЕК

СпсцііяІст віл ледуг жолудіа і горл
Просвітлюсмо методою Х-ре- іі І ЛІЧИ-

МО при іюмочі електрики
Урядові години

І)іц 2 до --
4 і від 7 до 9 вечером

Тімфенг Сгеїсепі 684Л
1817 иои!ваг(1

Рочслюипі Мопігеві

ШСКІІІ Й1А850N
ЬОКАНСЕП

АДВОКАТ — ПОВНОВЛАСНИК

Публичний Нотвр

Пишіть листя по україлеькиї

132 Зі Іатиз 81
РІаІсаи 3902

МопігеаІ -:- _і
НІ"- --

Краоецьна Робітня

ГСІКіЧ пІАТШІШ ЕNК'С

Прасуочо чистимо нанраилнемо
Робимо одяги до міри

Умірконані ціни

2251 Ргапіспас 81

Тої ГК 1803 МопігсаІ

ТеїерЬопс: ГМаїсаи 1Я37

РКОРЬЕ'8 РОШЛІсУ
& ЕСС МАККБТ

Всякі Роди Дробу і Свіжі Яйцп
По Найдешевших Цінах

Г1 Ноу 8с Е„ ІМопігсаІ Оис

Урядові Години: і—3 пополудні іі С—8 сечером
Ш О ЛСОСЕІЛА

Европсйсьний Лікар
Еаяі соїлсг 5І Бошілічис

іиі:
3117

:і:::вх:::х

УеяІ

х5:-::х::хо::': -::о:оу
П0ХОРОІ1НЕЗА8ЕДЕННЯ р

ПОХОРОННІ КАПЛИЦІ АМБУЛЯНСОВА ОБСЛУГА 11

: ВІДЧИНЕНІ ДНЕМ І НІЧЧЮ 9
(і і

Сео Уапсіеіас лА
? 120 ІІасЬеІ 81 Еазі ТсІ ІІЬаіг 1717 МопігсаІ Сіие Й

иxx♦xx♦xxx:о::V:жxxx-xx4XX♦xxx♦xxxx♦x:♦xx-
3

Господині Увільняться з Ярмі Домашньої Праці Коли Куплять

ЕЛЄНТРИЧНУ МАШИНУ ДО ПРАННЯ

Елентричну кухню й ин'Ді'с електрично приладдя

С 3 ОїАNСЕК
Представник Фірми: 1-

-а
КогхЗегіе 3с Гьісі Ьітіїсс

1329 ЗТ САТШЛІІХЕ йТ- - ЕЛЗТ ТЕЬ РА 2939

ІІОІТШ]АЬ СІЖ



Стіропа! --

_(

с У'КРАЇН'СЬКЙЙ'РОБІТНИК"
Одинокий 'український національний тижневик у Східній Канаді

Впдаі'кожиоьпятниці

УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА

МИХАЙЛО ГЕТЬМАН НАЧАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

' ВК ЧИЖ ДІЛОВИЙ УПРАВИТЕЛЬ

Річні передплата в Канаді 5150 закордоном $200

З ял адреси коштує ЇОц-Редакці-
я

за е:оіошення не відповідає рукописів не звертає
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„ПАЛАТНА РЕВОЛЮЦІЯ" ВУНР

По вбивстві отамана Петлюри на чолі так званого „уряду"
УИР став Андрій Лівнцькнй як „президент" а ґсн Вол Саль-ськ- ий

як „гол от військ і фльотн УНР" Політику вели воші

таку як їм наказувала Польща її умова Петлюри з нею що на

підставі західноукраїнські землі були признані землями

польськими а польський уряд мав помагати „урядові" УНР
"

створити з кількох Губерній якусь українську державу що бу-

ла б у звязку з Польщею
Коли в Галичині відбувалась поганоїпамятп так звана поль-

ська пацифікація безборонного українського населення тоді

„уряд" УНР оголосив світові що він справу західноукраїн-

ські земель уважає „домашньою справою Польщі" п як „со-

юзник" Польщі заявив що його взаємини з Польщею є добрі

~ Проти такої політики повстала більшість військовиків що їх

г- -
лідери УНР бо заваленні Української Гетьманської Держави

вивели закордон України Повстала опозиція яку той „уряд"

при допомозі поляків переслідував примушуючи її терором за-

лишатися в ного рядах' Діяльність того „уряду" велась за
польські гроші

Коли по катастрофі Польщі Андрій Лівнцькнй і Вол Саль- -і

ськиії спочатку опинилися під німцями взаємини з Польщею

взяли інший оборот У Парижі повстав так званий „Україн-

ський Комітет" а його орґан „Тризуб" оголосив що

„уряд" УНР стоїть і надальшс так як стояв і передтнм по сто-

роні — Польщі її Союзників і разом із Польщею буде змагати

до шізво'лсішя України А що голосин Комітет Андр Лівнць-

кнй і Вол Сальськпй опинились під иімсцгкоіо окупацією то-

му „УРЯД" УНР переформовано: „президентом" УНР став б

лмтгілтп ТТпліГГШПППЧ І Т 71 а 71УШСІ0 того цілого нового вже

мУРяду" став іІіульгші і інші відомі иольонофіліи Комітет

вида також заклик до всіх українських організацій закордо-

ном щоб єдналися під крилами того'усперівського Комітету

Заклик той був мабуть „голосом шшіющого по пустіші" про що

вказує число „Тризуба" з 15 лютого-- з наріканнями на невдяч-

ність українців
Та ось перед нами ще одна відозва — Комунікат „Пресово-

го Бюра прн „уряді Української Пародпьої Рсспублпкп" який

заперечує Комітетові в Парижу права називати себе „урядом"

УИР бо тс право мають ті же пи — Андр Лівнцькнй і Вол

Сальсшііі Ось повний текст того Комуиікату:

„ШІУШКАТ 1 лютого 1940 року — Після вибуху иіііші її Парижі

поветав „Комітет"' лкніі 19ХІ 1039 року задекларував свої політичні

позиції і виразно зазначив лк в декларації так і в ріжних бнлетешшх

епос прнмільнс "відношення до Польщі А ііґіії іі Франції

„У епоїіі ііроїш'андопіі'Г діяльності! внстуїтючн лекрано-ворож- е проти

Німеччини Комітет посилається на якусь „ініціятнву" Уряду УИР і тпср

днть ніби тільки „перемога західньої демократії" цілковито забезпечить

визволення України з-- під
московського ярма

„З уповноваження Ррнду Пресове Бюро оцим повідомляє що Уряд

Української Народпьої Рсснублики на чолі з Президентом Андрієм Лівнць-ки-м

з неясншою енергією провадить визвольну боротьбу базуючись не

на так званих „орієнтаціях' а тільки па власних силах незломного укра-

їнською Народу Не тільки „ініцінтнвн" не виявив Уряд у створенні

Комітету в Парижі а з самого початку не мав і не мас до сьогодня нічо-

го спільного з тісю несподіваною акцібіо

"
Обссрвуючн світові події та шукаючи підтримки з боку світових потуг

іутереси яких можуть відповідати українській визвольній справі Уряд

певен що з закінченням пішій повстане Незалежна Українська Держава

бо того хоче свідома Нація бо свідомість національна в Україні дійшла

до наііііііщоїо напруження бо проти волі Української Нації не станс іі

ніїібііьша іГоіуіі в світі

Перед нами' є нині лише один ворог якпіі брутальною силою посів

майже всі українські землі тому Уряд УНР закликає всіх українців до

ііаїішнршої тл іііііщнрішої консолідації закликає обєднатися під нашими

традиційними прапорами для боротьби за Самостійну Соборну 1 країн-ськ- у

Державу

Той самий уряд" вислав за підписами Андрія Лівіїцького й

Володимира Сільського іслєґраму до Президії Конгресу Ук-

раїнців український щоденник „Свобода" 83 Ґранд Стрсст

Джсрссіі Сіпі" таку:
„Уряд Української Пародньої Республіки вітає Конгрес лк длльшни

дероїс до оббдпання навколо иелпкої ідеї перед лицем недолі цілої нації та

зокрема Західньої України сгон 'Заявляє що не має договорів з чужими

державами лк також зобовязань супроти воюючих стоп Не вірить тим

хто іі'норував українську проблему і хотів би тепер їі використати в влас-

них інтересах стоп Закликає до невтомної праці під гаслом Самостійної

Соборної України без огляду на вислід Віііни"

Підписані: Андр Лівнцькиіі і Вол Сальськніі

Отке що сталось? Із поданого вище Комунікату виходить

що в польській фірмі у так званім „уряді УНР" відбулась

палатна революція" Хтось із товаришів по службі підставив

свому „президентові" Лівицькому й ного гол отаманові армії

її фльотн України" ногу сам забіг скоріше до скромненького

мабуть тепер польського коритця й проголосив себе „урядом

УНР " Протії того президент" розуміється протестує II —

заявляє що з поляками вже нічого спільного не має іі стаєза

Соборну" й т д І перси'кнває повалений „президент АНІ"
ііе в Парижі а в якійсь закордонній нсвіральній державі і то

прихильній Німеччині як можна відчути з „духа" Комушка- -
" хто ігнорував українську проолєму і хо- -

тл що не вірить тим
--ті- в-біі їїтепервнкорпетати й т д": як також педовіря до заяви

1

"'Комітету в Парижу що „тільки перемога західньої демократи"

гспае" Україну

УКРАЇНСЬКИЙ РОБГТНИК"

І щоб часом--„президента- " її його „головного отамана" не
перебігли суперники вчорашні співтоварнші президент" уже
висилає телеграму неіснуючій ще президії майбутнього Кон-

гресу Українців в Америці іі то — до редакції „Свободи"
Ось так слава Богу маємо ще один український „уряд" —

два з них „уряди УНР" А пан Андрій Лівнцькнй тепер уже
„соборником" став І було б усе впорпдку — признали б його

всі українці на світі сущі іі Україна була б спасенна — ко-

ли б коли б політика то було щось таке як фізична праця:
завалявся обмився таіі знову став чистий Та на жаль так
воно не є Політика а фізична праця — пе не те саме Ста-

ти за одну ніч коли не стало пособій із слуги одного пана
обєктом до вннанму для другого що захотів би купити а поки

ще не найняли заявляти солодкі слова про соборність і т д —
це не є політика й такого краму на українськім політичнім

рннку не куплять
Осьтак обухом бє нас по голові вічна наша правда що коли

ми не станемо на ґрунті традиції нашої й там не пошукаємо
за проводом України то марні наші надії на спільний україн-
ський фронт бо „урядів" повстане ще іїеодин і між ними на-

віть „німець учитель великий" не годен буде розібратися
0#0

ЧОМУ ЩЕ НЕМА СПІЛЬНОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЙН0Г0

КОМІТЕТУ?

Пропозиція створити спільний для всіх українців в Канаді комітет чи

раду була поставлена на конференції всіх українських організацій в Вин-ниііс-
ґу

в жовтні 1938 в злуці з питанням несення допомоги Карпатській

Україні На цю пропозицію відразу дали свою згоду представники Союза

Українців Самостійників і Союза Гетьманців Державннків Вони то іі

взяли на себе завдання притягнути до цеї пропозиції також Брацтво Ук-

раїнців Католиків Щодо Українського Національного Обєднання то но-

го полишено збоку з двох причин: воно саме тоді відмовилося від спільної

праці з другими українськими організаціями і загально відоме було його

становище щоби не єднатися з угрупованнями „що існують під іншими

програмами чи гаслами" бо в таке єднання як писав Повнії Шлях" ще

іі віеім місяців пізніше 22 червня 1930 „українські націоналісти не ві-

рять є проти нього і проти такої лучбн сил виступають"

Отже вже в жовтні 1938 р зачали представники СУС і СГД конференції

з представником БУК о
д-р-

ом Кушніром аби притягнути його організацію

до створення спільного комітету Конференції від часу до часу повторяли-

ся цілий рік о д-- р Кушнір не давав відмовиоі відповіді! але іі не давав

виразної згоди а систематично зволікав і відсував остаточне рішення

Остаточно показалося що в жовтні 1939 він на власну руку без згодиЧ

порозуміння з представниками СУС і СГД з якими ціініі рік провадив пе-

реговори порозумівся з провідниками УНО в Саскахуні і з ними створив

друїпіі ініціятшіинй комітет для тої самої цілії а саме для створення реп-резеитацііі-
иою

комітету українців в Канаді хоч переговорів з першим

ініціягнвннм комітетом не скінчив ані не зірвав Оце іі булл причина

чому представники СУС і СГД як члени першою ініціативного комітету

іріч о д-- ра Кушніра не взяли участи в конференції скликаній другим

іпіціятнвпнм комітетом на день 3 лютою в мешканню о д-- ра Кушніра

Пояпмо цего представники БУК і УНО позволили собі на цій конферен-

ції проголосити себе ренрсзситаційніїм комітетом українців Канади управ-

леним говориш в іменн чотирьох організацій домініяльного значіння тоб

то не лише УНО і БУК але іі в іменп СУС і СГД які у їх конференції

участи пе брали і які їм від себе жадного права в своїм імспн говорити не

давали Право говорити в іменп всіх українців Канади роблять собі панове

з УНО і БУКа на тій основі що в своїм комітеті вони позаочно „лишили

місце" також для представників СУС і СГД одначе знов не почекали що-

би представники СУС і СГД занили ці „полишені" їм місця а відразу при-

ступили 'до вибору уряду і всі відповідальні місця поділили між себе не

лишаючи для СУС і СГД нічого більше поза „гонор" що іі вони можуть

називані себе членами комітету в якім для них не лишилося нічого до ро-

боти пі до говорений

Ясна річ що з таким порядком ні СУС ні СГД ні жадна інша шану-

юча себе організація не може погодитися Представники СУС і СГД бу-

ли б вповні оправдані зробити таку саму штуку проголосити себе
рспрезен-таційни- м

комітетом усіх українців в Канаді розділити між себе усі відпо-

відальні місця а представникам УНО і БУКа „лишити" коло себе невідно-відаіь- ні

місця однакож вони свідомі того що таким робом звели би ще

більше на глум справу репрезентаційного комітету Тому вони почекали

трохи аби провідники УНО і БУКа мали час прохолодити свої розгоряч-кова- ні

голови а діставши від них писемне запрошення аби пристати до їх

комітету зійшлися на конференцію 7 березня на якій були також пред-

ставники робітничої організації СУО (що свого часу зірвала з комуністич-

ною партією) обговорили справу і дали їм відповідь в виді проекту з 8

точок па яких по їх думці мав би основуватися дійсний спільний
репрс-зепгаційн- ий

комітет всіх українців в Канаді Цей свііі проект вони зараз

переслали екзекутнвам УНО і БУКа до обміркований і евентуального прн-нн- ия

та попросили у них писемної ВІДПОВІДІІ

Представники СУС і СГД занадто багато навчені гірким досвідом з до-

теперішніх переговорів в справі рспрезеїгтаційного комітету щоби прий-

мати за добру монету устні заяви обіцянь-- " та запевнення лкі опісля мож-

на легко заперечити замінити або відтягнути і тому настають на писемну

відповідь на свої пропозиції Від писемної відповіді! залежить можли-

вість створення дійсного спільного комітету усіх українців Канади Одна-

кож три тижні минуло а ні УНО ні БУК жаждної відиовідп на згадану про-

позицію не дали хоч представники СУС СГД і СУО вжо два рази окреми-

ми листами пригадували їм що чекають відповіді! Замість того о д-- р

Кушнір приватною дорогою через телефон дав їм до зрозуміння що ВІДПО-

ВІДІ! не буде

Не маючи спромоги ировірнти чи о д-- р Кушнір сказав свою власну

думку чи організацій в іменн яких нрииявся говорити підписані вважа-

ють оцей спосіб за одинокий яким можуть звернути увагу членства БіКа

і УНО на чім якраз справа спинилася і хто буде поносити відповідальність

за те як кінець-кінце- м не прийде до еівореннл-спільног-
о рспрезентаціііно-г- о

комітету українців Канади котрого СУС і СГД цілий час бажали і

бажають

За Союз Українців Самостійників: Мир Стецишин

За Союз Гетьманців Державннків: Д-- р Т Дацків

--0#0-

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Німецький „бліцкріґ" із Польщі перемінився в „зіцкріґ" (сидяча війна)

на західнім фронті

Молотов в своїй промові подав фінські страти в війні в таких числах:

(0 000 Убитих і 250000 ранених цебто разом 310000 фінських страт

Населення цілої Фінляндії числило около ЗМ мільйонів Коли о змооїлі-зуват- и

всіх чоловіків від 18-5- 5 літ то можна б набрати илпоільшс ооО

війська тільки від 19-- 4 літ і то від 4о-- 4
000 А Фінляндія кликала до

НІМЕЦЬКА „БІЛА КНИГА"

Німці видали свою „Білу Книгу"

— документи знайдені як вонп твер-

дять у польськім закордоннім мініс-

терстві в Варшаві Документи ті

цс звіти польських амбасадорів в

Лондоні Парижу і Ввашпнгтоні До-

кументи ті веі названі в них дігальо-мат- н

— англійський французький

й американський — ззпере-чпл- п

на-

зиваючи їх зфабрпкованою пропа-

гандою

Усіх документів „німецька „Біла

Кнпга" подає 16 і всі вонп крім

одного у польській мові Німці за-

повіли що це тільки перша серія

документів які показують що епрн-чнннн- ки

теперішньої війни цс Бри-

танія й Франція безпосередньо а

ЗДПА посередньо Інші документи

заявили німці вони оголосять пізні-

ше Оеь деякі з ти?: документів:

Звіт Графа бжи Потопького поль-

ського амбаеадора у Ввашпнгтоні

датований 1ХІ 1938 з зазначен-

ням „довірочннй": „Звіти Булнта до

президента Рузвелта іі до Державно-

го Депатамснту тут студіюють завж-

ди з увагою Булігт говорив з непо-гамовано- ю

ненавистю про Німеччину

іі Гітлера Він висловив думку що

скажену тягу до зросту Німеччини

може зупинити тільки сила прило-же- на

під кінець війни На мій за-

пит як він уявляє обі наблнжаючу-е- я

війну він відповів що Британія

Франція іі ЗДПА мусять з натугою

зороїтись щоб побити німецьку си-

лу" президент думає що Брита-

нія іі Фракція мусять занерестатн

політику компромісів із тоталітарни-

ми державами Вони не сміють вхо-

дити з ними в переговори про зміну

територій Дане моральне запев-

нення що ЗДПА залишать свою по-

літику відокремлення іі є готові в

вішалку війни стати по сторні Ан-

глії іі Франції „Булнг підкреслю-

вав що Франція не сміє входити в

порозуміння з Мусоліиіч характе

ризуючи його методи як звнчаііпші

ґенґетернзм і вимушування"

Тншніі звіт про Булнта поданий с

цііі Книзі це „строгодовірочнніГ

звіт Юліюіна Лукасєвіча до поль-

ського закорд міністра Бека з часу

коли Булит повернув до Парижа в

лютім 1939 де сказано що Булит

сказав що коли війна зачнеться то

ЗДПА напевне до неї спочатку не

приступлять але будуть її закінчу-

вати

У документі про розмову польсько

го амбасадора в Лондоні Графа Ед-вар- да

Рачннеького з брнт амабаса-доро- м

Ксннсді дня 29ТІІ 1939 про

бритійські наміри Нснпеді мав ска-

зати що він переконаний що коли б

Польща постановила перед Німеч-

чиною боронитись головно в справі

Данціґу то це втягне в віїіну іі Бри-

танію Польським пмбасадор йому

сказав що поляки цс одинока нація

в східній Европі що на їі озброєння

іі військову вартість можна пати

повне запевнення Амбаеадор Ксн-

нсді йому сказав що тепер

його два еннії зачнуть виголошувати

ряд лекцій в Гарвдськім університеті

про положення в Европі щоб тим

приготовити до війни американську

нублнчну опінію

Згадує Книга іі їдена у телеграмі

У попереднім звідомленні про

вислід домініяльннх виборів в Аль-

берті число поданих голосів ще не

було кінцеве бо деякі виборчі окру-

ги ще своїх голосів не прислали бу-

ли А тому що про це не згадува-

ли то з числа голосів обрахованих

і поданих виходило то український

кандидат із округи Всгревпт

Однак уже по випуску нашого ча-

сопису прийшла вістка що кінцеве

обчислення голосів в окрузі Всґре-ви- л

дало українському кандидатові

Глинці перевагу іі він зіетав вибра-

ний Посол Глинка каидндував під

фірмою „Нової Демократії" цебю

нової назви для Соціяльного Креди

Яків Отрута

Рік ТП Число и

Політичні мрії

Нерзз а бідний нишком марив

Як би в політики добиться

Та що ж? Яохдлесь від долі кари

Часон лиш тихий сон приснитеся

Що в політик передовий

Вигукую стрй-м- ні промови

Веду таємнії розмови

В роскішнік кабінеті

Про мене пишуть всі газети

Що я — єдиний

Сплситель України

Не довелося! Мрій лиш шкода!

(Дія мене доля все лукава)

А то була б) іа шгодл

Буїа одна важіива справа

Що в міг блиском заясніти

Як гомінкий важний політик

(Читану скажу „по секрету" —

Це справа сього Комітету

Що вже торочиться півроку

1 досі ще мабуть — ' нівроку! —

Вперед ні крок не поступила)

Підтяла доля а мене крила!

Проте в скажу правду чисту

Що в мене бііьш як треба хисту

Щоб у політики попасти

Про іе я марив дуже часто

Я марив бути гоїовою
Важного дуже коиітет)

Щоби не кидати собою

Як птах підстр'печий на лету
В чкінсь підрядній простій роті
Собою кидав вже доволі

Тепер пора й мечі спочити!

Тож хочу бути гоїовою
Щоби нічого нг робити
І без великої натуги
Давать важні накази другий!

Хотів би бути гоїовою!

Мібуть мені вже ним не стати

Бо є вже інші кандидати

Що йдуть до цііі дуже вмію
Дипіьоматачко певно спію
А в вже лишуся посаду

1 як то качуть маком сяду

що її Ксннсді брнт амбаеадор у Вар-

шаві переслав до Лондону дня 2ІУ
1935 про розмову їдена іі інших дер-

жавних мужів з маршалом Пілсуд-еькн- м

з яких мало б виходити що

теперішню війну Союзники довго

планували і що вся вина за шо впов-

ні надає на демократії

ЗГУБИВСЯ ПОЛ БІГУН

Американська підбігунова випра-

ва під командою контрадмірала Гн-чар-
да

Е Бнрда подала вислід

своїх розслідів Бирд каже

що його виправа відкрила вільні від

еиігу території голої землі які він

і його товариші оглядали під чає ня-тнкрат- ннх

полетів із літака Земля

та на мапах не є зазначена Крім

того контрадмірал Бирд твердить

що ті землі що їх відкрив Сер Гу-бе- рт

Ввнлкннс брнт дослідник ду-

маючи що цс острови В ДІЙСНОСТІ!

є частина Підбігунового континенту

Крім того Бирд твердить що ко-

ли він перелітав понад тс місце де

повинен находитися магнітний Пол

Бігун то в тім місці його вже не бу-

ло що було завважне на етрументах

Куди пересунувся Бігун і що спри-

чинило цс явище Бирд не міг дові-

датися але думає що Бігун пересу-

нувся в напрямку західнім

--о#о-

ГЛИНКА ВИБРАНИЙ ПОСЛОМ

пере-

пав

ту під час домініяльннх виборів От-

же українці замість вибрати трьох
послів до Оттави — вибрали бодай

одного Веґревілцям належиться

признання що В бІЛЬШОСТІІ своїй не

дались звести з правдивої дороги й

українського кандидата таки вибра-

ли Антін Глинка здобув 5070 го-

лосів а його противник Арчср

4549
Вислід провінціпльнпх виборів в

Алберті до дня 1ІУ був такпй: Со-

ціальний Кредит вибрав 35 послів

незалежні внбралп 19 робітничий

посол вийшов одпн і два мандати ще

невідомі отже перевагу мають
сус-пііьпокредпт-

овці

літ під самий кінець війни Цебто по обрахунку Молотова фінська армія

пропала на фронті ціла Хто ж тоді так лупив там москалів?

--
Коли одна переговорююча сторона подає свої побажання па ппсьмі л

друга податп на ппсьмі не хоче то цс доказ що та друга еюрона не має

щирого наміру договоритись і має якісь скриті пляни



Ріс ТИ Число 14

ТУРЕЧЧИНА
ПЕРЕПУСТИТЬ-КОРАБЛ- І ЧЕРЕЗ ДАРДАНЕЛІ

З" Бтсарешті хін: звичайно доб-рспоінфор1оЕл-
кпми

дипльоматпчнп-х- іі
колами почалп говорпіп що Ту-

реччині погодилась па порепуес че-

рез Дчрдзнелі еоюзнпцькш кораблів
Щоб перервати созетсько-нічецькл- п

торговьнпЛ ззязок через Чорне но-

ро Крім того гозорять що Туреч-
чина погодилась віддати до розпоря-Дігчої- іи

Союзників свої морські ба-

зи ь пристанпях Требізунд Сзмеуп і

Снноп (брит закордонне --мінісіер-етзо

ті вістки заперечило) Поро-зуиін- пя

те кажуть дппльоматпч-н-і
кола в Букарешті мало статися

під чає союзнпцько-турецьк- ої кон-

ференції з Алєппо що відбулась кіль

ка днів тому
У звязку з тим болгарський парт

посол Петро СтаПнов із Комітету За-

кордонну- Справ болгарського пар-

ламенту написав в часопису „Сло-

во '
що Туреччина „дозволить себе

присилувані перепуеїити через Дар-данс- лі

союзницькі кораблі н хіба

НІМЕЧЧИНА НЕ ПУСКАЄ

ПАПСЬКОГО НУНЦІЯ

Німецький уряд відмовив дома-

ганню Затикану щоб дозволити

папському Нунцієві до Берліну мон-сіньор- ові

Сезарові Орсеніґо-в- і по-

їхати до Польщі іі там на' місці огля-

нути положення католицького духо-

венства іі католицького населення

Польські духовні іі політичні кола ~:

Парижу вважають ту відмову як до-

каз неуспіху конференції німецько-

го міністра Ріббентропа з Папою

У Парижу зісіалп потверджені

вістки про тс що Гіббснтрон підчас

сгоєї конференції з Папою нредкла-да- в

створити з теперішнього кра-

ківського ґен-ґ- } бсриаторства поль-

ську незалежну державу яка ма-

ла б у своїх межах около 12000

000 людей Відповідь на цс була

що Польща числить населення Зо

000000

ово

НОВА СОВбТСЬКА

РЕСПУБЛИКА

Большсспцькпіі Гак званий пар-

ламент ухвалив дня 31ІІІ створити

нову дванадцяту еокстську респу-

бліку з тих земель що загар-

бала від геройської Фінляндії Землі

ті 13900 квадратових миль просто-

ру злучено з совєтеькою Карелією іі

названо „Союзна Карельсько-Фінеьк- а

Совєтеька Соціалістична Республи-к- г'

Ті загарбані землі большевпць-- іі

промовці „греблею мира

іі забсзпскіГ яка захищає Лєніп-ґра- д

Мурманськ і північну залізни-

цю до Мурманська ІКданов член

Політбюра й голова Комісії Закор-

донних Справ казав що ресіпблика

та зістала створена згідно з бажан-

ням Карельської Автономної Сов

Рсепублнки

Із влученої фінської території з

містами Війиурі Сортаваля Суоєр-- ві

й Куольоєрві відрізано смугу Ка-

рельської Шніііііі іі злучено її з Мос-

ковщиною безпосередньо

ГОЛОД У КИТАЮ

Чужинецькі місіонлрі й китайські

джерела з провінції Гупеіі у Китаю

подають що в Півн Китаю
_

шаліє

голод який обхопив своїми кігтями

около 5000000 людей Вістки по-

дають що населення 12000 сіл їсп

кору з дерева болотяну траву й

якусь мішанину зроблену г хонті: іі

душі бавовни
'
Деякі місцевоети все шс покриті

водою з повідді н тому в багатьох

місцях нема надії на яииво й цього

року Ті хлібороби що пообсівали

зїдаить із голоду зелені нарости сво-

го посіву

Китайці що прибувають до Пен-пін- ґу

розказують що вони здибали

із які в своїх
ломершпх голоду --

мали

кишенях гроші що вказє на тс що

місцевостях не можна по-ув- ви

к деяких

й клпити Щоб оминути мук

повільної 'смеріи з голоду багато

самогубство Ьи-ТМ--
ШІ

родпп поповнюють

як також і закордонні міеюна-- ті

вперто вертять що ніпонська

вгада не хоче впптентп харчевпх

--зпісів поза залізничні райони шоб

твердпть вони ке аопалн на харч

плртпзлкзч

тільки внесе до Ліґп Націй протест

проти „нарушення її невтральное-тп- "

Італійці тій вістці не вірять і ду-

мають що коли б Союзники переллп-л- п

Дардапелі то це викликало б вііі-п- у

з Росією в той час коли Союзни-

ки стараються Росію прихилити иа

свій бік У Лондоні п думають що

навпаки: Росія зовсім не думала б

через таку дрібницю як заборона до-

возу матеріалів до Німеччини зачи-

нати війну з Союзниками тоді коли

її юрговля з іншими державами буде

шанована а підстава — це заява

Молотова про те що Росія

й надальше задумує залишитись

невтральною що її взаємини з Іра-

ном є добрі і що вона не думає до-

бувати Бесарабії зброєю Тимчаеом

турецька влада завісила німець-

ке видавництво „Туркіше Пост"' за

те що воно помістило мапу де схід-

ні провінції Туреччини названі Вір-

менія

--0#0-

Москва

називали

МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРІВ

В АВСТРАЛІЇ

В Австралії передбачують ноні ви-

бори ще цього року десь у місяці

жовтні на подобу заскорнх виборів

у Канаді Причиною до нових ви-

борів стало домагання Партії Праці

щоб Австралія не брала участи в

цій війні що її недуть „брктіііські

капіталісти"' і щоб не посилала за

Оксан війська як рівно ж щоб Бри-

танія не зачіпала Росії Ту нроео-пєтсь- ку

резолюцію австралійський

уряд хоче ужити як причину до пе-

реведення нових виборів так як у

Канаді ужито постанову онтерій-ськог- о

нлрляменту проти уряду Мек-ксп- зі

Кинґа

оф о

НІМЦІ ПРОСЯТЬ БАЗ ДЛЯ

[ПОВНІВ

Лондонський „Пюс Кроннііл" по-

дав що п Шаиглю ходять елумі що

Німеччина переговорює з Шпоном у

справі засіювання на острові Ган-

нам що близько франц Індо-Кита- ю

баз для своїх підводних човнів Щоб

мати змогу пошириш війну проти

Союзників і на Дал Схід німецький

амбаелдор у Токіо ґен Евген Отт

пише згаданий часопис одержав на-

каз початії з нінонськнм урядом

переговори про дозвіл для німців по-будов- атн

корабельні варштдтп для

виробу П-чов-
ніп на острові Гаіінан

що його ніпонці рік тому взяли в

своє посідання Крім того пише

„Пюс Кроппкл" Оттопі доручено

вивідати чи не згідний був би Шпон

закліочнті! умову про німецько-ро-сііісьііо-ніпоиеьк- іїіі

монополь па тор-говл- ю

в Китаю

У звязку з тим до Владивостоку

через транссибірську залізницю нім-

ці мали вже переслати частини для

зложення 80 підводних човнів

--о#о-

ХОТІЛА ВБИТИ ДІТЕЙ І СЕБЕ

Марію Лееко чехословачку у

Ґолт в Онтеріо щось напало іі вона

намагалася зарубати сокирою свою

15-літ-
ню доньку а свою 7-лі-

тню

доньку іі себе повісити Коли однак

розшаліла мати сокирою рубнула

старшу доньку удар був заслабий

щоб її зарубати й донька вирвав-

шись із криком побігла до батька

що працював в недалекій віїлнвар-н- і

заліза Батько прибіг додому

виважив замкнені двері іі у горішній

кімнаті застав гойдаїочихея повіше-

них — свою жінку й молодшу донь-

ку Він зараз шнурок перерізав

Донька була вя:с близько задушення

а матері шнурок пошкодив мало

По невдалім самогубстві мати нама-

галася поповнити самогубство дру-

гий раз однак її муж їй перешкодив

За кілька мниут вона вилетіла з до-

му й побігла в напрямку залізниці

однак муж хдовнв її знов Сусіди

закликали поліцію й лікарів Тепер

иомішана мати знаходиться в вязни-- ці

а старша й молодша доньки в

шпиталі Середуща їх дитина 8-літ-

-ній

Янічек бавився в той час на ву-

лиці

Читачу УР" чи ти вже відновив

сеою передплату?

УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК'

СТАЛИЙ ФРОНТ СОЮЗНИКІВ

У Лондоні дня 28111 відбулось

чергове шосте засідання союзниць-

кої Верховної Воєнної Гдиі Рада

тимразом нстількп що ноівсрдила

свою попередню ностанову не закле-

чати окремого мира але постановила

такок щоб співпраця Британії іі

Франції не переривалась і по війні

Виданий комунікат про те Засі-

дання Верховної Воєнної Ради зга-

дує про торжеетвенну декларацію''

в тій справі яка каже що обидва

уряди но закінченні мира будуть

продовжувати спільну акцію в усіх

ділянках так довго як це буде по-

трібне для охорони їх безпеки іі для

відбудови при снівучаетп інших на-

цій міжнароднього ладу що забез-

печив би волю народів пошанівок

для права іі закріплення мира в Ев-рои- і"

Засідання це було мабуть найвп:к-ніг- ае

з усіх тпмбільше що Францію

перший рлз представляв повнії
пре-мі- єр

ГеГшо Рейно одержавши від

свого парляменту мандат на енергій-

ніше ведення війни домагався ма-

буть того к від брптіііців Засідан-

ня Верховної Воєнної Гади трипало

всего тільки кілька годин Перед

ним відбули нараду начальники шта-

бів Британії іі Франції — Генерал

Сер Едмунд Асрнеаіід і Моріс Гамс-лє- н

оШ о

МПРЕПЛАВБА ПО БАЛТИКУ

Звідомлсния з Москви подає що

яктількн навколо пристані Ленінгра

ду пустять дедн між- - Леніні'радом і

Гамбургом що п Німеччині пічнеть- -

ся стала моренлавол зі і дно з умо

вою достасн для Німеччини потріб-

них їй товарів До перевозу тих то-

варів совєтськс мореплавство запря-

же значну спільність пароплавів і вап

тажніїків із двигунами Дізеля Мо-

реплавство те це буде заміна
доііе-давиьо- іо

мореплавства між Лснїіг-ґрадо- м

і Лондоном про що тепер

Маркішев голова сов балтійської на —

роилашюї адміністрації не зглдс

ЧЕРВОНІ ПРОТЕСТУЮТЬ

Сонбтськш'і амбаеадор у Лондоні

Гван МаПськніі відвідав в закордон-

нім міністерстві Ваіікаунта Гдліфлк-с- а

іі іарячс запротестував проти за-

держування брнтіііцямн російських

кораблів на Тивім Океані Він до-

магався негайного звороту двох ко-

раблів задержанпх у Гонґ Копґу й

заяпни що брнтіііеькс задержування

рос кораблів викликало п Москві

„нпдзіїичаіінозле враження"'

Кораблі ті цс 2492-іоноііп- іі Сс-лснґ- іі"

й „Владпмір Маяковськнй"

„Селенгу"' а вантажем цинії анти-

монії й вольфраму задержали брит

воєнні кораблі коло острова Формози

дня 131 коли він плив із китай-

ської пристані до Владивостоку

Другий корабель набрав около 4 000

тон американської мідді й молпйде-н- у

вартос'пі около $2000000 в мек-

сиканській пристані Манзанілльо й у

Сан Педро в Каліфорнії 'І ного пе-

реловили брит кораблі й завезли

до Гонґ Конґу

їв Майськпй заявив що Брита-

нія не мала права тих кораблів за-

держувати бо вони належать до при-

ватних спілок а не до сов уряду

Лорд Галіфакс відповів що брит

влада мусить наперед добре переві-

дати про те псе бо збільшення ро-

сійських закупів від початку війни

створило иідозрення що товари ті

Росія може пересилати Німеччині

(Лондан пізніше заперечив немов

би' Майськпй протестував)

ЗАМЖВОДЙНАФТА

Господині міста Орлянд в Калі-

форнії немало здивувались коли

вранці відкрутили свої крани й по-

бачили що замість води тече пафтя-н- а

ропа Того дня мешканці міста

муеілн брати воду з запасної крини-

ці однак і там вона була перемішана

з ропою

Міський інягннір думає що цс під-

неслась підекірна вода й піднесла

поклади ропи яка як легша вий-

шла наверхаї й почала випливати

кранами Зараз уставлено помпи

шоб виссали иафтане озеро хоч не-

відомо яке воно велике Треба при
тім додати що в тій околиці за наф-

тою пошукувано вже кілька разів і

завагдн без успіху

БРИТІЙЦІ ПОЗБУЛИСЯ

КЛОПОТУ

Взаємини мі я: Совегамн й Брита-

нією прибрали нові форми: два со-ветс- ькі

кораблі що їх брнтІйська

влада перехопила нодорозї до Влади-

востоку Британія передала морсько-

му командуванню французькому по-

яснюючи москалям іо нотягнепня

тим що Франція на Тихім Океані

має більше баз і точу коптролю над

воєнною контрабандою може пере-

водити краще Самі а: бріпійці зайня

лись вартуванням морських шляхів і

кораблів німецьких щоб не допус-

тити їх до перепливу до сов далеко-ехідн- іх

пристаней Москалі дома-

гаються щоб ті кораблі їм віддати

Кораблиті цс Селєпґа' Гі-„Влад-
пмір

Маяповекіи" які плплк з Аме-

рики до Владивостоку з набором ци-

нії антимонії іі вольфраму (топґ-стсн- у)

що кончетмтрібні при виробі

стріли ва

ДВІ ПРЕМІЇ „УР"

Для Старих і Нових

Читачів

В-т-
во

УР" роздає дальше

аж до підкликання доі добрі

книжки як премії:

„ДУМИ І ПІСНІ"

Збірник поезій В Тулс вітрова

100 сторін друку

або— —

ЛУДАН"
Оповідання з життя карпатських

опришків пера Г Верезопеького

100 сторін друку

офо
Кожний Старий Передплатник що

пришле $3 передплати на часопис

(значить свою дворічну або спою

однорічну іі одну нову) і кожний

Новий Передплатник що игред-- н

гатить собі УР" на рік за

$150 — одержить дарои одну з

по вищих двох премій

ЗБИРАЙТЕ ЖЕЛАННЯ Й

ОГОЛОШЕННЯ ДО ВЕЛИ-

КОДНЬОГО ЧИСЛА „УР"

Адміністрація „У1" просить

усіх представників і працівників

„УР" приступити оте від тепер

до збірки желань й оголошень до

Великоднього числа Ціна оголо-

шень як звичайно на еиига: по

50 ц за цаль на одній колюмні

Найменше оголошення що його

можна прийняти це оголошення

на два цаД цебто за $1

Від екііькостп зібраних оголо-

шень буде залежати чи святочне

число вийде побільшене чи лі

звичайне

::::5Є:-:жс::::::-
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ВАЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЧИ ТЕРПИТЕ НА РЕВМАТИЗМ

АБО НШУДНОВІ

НЕДОМАГАННЯ?

Ь МЕУ НсгЬ 8ресіа1і5і

Має медицини що напевно Вам

поможуть Невдоволеним верта-

ємо гроші

ЗАМОВТЕ СОБІ ПЛЯШКУ

ЩЕ НИНІ!

Мснді Спец Лік Проіи

Ревматизму Ціпа: $125
Менді Спец Жолудковий

Тонни Ціна: $100

Гроші слати до:
ЬМЕТЮУ

606 Оиееп 81 У Тогопіо

::::о::хх:сс:хч ::

УДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

♦ ж--' ж ж с ж ж ж

ФАРМА НА ПРОДАЖ

Илть-акію- ва
фарма на продтіж ріг

Віоог зЬ і ЇІагтопу К(3 Озпалуа

Опі — на продаж Миля від сере-

дини міста 5-кімн-
атона

хата стай

ня Гараж керниця овочеві дерева

Приступна ціла Голосиїися до:

Кег А 8агтаіїик
133 Рагііатепг 8і АІ) 7938

СКЛЕП НА ПРОДАЖ

Добре лроеперуючий иориеровий

склеп — гросерия на продаж за

$800 готівкою Добрий прихід з

ренту будинку що майже покриває
репт'склену "Голоситися до:

Шгаііііап РиЬІІ5лігцг Со

510 Кіпг 81 ЛУеяІ ЛУА 4133

„л„ ул-1Сторю- "Гу

ВІСТИ1 3 ГЕТЬМАНСЬКОГО ДОМУ в тороНтг -

0= ОПЕРЕТА! — :-- :-г

'

ОДЕРЕТІА!:ящ

В СУБОТУ Б КВІТНЯ 1940 ВІД ГОДИНИ 815 ВЕЧЕРОМ

„Пошились в Дурні"
Весела оперета на 3 дії М Старицького '

ДІЄВІ ОСОБИ :

МАКСИМ КУКСЛ богатнн міроііінпк ндовеці ТІ Остапчук

0Г1ШІКЛ ного дочка М Сорохап

СТЕПАН ДРАНКО богатнн міщанин коваль вдовець 3 Приймак

ГОРНИ НА його дочка Доріс- - 1пі
АНТІН наймит Кукси К Чоркомаз

ВАСИЛЬ наймит Дранка П їаба
СКАКУНЕЦЬ іюлосіїий писар II Мельшк

ПКЧН1ІІР захожий чоловії: II Купімо

До співів приграватиме гарна орхестра
М Вонсова диригент П Остапчун режисер

Ціни місць: 25 ц діти 10 ц

В неділю 7 квітня 1940 від години 815 вечером

дд= ВЕЧЕР КОМЕДІЙ РАДОСТН І СМІХУ =

„Граф фон Габенікс"

Комедія на 2 Дії :

„Свідки"
--

У- І
Комедія на 1 Дію

Нооі Аматорські Сили ручать нсім за одоволеннл

Вступ: срібна нолєнта М Вонсова режисер

2[СУ ВАГА ТОРОНТО І ОКОЛИЦЯ!! --хл
В пятницю 19-г- о і суботу 20-г- о квітня 1940

Український Народний Дім
при 191 Липпинкат вул

'

СТАВИТЬ ОПЕРЕТУ ЙОГАНА ШТРАВСА П Н

„БАРОН ЦИГАНІВ"
З ДІЇ

Участь бере 60 осіб а дііж ними п Я Самотілка-рпдіопи- й

аршет п-- а Доня Вербовецьна-иріпстіс- а : фільми Маруся"
п- -і ІУІ Вонсова-дірії'сііт- ка іі реліиссріга іцо иедаїшо прибула з

'Західшої України п-- а М Храпнівна-хорист- ка з фільми ВН):
"' ''рожсцг за Дунаєм"

Музика під батутою п П Юндана Декорації кисти п І Ми-хайлун- іва

Початок о годині 815 вечером
Вступ $100 75 50 Діти половину ціни

Яоіїіиду па пслшгс замоилення кшгпсіи просить шшг грома-дянст- ло

з-по- за" Тоцонта замонлнтп ісшггкіг наперед!!

шш

48
гптптчтлтгтшгтгїїтгтгттїїтТтїїшті

ПРЕСОВИИ ФОНД

Ошава Онт (збірка) ?380
Зах Торонто Кін Т-г- ю щт иа- -

роАІЇ си НМ Поелфата 100

Ошава Онт Збірка на ііуіцеппі н

и-ст- ва Сіїорпкін дня 17 березня За-

кликала до збірки іі збірку перепела

н- -і ііілдл Зложили ції по $050: В

Гриців 4 ІГнтела 0 Сворик ІГ

Нроцюі: — 030 по 025: Д Ґадик

В Гіоііко І Кормило 10 Китела

Іі Снлонс ЗІ Шадіїи Л Гудпіі Л

Кудіїг

Збирачам і жертводавцям щире

СнасиОіг Хто черговий

НА УНР ДЕРЖ ФОНД

Содбури Онт СІ Д (гоїрка на лу

женні) $100

— тококто —

ІНОКЕ:УЛ 1460

ГКАNК8 СЛНТАСЕ

Перевіз трокоч в місті й поза міс-

том Дешева скора й уважна

обслуга

35 Уапаиіеу 81 Тогопіо Опі

Коли треба Вам перевозового трока
Телефонуйте до Українця:

КІСК'8 СЛКТЛСЕ
Рпопс УЛ 7276

246 ВаІНигаІ 81 Тогопіо Опі

ЗДУМШНІНРІІІІІІІІРІІІІДД

САДІТЬ

Українські Волоські Оріхи

Не мерзнуть у Сх Нападі і Ор Кол

Дволітки по $110 штука
З доресцл або більше по $100 шт

12 деревець або більше по 90ц шт

Посилайте Замовлення:

Сапапюкн Уаііоу
Кхрсгітспіаі ГісМз

І'сІегЬого Лус Тогопіо Опі

ІІІННННІНІк
цзр= УВАГА!! =ц

Ошава і Гамілтон

Драматичний Гурток

з Гетьманського Дому в Торонті

— Відіграй —

„СИРІТКА ХАСЯ"

Комедія-Драм- а на 3 дії
Пнстпіііть кращі аматорські ен-і- и

П Остапчук режисер
В суботу 13 квітня 1940
В Парох Залі св Юрія

Ошава Онт

В суботу 20 квітня 1940
В Укр Грсио-Ка- т Залі

Гамілтон Онт

Вступ: 25 ц діти 10 ц

Початок: 815 ввечері

Квитки вступу вже продаються в

обох місцевостях Набувайте їх

наперед!

КОНЦЕРТ
В КОРИСТЬ КАНАДІЙСЬКОГО ЧЕР-

ВОНОГО ХРЕСТА В ГАМІЛТОНІ

В неділю 21 квітня відбудеться

Концерт в користь Кан Черв Хреста

в однім з місцевих театрів під дірі-ґелтур- ою

п ЗГ Морозі

Виступить хор зложений з вісім-

десяти співаків ІГроевітного Т-- ва іч

М ІПзпікевнчд лрн укр гр-к- ат цер-

кві іі Товариства Просвіта'



іСторона -

БориоМоикссич Поїнні
т

СЛІДАМИ НОВІТНІХ ЗАПОРОЖЦІВ

(Продовження)

КОНФЛІКТ З НІМЦЯМИ

х
На вечір 21 цвітня замість очіку-

ваних ешелонів решти частин Крим-

ської Групи нідійплн ешелони з

Німцями

Виявилось то Німці зайняли

Джапкой перервали телеграфічне

сполучення затримали там лкраїн-сь- кі

ешелони і пропустили свої які

оце їі прибули до Симферополя

Правда Німців прибуло небагато

не більш одного куріння але вони

зруйнували цілніі пллн Болбочана

Зночатку німецькі представники

зовсім не цікапнлнея нічим крім

ешелонів групи але з прибуттям ні-

мецького війська вони поставили

вимогу щоб ніякі частини ні іінні

ні самоходові не залишали ліісії без

їх відома і згоди Крім того Німці

почали вишукувати самоходи ґрупн

і ставити біля них свою парту

Цс остаточно зруйнувало плян по-

силки піхоти Правда кіннота петит

ла вирішити але сама без піхоти не

була настільки міцною щоб само-

стійно провадити у
спішні операції

проти Севастополя

Через такий стан річей полковник

Болбочан наказав кінноті спробува-

ти підняти місцеве гірське населен-

ня зміцнитись за його кошт і роз-

почати операції проти Севастополя

Всією кіннотою керував командир

Гордієнкіпського полку полковник

Петрів

24-т- о цвітня вечером прибув ге-

нерал Коні зі штабом і цілою своєю

динізібіо Він одразу наказав своїм

частинам заняти всі інституції в міс-

ті їі вимагати щоб українське вій-

сько звільняло їх на тій підставі що

Крим згідно з Берестейським тракта-

том не належить до України іі укра-

їнське віііеько повинно залишити йо-

го межі

Болбочан не міг заперечити цього

бо п дінсностн воно так було і тому

передав усі станови які до того ча-

су зайняли Запоріжці

Пройшлося стягати військо й за-

лишити місто мадуючись п ешелони

Особливо вперто обстоював Бол-Іоч- ап

передачу залізничного двірця

котрий ііому потрібний був для то-і- о

щоби звязатнея з Урядом але в

кінці! мусів і іюіо відступити

Рано 2Г) цпітня одержано донесен-

ня що кіннота міцно зайняла Бах-

чисарай а розїцн доходять до Бсль-бс- па

В тоіі-и- с мас одержано доне-

сення що запоріжські бронепотягн

не мають палива і що їх треба або

змінити або підвести палива в про-

тивному разі ворог може іч знищи-

ти

Крім тою одоркано нідомоетн що

ворог починав пропилити актив-

ність і ютокнгься до наступу на

Спмфсроиіль

В 10 юдин ранку 25 цвітня Бол-боч- ш

був у ґенералл Коша який

прийняв ііою ппічшго але вніляд

мли дуже 'бентежений

Він сисруван Боібочапл до свого

начальника штабу щоб вони обюво-рил- и

сігплцію Розмова провади-

лась череї перскіадчнка німецького

иорчнша Оті о Кірмісрл нкнії і

рніш баїаю шкодив українському

ВІЙСЬК}

Начальник штаб) заявив Болбоча-но- ві

що до одержання дальших іи-стрлі-
цій

від Німецької іі Україн-

ської Вищих Команд він абсолютно

ллборопне без Пою дозволу якеГ) то

не було нерееу війни уірлінсчлк
иіпськ у кожному напрями) Абсо-

лютно заборонне користуватись теле-

графом і телефоном і біля цих апа-

ратів виставляє свою варту
Він зажадав негайного припинен-

ня операцій кінноти і бронсиотягії

і повернення і у Снмферопіль Для

цього дозволяє шмати спсцінльинії

відділ для розшукання їх

Коли Болбочан пробував нротесту-нат- н

начальник штабу зично зазна-

чив: „Я зовсім не знаю до якої ар-

мії належить ваші Група і можна

передбачати що ваша ґруна і"пс на

зєдианпя з більшовиками бо Укра-

їнське Військове Міністерство на моє

пнтапня з якою мстою воно поси-

лає вашу Групу на територію Кричу

відповіло що абсолютно нічого не

знає за таку ґрупу і жадних завдань

для операцій у Кричу иілкочу від-

ділові не давало Український Уряд

раує Кризе цілком самостійною дер-

жавою"

ІГе уолгу цьому нозірптп — від-

повів Бо ібочон — тому що маю

упокажиечня ечого Уряду зо тих оие

рацій які я продовжмо на території

Криму"

В такому разі прошу мені пока-

зати той ігказ Уряді на підставі

якого ви провадите іпетп на Крим"

Болбочан маючії наказ таємний

не міг його лредяшіти начальникові

штабу точу відповів:

„Наказ я одержав в устній формі

від командира занорікського корпу-

су Генерала Натієва"

На це начальник штабу з іронією

зазначив:

Такі накази уетно не передають-

ся"

„В такому разі прошу дозволу пе-

ребалакати по телеграфу з Військо-

вим Міністерством і Урядом"

„Український Уряд знає про пе-

ребування вашої ґрупи на території

Кричу але сач Уряд не виявив ба-

жання перебалакати з вами і взага-

лі зазначив шо ніякого відділу на-

лежного до Української Армії в Крим

він не посилав

Ви сачі зрозумієте що після та-

кої заяви Уряду я не можу дати

вач дозволу на розмову з Київоч

чКріч того я забороняю підпуск

козаків з ешелонів до чіста і вся-

кий Запорожець затриманий у місті

буде арештований Дальша доля

відношень між українським і німець-

ким військом буде залежати від ін-

струкцій обндгох Вищих Союзних

Команд А па разі я вас прошу не-

гайно відклнкатіГвашу кінноту і бро-

непотягн"

„Відкликати бронепотягн я пого-

джуюся і цс негайно зроблю але від-

кликати кінноту я не чаю МОЖЛИВОС-

ТІ! бо завдяки вашим розпорядкам і

новеденню ваших військ я під цю

пору не знаю де вона знаходиться і

звязок з нею порваний"

І тільки після довгих вагань на-

чальник штабу дав дозвіл па пропуск

з ст Джапкой господарських ешело-

нів з 'продуктами потрібними для

ґрупн

На цьому закінчилася розмова і

Болбочан залишив штаб німецької

дивізії В ночі він таємно від Нім-

ців послав наказ полковникові Пет-

рову негайно прибути в Снмферопіль

для обговорення складної ситуації

Одночасно з наказом про прибут-

тя господарських ешелонів зі ст

Джапкой Болбочан послав донесен-

ня про положення командирові кор-

пусу отаманові іійтікву з прохан-

ням приїхати до Симферополя Цс

гск було зроблено таечно від Ніч-ці-п

Крім цього піп почав пробувати

знизатись з Київоч ночимо Німців

пя чою запоріжські телеграфісти

включилися п лінію окремим апара-

том

1'ошочато персі оворн з місцевим

населенням іогрс через нредставии-ьі- п

пропонувало свої послу і п в ула-

годженню непорозумінь чіл: україн

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИЙ' Рік VII Число 14

ським і шицп:ігі гіПеькоч З ні-є- іи

лею іредстазп:к:і цочи'ькі'х
організацій неоднократнії бували в

Генералі Копії й обеготсплл інтере-

си українського війська Вони
тіро-понус- ал:

Болбочанопі спої" услугн

активного ьисгуну на знпідок даль-ьчп- го

загострений ві зносин аж до

збройної боротьби включно А чо?:-лиьіг- ть

збройної бороті-п- и передба-

чалось бо Болбочан бзчіп тім Ніч-

ці поступово го'пшають лредявляти

Групі все по?і і нові вігілгапня я-л- их

гоні не могла виконати Але

він рішив ні з якому разі не залиша-

ти території Кричу без певного на-

казу Українського Уряду хоч Німці

вже натякупали на цс В остаточ-

ному випадку рішив розпочати зброй

ну боротьбу якби Нічці схотіли си-

лою примусити ного до цього

Мігцрв нпгслсния ввесь час ви-

являло свої симпатії українському

війську прохало залишитись не по-

кидати Кричу іі обіцяло на випадок

боротьби стати на бік Запоріжців

Треба зазначити що такі пропози-

ції приходили не тільки від україн-

ського населення але і від татар-

ського а навіть робітники прислали

свою делегацію котра зазначила що

вони вже почали готовитись до зброй

ноі боротьби

Татарії так ті просто просили роз-почннп- ти

збройну боротьбу бо Ніч-

ці човляв не мали права на нашій

землі предявзятн таких вимог укра-

їнському війську

Треба було багато такту з боку

Болбочана щоб усі ці бажання (про-

позиції іі вимагання скерувати г ко-

рисний дія справи бік іі уникнути

всього того що чоглобн принести

шкоду як війську так і Українській

Державі Треба було уникнути

збройного конфлікту з Німцями нз-чята- ючп

що Центральна Рада іі Ук-

раїнський Уряд своєю політикою її

соціалістичними експериментами пі-

дірвали спін престіж і простій: Укра-

їнської Держави

Німці почали тратити віру що Ук-

раїнці зможуть збудупзти свою дер-

жаву що вони держазиодучаючі і

здібні до творчої роботи

Вже в той час ходили мухи яіі

не оминули й Болбочана що Нічці

стративши надію на збудування Ук-

раїнської Держави доброю волею на

роду приходиш до думки оголошен-

ня окупації українських Губерній і

знесення всякої самостійної плади

В такому випадку зпнщеиоб уелкі

прояви українського національного

життя і Німці рахувллпб окуповану

Україну як звичайну частину Росії

Про можливість цього спідчать те-

перішні спочини МЛІ Мопплнеько-- ю

який тоді заіічав в Уряді досить

високе становище

„Через два місяці перебування в

Киті — пише Мопілннеькпії — Ніч-

ці й австрійці які займали Одесу

послані в Берлін і Відень змістовні

доклади в тотокнііі редакції-
-

Ні-

ченька Вища Команда яка складала

цей доклад доносила що зі всіх ін-

ституцій на Україні єдиною стонщою

на висоті завдання і чаючою автори-

тет серед населення — цс суд і його

діячі весж оетаннє далеко не на ви-

соті екого завдання

Коли трохи вдосконалили устарів- -

нп деякі-ио-
чи

тс опікаючись на

суд і віі'іеьїмву силу чотапл пргвлтп

країною Далі доклад красномовно

доказу ваз що існуюче празитель-ств- о

не в сі'зі встановити з' країні
лсобхідилго ллу іі порядку За-гатнїі-

іі-е

місцевої-то- й до бажано

0!ОЛ''Сітп ьЗдктчто і лсґілі!") оку-

пацію ірзи шчеціпоіо військовою

еніою

Це буто 20 цпітня місяця 1918

року)
Болбочги рогуміч що ніяке пов-

стання не в с'лі енрачигсл з ні-

ццькою арміє як це гадали пгші

поліпши з Центральної Ради

А трудно було і'трі'чаїл нароста-

ючу злобу і гпів ві:1стл:д іа населен-

ня проти поведінки НІЧЦІЕ

В тон час ніхю н знзз по в цьо-

му всьому більше пі Нічні завинив

наш Уряд

Тоді Болбочан не вірив начальни-

кові штабу німецької дивізії ґен Ко-

ша і його ревсляціиним завідомлен-ня- м

про становище Уряду до Крим-

ської ґрупп Він уважав це за не-

правду і точу про цс нікому до часу

не говорив щоб ис викликані в вій-

ську неба'л-пии- х розчов і не вносити

ззколоту
А військо все більш і бізьш про-

сякало ненавистю до Німців

(Ділі бле)

) Архив Рсон Рсвоч т XI

ФРАНЦУЗИ БУДУТЬ КУПУ-

ВАТИ КОНІ В КАНАДІ

Представники французького уря-

ду в Оттаві подпн до иідоча дочі-иіяльпо- му

чінігтерству хліборобства

що впин сподіються зачати купувати

в Канаті легкого тпиу коні дія вжнт-- і

французької' кінноти іі дія тягла

Перегляд коней чав би зачатися десь

у позовнім травня Бпетивпй за-

куп переводіпа б Французька Заку-ловоч- на

Палпта що дія по великих

залізничних осередках Східньої іі

Яахідньої Кпіпди Урядовці мініс-

терства ще не знають гкіїьки треба

буде конеч одизк гподіютьея що по

кілька тисяч із кожної кляен

Коні ліані б блтн верхові в віці

від 5--
Ю

літ вагою 970-110- 0 фун

ті Потягові коні чалп о оутн в

віці від 5--
10

літ і
г-аілі-тн

від 1100-120- 0

фунтів Верхових коней

треба буде 60% потяговнх 40%

Та сача франц чісія купувала ко-

ні й лулн в ЗДПА

„ДУ4Е" ПРПЩ ТЕРМІТОВІ

БОМБИ

Італійський диктатор у товарис-

тві свого підеечрстаря війни Гене-

рала Убальдо Содду випробовував

запальну сп і у терміточнх бочб і на-

боїв і чожлнвостп як запобігти їх

нніцівному діланню Кочунікат бп-пуїцсн- ий

із тіп нігодн юлоспть що

проби ті випали задовільно Досві-

ди переводив ґен Заиґігрі началь-

ник військової хечічної служби

Крім того дучс" випробував нові

ьогнемсти іі нопіиі рід переносних

віиськовнх кухонь Це псе вказує

що Італія в тій війні ис думає дрі-

мати

Мексико — Де останки з паротягів і вагонів по зудзрі 'іпшуло теді іо людей і оі були п-іьлліч- ии

$

зуввиву омт

ЕД5Г Е№ БАКЕНУ

Випікаємо різного рода хліб і всякі інші печива — тіс-

течка медівники і т п Наші трокп кожного ранку в

коло Ваших дверей а наш розвозчпк совісно Вас об-

служить

ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕЛЄФОНІЧНО 1559

ІВАН ОНИ ЩУК Властитель

193 УАИ НІЖ 8Т

шввинввмаяянмвяввявввманшватшяшшпшаї
ПИЙТЕ — ГОАМ — НАПИТКИ

ВЕЛИКІ А" ВІДМІНИ: СОЬА— ЬЕМОК—ЬІМЕ
12 унцій фляшка за 5 ц

Виключні Представники "8ТШШУ" Содових Вод:

Сіпеег Веег Ьіте Коїа Огапде Ьегаоп Ьіте СгареГпііІ
ЗОБВИКУ ВКЕУШС & МАЬТІС СОМРАКУ ЬТБ

Основана 1907 ' - Рпопв 238

тне гот НМЮШЕ (0 ш
Торговці: Начинпям Кухонною Посудом з Алюм-ін-

ю

і „Енемел"

Годсон Бейськими Коцачи знаряддям для і Будівельним
Матеріялами

72 Ссйаг 81 РЬопе: 45-- 6

Коло Кепитал Театру 8ийЬигу Опі

ТНЕ ЬАВЕКСЕ ЬиМВЕК Со ЬТБ

Повний Вибір Будівельного Матеріалу
Дешева ціна Скора й чесна обслуга

ТЕЬЕРШЖЕ 777 81ШВІЖУ (ШТАКІО

::явчзьххххікїжжххжжзгкд?
151 Члені

стеризоване

РЬопе 261

НАРОДНЯ МОЛОЧАРНЯ

в Продуцентів і Споживачів Оферують Першорядне Па- -і

Молоко Сметану Масляпку Квасну Сметану Чоколядойв"

8идЬиту

8ис1Ьигу Ргойисегз апд СопзитегзіСо-орегаІіу- е Баігу Ий У

:хххФХХххххххх?:ххххххххххххххха
Т Р Б І ГОРА Б А

Адвокат Повновласник Нотар

5 Мопск аі Еіхп Зігееі
(Напроти „Судб)рн Стар" будинку)

Телефон: Офіс 5122 Рмед 4718

ЗийЬигу Опіапо

Бг В С БЛУГОЗСЖ
Б Б 8 Ь В 8

ДЕНТИСТ

Говорить по уь'раїнськи

34 Еіт 81 Базі
(Над „Е5иіе" склепом)

Урядув від год 9 рано до 830 веч

ТеІ: 741 ВисШигу Опі

Бг ОНN Ь 8НАРРЕКТ
Лікар і Оператор

Говорить добре по україпсьси

Зиііс 216-21- 8 31еуеп5 Віб?
67 Еіт 81 Базі РЬопе: 170
Кез: 358 — ЗисІЬигу Опі

ххххх:хве:яю:яв5
Щ А N І Е М І

Фотограф
х"Фотограф для всіх овазій"

36 ЕЬМ 8Т Е
Щ РЬопе 499 8иаЬшт Опі
4х?:хг:хсх:хїехвеавйів

Сені Нові Лета Браття М)рс

КЕАУ ЕМРІКЕ САВ
Телефон

1 800
Біінлимо ло ВСІХ ПОЇЗДІВ

Всі Пасіжкри Вповні Заасекуровані

148 уг 81аоп 8і
ЗидЬигу Опі

КОКТН СОNТКУ
ЗИРРЬУ СО ЬТБ

ВУГЛЯ КОКС ДЕРЕВО

140 Ьогпе 8і — РЬопе 4180

ЗисІЬигу Опі

Купуйте з Довірям у:
'ЗНОКТУ" СКЕЕК

СКЛЕП ОДІННЯ

ЗО Еіт 81 Базі РЬопе 86

ЗшІЬшу Опіагіо

Гумор — Адвокат (в суді) : А яь

далеко були ви від місця події?

— Свідок: Два ярди іі три далі

— Адвокат: Ви міряли?

— Свідок: Певне Я к сподівав-

ся що лкпііеь ду рак завдасть ліспі

таке питання

Гумор — Учитель: Чн ти знши

Дмитру шо чому Нлбуїаднсгар буду-

вав висячі городи?

— Дмнтрунь: Я непевний пане

навчіпелю щодо того але я думаю

що його сусіди годували курей

Молоко і Масло

81ГОВШ ОМ

ЗІЬУЕК
ОКАКСЕ—

Будівничих

ЛІУЖЕСЬКОГО

231 Зргисе 8І1ЄЄІ

КАКЬ ЬЕНТО
НОВИЙ МУЖЕСЬКИЙ

СКЛЕП

Першорядні Одяги Чоботи Че-

ревики Капелюхи Шапки і т п

84 БигЬат 8і 8 ТеІ 398
8ис1Ьигу Опі

СІТЇГ ВКЇЛС 8ТОКЕ
Всі ліки патентовані і після ре--

цзпти Туалетні прибори содові]

води сигаретки і т п
Созісш чемна і'і (корм обслуга

20 Еіт 8і Базі РЖЖЕ 551
8ийЬигу Опі

Мапііоиііп Сагіепз апі
СгеепНоазез

Одинока Квітярня в Судбурах
Великий Вибір Рішнні Квітів

89 БигЬат 8і ТеІ 556
ЗидЬигу Опі

КОВЄКТ
вкошп

і мітео
ТОРГОВЦІ ДІЯМАНТАМИ

ЮВІЛЄРИ Й ОКУЛІСТИ

8пІЬиг' — Соррег С1іГ£

РНОNЕ 148

НОБіЛЬШ НЕАТПЧС СО

Пльомберство — Огрівання

Бляхарські Роботи
69 Воіеіа 8і 8иаЬигу Опі

Позички на Морґеджі

РООТ АДТБ СОКтС ЬТБ
Маскеу Віоск 32 Біт Зігееі
РЬопе 936 — ЗцаЬш-- у Опі

АВТОВІ АСЕКУРАЦІі
Й ВІД ВОГНЮ

АВАМ & Со ЬТБ
ГУРТІВНЯ Й ДЕТАПЛІЧНА

ПРОДАЖ
Різники і Ґросерники

Маємо все на складі найкращий
вибір риби в Судбурах

42 Воі£Іа Зі ЗисІЬшу Опі

Основано 1896

А РОІЖіІЕК ЬВПТЕВ
РІЖНОГО РОДА АСЕКУРАЦІТ

11 Біт 8і Базі — ЗисІЬигу
ТеїерЬопе 2450

Базі ЕпА Сгосегу & Меаі
Маємо на складі всякі мясні впт
он Лоетавляємп пл іілгп-інп- т

260 Кедепі Зі РЬопе 2995
ЗисІЬшу Опі

:♦:

:♦!
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ВІДПОВІДЬ ФАРМЕРОВІ

(Сузбурл

Лане Редактор УР":

_

Ч'армс-- р з Крндор: Сасіачезан ево- -и
--І""0" До Вас Пане Гедактор

яипі ов поміщений у 13 чпелі
:Л
""

ДЗЗ І МЄНІ робітникові 0X0- -
ту написати до Вас також листа яко-
го прошу палруЕуваїи в часопису
Цеп лист можна назвати: „Відповіді
робітника фярмерові"

Видно з листа фармера що він

пе слідить добре за ходом справи
І'епрезентаціГшого Комітету Україн-
ців Канади здається"Почу що геть-
манська організація злучилась чи
щось такого подібного з організа-
цією самостійників І йому як ка-

толикові не подобається що геть-
манці луїатьея з православними

Я рішівж £ передплатником УР
вже 4 роки але іі читаю другі укра-
їнські часописи І я розии'ю інак-

ше спріву Репр Комітет} Укр Ка-

нади Я бачу що гетьманська орга-
нізація не лчнтьсі з самостійника-

ми чи з пгаьоелшіичн Я вірю що

и II Спес яко провідник гетьман-

ської організації в Канаді ніколи би

цего не зробив Він же є твердни
католик як чую від других він нале
жить до великої католицької органі-

зації так званої Наіітс оф Колюм-бу- с'

Ялки він приїхав до Суд бур

то в нас не було ані одного числа

католицької ґатстн з Едмонтону

Українські Вісгн" Лж він почав

поширювати ту в Судб)ра ту ґазе-- у

бо я її самий дав йому на перед-

плату Отже фармер зле дчає що

провідники гетьманської організації

поппраіоть чи як він то розуміє

правоелавіе

Я розумію цю справу так що

гетьманці прямують до одного
рсн-резентаційн-

ого

комітеїу Гетьман-

ці не хотять лишити на Соці ані са-

мостійників ані
} кіпців Вони хо-

тять щоб іі ці її ті належали до то

Саск)

УАЄ біГЛТО ЛІТ ІІ!ії)ЧО

Як: Він пзііки залріча

Але: пісень тич не забути

Що Він крізь сіьозн нам співав

Українці п Мелвпл святілвалн

дня 24 березня роковини великого

Генія і пророка Тараса Шевченка

Впсчір по вечірні всі удалися до

нарохіильної залі па Концерт кот-

рий відбвсл заходом Сн Ач Гурт-

ка Нори"' під проводом свого дірі-і'ен- та

Петра Баї рій Концерт шіиав

надзвичайно гарно Всі точки були

як раз підібрані до свята По сере-

дині сцени був гарноіірнбранніі об-

раз Тараса мальований малярем н

II Заболотним

Вступне слово сказав н II Забо-

лотний Заповіт 0 Кошпця відспі-

вав! міш хор Декламацію „Тарас

Шевченко" знаменито віддеклям} ва-

ла и-- а Стефінія Басараба Соир

сольо 11а юроді коло броду" відспі-

вала 'нрсчудно-мнлозіїучі- їо
радіова

співачка 1 1 --а Надій Багрій Муж

мір відспівав Пробудися встань

народе" Доілнчаціїо Кобзареві''

віиеклячлімг н Микола Фамуляк

Дует Кокошка'' відспівали п-- н Лю-

ба Багрій і Юлія ґнлтишии Міш

ор відспівав Садок вишневий коло

хати"

рсі(ат — Шевченко людина її

— виголосив Всеч о Ва-

силь

тпореиь
Осадець ЧНТ парох укр гр-к- ат

илрохії По ]іефераті хор ви-

тівав „І евїтаг і смеркає" Деьмя-маці- ю

Дх V Каневі" віддекіячува-і- л

и-- а
Юлія Гнатнпіин Соир сольо

Пасти мене мамо" гарно відспівала

н-- л'
Ганна Шіпко При могилі яку

зматював н II Заболотний що була

устаглеиа їм снеиі вітепівллн дет

сплели ми ві-

йок"'

Гобі наш Кобзарю

п-- ия
Ганна 'Ічмутяк і Плешю-- гі

Роґальська ІІрольпґ: при моги-

лі виступів пан За-

бортний
в голі кобзаря

і відспівав Ой три шляхи

широкії" Ия ійчкя дуже зворуши-

ла іпблнкУ так шо неодному сльози

Кінцеве слово ека-ч- б
сіалн в очах

и Іван Рогальськшї подякував

-- І
:ж:хсожожожоа&:ж:жож:і$

З КРИДОР САЄК

Спч)

го одного комітету Фармер ЗК0В5

іе хоче відпюутн самостіПннків бо

вони православні Отже т$іи ту мі-

шає релігію А коли ми будемо мі-

шати до справ політичних релігію

то ми ніколи не створимо одного
тіла

А чи фармер цего не бачить що

уцінці творять о ден комітет а са-

мостійники творять другий комітет

а гетьманці не належать її і до одно-

го ні до другого? Я хоч не геть-

манець але в за тим що як має бути

два комітети то нехай нз буде ані

одного

Пише фармер що ираьоеллвна ав

токефалія наробила багато кирині в

Канаді ІІІІОДЛ що фірмер вже 33

роки в Канаді її не знак що то Ва

силь Свистун робив ту кпршпо: то

він обтинав" нашому Преосвящен-

ному спискові Бутці крила" і з

ним то тепер о Д-- р В Кшнір і о

Л Пелех подали гот руки і стали

разом до фотографії у Вшшнпеґу

Фармер нарікає на гетьманців що

не хотять приступити до } пінського

комітету її лишити на боці самостій-

ників і нрішпсє їм що вони пома

гають православним чармер ис ол-чн- ть

цего що католицькі сп-іщсп-ніі-

іп

висе злупивсь з Василем Сви-

ст} ном з тим самим шо наробив

стільки кнрьні в Канаті а гетьман-

ці з православними не злучились

л ніпці і католики в'е створили

спільний комітет а гетьманці з са-

мостійниками шс ні

Я пишу з релігійного бт тому

бо її фармер дивиться таї на ту спра-

ву Але як я читав і ТР" то

гетьманці дійметься на справу і

чисто }краіпського боку не релігій-

ного бо то політика і тому хотять

щоби всі лкраінці створили юіі і о-мі- тст

і пе ділились на релігійні та-

бори Робітник

ши н діріґептоіп за так гарне впуірп-п- я

концерту і співакам що не :кл-Л- }

вал н труду її праці щоб гідно від-

дати поклін найбільшому постові Ук-

раїни Бо ж я хто іпшіпї а Він в

своїх творах иаклнілвав С:ою Ук-

раїну любіть любіть її во пномя лю-

те за Неї Господа моліть' в За-

повіті" оставив нам наказ: Иоо-імйт- е

та вставайте іаГідшіп по]чі'те

і вражою злою кроно Волю ок]оні-т- е'

Недалекий уге час той що

брати її л їм і яіїрпу скр'-нлят-
ь воіп

кроню а всяким зайдам покажуть до-

рогу гуди звідки вони ириїшіп
Учасник Ссята

о ф о —

НІРА1ІІ — КитаГісіьї ьалі о-бр- оєні

її шаблюки й гзляблрди на-

пали на вантажний корабель 0000-тонов-
нй

Сан Антоніо'5 іі'шї сгояи

на поберіяжю в провінції І'впнтунґ

Побачившії наблшкаючіся піноиські

воєнні кораблі иі]ати вгіклн І

--ово-

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ РОШНШІ

(Мелеш

Було пе вечором 23 березня 1940

року СухиГ: та рясний сніг запоро-

шував ціле місто мороз незважаючи

на те що в Канаді в'ле третій день

як почалась календарна весна щи-

пав за вха й зд носи ироходящпх

вулицями мешканців Глмілтону

В такий лагідний" ьесняншї вс-ч- ор

зібратись наші люд о невеликим

гуртом до просторої салі Т--
ва Про-

світа'' під ч 6Г!) Вартои Ст Іст

приглянутись до кроетеїисної Мет-

рі" яку драматнчнічї гурток піч'

паром'! св Володимира прибувши

з Торошл до Глмілтону пав виста-

вити на сцені „Просвіти"'

Замість 845 вистава почалась го-

дину пізніше Цс знак що наші
гл-мілю- нці

не пописались щодо точнос

ті! а торонтонськпм амлтортм не

вдалось дочекатись відповіднішого

числа глядачів на історичну драму

Лотрі" яку так гарно в свеїї трн- -

льоґп висвітлив пиінгічііпи паї: пись-

менник Богдан Ленкнії

Незважаючи ні на исчпеельчість

їіриеутної публикн ні на те що за

мало огріта була садя ДТроссітіГ'

що амато]'іі від холоду тряслчсь

о

ВИСЛІД БАЗАРУ

(Гамізтои Опг )

Дня 28 29 і оО березня відбувся

дуже успішним весняний базар захо-

дом ііїіночого Товарпсдвл при }ір

г]і-к- ат церкві

Цьою року головою іКін Това-

риства с пані А Денні Слідуючі

щаслисі числа були витягнені: 1 —
3897 2 — 1200 3 — ''301 і —
931 5 — 2173 С — 3501 7 —
1390 8 — 13 9 — 1819 10 —
Ш:і 11 — 1047 12 — 3807 13

— 1140 и — 4 2

Власники цих щасливих тякетії

зволіть зголосишся и нагороди до

уряду нлрохініьного

о Мих Олепьчук

ЗАКІНЧЕННЯ КАРНАВАЛУ

Дня І квіти закінчився карнавігі
Жіночої о Т--

ва при греко-ка- т наромї

Св ВМ Посафата в Зах Торонаі І

Недгородн одержали такі квитки:

2373 3215 3310 238 78 931

1721 1028- - ІПСЇ 1Г:и 2871

737

Оці'ю дороюи складаємо щиру

подяку тим }
сім що чнмиебудь до

успіху цьою Карнавалу причини-

лись Згілд- -

не1ір~ятГнЖям

КИ доносить зі аі'епцісш ва"-с- л

: Г каретту що до П} карету
приПигли вістки що москаїі б ду

ють бетонові укрій іеііпя ігтов"с сво- - !

п кордону з Німеччиною Із шї ук-

ріпленої смут 00 миль нчірокої

москалі виселили люд-ч- ї і оіоіосіьііі

ТУ СМУІУ ВПІСЬКОІіОЮ

ні

Читачу „УР" чи вже е'дновив

Дівоча — Хоч } т ті ангі:ть-„-- і помічіпї дт і„

р-іб-
іт в хліборобській в Сх Слсеїт н

ніші торонтупці не зневірялись і з

українською терп гл н вістю попису-
вались у своїх ролях вдоволяюче

Сама ЗІотря репрезентувалась на

прекрасно Ролм ту гриа пан
ночка Отн — одиначка гцомого на-

шого ноетл-ппсьменни- ка П тромддин-ськог- о

діяча Сс::е:и 1'очбля Особ-

ливу умгу -- керчутц уі гс: бдіЬКО

Мотрі Кочб-м- : (їй -- т прізвище

аматорі мені не і-ідгі-
мо) сестра —

пгкі Міп ітга -- - --а ігч-іон- я па-

пі Гумонілгчі Од: ц "і гетьман Ма-

зепа не улв тої енергії яку повинен

он мати гльман Іван

Мазепа (хоч молу своєї ролі аматор
знав добре) II ролі жінки Илчубгл

хоч виступала пирші аматорка то

брак аристократизму в рухах і мові

пригадував глядачам по бачить пе-

ред собою зрі'члйніееньку сварливу

селягту н- - ецечі

До вгего ?ш Л г'г її перерви

д'яуч пули коротші тоді смі-

ло елагіїі'Гі ічаторгікнГі гурт при

1 парохії св В'Поднмнрі робити

ТУріїе ХОЧ ПО П1Л11І ІіШПД!

В Тулевітрів

о

МЕКСИКО НА МІСЦЕ

МОИЇЇ КАРЛЬО

Мкспкаіісікгй уряд зддм}с дро-

бити в кочгм-пці- ї дюпрівку що

зробяії прлпіою н Мексика гізардо-в- у

іру але внкпочно тідгкп для ба-

гатих Спілі чі:кпі у т'м

стане }ряд і буді- - ппблрлти 20'?
нршмтків На тім проекті мекси-

канський }]мд еподістьп! заробити
8200000000 бдпіі-- х

мек-епкан- ців

грічамп Гудун закордонні

т}рнггн як ирм каі-иі:їг:ч-
і лтбп-те- іі

кінських перегоні' і американ-
ські багатії" що нсняють де дінати

іроші

Щоб дістатись до косіша гри тре-

ба б' заплатити втну під

особи н мати собі чрнписпіїніі

стрій У такий спосіб мексикан-

ський уряі дмас'го він заюроднть
встіі до каснн ігролртаріптоні К])іч

того ряд ча боронить ірати н касшіі

на псреіопах чи н зпіяч дерікаппіім

урядовцям і :грацінннк'і:і

МІЖУСОБИЦЯ ЮНІЙ

У Подуднт-і-
м

Г1ит'-йрі'- у в стеіі-- ті

Теннем 1ІІЧІК!І л ипблігзьких
В}-іілм-

іііх

іоііпеі!' що иллеать до

іопіГ КПО (Коїи'псс Промнслопої

Організації Люнсп) илпаїн на іірни-кі- м

іі юнії АФН (Ачер Федерації

Праці) які їхали па працю до

копальні в Пстл Кріп і

стріляючі! на пил поранили коло

1Ї осіб Зіадані копальня була
--

тім-

і неиа 13 місяців в наслідок і гран-

ку заряд-кічілі-
п юнісіо КПО і іе- -

пер и вичинено в наслідок упінн-ііч- х

переговорів і ІОпістп А ФИ

страйкарі в Лем II рік копальні л

ті потім перешили до Юнії

смїчоц нм і 'І ХИчОрОбСЬКІІХ

Аиґіії

Чужинці що там знтріпмп ще ЛіЗіадаиа копііьііі с мала й звнчійію

дотенгр нодас те лвідомлення пере- - м пій працюють тільки 50 людні

бвпють Львові бо не мо::ул одер- - ртве за цілий час страйку кл-і:а- ті!

дозволу па внїл І
і:е надіїпептаїїт спілки робітники і

~ — — поблизьких під іерк пали
'ти
'

сго:о передплату?

аргтія сі:іг дівчата іії

школі

сцені

укршіські'Гі

поміж

уоже

підприєм-

стві

Крім

де 810

на

паио-від'їннс- ної

АФП

копалень

Розучіншт нац-іетлї- ш війни ви-

словив проьілінк німецького Фрон-

ту Праці" Роберт Лей у своїй про-

мові дня 27111 Він сказав що вій-

на це бо:кл благодать — вічне дже-

рело що з нього виростають нові по-

коління чоловіків Він сказав:

Війііа — це не противага миро-

ві тільки інша форма виявлення без- -
перерпвної боротьби нації і чолові-

ків Війна — це вияв найвищого її

найліпшого чоллвіччя Не зважаю-

чи на труднощі що їу війна прино-

сить і на :ко]тпн що їх вона вима-

гав ми дпкусмо Провидінню що во

по стало кличе вперед наших чото-їікі- ії

до останнього й найбільшого

змлгу

„У цін війні міститься відроджені-

ї)! нашої нації 1іо:іиа війна вима-

гає крони й сртвн чоловіків нації

Чоловіки свою кров повинні давати

радо щоб тим зрівноважити ту кров

що її дас кожна мані — щоденно

щорічно при породах дитини У на

цій що живуть у „вічнім" мирі
му-еські-

сть

ятовіс її внроджштьсн
ті чесноти що їх любить у чоловіці

жінка

Не можна вимічати під наших

жінок щоб вони безпереривпо роди-

ли дітей а чоловіки щоб евосї кро-

ни не жертва пали Тому війна —

це не с гнів Поїм але його благосло-ііініі!- і''

казав

НЕМОЖНА ДАРМУВАТИ

В НІМЕЧЧИНІ

„ПІварцес Корне" орі'ан І'вардії-Гліт- ії

Пттсра написав редакційну з

домагапннм щоб уряд декретом при-

силував працювати ліншіих „так

знаних наш" із середньої клясн на-

селення які ще її доіснер ис розу-

міють того що Німеччина находніь-е- :і

в війні її потребує всіх рук до

праці Стаття ніддас думку щоб

тих наиь при ліачнти до нріці по

фабриках щоб змінити іііацюючну

матерсіі і щоб „лаіідпнч натиском

па них уряд нриімдав їм про їх обо-вігз- кп

с} проти батьківщини"

Дальше в статті написано що бю-р- а

праці нарікають на брак робітни-

ми У самім Перліні греба іпсячів

І ледве чи в можливе нанпь у нап- -

людніпіну містах знайти більше ш

іііі}сог жінок до праці понад тих

що вже працюють А жінки з се-

редньої клясн морально ис почува-

ють себе зобонязлініми працювати

пж доки їм цього не накажуть Во-

ни і глухі на зіьмикп іішііс часо-

пис можливо що іі не зо ллої волі

токсжто— —

ОДИНОКА УКРАЇНСЬКА

МОЛОЧАРНЯ В ТОРОНТІ

КОСЕК5 ВАШУ ІЛЮ

Доставляємо до кожного дом}

Здорове і Смачлс Молоко Смета

ну Сир і Масло

459 Поеегз ПоасІ ЛС 7193

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО

КУПНА Й ПРОДАЖІ

Л'о'пте іаніїтії нродати або за-

міняти дім фарму льоти пбо биз-н-
сс

удавайтеся д':
Спілий Українських Посередників

Гр Чорпомаз і Д Годода

1С2 ІіЧігаг 51 КІЗ 4300

уіібзок отт

І'Ішпс
--
1— 2Г)1о

ГЛЛІЕ8 П 8ЦТТОЛ1
рNЕкл нойіе

ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ
9Г)7 ОисІІсКе Л'с
и'іпсічог Опі

і оворять по

Др І Вахна

Дентист

386 ВаІКигзІ 51

РГогопіо ОпІагіоІ
г'"" """"""""""""""""""

!ііі:іі:іічі:іішіііііиіі„іініиііь1ішнп

І ДР М М1ГАЙЧУК

'

Дентнст

314 ВЛТНШ18Т 8Т '

І ТЕЬЕРІЮКЕ: ЕЬ 5050 І

ТОПОNТО (ЖТ
'!"'"1"' " ' "'""" """

0 М ДАНКОВИЧ

_ Адвокат і Нотар

Заступав в справах цігаільнпх

гарних і розводовнх Подагоджуе

справи масткові старокраєвї

ЛОЗЕРН ЛІ I)NЄЛN
Кооїи СО'Ї Тстріс Ппіїсііпд

Иау & Кісіїшопсі 8І8
Е:єз ЬЬ 2522 -- ОН: АБ 9323

Тогопіо Опі

Н РОМАНЮК
Адвокат Повіювласник і Нотар

Яаст}ііав в справах карних і ци-

вільних тчк судових як і
нозасу-доііи- х

Иолагодя:ус справи розко- -
дові пасткові і сгарокрасві

Канцеллріп: 511 Тетніс Нісід
(сог КісЬтопсІ & Пау)

Телсі! імнц: Еіп 2585
Телефон Помешкашіл: ЬУ 7488
Тогопіо Опіагіо

ЗАБЕЗПЕЧІТЬ ВАШІ ГРО-

ШІ ВІД ОБЕЗЦІНЕННЯ

'Ілчість тримати гроші у банку і

доплачувати до них або наразіпи-с- и

па обншкеннн їх вдртости ку-

піть собі за 'них: Снзнсс Хату
Фариу або Льоти На них ніколи

неї втратите! Ми Вас порадимо со-

вісно й безплатно Заходіть до:
ТНОК'8 КИЛІ І58ТЛТК

1Г Оиссп 81 У Тогопіо

Л ЛУНСЬКИЙ

дчМВМміН

ОКУЛІСТ

Кґзамііі}мо очі Добираємо оку-лн- рії

па ріжпі недомагання очей
впніть на нервовість і болі юловп

Говоримо по українськії
470 СоІІс'кс 81 ' — КА 3924

УКРАЇНСЬКИЙ ГОТЕЛЬ

В ТОРОНТІ

СЬУПЕ ІІОТЕЬ
Чисті й дошеиі номнати та їда

Чемна обслуга

Д Кусень властитель

ІЄ8 Кіпк 51 Еазі — ЕЬ 1766

ЛІКАРІ

Міста Торонта
Т-В- А „ВЗАЇМНА ПОМІЧ"

Відділи: 48 2632 і 53
Союз Укр Брацтв Відділ ч 2

Др М БУРЯК
386'ВаІНіігяІ 81 Тогопіо
ТсІ ОГЛсе: А І) 4088

Кся ЛЮ 7411

Др С СУКМАНОВСЬКИЙ
228 Ноусс 81 Тогопіо Опі

ТсІ ЬЬ 1Я0Я

©

Др Т ТКАЧІВ
11 Соїсуаіе 81 Тогопіо Опі

ТсІ П'Л 37) 1

Є
Др В ЯРЕМІЙ

314 Ваіпигкі 81 Тогопіо
Тс! ЕЬ ПОЛО

ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ

„УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИКА"

украінсьни

КЛІНІКА НАТУРОПАТІЇ

(або Клініка Природних Лічень)
110 САШЛ'ОЯ 8ТКЕЕТ— ЛРЛПЇДІЕКЇ 1

Лічимо самі тяжкі задавнені недуги без ножа або меди-
цини найпевніщими природними методами
УСПІХИ НАДЗВИЧАЙНІ ДЛЯ ТЕРПЕЛИВИХ!

Не задавнюйте своєї хвороби бо більше коштів і болю чекас Вас

Клініна гтверта від 10 рано до 9 ввечері
Телефонуйте: МІ 2838

Лікарі: "
АУ ВаЬіспсе і Зіасіат БаЬіспсе



у к а ?-н- с ь ААУ?
--

Л"'л Українські Робітники Лицарсьного Типу Організуйтеся! В УнраїнськНй Організації Наша Сила і Краща Будучність!їпштшк
РісЛ'ІІ-Чпсло-

и
5 квітйя 1940Пятшщя Ггісіау Аргії 5 1910 Тої ПІ "оН

уа:лаалг тои£л
УЗЖОЖ&ЖСЖЮЖі&Ж2Я%гЖ&т&

Ріжні
ьоів2еакзкаехюжсЕСтакжсж:аккі:аехх

ВІЛЬНО ПОСИЛАТИ ЦИГАРКИ

— „Інформаційне Бюро длї Воєнних

Бранців" в Оттаві подає що Німеч-

чина дозволила посилати тіоєнним

бранцям цигарки Цебто каиадійці

можуть посилати їх своїм приятелям

що там застрягли

ІТА'ЛІЯ-МАДЯГЩП-
НА — Граф

Товекі під час свого побуту в Римі

пггвердив свою дружбу з Італією н

обидві державі погодилися іі иадаль-ш- е

не пускати піііїш в нолуднево-східн- ю

Европу іі бути в гармоніііннх

взаєминах із Берліном

АМЕР ЗБІЖЖЯ ДО ВЛАДИВОС-

ТОКУ — 3 Сси Фрспснско від'їхали

навантажені міддю іі ишсіінцею два

сонєтські вантажні кораблі до Вла-

дивостоку

ТИФ У МАНІТОБІ — У французь-

ких поселеннях Манітобн — у Сси

Боніфас і Сент Ан — впбухла но-піес- ть

тифу Занедужало вже кіль-

кадесят! людей і двоє померло

ЇІОЖЕНА В БЕРЛІНІ — У Шви

Берліні загорілась мни тижні фаб-

рика стрілпва Військова поліція

створила навколо щільніш кордон і

нікого близько не припускала

ЗАГИНУЛИ НА ОЗЕРІ — На озе-

рі Ірі в Оитеріо загинули з літаком

три особи: лстун Том Гнґґннс що

--віз до Ліміні'тоиу голоси мешканців

острова Пілі
п-- а МабельТсеіє що

„так собі полетіла" і Сем Коптський

торговець кожухами з Лічінґтону
'

ПОГОДИЛИСЬ ПРОДАТИ ЛІТАКИ

— 'Комітет Військових Справ парлл-мен- ту

ЗДІІА погодився на илян ад-

міністрації продати Союзникам око-л- о

2100 літаків замовлених армією

ЗДПА

„АЛЬТМАРК" ДОМА — Німець-

кий корабсль-пязннц- іг що з нього

брнтіііці впхонплії на норвезьких ло-- '-

дах своїх воєнних бранців прибув

„ до пристані Кіль „Альтмлрк" пере-

бився крізь бритіііську бльокаду з

ріки Ля Плята її Америці

РОЗРУХИ В КАЛЬКУЙ — Полі-

ція заітакована страйкуючими
му-ніціпальї-

иічн

працівниками п Каль-

куй що домагаються 25% иідвнж-к- н

платні дала до страйкарів
--

І спль--я- н

й 18 їх арештувала Па страйк

вийшли також 15000 робітників

при будові гостинців

КОМУНІСТИ ВИННІ — Евріко

Гаснар Дутра воєнний міністр Бра-

зилії' заявив що в тнікрптій проти-

державній змові проти уряду є вин-

ні комуністи

ТОРГУЮТЬ ЗЕМЛЯМИ ДАЛЬШЕ

— Жсневів Та буї звітовнчка про за-

кордонні справи подала її часопису

„Ль'Евр" що Німеччина предложи-л- а

Мадярщині Словакію іі Семнюрод

у заміну за те що н тій новостворе-пі- іі

держлві панівні виливії мали б

німці

ДАРРЕ ДО БУДАПЕШТУ — Д-- р

Вальтср Дарре німецький міністр

харчування іі хліборобства приїхав

дня 2У до Будапешту па трнднов-ни- й

побут

ПРОДУКЦІЯ ЗОЛОТА — Захід-

не Аистраліявинродукувала за пер-

шу половину 1939 року 50922--
1 ун-

цій золота у тім самім часі 1938

року випродуковано там золота 555

538 унцій

УЖЕ ФТЛЬМА ДОЗВОЛЕНА —

Фільму „Канада в Війні' з серії фііь
"" лів Похід Часу що його вневітлю--

паніш' в Оитеріо заборонив був нре- -

мієр Гепбурн уже висвітлюють

' РОЗСИПАЛИ НАЦ-1СТПЧ- НІ
ЛЕ-

ТЮЧКИ — На вулиці Мейн у місті

Бофло в стеїіті Ню Порк порозениу-вав- 1

хтось ручної роботи пнеані
про-іиямац- і%

з закликами: „Хай живе

Лідер""-- ! Геть із Рузвслтом'

Вісти

ТІ Ж НЕ ВОЮЮТЬ! — Лондон-

ський „Тайме" подав що в теперіш-

ній війні на морі пішло на дно СО

норвезьких кораблів прн чім згину-

ло 100 норвезьких моряків
- -

НОВА ДЕМОНСТРАЦІЯ — Полі

ція в Ню ЇЇорку розігнала нову тре

тю з ряду демонстрацію з-п- еред

франц копсуляту що міститься в

„Сснтрі Гокефелсра" Демонстран-

тів було около 1000

ЛИХВАР — У Ню ЇЇорку арешто-

вано лихваря Антонія Дсльоті за

те що позичив одній жінці 550 а

вона віддала йому вже $4395 і ще

каже він винна йому $400

ДУПІЕГУБСТВО ЦІЛОЇ ГОДИНИ

— У Лондоні в Оитеріо знайдено

зарубаних сокирою батька матір і

одного енна Другого сина знайде-

но мертвим у ланці Коло нього

знайдено рушницю

ОБЕЗІІЕЧЕННЯ ВІД БЕЗРОБІТ-

ТЯ — Адміністратор Національної

Забсзнскн ЗДІІА Пол В МекНат

оголосив що безробітні в ЗДПА

одержали за останні два роки майже

мільярд долярів обезпечення від без-

робіття

ЦІКАВІ МОСКАЛІ — Нінонеька

аґенція „Домсї" доносить що совєт-сь- кі

літаки мни тижня літали два

рази понад манчукеькою територією

близько кордону Сибіру й около 100

миль від залпву Поеіет

ПОЇХАЛИ ДО ФІНЛЯНДІЇ — З

Ню ЇЇорку виїхав до Фінляндії 30-члени-

нй

американський полений

шпиталь Цс перший амбулянс що

виїхав із ЗДІІА до Фінляндії від ко-

ли зачалась війна в Евроні — фінам

„у допомогу"

НЕ ХОЧУТЬ ПУСКАТИ ЖИДІВ

— Німці перше жпдів вигонили а

існер не хочуть їх пустити від себе

Губернатор Польщі видав наказ и-к- пм

заборонює жидам покидати на

неозначений час місце свого осід-

ку На виясненні! німці подали

що „в Польщі с доволі праці для

кожного жида нкніі бажас працюв-

ати'

ЗГИНУВ КНЯЗЬ ОВОЛЕІІСЬКІІИ

— У літаковім нещасливім припадку

на війеькоііім летопищі в Лондоні в

Англії згинув 24-лігн- ііі рос князь

Алекс Оболснськнїі бриг горожа-111- ПІ

ЗАСКАРЖНЛН ЧОГЧНЛА — Ври-тійсько- го

міністра Вшшстоиа Чорчн-л-а

заскаржнв до суду ніоііореькпіі

часопис „Ню іїорк Сандей" за очер-неи- нн

в іитервю з 1930 року доча-маючи- сь

відіпкодопання в сумі $1

000000' Адвокати Чорчнла тому

оскарженню занеречплн

ДІСТАВ РОЗВІД — У Люїісвил

у Кентакн суддя дав розвід 19-літ-нь-
ому

юиакеїві з його 14-літиь-
ою

жінкою по 13 місяцях нодружого ио-жн- пн

на такій нідегаві: молодиця

виписувала на вікнах прізвища ін-

ших хлопців хотіла ходити до кіна

щовечора рано не вставала щоб

приготовити мужові снідання іі зло-

стилась коли він хотів її навчити

як все ги дім

ХИТРОЩІ ПРОПАГАНДИ — Бу-карештен- ські

передплатники паризь-

кого часопису Парі Суар' немало

здивувались що ціле число їхнього

часопису було заповнене пропаган-

дою проти Франції й Британії Ви-

явилось що те число Парі Суар"-- у

зфабрііквалн німці

ВЕРНУВ ВВЕЛЛЕО — До Ввлґ

ніннгтому повернув ІІ свокї ПОЇЗДКИ

по Евроні пітсекретар етану внелан-нн- к

Рузвслтл Самнер Ввеллес З

інформацій даних Білим Домом чд-еоние- ннч

звітовикам по докладі Ввел-ле- са

Рузвелтові виявилось що надія

на мир в Евроні мала

МОЛОТОВ ДО БЕРЛІНА

НЕ ПОЇДЕ

Совєтеькнй лреміер Молотов мав

вже готові свої валізки до дорогії до

Берліна де лав із Гітлєром догово-

ритись про зближення з Італією іі

про „статус кво" на Балканах і

нагло прийшов від Сталіна наказ

щоб подорож до Берліна відложн-т- н

У Парижу тюяенують що відло-ження- те

спричинило французьке до-

магання забрати амбасадора Хуріца

з Парижа Совєти відчули що фран-

цузи намірились зірвати з Москвою

дипломатичні звязкн Тому рада

народніх комісарів постановила що

не є тепер в інтересі Росії робити

щось такс ню могло б причинитися

до її вііінн з західнічи державами іі

подорож Молотова відкликала

офо- -

СТРАЙК в ошаві

Близько два тижні тому в Ошаві

в Оитеріо зачався страйк 200 робіт-

ників „Онторіііської Залізної Син"

За тиждень цебто мни середи чис-

ло страйкарів зросло до 500 бо при-

лучились до них 300 робітників фір-

ми „Фпттннґе Лмт"

Страйкарі домагаються підвнжкн

платні платної відпустки іі додатко-

вої заплати за працю позачас у роз-

мірі Ь0со понад звичайну платню

Навколо фабрики страйкуючі поста-

вили пікети іі держать їх вдень і

ЗЛОВИЛИ голо

ВН0Г0 ШПИГУНА

У Швеції арештовано здогадного

російського шпигуна Брора Ннет-рос- ма

що вів своє ремесло в Шве-

ції іі Норвегії Шведська поліція

думає що Нистрорм цс один із го-

ловних агентів російської шпигун-

ської організації в Скандинавії Він

родився в Гаиаранді але є сопєт-ськ- ий

підданий

Арештованім"! прийшов із Мурман-

ська до Кпркеиее у Норвегії разом

із фінськими збігцямн пізніше пе-

рейшов на територію Швеції іі там

у північних провінціях заснував

шпигунську організацію з Ленін-

градом порозумівався він стало прн

допомозі короткофнісвого радіоана-рат- у

АДВОКАТИ-НАКУЛАЧНИК- И

У місіі Даллас у стейгі Тскеас

два -- адвокати сторін так роз'їлись під

час розправи в суді що кинулись до

себе з кулаками Обидва прокура-

тори почали їх зупиняти слонами

Однак суддя поступив інакше Він

зараз проголосив що розправа пе-

рервана а себе зробив референтом

По хвилині боротьби суддя як ре-

ферент закликав адвокатів щоб зу-

пинились і — виголосив внелід ево-ї- х

завваг відносно їх боротьби та-

кий: „обидва ви як видко вийшли

з практики Запал ваш був корот-

котривалий ціляли ви в себе слабо

іі слабо вдаряли ваші кулаки кулач- -

піч здібності! и вас малі тому краще

було б коли б ви попробували виш

колитись у дужанні" к Вичитавши

їм те суддя відіслав адвокатів до-

дому щоб спочилії і прийшли боро

нити своїх сторін на другу сесію

суду- -

ПОЖЕЖА СЕМШАРА — Дня 29

НІ згоріла найбільша в світі Като-

лицька Духовна Колегія єн Патрн-к- а

в Меіінут Киідрр в державі Ей-

ре Шкід є на багато тисяч ф шт

ТОРНАДО — Понад стейтом Люі-зія-
на

шалів торнадо До дня 29 III

зареєстровано 4 вбитих двох браку-

ючих і 35 покалічених

ОЖИВ ДУКАТІ — Ні Дунаї пус

тили ЛОДН ІІ 3 БІЛГОрОДу ВШ1Л1ІЛ1! ЗО

перших німецьких барж із 18000

тонами нафти

ЗЕМЛЕТРУСИ — Дня 29111 бу-

ли два землетруси — на островах

Філіцінах в околиці Манілі і в Сан

Сальвадор уздовж побережжя Тихо

го Океанг

КАП ДОЛЯР 80 ЦЕНТІВ

Помічник віцепрезидента Марій

Трост Ко"Галф Ввалборґ у Бофло

заявив що з днем 1 квітня баикп в

Бофло 'будуть приймати канадійські

банкноти іі дзвінку монету тільки на
засаді „вільної розцінки" при тім

зазначуючн що згідно з теперішнім

курсом канадійськнй доляр буде вар-

та 80 амернк центів Стан тон

сказав він цс наслідок нових правил

Канадіііської Палати Контролі Вимі-

ни що їх заведено на час війни

ЗНОВУ ЗАХОПИЛИ ПОШТУ

З панамериканського поштового

літака брнтіііська влада на островах

Бсрмуда знову забрала 94 мішків —
80000 — листів ваги 1038 фунтів

що їх літак віз до ЗДПА з ріжіпіх

країв — воюючих і центральних

Листи з Британії іі Франції ваш 1

300 фунтів брнтіііська цензура за-

лишила іі дозволила везти нецензу-рова- ні

Майже половина захопленої

пошти — цс були носилки з Німеч-

чини Командант Клиппсра (пошт

літака) Калбсретон проти того пос-

тупку бритіііської влади запротесту-

вав

офо

ЦІНИ В ТОРОНТІ 2 IV

ХУДОБА

Торг спабин Ціни загально на 25 и

шгж'чі Ціни на свині усталені з 15-иен-тов- нм

спадом цін на биту вагу Не про-

дано оюло 900 голов Одержано нано-

во: худоби 960 телят 890 свиней 1-1- 60

овець і ягнят 1200

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІ ЦІНИ

Важкі бики $6 60-74- 5
легкі $660-- 7

50 ялівки $625-- 7 корови $350-55- 0

бугаї $475-53- 5 год телята $725-37- 5

телята на заріз $650-105- 0
вівці $3-65- 0

ЦІНИ НА СВИНІ

Живії вал: Бреіпфорд $850 Чатам

53 60

Біті вага: Брентфорд $1150 Чатам

$1180 Лондон $1150 і достава Сірет-фор- д

$1140 і достава

ЗБІЖЖЯ

Ціни в Винкипеґу за готівку

Пшекння піяк: чІ — 87г ч--
2

—

85% чЗ — 33% ч4 — 80 ч5 — 7бу2)

чб — 72% фураж — 68% Ґлрпет: чІ
— 8іу2 4--

2
— 801: Дюрум — 83%

Очіс СЛ: ч2 — 37% чЗ — 35%

фураж-- : чІ — 34% ч2 — 33 чЗ — ЗО

Ячиінь ф)1іх: чІ — 49%і ч2 —

491а чЗ — 431я

Лік СЛ: чІ — $215% ч2 — $2

1-- І чЗ — $205 ч4 — $192

Жито сЛУ: ч2 — 703
ПОКЛАД КІ І П ДРІБ

Сортовані іінл дія досгапцп нл мгсуе:
А бєл 20£ А сер 191: Б 18 С 17

Продаж' у родріб: А вел 24 А сер 23

Б 22 С 21

Ціни на дрій без з пін

Червона пропаганда в — церквах

— Фінський проповідник А Лаггпа-л- я

сказав дня 31111 в своїй промові

до Центральної Групи ТХЮ (Т-в- о

Хрнетіян-ІОнак- ів — Уаіі-Ем-Сі--
Ей

ІІонґ Мси Крнечен Есосієйшан) що

між юнацтвом тієї організації як

рівною і між організаціями юнацтва

що ігри церквах комуністи ведуть під

маскою „поступових" кличів свою

пропаганду Між іншим проповід-

ник вказав на комуністичний журнал

„Новий Поступ"' що його видає Кон-

грес Молоді Журнал той прону-

мерують казав численні „иарохілль-н- і

доми іі чпілльні відділів ТХЮ

а в ньому ж пишуть комуністи У

журналі тім ирм з місяця січня є

стаття торонтонського комуніста що

гидко нападає на Фінляндію іі ви-

правдує московський напад па ню

Крім того в тім журналі є пропаган-

да безбожництва замаскована ти-

ми ж так званими поступовими кли-

чами А щоб заховати себе перед

слідством СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ! комуніс-

ти роблять великий крик про волю

слова преси іі т под На цей гачок

казав о Ляиплля дають себе ловити

деякі протестантські проповідники іі

дають тій бунтарській і безбожинць-кі- іі

пропаганді підтримку Закін-

чив свій пітчнт о Ляпналя тлкнмн

словами: У нашій середині діють

коплриі вороги демократії волі іі ре-

лігії її тому ми мусимо бути стало на

варті щоб мати змогу їхні намапі

илраліжувлти її не допустити до то-

го щоб Канада стала полем страш-

ної громадянської війни н знищен-

ня"'

Вісти з

Шевченківські концерти — відбу-

лися мип неділі в Геїьм Домі її у

парох гр-к- ат залі при Беторст вул

Концерт у Гетьм Домі складався з

Енступів хору під кермою п- -і Вонсо-в-
ої

дуету ші Чорномаза іі Кутка
еольоспівт п- -і Вонсової грп на

скрипці Б Віпінпчука гри на гар-

монії п-- н Возьної деклямацііі спі-

вів і вправ дітей Рідної Школи ре-

ферату п Гр Мазурнка іі інсценіза-

ції Переднє слово виголосив п І

Бсдруґ: розпорядник концерту бв
п ВК Чпя: присутнім на залі був

славшій український співак Мих

Голинськіїй як гість Публнка до-

відавшись про це грімко його оилес-кува- ла

Ионцертовий Комітет Кан Черв

Хреста — Дня 28Ш в Нар Домі

відбулись останні збори Комітету

ню влаштував концерт у користь

Червоного Хреста Зборами прово-

див голова Комітету адв Микита Ро-

машок секретарював п Гр Мтзурнк

Присутні були делегати майже від

усіх тих організацій і товариств що

концерт влаштували
Зо звіту скарбника проп Роберта

Ковалевнча виявилось що загально-

го прибутку з концерту разом із

$70 що їх зложили по ?5 організа-

ції й товариства на початкові видат-

ки звязані з Концертом було $084

25 Витрат (артисти орхестра ия-ні- ст

заля влаштований ецсип витра-

ти хору й т йод) було $36583
Звіт і квити на витрати провірнла

контрольна комісія зложена з осіб:

и Пасіавеького Гр Мазурнка й

Мих Гетьмана н знайшла рахунки

в взірцевім порядку Чистий при-

буток із Концерту в сумі $31842

доручено скарбникові щоб передав
Капад Червоному Хрестові Звіт

квити й інші документи звязані з

улаштованшім Концерту передано до

перехованця в архив бібліотеки Пар

Дому По закінченні 'звіту іі його

одобрсниї присутніми делегатами Ко

мітет оголошено автоматично неісну-

ючим

Змаг Торонто-Бофл- о — Мин су-

боти відбувся в Гетьм Домі змаг в

кошпкіпку між рухляковою дружи-

ною студентів університету й висо-

ких шкіл Торонта іі таких же шкіл

міста Бофло Торонто програло —
78-0- 2

З торонтонськпх грачів визначи-

лись: Посип Кулик сдуд дентпсгіїк'іі

і Пенні Долішипіі З Бофла в грі

визначились: Степан Сорока іі Іван

Волопець Сорока як сотник дру-

жини сам здобув 35 пунктів і легко

виграв гру
По грі в Авдпторії Гетьм Дому

відбулась перекуска за яку треба по-

дякувати українській „Торонто Со-ен-
дя

Компані" і українській пекар-

ні „Вівер Бред" які доставили про-

дуктів Перекуску зготовили пані

з Т--
ва

'Кінкн Професіоналістів'

Студенти з Бофло визвали' на змаг

студентів із Торонта за дві неділі до '

своєї залі

Довідуємось що в Торонті відбу-

деться змагн також із руханковпмп

дружинами інших американських
міст

Тріюмф сестер Шкляр — У „То-

ронто Івнішґ Телеграм" із 29Ш по-

явилась довга стаття-оцін- ка концер-

ту сеетер ЛІкляр із студії Гаролда

Самберґа який сестри Шкляр вла-

штували дня 28 III в концертовій

залі Консерваторії Виступали чо-

тири сестрі: Ольга її Олена грали на

скрипці Мінна на ваїїолі (рід біль-

шої скрипки) і Стела на плні Ось

що пише про їх концерт Телеґрлм':

Молоді артистки не тільки вповні

опанували техніку гри у їх гранню

є повно приємних несподіванок із

творчої уяви жадна похвала не бу-

де завелика для їх уваги до подро-

биць виконання шо виступ цей ро-

било самоцвітом у скрнпаиькім мис-

тецтві Концерт сестер Шкляр за-

лишиться милим спомином того що

музичний ґеніїї і скромність — це

також сестри'

Торонта

Повернув д-- р Яремій — Сьогодні

повернув із ДітроГіту з конвенції

Американської Колегії Лікарів д-- р

ВП Яремій і приймає пацієнтів як

звичайно

і
Большевики врятувались — Дня

28ТІІ відбулось засідання Полінія-

них Комншенерів в справі чи відіб-

рати чи пе відібрати дозвіл на ве-

дення лідпрліінять большевпцькочу

ТУГФДОМ-ов- і що під 300 Бето'-с-
т

вулиці Ще з самого початку роз-

прави посадник Дей заявив оборонце-

ві ТУРФДОМ-- у п МекМестсрозі що

вони сьогодні справи вирішувати не

будуть Оборона ТУРФДОМ-- у приве-

ла свідків які свідчили що дім ве-

де тільки
культурно-оевітн- ю праць

іі політикою чи там комунізмом не

займається ані-- ні й навіть не знає

ідо воно таке Оборонець МекМес-те- р

просив яіоб ТУРФДОМ-о- ві доз-

віл на ведення залі залишиш а там

уже ніякої політики вести не будуть

Рішення в цін справі відлежено
на-даль- шс

Два дні перед розправою сильну

оборону ТУРФДОМ-- у містила на сво-

їх сторінках „Торопто ДсГілї Стар"

що про Концерт Червоного Хреетл

всіх українських організацій і това-

риств без ТУРФДОМ-- у подала тіль-

ки голу реєстрацію іі то на незяв-важн- ім

місці Здобув собі ТУРФ-ДІ- М

на оборону своєї нсвинпоети в

комунізмі навіть двох духоввнків

Злученої Церкви іі райопову презк-дент- ку

організації „Ліґа Канадііі-ськ- пх

Дочок"

На розправі посадник Дей висло-

вив своє тверде переконання що

ТУРФДІМ це установа комуністична

іі заявив оборонцеві що він сумн-

івається чи йому вдасться доказати

що ні в кожнім разі не йому

Церковна група боронить больше-вик- ів

— Як далеко зуміли вже за-коріпи- тись

большевики поміж добро-

душними іі наївними деякими кола-

ми каиадійціп видко хоч би з того

шо проти замкнення большсвпцького

ТУРФДОМ-- у при Беторст вулиці по

чалії протестувати церковні орг-

анізації Злученої Церкви Протест

такий крім оборони двох духовнішії

про що ми вже подавали внесло Т--
во

Молоді при парохії Злученої Церкви

при Кпні'стої! Ровд за підписом сек-

ретаря Т--
ва

У протесті сказано що

Т-- во „не завважило щоб ТУРФДІМ

ширші комуністичну пропаганду" і

що Т--
во є з ТУРФДОМ-о- м у звяз-к- у"

іі тому довідалось про намір йо-

го замкнути „з глибоким жалем'

Крав худобу свині вівці й пше-

ницю — У Брсчтоні в Оитеріо суд

засудив на З1 і на 3 роки вязнпці

в Кпнґетопі двох братів старшого

Джозсфа іі молодшого Ввиліяма Бор-дж- ес

за тс що вони як призналися

вкрали С коров 20 свиней 17 овець
і 90 бутлів пшениці з шести фарм

в окрузі Піл і околиці

Нещасливі припадки — Міська

поліція відділ руху подав що віт

початку року до дня 28111 в місті

було смертей від нещасливих припад-

ків 18 а покалічених осіб 751 Отже

в норівнанні до того ж часу з попе-

реднього року смертей від нещасли-

вих припадків було більше 8 а пока-

лічених осіб більше 113

"Не поплатилось — Суддя Р1Г

Бравні засудив Бенні Міхельського

і: Джана Заплінеького на 4 і С літ

до Кинґстону за те що займалися

окраданням крамниць як також за

те що в їх посіданні знайдено наби-

ті револьвери її злодійські етрумен-т- п

Крамниці будуть зачиняти в 830
— Дня 1 квітня Міська Гада одно

голосно прийняла внесок радного

Сандерсл якого ухваленням попали

ла міський додатковий закон щоб

замикати крамниці епоягнвчі овоче-
ві й із солодощами о год 7 і продов-

жила час торгу до год 830 у всі

дні крім суооти й днів перед свята-

ми коли крамниці ті можуть торгу-
вати до год 11 Продовженім те
входить у силу від дия 9 квітня




