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„Два народи не битися"

каже посол

У торонтонськім „Ґловб СІІД

Мейл"-- і появилось під датою
12 IV застережене звідомлен-н- я

із Штокгольму переслане

Джорджом Аксельсопом яке

голосить то до Штокгольму

прибув добре відомий німе-

цький банкнр якого прізвища
не можна виявляти і перебуває
там уже 5 днів Узвязку з цим

у дппльоматпчпих колах роз-

неслись слухи що він сходився

з брптіїіськпмп урядовцями в

Штокгольмі іі представляв їм

пропозиції — малощо відмінні

від тих що їх свого часу при-

віз до Британії заступник Гіт-

лєра Рудольф Гесс

Баикир цей голосить даль-

ше звідомлепня остснтаціііпо

приїхав ніби на приватні відві-

дний до своєї доньки пережп

ває па передмістях і не пропу-

скає ніякої пагоди щоб дати

до зрозуміння що він бажає
бачитись з брптійськпмп ко-

лами Нарешті один англієць

зробив з ним інгервю Прізви-

ща того англійця також не

можна виявляти
Під час іптершо Папкир за-

явив себе послом Гітлєра п

повторював відомі вже висло-

ви про дурпоту того щоб дві

високо культурні нації проти
себе воювали що Гітлєр вій-

ни з Британією ніколи не ба-

жав і навіть тепер готовий ца

переговори — щоб недопу- -

ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНИМ ! І

Подає ЛП з Парижа що нім-

ці оголосили шо вони розстрі

лялп иять осіб розпізнаних ліс

комуністів у відплату за вбит-т- я

німецького варіового іі кп-нен- пя

бомби па німецьку полі-ціпн- у

станицю в Парижі Одно

масно німці остерегли що бу-

дуть розстріляні ще інші осо-

би коли до 17 квітни не бу-

дуть викриті справники зама-

ху Оголошення розвішене ні-

мецькою владою в Парижі го-

лосить :

„Дня 2 квітня 1942 викопане

було душогубство на німецькім

вартовім й на бюро зайняте

поліцією кнпсно вибухову ма-

шину У відплату зараз роз-

стріляно пятьох комуністів
Коли --до дня 17 квітня ис бу-

дуть арештовані автори замаху
буде розстріляне дальше певне

число близько відповідальних

осіб жидів і комуністів"
$

ЗГОРІЛО МІСТО

З невідомої причини загорі-

лась середина 17-тнсячн-
ого

міста Ківані у стейті Млиной

у ЗДПА Два квадратові бльо-к- и

ділової частини міста по
пожежі виглядали немов по
нападі бомбовиків Шкід об-

числюють на півтретя мільйо-

на долярів Згоріло 20 будин-

ків 50 бюрових установ і
апар-таментов- их

домів Чого не зни-

щив вогонь те докінчив дим і

вода З людей було тільки

троє поранених Тепер місто

готовиться бз'дуватн на місці
тої старої середини нову і вже

старається про дозвіл на буді-
вельний матеріял
Кілька мешканців подали що

перед иожежжю вони чули глу
хі вибухи па першім поверсі
крамниці сухих товарів звідки
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КИАТЛГТААГ ТОІЇЕН

Німецькі Спроби Зашрення

висококультурні повинні

стптн до дальшого проливу
крови й економічної руїни за

мирившись з Британією Ні-

меччина могла б звернути всю

свою увагу на Росію „дійсну

загрозу цілого світа"
Ніяких оформлених мирових

пропозицій на побаченні цім

не обговорювано але з балач-

ки виходило ясно що Німеч-

чина хотіла б вільну руку щоб

знищити Росію за що дала б

певні уступкн завойованим со-

юзникам Британії в Европі
Відносно Ніпопа Посол вислов

лювався неясно хоч давав до
зрозуміння що Німеччина ди-

виться па величезні його здо-

бутки па Дал Сході з неспо-

коєм і хотіла б його до даль-

шого поширення недопустнти
Посол Гітлєра мав із Шток

гольму вже від'їздити По цім

однак інтервю від'їзд свій від-лож- нв

і залишився ще на кіль-

ка днів можливо щоб довіда-

тись як до його натяків поста-

виться урядовий Лондон Шток

гольмськпй часопис „Свенска

Даголядст" помістив дозволе-

ну Берліном телефонограму сво

го берлінського звітовика не-

мов у Німеччині є два погляди :

один за тим щоб якнайскоріше
покінчити з Росією іі по її роз-
битті наїхати па Англію дру-
гий думає що щоб з Росією
покінчити якнайскоріше треба
дійти з Англією до згоди

„ВЕДЕМО ВІЙНУ ЗА ЖИТТЯ"

Війну що її тепер ведемо
назвав президент Рузвслт пе-

ред урядуючою радою Всеамс-рнкапськ-
ої

Унії „війною за
життя" і зазначив що візьме
два або три роки часу щоб на-

брати певності! що паша циві-

лізація буде захована При
цім Президент висловив надію

що „беручії па довгу мету пе-

реможцями будемо ми"

Говорив це Президент до ам-басадо- рів

і міністрів
нолудпе-воамерикапськи- х

республпк із

нагоди Американського Дня
запевняючи їх що по цій вій-

ні їхні держави „будуть мати

дуже великий голос при за-кліочува- ипі

мира Воюємо ми

говорив Президент за життя
нашої цивілізації за життя де-

мократії й за життя цієї півку-
лі Бо коли б икубудь части-

ну Західпьої Півкулі захопили
німці то він невппй ЩО ВСІ

крім може двох республпк (Ар
ґептипа іі Чілє) здають ісобі

справу з того що тоді було б :

тоді кожний осібняк вів би ін-

ший спосіб життя

ПРЕЛНЄР КИНҐ У ВВАШИНҐ
ТОНІ — Мин вівтірка премієр
Канади Меккензі Книг від'їхав

до Ввашинґтону на засідання
Тихоокеаської Воєнної' Ради
Подорозі у Монтреалі сказав
Премієр звітовикам преси що
під час свого побуту в ЗДПА

до кінця ц тижня він буде ста-

ратися поставити на кращу ви-

соту американську інфомацію
про Канаду бо це самозрозу-
міле що від коли ЗДПА зача-
ли війну то більше уваги му-

сять присвячувати власним
справам

вогонь підсичуваний вітром
поширився від буднику до
будинку

ЗМІНА УРЯДУ В БОЛГАРІЇ

Мин суботи зрезипіовав
болгарський уряд Новий уряд
на доручення короля Бориса
створив премієр Фільов Но-

вий кабінет заявився за пов
ною співпрацею з Німеччиною

але нічого ясного про висилку
війська па російський фронт
не сказав У відношенні ж до
Туреччини казав Фільов Бол-

гарія задержить приязне на-ставлен- ня

Тертя всередині що спри-

чинили крізу кабінету зістали
викликані як подає БІОП на-

тиском Німеччини щоб Болга-

рія діяльно приступила до Вій

ни По повороті з поїздки ко

роля Бориса до Берліна Бол-

гарія вислала пять дивізій вій-

ська до Югославії які звільни-

ли тамошні німецькі залоги до
служби па рос фронті
Ромунськнн закордонним мі-

ністр Михайло Аитопсску зая-

вив що Ромупія постановила
бити Росію до кінця бо

знає що „бореться за нову

державу й нове людство" Тон

його промови був цілком від-

мінний від топу з 19 березня
коли він ударяв по Мадярщипі

за Семпгород У теперішній
промові згадки про Семпгород
уже не було Приписують це
недавнім пімецько-італійськи- м

балачкам

ВИМІНЯЛИ ВОЄН БРАНЦІВ

До Алексаидрії прибув бри-тійськп- й

шпитальний кора-
бель „Ллсндовері Кссл" при-
візши па своїм покладі 60 брн-тіііськп- х

ранених і хворих во-

яків і зловлених італійцями

брптійських медичних праців
ників — як перинні тарнспорт
виміняних за таких же воєнних

бранців італійців Тиждень пе-

ред тим із тієї самої пристані
й на цім самім кораблі відплн-л- п

344 ранених сухітників і бо

жевільних італійських воєнних
бранців і 575 „хороненого пер-

соналу" — иевойовппків і ме-

дичних працівників Цебто за

одного бритійця італійцям від-

дано девятьох італійців
Виміна воєнних бранців від-

булася в Смирні дня 8 квітня

під доглядом швайцарців пред
ставпнків Міжпарод Черв Хре

ста і при співпраці Туреччи-

ни па засаді „всіх за
всіх" А що бритіііці нало-

вили більше італійців ніж іта-

лійці бритіі'щів тож і вийшло

відношення У- -І на такт заса
ді будуть відбуватися іі даль
ші виміни в будуччппі

ШУМОВИННЯ З АМЕРИКИ

В КАНАДІ

Провінціяльний провідник
опозиції пполк ДжорДж Дрю
виголосив в парляменті в То-рон- ті

промову у якій домагав-
ся вичищення підміських гро-

мад Торонта від рекетірів що
повтікали сюди із ЗДПА Ка-

зав п Дрю що оперуюча в під
міських громадах шайка має

зброю револьвером силує
поодиноких осіб до послуху
підлягає наказам Меннія Феде-р-а

який платить своїм оприш-
кам місячну платню Дальше
казав пполк Дрю що цей Фе-де- р

або Фулєр живе собі в

розкішнім помешканні напро-
ти парляменту так близько
що каменем молена б докину-
ти звідки немов „октопус"
простягає свої мацкп па поодн
ііок:іх грачів па копі силуючи

Ляваль Знов

ОСТЕРІГАЄМО — Тому що
до нашого В-т- ва зачали напли-

вати скарги що по Онтеріо їз-

дить п Д Пилюк і представ
ляє свою приватну справу тво-

рення якоїсь там нової фільми
так немов оп з ним оуло в

спілці В-в- о „Український Ро-

бітник" і немов би він у В-- ві

мас „свого представника" щоб
не ширилась баламута ми оце
повідомляємо наших читачів

що :

1 — Ніякої спілки ні В-- во

„УР" пі поодинокі ііого пра-
цівники з п Д Пнлюком не
мали й не мають ані ніякої
фільми виробляти не збира-
лись ні не збираються

2 — Ніякого представника п

Д Пилюк у В-- ві „УР" не мав
і не має а іі-в- о про його

подвиги нічого не знало и не

знає крім того що скажуть
люди

ПОСТРІЛЯВ СВОЇХ

Під час маневрів яструболі- -

таків „гурагаиів" які гострими
набоями стріляли в ціль один

летуп постріляв 23 старшин і

вояків між ними високих шта- -

бовців і 60 інших поранив
Сталось цс в Имбер Данії
близько Ввормпистсру у Ввплт

шаііпі в Англії

Летуп що кермував одним
із „гураґаиів" спустився з внз

ґом із скорістю 500 миль на

годину з-п- ід
облаків і замість

на ціль злетів яструбом над

ґр'пу військових зорців що

стояли 800 ярдів від цілії і за
сипав їх скорострільним вог

нсм Сіігиальщнки розпачли
во намагались звернути увагу
лстуна але було запізно Трнд

цять із поранених знаходяться
в грізнім етапі Згинули між

іншими такі вищі старшини :

бригадир Ґреит Тейтор вете-

ран боїв у Франції іі Бельгії

один майор три сотники іі чо-

тири поручники Між важко

пораненими знаходиться поруч

пик Роберт Крепборп старший

сни пайкавнта Кренборна За-

ряджено урядовий розшук

їх підчнпитнея ного владі

а його драбугн побивають ті-

лесно членів супериичнх гра- -

цьких організацій доказом
чого кілька важко побитих

людей що оце недавно вий-

шли з лічпнці Домагався

Промовець щоб влада зроби-

ла тому кінець — щоб вичи-

стила те підземелля що на

сотки тисяч окрадає щорічно
людей і робить це явно іі слав-

но пе дуже іі ховаючись перед

оком влади У самім Тороиті

того нема казав але є в під-

міських громадах
Один із драбуг згаданого

Федера казав п Дрю відси-

дів 20 літ за озброєний грабу-

нок Зараз він переживає в

Торонті 'й про нього добре

знає головний правник п Ко-нан- т

Та підземна організація

має цілу сітку власних телефо-

нів і зорганізовану сітку кон-

тролі
§!

РОЗРИВ ВІШІ-ЗДП- А ? — У

Ввашннґтопі сподіються ско-

рого відкликання в Віші амер
амбасадора Вв Д Лігня й услід

за цим зірваиня дипльоматич-ни- х

звязків з Францією Лява-л- я

„Ляваль — це Гітлєр" ка-

жуть

у Кабінеті Незайнятої Франції

Лондон прийняв цю подію з неспокоєм : думає що

це „тактична поразка" для Союзників

Подало (ЮП) з Віші під

датою 15ІУ що Пьєр Ля-

валь відомий пропагатор спів-

праці Франції з Німеччиною

повернув до влади як повний

премієр з правом створити свій
власний уряд і одночасно мій

Закордону Середини й иач
поліції Франції Зараз по йме-поваи- иі

Ляваль виїхав до Па-

рижа щоб повернути мин чет-

верга Одночасно оголошено
що суд у Ріопі зістав відложс-ппі- і

па необмежений час і що
дальша розправа буде відбу-

ватись на засаді оскарження
хто Францію втягнув до Війни

а пе чому Франція Війну про-

грала
Ляваль прийшов па місце ад

мірала Дарляиа який стратив
свій міністерський ступінь але

задержав команду збройних
сил Франції й право наступ-ств- а

по 85-літньо- му маршалові
Петепові Факт цей що ко-мандант- ом

фрапц фльотп за-

лишився дальше Дарляп до
певної міри заспокоює Союз-

ників які думають що Дарляп
фльоти німцям передати ис
хотів отже не хотітиме іі те

пер а цс пайважиіше

Прінформовапі дппльоматич
пі кола дивляться на цю по-

дію як на „тактичну поразку"
Злучених Націй беручи під

у-ва-
гу

те що ЗДПА ввесь час
діяли щоб до того що стало-

ся недопустнти Оголошення

про Подію появилось у кому-піка- ті

випущенім спільно : Пс-тепо- м

Дарляпом і Лявалем

Звучав він так : „Від часу сво-

єї останньої гутіркп з марша-

лом Петсиом п Ляваль часто

переговорював з п Дарляпом
Сьогодні маршал Пстеп і ни

Дарляп і Ляваль зійшлися
спільно й постановили створи-

ти повий уряд побудований
па повій засаді Маршал Пе- -

теп і пп Дарляп і Ляваль зій-

дуться разом знову"
Ляваль має тепер більше

влади як мав її будучії ніце-премієро- м

13 грудня 1940 р

бо тоді не був начальником по-

ліції Тепер його влада сяга-

тиме до найменшого фрапцузь
кого села Лондон побоюєть-

ся щоб Дарляп під намовою
Ляваля пе згодився на переда-

чу німцям воєнної фльотп

Франції щоб не зачала йти

допомога німцям із фрапц

африканських кольоній і щоб

французькі війська пе пішли

походом на вільних французів
в Рівннковііі Африці як також
щоб Франція не віддала в ко-

ристування Ніпопа Мадагаска-

ру що на морськім шляху до
Індій і Єгипту Радіють за те

прихильники де Ґоля бо ма-

ють надію що тепер з ними

Союзники будуть більше чис-

литися

Корегідор не дається
По довгій геройській оборо-

ні упав Батаан 'язик філіпін-ськог- о

острова Люзон До пі-понсь-
кої

неволі попало як по-

дають американці 36000 аме-

риканських і філіпінських во-

яків або 60000 як подають ні-пон- ці

Та пе піддається ма-

ленький острівець що при
вступі до Манільського Залн-в- у

Корегідор відділений дво-милево- ю

смугою води від бе-

рега і два менші острівці по
його боках Корегідор довгий

на о миль н на три милі широ-
кий але дуже сильно укріпле-
ний По упадку Батааиу від-

бив він уже 24 ворожі налети
з повітря Подає донесення
що піпопці чекають на темпу
ніч щоб узяти його присту-
пом

Премієр Чорчил оголосив в

парляменті що в Залпві Бен-

талю знаходиться сильна ніпон
ська фльота зложена з трьох
бойових кораблів пятьох лі-такопос-

ців

кількох важких і

кількох легких кружляків і ве-

ликого числа иротиторпедов-ці- в

і менших бойових оди-

ниць Це вказує що піпопці

мають пляп напасти на Індію
Сказав також Премієр щц під

час иіпоиського нападу на Цей
льон зістала вибита з лави —
знищена або ушкоджена —
майже вся тамошня брнтій-ськ- а

повітряна фльота
У Бурмі бритійські сили й

китайські стало відступають і

знаходяться вже недалеко иаф
тових джерел які готові кож-

ної хвилі знищиш
Положення па рос фронті

описує червоний урядовий ко- -

мупікат уже від кількох днів
такими словами як ось-це- іі :

„Під час ночі з 12-1- 3 квітня па

фронті важніших змін пс бу-

ло" і подає що за тиждень
від 5-1- 2 квітня червоні знищи-

ли німцям 322 літаки самі сіра
тішиш тільки 68 — а від 11 бе-

резня до 11 квітня збили нім-

цям 1103 літаки самі стратив-

ши тільки 314 Під Москвою

тепер топляться сніги па

Керчі відбуваються бої Ленін

Град дальше обложений

Бритійські летупи пописува-
лись спочатком цього тижня

палетами па територію Півн

Франції Німеччини іі Піші Іта-

лії обкидаючп топами великої

сили бомб промислові осеред-

ки порогів В Італії налети

скупчувались у трикутнику Мі-ляп-Турпн-Ґе-
поа

Американські іі австралійські

лступн безперерппно налітають

на иіпоиські лступські майдани

й пристані — па І Іоній Гвінеї

на Рабауль що на островах По

вої Англії де поцілили ворожо

го літаконосця і па Соломоно-

ві острови завдаючії ворогові

докучливі страти іі виснажую-

чи його далеко від дому від-

тягнену бойову силу фльотп іі

літаків За той час ґсп Мск-Арту- р

робить з Австралії укріп

лену базу звідки Злучені Нації

задумують повести свій проти

наступ
ЗДПА оголосили що в остаи

иім тижні вони стратили па Ат

ляитику 12 кораблів а від по-

чатку Війни 127 На Середзсм

нім морі бритійський п-чов- еп

затопив чотири ворожі кораблі
з вантажами до Лібії
Знагоди роковин заключен-н- я

з Ніпопом умови про нена-

пад совєтська „Правда" напи-

сала чемну осторогу Ніпопові

щоб він умову цю шанував бо

може собі попекти пальці ко-

ли б забажав її зломити На-

писала також „Правда" що
шість червоних літаків перері-

зало шлях 15 німецьким бом-бовика- м

і 13 літакам бойовим

що летіли до Мурманська і —

три з них зістрілнлн а решту
нагнали самі пе стративши пі

трісочки



Сторона 2 3%
істи По© Україну

БОЛЬШЕВПК ПРО ХАРКІВ — Подає „Свобода" з 13 квітня

не подаючи джерела такс :

„Больїпсшщькпй журналіст К Тараданкін подає на основі
о-повід- аиь

втікачів що в Харкові під німецькою окупацією має

панувати безоглядним німецький терор Шибениці та розстрі-

ли належать до денного порядку Місто поділене па райони а

на чолі кожного району сто"іть „начальник управління" яким є

звичайно „петлюрівець" Підприємства ще не відкриті як та-

кож нечинні є фабрики та заводи Покищо відкрито тільки

фабрику лопат яких масово вживають при будуванні укріп-

лень па фронті Виходить газета „Нова Україна" яку видає

Сагайдачний Згадана газета друкує накази про лобирання

плати за приміщення для складів та майстерень Бракує в Хар-

кові поживи та хліба

В місті є одиноке кіно яке висвітлює німецькі фільми зде-біпл- иа

для німецьких вояків Школи та шпиталі замкнені

трамваї нечинні Місто обслуговує лиш одна елєктро-стація- "

АКЦІЯ РОЗЕИБЕРҐА — Агенція ОНА подає за берлінським

„Новим Словом' органом московських монархістів що имсио-ванії- п

Берліном міністр для здобутих німцями територій на

Сході Д-- р Алфрсд Розепбсрґ останніми часами значмо поши-

рив свою пропаганду в Україні Доказом того подає ця аген-

ція тс що в Україні виходить 120 часописів українських і 5 ча-

сописів німецьких До послуг Розепбсрґа німецька влада від-

дала телеграфи телефони н навіть телевізію твердить ОНА

„ЗРАДИВ УКРАЇНУ" — Подає звідомлепня з Куіібішсва те-

перішньої столиці червоного уряду то Московський патріярх

Православної Церкви СССР оголосив в своііому великодньому
Посланні постанов)' ухвалену совєтськнмп церковниками про

віддачу під церковний суд єпископа Полікарпа Сікорського
Постанова закидає єн Полікарпові „зраду Церкви та україн-

ського народу" Зради цієї мав він допуститись такими вчин-

ками :

1 — Чинить „не по-хрпетіяиськ- м"
співпрацюючи з німцями

в Україні
2 — Намагається викликати церковний розкол оголосивши

повстання незалежної від Москви Української Автокефальної

Православної Церкви

Постанову про вгдданнп еп Полікарпа під церковний суд „за

зраду" підписали згідно з тим що подають із Куіібішсва такі

совегські церковні достойники : Московський патріярх Сєр-ґє- й

київський митрополит Нікалай ленінградський митропо-

лит Алексєй пить архпєпискоиів і два єпископи

Судити єн Полікарпа Сікорського будуть мабуть позаочне

бо ж він знаходиться па території зайнятій німцями

Крім постанови про суд над єп Полікариом Московський

патріярх написав також у своїм Посланні шо „в цьому році

прийде визволення СССР
з-п- ід фашнетівського ярма"

ЯКИЙСЬ „КЛИН" — Видаваний у Ню Йорку московською

мовою часопис під назвою „Новоє Русскоє Слово" звідкись до-

відався що Д-- р Розепбсрґ німецький міністр для зайнятих нім-

цями територій на Сході скликав до Житоміра „українських
діячів" і що ніби німецька влада наставила над Україною яко-

гось Клина „генеральним комісарсм'г

Хоч згаданий часопис і сам про цю подану собою вістку біль

шс нічого ближчого не подає то про те це не завадило йому

ироїчатпсь у редакційній по „українських зрадниках" і „квіз-ліпгах- "

Апі якогось там Клина що був би колись діяльним в Україн-

стві ми не знаємо пі про такого ніколи нічого не чули ні не

віримо „Новому Русскому Слову" щоб воно мало про подану

подію якісь інформації Думаємо то та ніби московська

ганчірка того Клина собі видумала щоб по ненависних україн-

цях проїхатпсь Цс дальше вказує що „НРС" про україн-

ським рух нічого не знас бо ліниве було довідатись А тепер

придалось би правда ?

НОВА ЗБРОЯ ДЛЯ ВЕСНЯНИХ БОЇВ

Подає Аршамбо з Берна що

цієї весни мабуть підуть в рух

на російськім фронті нові во-

єнні винаходи п нова зброя
які згідно з російськими зві-

тами німці па цей фронт уже

присилають Між іншим нім-

ці привозять нові великі пов-

зи про які червоні висловлю-

ються що вони „добрі для гар
мат нього поціту" їх гармат
Щодо німців то до наступу
вони вжиють величезне число
літаків і повзів як також ново

го типу вогнеметів Щодо чер
воних то й вони мають мати

уліпшепі протиповзові гарма-

ти й повий рід повза Загаль-

ного наступу військові зорці

не сподіються па рос фронті

ще за кілька тижнів можливо

що аж у червні Ріжні звіти й

вістки про інше це па їх дум-

ку проста пропаганда димова

заслона щоб закрити нею ін-

ші наміри У середніх віках

перед лінії виходили на герці

щоб ворога вивести з рівнова-

ги Тепер робить цс пропа-

ганда
Не треба однак думати — го

лосить дальше згадане джере-

ло — що на рос фронті „все
спокійно' хоч урядові кому-иікат- и

й пишуть що „в загаль-
нім положенні зміни нема" На

фронті відбуваютея безпере

станні бої хоч страти що їх

обидві стороні подають пере-

більшені Здавалось вже на-

віть що червоні випереджу-

ючи пляповаппй німцями на-

ступ самі зачнуть Виявилось

однак що так не сталося Ціль

УКРМНСЬКИИ РОБІТНИК" Рік ЇХ Число 16

Канада Отавва — ВДост Вв

Л Меккензі Книг премієр уря-

ду Його Світлості! Короля

МЕКСИКО вичистило

СВОЇ БЕРЕГИ

Мексиканський уряд забез-

печуючи країну перед можли-

вими саботажамп й шпигун-

ством наказав всім громадя-

нам вісівських держав пере-

живаючим над Мексиканським

Залнвом щоб переїхали до
місцевостей вглибині країни іі

дотучнлись до тих соток своїх

земляків що їх виселено дав-

ніше

Наказ цей мексиканського

уряду оголошено незадовго по

тім як арештовано близько 50

бісівських агентів головно

німців і італійців між ними

„голову німецького Ґештапо в

Мексику" Арештовано також

15 иілоиців і оскаржено їх що

оперували тайною радіовпспль

иьою в Хуарез з-по- за мекси-

канського кордону з Ель Пасо

у Тсксасі

Поліція викопала наскоки

на доми іі канцелярії німецьких
жителів в Тамніко арештуючи
кількох німців які призналися

що викопували роботу пчтої

колюмпн" за наказом із Бер-

ліна Під час тих наскоків по-

ліція знайшла около 300 листі

з поштовими значками Німеч-

чини й твердить що в них

знайшла багато обтяжуючого
матеріялу

однак обидвох сторін залиши-

лась та сама : німці старають-

ся дістатись па догідні для бу-

дучого наступу становища
червоні стараються їм у цьому

перешкодити Ключеві стано-

вища — головні точки фронту

— знаходяться в руках німців

але сама лінія дуже пливка іі

нестійка Тому що воші за-

держали всі оці ключеві ста-

новища німці хваляться що

вони здобули „оборонну пере-

могу" під час зими Але пере

мога ця коштувала їх великого

напруження що може відби-

тися па ході весняного насту-

пу

ЧИТАЧУ „УР" ЧИ ТИ ВЖЕ ВІД-

НОВИВ СВОЮ ПЕРЕДПЛАТУ?
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ПОЛІЦІЙ! ШАЙКА В СПІЛЦІ

З ПРОСТУПННКАМИ

Судова розправа в Бруклипі

у ЗДПА шпівила що в місті

оперував синдикат газардової

гри який робив річного при-

бутку- 100 іипьііонів долярів

оперуючії явко й славно всупе-

реч праву маючи за собою по-

ліцію якій платив сталу хапат-м- ю

за тс що його берегла
Надзвичайний помічник голов-

ного прокуратора Джан Гар-тс- н

Амеп що переводив 11
-м-

ісячні

розшуки тієї справи ска-

зав що синдикат виплатив по-

ліції за рік поверх мільйон до-

лярів за охорону
Крім 49 поліцаїв що брали

хабарі оскаржені також чоти-

ри адвокати за те що шапку

боронили являючись часто в

суді обороняти клієнтів які їх

не наймали — як найняті гур-

том — згаданим синдикатом

З оскаржених поліцаїв 39 зіста

лм вже із служби звільнені ін- -

іші висели свої резиґнації По

мічний прокуратор Амеп ствер

див в своїм випущенім про цю

подію комунікаті що органі-

зація ця так добре була закорі-нсн- а

що оперувала по цілім

місті й не шкодила їй навіть

зміна поліційпого персоналу
Акт оскарження голосить що
багато поліцаїв що побиралн

річної платні приблизно $3000

жили підозріло виставно маю-

чи власні моторові човни й на-

віть яхти літні дачі тощо Ко-

ли ж їх запитувано звідки во-

ни набирають стільки грошей
відповідали що одержали
спадок по помершім багатім

свояку

ЗАТОПИЛИ ДВА КРУЖЛЯИИ

Брпгіпська адміратінія ого-

лосила що в Бенгальськім За-ли- ві

пішли па дно під піпои

ськнх горпед два брпгінські
важкі кружляки — 10000-то- н

„Корнуол" і 9975-то- п „Дор-сстшаГір- "

— ті самі що докін-

чили торпедами німецького
„Бісмарка" рік тому Залоги
обидві жертви війни мали па
собі 1329 людей з чого поверх
1100 вирятовано Спастись

від смертн також обидва комап

дапгн Між Залогою „Дорсег-шайра- "

були два тороптопські
старшішії -- поруч ішкп Римське

радіо подавало перед тилі ще

спочатком квітня що па іпдіп
ськш'і Оксан поилпла сильна

брнт морська фтьота у пін бо

новий корабель „Малия"
Одночасно оголошено що

па середнім Середземнім морі

брнтіпськип п-чо- всп затопив
своїми торпедами важкого 10

000-топооо-
го кружляка італій

ського
2§

ГОСПОДАРЯТЬ У ГОНГ КОНГУ

Подає БІОП що шпонці ви

селили з і онґ копгу около
мільйон китайців зменшуючи

Н V" ЩШг' 'ШЯНІ '-
-

Під оком Його Світлості! Короля — Під час відвідин майдану бомбовиків Королівського

Летунства їх Світлість Король і Королева роблять перегляд відділу легкопадчнків На місце

збірки оці юнаки попадали просто з повітря іі скоро уставились в два ряди

І

ТОШТО 0 N7 А НІ 0

УКРАЇНСЬКИЙ ГОТЕЛЬ
ОУКЕ ОР СОШШТ НОТЕІ

Европ Плян Добра Кухня Кімнати від $1 вгору денно
1

458-46- 0 (}иееп 84 АУезІ — ЛІ Диба власник — У'А 2462
ІІ1

ВЕАУЕЙ ВЕВОіМС & ІІРНОІШІНЕ СОМРАНУ

Стовписька Гуртівня Ліеблів
і Робітня

ЧЕСТГРФЇЛДП СТУЛЮ СОФКІГ ПЕД-РУ-
М

СЕТИ КУХОННІ ССТІІ РАДІЯ

ПРАЛКІІ КУХНІ МАТЕРАШІ І Т П

ПО КОНКУРЕНШПНІІХ ЦІНАХ ПЕ-РЕРІКК- А

ВСІЛЯКИХ СТАРИХ МЕБЛІВ

ЗА ГОТІВКУ АБО НА ВИГІДНІ
СПЛАТИ !

2С05 Лішсіаз 84 Уєйі — Тогопіо Оп( — Ріюпе: ГО 3811

КУПУЮЧИ ШИНКИ КОВБАСИ і Т П МЯСНІ ВИРОБИ

ПИТАЙТЕ І ВИМАГАЙТЕ ВСЮДИ ТІЛЬКИ ВИРОБІВ

ТО КОНТО 5АШСЕ СО ПО
ФАБРИКА СТАРОКРАЄВИХ МАСАРСЬКИХ ВИРОБІВ

Гіґієнішпі — Смачні — Здорові — Не дорогі!

104-- 6 ТічпуеІІ Аус ТеІерЬопе: ГОпсІіоп 5197

ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ ЩО ДЕСЯТКАМИ ЛІТ ОБСЛУГОВУЄ

ЧЕСНО УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ТОРОНТА її ОКОЛИЦЬ:

НАШ К КАШ С0Г1РАМУ

РШЕПАІі БІКЕСТОК5

ДЕШЕВІ ОПЛАТИ ПОХОРОНУ ВІД і В ГОРУ!

455 Оиееп ЗІ ЛУ — Тогопіо Опі — ЛУАуегІу 5370

ЗАМОВЛЯЙТЕ ХЛІВ ПАЇ КЕПКИ П ВСЯКОГО РОЛА ПЕЧИВА НАП-ЛУЧШ-
ОЇ

ЯКОСТЛ В НАЙБІЛЬШІЙ УКР ПЕКАРНІ ТОРОНТА

ВЕАУЕК ВКЕАБ
103 Іл"1ііЬоипіе Аге

передвоєнне населення тієї ба-

зи з 1750000 осіб до около
500000 Одночасно ніпонці
наїжили Гонг Копг гарматами
перемінюючи ііого па майже
иездобуту твердиню Гарма-

ти ці — це около 60 важких
морських гармат залишених
брн гінцями і попі гармати їх-

ні яких число невідоме Щоб

виправдати тс масове виселен-

ня ніпонці сказали що цс для
забезпеки перед китайськими

партизанами іі саботажамп
Крім того ніпонці згромадили
на полудневім кінці острова
велику скількість стрілнва хар
чів і газоліни Залоги зали-

шили там 10000 вояків

500 ЖИДІВ ВТІШ З

ФРАНЦІЇ

Довго блукаючи по морях і

обїзджаючп павкільпнмп мор-

ськими шляхами до Гсмптто-н- у

па Бсрмуді приплив малин

португальський мішаний кора-

бель везучи на своїм покладі
500 жидів збігців із Франції
які направились до ЗДПА

Крім жидів на покладі того 2

600-топово-
го „Ґіп"-- а були та-

кож інші подорожні Говори-

ли жиди що „життя в німе-

цьких таборах для ирндержа-пп- х

стало діїісппм пеклом" З

таборів тих розсіяних по ріж-пп- х

європейських країнах вони

повтікали направляючись до
гостинної Америки
Відплив Ґін" із Марссю у

Франції спочатком мий міся-

ця звідтам до Лісбони у Пор-

тугалії де ііого місце постою і

дальше до Кадіцу в Еспанії і

Касаблянки в Мароку З Каса-блянк- и

корабель мав відпли-

сти до Куби іі до неназвапої
а-мерика- нської

пристані Під

час плавби па покладі не було

ніяких недуг тільки невигода

для хуситів на що вони нарі

кали що не мали змоги захо-

вувати свого пеіісаху бо
пе-дозвол- ено

їм варити окремої

кошериої страви
ї§2

ЖАРТ — Вона : Я тількнщо

читала про чоловіка що до 40

літ не змів ні читати ні писати

а здибав жінку залюбнвея в

ній і за два роки став вченим

чоловіком

— Він : То ще нічого Я

Ь І М І Т Е Б
Теїеріюпс: IX 7443

МСШЕІДО 8НОЕ 8ТОКЕ

АІ%Ь ОДИНОКИЙ

СЛОВЯНСЬКІШ

СКЛЕП
Великий Вибір Жіночо-

го ІІ МуАССЬкОГО ВЗ)ТТЛ

НАПРАВЧА РОБІТНЯ

6Є0 0иееп Зі УєїЬ

Одинока Українська Моло-

чарня (в Торомті

косекх оаіпу на
Доставляємо до домів ресторанів

та скленій: здорове іі смачне Мо-

локо Сметану Сир і Масло

459 Колега Коай ГО 7193

ЛІКИ

Л ЛУНСЬКИЙ

55

0ИУЛ І СТ

Егзамііі)Смо очі Добирлімо окулдрії
на ріжі'і пеюмагзішя очей нервовість
і болі голови Говоримо по українськії

470 Соїіеее Зк V — КА 3921

шо їх поміч гарантується
ЗВОРОТОМ ГРОШЕП

ЛІК від попареппя попечеп
ия екзіміг стрз'пів синіх

жил гемороїдів й інших на-

шкірних недуг Ціна: 50-75- ц

Зрепсег'я Оіп(пісііі
ЛІК що спіппоє лисіння ни
щить порпті оживлює во-

лосся Ціпа $150 за пляшку
Врепсег'з Наіг Топіс

♦ЛІК на нагиітки набої н бо-

родавки Ціпа: 50ц-75- ц

Кие — Тое Согп Заіуе
За почтову пересилісу 10 ц

екстра!
Замовлення з грішми

шліть до:
МесіісаІ Берагітепі
со „ІІкгаіпіап Тоіїег"

510 Кіпе 81 У Тогопіо

знаю одного чоловіка що до
40 літ був вченим а здибав

жінку залюбнвея в пін і до
двох днів зробив із себе дурня

25

„ТО НЕ МИ" ЦЕ ЗРОБИЛІ Г

— Росія відкинула шведський
протест проти скинення на

шведську територію Гарапап-д- у

бомб і летючок із совет-ськн- х

бомбовиків зазпачуючи
що понад Гарапандою ніяко-

го сов літака не було і дода-

ючи що це напевне „провока-
ція" Німеччини або Фінляндії
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ПОСОЛ ГЛИНКА ЗНОВУ ДОМАГАЄТЬСЯ КРАЩОГО ТРАКТУ-

ВАННЯ ФАРМЕРІВ ЗАХІДНЬОЇ КАНАДИ

У деблті над фармсрськимн
справами дня 16 березня цр
п Антін Пишка посол па феде-

ральну округу Вергреніл зно-и- у

підніс сізні голос у користь
фармерш Західпьої Канади По

сол Глинка опер свою промову
на чотирьох постановах ухва-
лених двома фармсрськимн зіз
дами які відбулися дня 10 січ-

ня в містечку Мондер і дня 12

січня в містечку Смоки Леї'ік
Згадані зіздп скликав посол
Глинка щоб довідатись які
бажання фармерів верґревіль-сько- ї

округи відносно цін па
збіжжя приблизних цін па

фармерські продукти в порів-
нянні з ціпами фабричних річей
полагодп приватних фармер-ськи- х

довпв і уневажпеиия від
сотків на довгах на час віїіни

зіздн ці не 6} в взірець ДІІІСП01

демократи бо представлені на

них були всі політичні Групи
Усі присутні мали рівне право
говорити н голосувати над ріж
ними постановами Отле спри
соду цих зіздів посол Глинка

знову говорив в отавському
парлямспті цим разом виключ-
но про фармерські справи Оце

подаємо перебіг промови пос-

ла Глинки :

По вислуханню трьох міні-

стрів які так завзято обороня-
ли рішення уряду пс дати фер-

мерам такої ціпи за пшеницю
якої попи домагаються а саме
одного долара за бушель у пан
'ближчих елевсіїторах я сумні-

ваюсь чи ми усвідомляємо со-

бі важливість ролі яку віді-

грає наше фармерство п ціп
виші Цеп уряд прийняв так-

тику приймати поради від ріж
них іпдусіріп коли має з ни-

ми діло але через якусь не-

ясну причину постановив по-

синію иехтуваїи домагання
фармерів Ось тому я бажав би

лочуіи від кого властиво У-ридб-
ере

поради оформлюючи
фармерські правопроєктн ?

Говорячи минулого дня про
ці справи міпісір рільництва
(и Гардіпср) радив шанов-

ним послам щоб вони вертали
ті сво'і округи іі перекопували
фармерів "що рішення уряду
не дати фармерам відповідної
ціпи за 'їхню пшеницю є рі-

шення для фармерів корисне
-- та що в теперішніх обстави-

нах уряд більше за фармер-
ські продукти платиш пс мо-

же Слухаючи цих слів піапов
ного міністра я з дива пс міг
зііітп як міністр міг додума-
лись до такої недемократично')

думки Я вірю що обовязком
кожпього демократичного зря-

ду є брати деректпви — від

людей Люди повніші казати
урядові чого вони бажають а
обовязком уряду є бажання
загалу викопувати Під нія-

кою умовою уряд не повинен
силувати людсіі до того проти
чого воші протестують — бо

це пс була б демократія
Рільництво є пемепше важ

ливе для успішного ведення
впині як передові вояцькі шан
ці або ті індустрії що вироб-
ляють стріливо Бо фармері
мусять кормити і вояків 1 тих
що обертають колеса воєнного
промислу А дальше — треба
запамятатп ще тон факт що
поверх два мільйони людей у
Канаді живуть безпосередньо
з землі а додаткових три міль-

йони живуть із рільництва по-

середньо Це становить разом
поверх 5 мільйонів людей цеб
то приблизно половину нашо-

го населення
Річний прибуток нашого

фармерства в останніх кількох

роках становив лише одну де-

сятину загального прибутку
Фармерські прибутки в Канаді
повніші бути щонайменше од-

на третина прибутку загально-
го як це було в роках 1926-2- 9

Одним словом загальний
прибуток фармерства в Кана-

ді с иепистачальниіі щоб фар-

мері могли палежпьо помага-
ти фінансово пашим воєнним
змаганням щоб могли дати на-

уку своїм дітям та дещо заоїца
дити па старші роки щоб опі-

сля пс опинитись па гіркій
ласці

Проголошення п рішення У-ря-
ду

на мою думку певистача-юч- і

пс зважаючи па високо-парп- і

промови виголошені
трьома міністрами Фармері
пс мокуть поплатити своїх
довгів міністерськими промо-
вами — їх вірителі хочуть гро-ше- п

У ціп дебаті моя ролп хіба

буде представити урядові пог-

ляди іі бажання моїх виборців
яких я маю честь заступати
Молчлпво що декотрі шановні

посли будуть дивуватися чо-

му я кажу погляди моїх ви-

борців а не лише особисті пог
ляди як цс мається з більші-

стю послів Пояснення є на-

ступне : Перед відіздом до
Отави мшіувшого січня зна-

ючи що ця сесія бз'дс палліа
я рішив випробувати трохи дій
спо'і демократії про яку ми так
багато чусмо та яка мало ко-

пі практикується Я скликав
два одпо-дспп- і з'їзди в осеред-
ках мосі округи щоб па них
обіоворшн виключно фар-

мерські питання Попросив я
обидва зіздп щоб дали мені
вказівки яке властиво стано-

вище вони бажають щоб я

зайняв коли в парлямспті гірші

дуіь під паради фармерські
питання Я прнобіцяв цим
зіздам що висловлю в парія-меи- іі

їхні погляди що оце
сьогодні стараюсь зробити
І Іа цьому місці варт було б за-

становитись над питанням
скільки властиво послів голов
по з тих що сидять по сторо-
ні Уряду пробували довіда-
тись про погляди своїх вибор-
ців а дальше — скільки з них
переступили б свою партійну
дисципліну щоб висловити ЇХ

мат „с _[К Г Ти4

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" Сторона З

НІ домагання тут у парлямсп-
ті ? Я не вірю що зиапшлось-б- н

їх велике число помина-

ючи шановного посла з Пор-тед- ж

Ля Прері (п Лідера) А

причина цьому ясна : біль-
шість послів ставлять інтереси
своєї парти понад інтереси сво
їх виборців яких заступають
Вертаючи на хвилину до зіз-

дів що про них я згадував я
бажаю додати що зіздн ці

були иадгіартішп Всі присут-
ні делегати мали рівні права
говорити іі голосувати без

огляду на свої партійні переко-
нання Поверх 500 делегатів
були присутні в містечку Мон-

дер а около 420 делегатів бу-

ли приступі в містечку Смоки
Леіік Домагання свої скриста
лізували вони в трьох голов-

них постановах що їх я позво-
лю собі прочитати У першій
мірі бажаю прочитати поста-

нову про ціну на пшеницю :

„Тому що продукція Є ОСІЮ

вою канадіііського рільниц-
тва й що рільництво є дій-

сною основою нашої держав-
ної економії
Тому що воєнна руїна

спричинить багато трудних
повоєнних проблем і запас
пшениці буде дуже конечний
щоб запобігти голодові

І тому що устабілізуванпя

продукції пшениці є конечне
за ціну яка поможе збудува-
ти тривкі основи нашого еко-

номічного життя й морально-
го стаидарду ціна яка покрії-л- а

б кошт продукції і дала б

фармерові хоч малу нагороду
за його працю —
Нехай буде рішено що цей

надпартпіннії зізд домагаєть-
ся щоб домініяльпнй уряд
установив ціну на пшеницю
одного доляра за бушель у
найближчім елевентрі та щоб

та ціна підвищувалась разом
з кокпою підвншкою цін па
інші продукти які фармер
мусить купувати на основі

1940 року ціп"
По прочитанні цієї постано-

ви посол Глинка сказав : Я не

вірю щоб потрібно було до

повнщої постанови щось ще
до'даватн ' п зміст самозрозу-
мілий
Хвилину тому я згадував про

парляменг і демократію Я тут

хочу додати що на мою дум-

ку парлямент складається з
послів вибраних загалом для
того щоб дані посли предсіав
і яли домагання своїх вибор-
ців перед урядом Обовязком

уряду с : знайти спосіб щоб

дати людям результат якого
вони бажають Загал повинен
домагатись певних результатів
Однак якщо уряд недопише
в цьому напрямі то господар-
ку повинен перебрати інший

уряд який викопає тс па що
зобовязується Уряд не пови-

нен під ніяким оглядом насиль-

но накидати людям того про-
ти чого вони протестують Ко-

ли ж таке робить він не може
звати себе демократичним
Говорячи про рільництво і

демократію позвольте наве-

сти що Арістотель (грецький

ви іпщтп

І рМИІА-НЗТМ- О

11 ММПІТАТР %АЛП
4 6' чі

ВОРОЖИТЬ МАСОВУ СМЕРТ-

НІСТЬ В ЕВРОПІ

Д-- р Павль Б Кепноп із Ун-

іверситету в Шікаґо предска-зу- є

що в Европі треба споді-

ватися в недалекій будуччпш
масового вимирання людсіі
Смертність цю мав би спричини
ти воєнний жах і брак в люд-
ській крови так званих протп-тілец- ь

що творяться в організ-
мі при споживанні мяса сира
н яєць чого в Европі тепер як

раз недостає
Ті протитільця тількищо від

крито Це невидні таємничі

складники крови що дають ті-

лу міць поборювати недуги
Важніші воші від відкритих
недавно живіш Повстають

вони з протеїн вироблювані з
інших протеїн що їх спожива-
ємо як їжу Учені відкрили
що коли людина споживає ма-

ло протеїн тоді слабне сила

організму продукувати охо-

ронні протитільця Цс озна-

чає що коли люди мають за-дерлеа- тн

відпорпість па зараз-
ливі недуги то їх організм му-

сить мати силу продукувати
протитільця Коли ж вони не-

відповідно ВІДЛЛІВЛЯІОТЬСЯ то
сила та мусить ослабати Це
з другої сторони означає що
їсти треба не щобудь а якраз
полишу де протеїни як от мя-с- о

сир яйця п т д Людям

що через довший час позбавле
пі тако'і поживи не поможе п

щеплення проти зараз

фільософ) сказав про цс
„Наппідповілнініпн для де-

мократії матеріял цс елемент
рільничий люди які жи-

вуть із землі Вони зви-

чайно мусять тяжко працюва-
ти іі пс мають часу спекулю-
вати як би то нписво'ігн собі
чжни маєток інші класи су-

спільства для дійсної демо-
кратії надаються менше"

З цього бачимо що вже Ари
стотсль похвально говорив про
хліборобів Якщо ми мали б

більше число фармерів у цін
то п можливо справи

стояли б краще
Бо чи ж цс не феноменаль-

не що одинокі фармері пс ма-

ють забезпеченої ціни ані рин-

ку па свої продукти ? Фарме-
рові завжди кажуть згори
скільки йому дадуть за його

продукт і скільки він мусить
заплатити за все що купує
Фармері також одинокі пла-

тять „фреі'іт" в обі сторони
Фармер платить фрейт за все
що продає й за все що купує
Як же ні чудні обставини по-

яснити ?

У мене в столику є передви- -
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Побоєвнщс п Азії — Оце Бурма де піпопці добиваються до нафтових піль і копалень цппн і багата Індія що оце відкину-

ла бритінськші пляп про домініяльпнй статут для себе по війні Тим часом піпопці вже під дверима

ВІСТИ З МОНТРЕАЛУ

11 фалшивих сполохів — Па
рікав Реймонд Паре начальник
пожежної сторожі що одною
дня тільки минулого тижня
вранці пожежні станиці міста

одержали 11 фалшивих пожеж
них сполохів Начальник ду-
має що це був саботаж звер-
нений па те щоб псувати газо-
ліну її гуму па колесах моторів
Фалшиво закликані 2 пожежні
станиці змарновали того райку
100 ґальопів газоліни Споло'-х-

н

зачались перед 5 год вран-
ці її тривали через 40 мнпут
Одна станиця що на розі Блє-р- і

й Онтеріо одержала девять
сполохів
Урядовці думають що спрн-чшіник- и

їздили автом і пуска-
ли в рух сполошні прилади на
рогах вулиць Казав п Паре
що пожежники такі люті що
коли б зловили справців то
розправились би з ними таки
зараз на вулиці

Робив аборти — Суддя Моріс
Тетро наложив $10000 поруки
па 56-літньо-

го д-р- а А Максу- -

ела Лантстопа оскарженого
за виконування викидних
операції! па вагітних жін-

ках іМав він викопати та-

ку операцію па 21-літп- іп Рі-- ті

Пальо з Монтрсалу Дівчи-
на Лежачи на ліжку в лічипці
показаною 'їй

д-р- а Лаіпстопа
пізнала Стан п поліпшуєть-
ся

Не вільно підносити чиншу
за помешкання — Сприл Р Де
Мара з Отаввп адміністратор
чиншу за помешкання при Ра-

ді Воєнних Цій і Торгу заявив
що „робленпя паправок у до-
мі таких які робиться з року-в-рі- к

паперуваппя кімнат чи
заложсппя пової клямки на
івері права підносити чинш
за помешкання пс дає" Даль-

ше сказав Адміністратор що
навіть тоді домовласник пс
може підносні н чиншу (ренту)
за помешкання коли діпспо по
робфі якісь коштовні поліп-

шення хіба що одержить па
це дозвіл від місцевого чиншо-
вого КОМІ! Є І у

Кпебецькпй парлямент за го-

лосуванням „так" — Підданий

борчий памфлет кандидата лі
беральної парі п в якому кап
дпдаг прпобіцює своїм вибор
цям що так скоро як тільки
уряд верне до влади вій зараз
полагодить цілу струкіуру
фреїіту Та ось ми відбуваємо
вже третю сесію попорядку а

уряд ще про цю справу н не

думав
Ці речі треба підкреслювати

бо положення серйозне Тут
не розходиться про ріжш аргу
менти проти уряду аш про те
щоб уряд замотати Чи ж ми
справді не зрозуміли ще того
прикрого положення що в ньо
му перебуває Фармерство ? О-дипок-

ин

прибуток фармера
цс прибуток із рільництва Ми
не маємо отже права вимага-
ти щоб фармері завсіди терпі-
ли ріжні несправедливості! ли-

ше тому що уряд рішив про-

довжувати застарілі вле мето-

ди господарства
Я не складаю аж багато виші

на міністра Промислу й Торгов
лі Не можливо також над-
мірно винити міністра Хлібо-

робства пі міністра Скарбу бо
всі вони тільки службовці тепе
рішньої застарілої грошевої си

стеми яка диктує їм згори
Кожний завважить що уряд

пробує приписати заслугу
за вищі ціпи па декотрі про-
дукти як от бейкон масло яй-

ця іі інші річі що ча них пішли

вгору-цін- и
собі Я певніш що

якшо уряд міг би придумати
якийсь спосіб щоб фармерів
нієі( підвншки позбавити то
він повне забрав би від них і

цс Основую цей аргумент па
практиці з минулого

(Докінчений б) де)

)' квсоєцькім парлямсніі під
олосуваїшя внесок щоб

пар-іямсп- т

заявив себе проти ба-'Кап-
ня

в плебісциті провалив-
ші — 55 голосами проти 12 Го-іосувап- пя

відбулось по впго-юшеп- пі

премієром Ґодбу про-ио- ві

щоб посли занити піл- -

держку премієрош Кннґопі й
пою спосооові кермування во-енно- ю

памагою Канади Ска- -

ав Премієр що він пс хоче
нкому піддавати як він мас
голосувати але він знає що
няв педовірря премієрові Кип
ґові п ного урядові дасть вла
ду в руки консерватам а ці за
ведуть примусову заморську
сіужоу зараз з місця Я обі-

цяв своїм виборцям — гово-
рив п Ґодбу — стояти проти
перепису її свого слова я до- -

держую її буду додержувати
іавіть тоді коли б решіа Капа
ди звільнила премієра Кшпа
від даного ним слова Даль-
ше говорив Премієр такс : „Пс
ма ніодного капаинци що пс
розумів би що Уряд мусить
пас боронити обороняючи

а-мернка- нську

територію І не-

ма піодпоіо каиадіпця що а-мсрнка- иської
території боро-

нити не хотів би А іе для за-

морської служри л ні оборони
іншої країни ніколи" Заохо-
чував своїх краяни голосуваїи
„так" також домнняіьшін мі-

ністр Перевозу Кардсн

МОНТНЕАЬ ОІЗЕВЕС

ГКОNТЕNАС ЗНОЕ
НОЗРІТАГ

Виконуємо всі роботи чесно
Ціни умірковаїїі

Шевчуп — властитель
2069 Гюпіепас 8г Мопігсаі

ВУГЛЯ І ДРОВА НА ЗИМУ

ІИмоіпіпі'іс ііііч'о тепер

по паїїіппцих цінах і :

МЛІ80К V ГОПСЦЕЗ

2349 Оппиіо Еазі СІІ 5004

Мопіі'саі Оие

иимяшіїдкжмнимчтиіццвіциамвгаа

Кравецька Робітня

СIЕN млтіїїЕи етк'с
Прасуємо чистимо илирпптіїомо

Робимо одлгн до міри

Умірковаїїі ціни

2251 Ггопіепас 81
§

Тої РК 1803 Мопігеаі

Бг А Б ТЕ83ІЕК
Спеиіяхіст від недуг дколлка і 'горда

Просвітлюємо метопою Х-ре-
Гі

і лічи-

мо ПріІ ПОМОЧІ СІСкТрНкИ

Урядові години

Від 2 до 4 і від 7 до 9 вечером

Тенфои: СгезсепЬ 6846

1817 Воиіеуагй
Коветоипі Мопігеаі
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Уряюві год ш ш : віт 9 передпол
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Направа — Велдоваиня
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Словлнський Лікар у Монтреалі

ОЯ К 0 М А N Р N І Е V' 5 К У

Спеціяліст внутрішніх акушерських і пснернчіпіх недуг

Приймає патентів від 3—9 год по полудні

3597 Зі ИгЬаіп 8і МопПеаІ Оие Тсі: НА 7623

Господині Увільняться з Ярма Домашньої Праці Коли Куплять

ЕЛЄКТРИЧНУ МАШИНУ ДО ПРАННЯ

Електричну кухню й інПіе електричне приладдя

с ) юашк
Представник Фірми : Ьа Гопсіегіс 1е Гяіеі Ілшіїсе

1329 5Т САТНЕКШЕ 8Т ЕАЗТ — ТЕЬ ТА 2959
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Сторона А

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК"
Одинокий український національний тижневик у Східній Канаді

Виходить кожної пятниці

М11ХАПЛО ГЕТЬМАН УПРАВЛЯЮЧИЙ редактор
п пасипик діловіт управитель

Річні передплата : Кашлі $150 у ЗЛПА і закордоном $200

З хіна адреси коштує 10:(

Редакції зі огоіомення не відповідає рукописів не звертає

"КIАINIАN ТОІЬЕК"
ТЬе Опіу ІГкгаїпіап Каііопаї ЛУеекІу іп Еавіегп СапасЗа

510 КІП2 51 УЛсі Тогопіо Опіагіо —УА 4133

РиЬІізЬесі Еуегу Ггісіау
МІСНАЕЬ НЕТЯМ АГ МАМАСШС ЕШТОК

Р УА5УІЛГК ВиЗШЕЗЗ МАІЇАСЕК

Епкегесі аз зсеопсі сіазз таїіег Бес З 1935 аі ігіе Ро$к ОМісе ЗЗерк СЖаига

ПЕВНО ЩО БУДЕМО ГОЛОСУВАТИ „ТАК"!

Наближається день 27 квітня а з ним плебісцит у Канаді Бу-

демо голосувати чи звільняємо паш Уряд від даного нам під

час останніх доміпіяльних виборів слова чи не звільняємо А

слово те було таке що теперішній уряд на чолі з премієром
Мсккснзі Книгам ніколи без згоди народу педопустить до то-

го щоб у Канаді була заведена примусова військова повинність

для служби за морем Обіцянки цієї Уряд наш придержується
до сьогодні Примус військовий маємо але тільки для служби

дома примчової ж заморської служби нема п може не буде
бо ж людська сила Канади невелика усего трохи більше як 11

мільйонів населення з чого 40Т)000 уже в війську А скільки

можна його ще набрати коли и останній війні було в війську
всего тільки 450000 хоч брали примусово ?

Коли війна зачала розгорятись і дійшла аж до теперішнього
етапу опозиція Уряду його Світлости в Отавві головно
Консервативна Партія зачала критикувати Уряд що він за-

мало дбає за Війну зазпачуючн що підчас того коли вороги
Канади змобілізовали все своє населення й ведуть війну тоталь-

ну уряд Канади й дальше придержується переста-ріл- ої

системи добровільного зголошувапня Не давала спо-

кою опозиція домагаючись щоб Уряд завів примусову замор-
ську службу й змобілізовав все що змобілізовати можна й тре-
ба Премієр Кип ґ знаючи настрої Канади головно настрої
в Квебеку де сильний рух проти примусової заморської служ-
би а за обороною тільки Канади натискові опозиції не подав-

ся Ллє коли прийшли відомі воєнні невдачі опозиція зачала
натискати сильніше а населення зачало пильніше до того при-

слухуватись Тоді Премієр постановив з натиском цим покінчи-

ти: оголосив що Уряд може й заведе примусову заморську служ
бу коли буде вважати цс потрібним але аж тоді коли населен-

ня згодиться звільнити його від того слова що ного пін дав
вчасі виборів бо слова свого ломатн не хоче Інакше поступн-
ій Уряд не міг Бо хто' його знає може населення Канади як-

раз тому й голосувало за п Кпііґом і йою партією щоб не ма-

ти примусової заморської військової служби ? У кожнім разі
так говорили б про півники заморської служби головно ті з
провінції Квебек а цс могло б викликати в країні неприємне
тертя Тертя є іі тепер але воно могло б тоді бути ще більше

Отже дня 27 квітня маємо сказати нашому Урядові й цілому
світові чи звільняємо його від даного нам слова Що скаже-

мо ? Як буде звучати паша відповідь ? — Скажемо : „Так !"

— Скажемо щоб Уряд не вязав себе в своїм поступуванні тим

словом що нам дав Скажемо щоб він ві справу Війни так
як уважатиме за потрібне в теперішніх важких воєнних часах
Скажемо що ми йому його обіцянку віддаємо іі про пю забу-

ваємо Скажемо так тому бо такі тепер часи непевні Усі на-

ші сили й країни нашої треба запрягти і то запрягти якнайро-

зумніше щоб у цій борні титанів вдержатись і — перемогти А

не всім же нам кермувати війною Командант мусить бути

один Коли б усі ми взяли за керму то й сам геній не зпайшов-б- н

в цім глузду Багато голов тільки тоді кращі за одну коли

вони псі однаково розумні н однаково щирі Та ще н тоді ні

бо бувають же генії А не всіж однаково розумні іі щирі ба-

гато між населенням є туманів які не розуміють справи або

розуміють її за чужим розумом Коли б зачали ми кермувати
всі кожний по-свойо- му

тоді ми соромно провалились би й за-

пропастили паш гарний край Тому один кермувати мусить
Той один це наш премієр що править в імені Короля Премієр

наш не диктатор Він має коло себе дорадників і помічників

а понад собою спільне для всіх Право має він також і опози-

цію що пильно слідить за кожним його кроком — шукає про-

маху чи недотягнений Премієра й поназначуваних ним міні-

стрів і послів урядової більшості! з ного партії вибрало насе

лення під час виборів право занедбаними
селення діяти лап отже І Іремієр веде вишу а ми виконуймо
що він скаже А щоб він міг її вести без на ко-

леса розвяжім йому руки Це зробимо дня 27 квітня ц р

Голосуючи під час плебісциту „так" ми тим не будемо ви-

магати щоб була заведена примусова заморська служба 1 по
нашім „так" її можуть незавести й до кінця Війни Але можуть
і завести Заведуть тоді коли Уряд переконання що

примусової заморської служби таки треба І коли б він так

поступив то ми нічого проти цього мати не можемо і не хо-

чемо Бо ми нсменше від Уряду бажаємо щоб Канада наша з

цієї війни вийшла пепереможеиа
"
Це в нашім власнім інтересі

як громадян Канади А коли так то мусимо бути готові іі па

жертви майна н кроїш бож кровю тільки можна боронити за-гроже- иу

волю Памятаймо : „Не волі той хто не хоче її
своїм життям боронити" Мнж волі хочемо ніхто краще від

нас не підчуває що таке неволя Ми в неволі виростали в Ста-

рім Краю який силою від пас завойовали завидющі й краще
зорганізовані іі озброєні паші хижі сусіди
Коли б ми голосували „ні" і голосів таких було більше то й

цс не означало б що примусової заморської служби ми не ма-

тимем Навпаки : міг її мали б ще скоріше Бо голосувати
„ні" цс означало б Урядові висловлювати педовірря — що ми

йому не віримо й тому не бажаємо звільняти його від даного
ним під час виборів слова Висловлене Урядові педовірря вка-

зувало б що Уряд цей уже не годиться що треба іншого А ін-

ший був уряд консервативної партії — влада перейшла б до

провідника копсерватів и Гапсона а він завжди хотів і тепер хо-

че тому іі на Уряд п Книга натискав н натискає щоб негайно

завести примусову заморську службу Коли ж голосуватимем

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" Рік IX Число 16

ОСТРОВ ЦЕЙЛЬОН

В днях звернула на
себе увагу Індія де не пове-

лось Серові Крипсові переко-
нати індусів що їхній інтерес

є по стороні Британії й союзу з
нею До Індії належить ост-ро- в

Цсйльон де важні бри-тійсь- кі

морські бази й де оце
ніпонці мин тижня затопили
два важкі кружляки й одного
старого літаконосця „Гермес"-- а

Бази ці боронять морських
шляхів до Індій Цейльон

отже із стратегічного пог-

ляду важний тому й не ди-

во що на нього нагострили зу-

би Він став би для
них відскочнею до скоку на
Індію Маючи Цейльон у своїм

посіданні Індійський Океан

був би майже цілком під їх

контролею а Індія на ласці їх

бомбовиків і корабельних гар-

мат Тому то бритійці й по-

становили боронити Цейльопу
іі Індію за всяку цін}'

Цейльон або як ного англій-

ці називають Сілоп (наголос на

кінці) лежить 55 миль наполуд-неві- м

сході від найдальше
ші-сунеи- ого

иаполудне кінця азій-

ського півострова Індії відгоро
дженнй від неї мілким проли- -

вом Пок (Палк) належить до
Бритійської Індії має вигляд
грушки а поверхню 25332 квад

ратовнх миль

Наподобу Індії Цейльон це

країна дуже стара з правди-
вою історією вже шість

століть перед Христом Про

його високу іі старнппу

культуру свідчать численні
по-розсппув- апі

по пім старшин
найцікавіші розвалішн в світі

Сьогодні Цейльон осередок
буддизму Будпстів живе талі

2769800 443400 хрпетіяп і

302500 могамедан Тубнльчс

населення Цсйльону цс сіш'а-лій- ці

що жили там уже в ше-сті- м

столітті перед Христом

вірують у Будду є ніжний і ми

"олюбпнй нарід і дуже чутли-
вий Ще давніші від них меш-

канці Острова це лісовикп- -

веддн Усего населення на

Цсйльоиі 5312548
З Европою запізнався Ост-ро- в

коли па нього напали йор
туґальські завойовники в 1505

році голяндські в році 1636 і

брнтійські в році 1795 У 1831

році під пануванням Британії
був вже цілий остров як

Бритінської Корони

Столиця Ценльону — Кольом

бо Дальші дві пристані це
Галле и ірінкомалє ува
жане за найкращу пристань

у світі На Острові зна-

ходиться 951 миль залізних

доріг і чудові гостинці для ру-

ху моторового
Кольомбо знаходиться на

заднім березі Цсйльону Є це
торговельний осередок чаю й

кокосових горіхів Складаєть
ся з двох сильно відмінних від

себе частин : тубильчої й бі-

лої Перша — з вузькими й

Значить вони мають в імені на-- 1 вулицями друга

оглядання задні

набере

варт

останніх

ніпонці

ко-льон- ія

має гарні оудинки доорі до-

роги н прекрасні дерева й го-

роди Населення Кольомбо
мало в 1931 році 284155 Від
1656-179- 5 належало воно до
голяндців аж попало під во-

лодіння брнтійців
Підсоння Цейльон}' при бе-

резі гаряче на височинах хо-лодпа- ве

й приємне Головне

заняття населення хлібороб-
ство На Острові багато коко-

сових --пальм хлібного дерева
цинамону манго іі бамбусо-вн- х

садів плянтації чаю рп- -

жу какао гуми й горіхів „арс-ка- "

Плянтації чаю займають
457000 акрів плянтації рижу
800000 акрів У лісах Цей-

льопу ростуть дорогі дерева
як : бо банян гебан і дерево
сатинове дерево сіпхопу пле-

кають штучно добуваючи з

його кори хінін)' Промисло-
вість ця однак занепадає
З мінералів в землі Цейльон

має золото графіт у горах
самоцвіти а в водах при бере-

зі перли
Найважніший продукт хлі-

боробства чай Зріст цієї про-

дукції дійсно подиву-гідни- й У

1873 році чаю вивезено тільки

23 фунти сьогодні вивозять
його вже 200000000 фунтів річ

по
Багате й життя тваринне на

Острові є велике число ро-

дів птахів комах і багато ве-

ликих звірів найчнелеиніші і

найбільші з них це слоні Ба-

гато слонів освоєно багато

ще тисяч їх буяє по лісах у ди-

кім стані Освоєних слонів

вживають за тягло

Чай — це листочки що їх

зривають із гилястих кущиків

високих па 2 до 6 стіп Щоб

високо не росли і щоб листоч-

ки були рясніші кущики чаю

стало підстригають Коли б

того не робити й кущик зали-

шити в природнім етапі то з

нього виростає дерево високе

й на ЗО стіп або іі вище Чай-

ні городи засаджують '4-- 5 ца-лі- в

високими рослинками до

бутпмн з зерен Садять їх

близько себе рядами яких 1

500 рослинок па акрі Крім

Цсйльону чай плекають ще в

Індії Східніх Голянд Індіях

(тепер иіпопських) у Китаю

Ніпопі іі на Формозі Вима-

гає піп багато вогкостн іі га-

рячого підсоння У Ніпоні й

Китаю чай плекають на малих

городах па Яві ж Цсіільопі іі

в Індії — па величезних плян- -

таціях що з них декотрі зон

рають на Партії

мільйоп фунтів На Цсйльоиі

в Індії іі на Формозі де завжди

тепла погода листочки обри-

вають щомісяця у ' холодні-

шім підсонні — три до чотири

рази па Листочки ці по-

довгасті коліру подіб-

ні дещо до листя верби

Найкращий чай це молодень-
кі листочки що їх обривають
із кінців гилячок

Обривають їх виключно ру-

ками п передають до суша

рень Зелені листочки — це

чай неферментований чорні

— ферментований Фермента-

ція в цім випадку означає те

саме що окислення — листоч-

ки остають на свіжім повітрі

від 20-3- 0 годин Коли ж чай

„ферментований" то це зна-

чить що в ньому залишено
певні окпсиені (злучені з кис-

нем) ферменти

Чорний чай готовлять так :

свіщо позривані листочки роз- -

сипують під накриттям на оам-буса- х

шатровім полотні або

дротяних ситах і залишать так

день-дв- а щоб зівяли По тім їх

перепускають крізь сильні ма

шини з валками щоб їх пімнп-г- и

що спричинює що" природ
ні соки виходять наверха Зро-

бивши це листочки розсипа-
ють по столах у холодних

добре перевітрених --
кімнатах

щоб ферментували по чім їх

знову беруть па валки й тоді

сушать па огріваних вогнем ма

шинах Дальше машини рі- -

„так" то заморську службу можемо мати а можемо й не мати
Це буде залежати від положення іі від того як положення те

буде оцінювати
З котрої б отже сторони не дивитись па справу то здоровий

розум каже що голосувати треба „так" Голосувати „так" по-

винні всі бо це крім наших домашніх справ буде ще іі заява
світові головно світові ворожому що Канада кріпко стоїть за
своїм урядом і разом з ним кріпко рішена битись а не датись

не зважаючи на кошт боротьби
Тож памятаймо : дня 27 квітня цебто за десять днів від сьо-

годні усі йдемо до виборчої урни й кидаємо в пю паші картки
з написаним па них словом „ТАК" — хай руки нашого Уряду

будуть розвязані й вільні робити під час цієї війни все тс що
він для добра країни буде вважати за потрібне

КІНЕЦЬ ЗАВІШЕННЮ ЗБРОЇ

МІЖ ПАРТІЯМИ

Подає звітовик Данієль до-
несення з Лондону що в Бри-
танії мир між партіями подіб-

но як і уряд Ввинстона Чор-чнл- а

щораз більше тратить
прихильність народу Хоч п
Чорчпл усе ще безспіринй про-
відник Британії то такого не

можна сказати про членів йо-

го уряду Нарід незадоволе-ниґ- і
із дотеперішнього

війни бажає зміни й бажан-

ня те виявляє домаганнями
щоб партійний мир
заключепий спочатком Війни
наслідком чого заморожено на
час війни теперішній парля-мен- т

що був вибраний у 1935

році Що мир цей уже пере-старіли- й

виявляє факт що й

повойменоваппй міністр Війни

Сер Джеймс Ґрпґ мусітпме бо-

ротись за своє право бути мі-

ністром стаючи до доповню-
ючих виборів в окрузі Східній

Кардиф що недодавпа був
певний консервативний Про-

ти нього став незалежний кан-

дидат Фепнер Бракусй секре-

тар Незалежної Партії Праці

Щоб мандат цей здобути

зарнзпкував всею по-

вагою свого уряду як також
підпер його особисто : оголо-

сив листовно що він сподіва-

ється що виборці „одобрять
його йменовання бо заграва-
ти в теперішній час па політи-

ці був би удар по національній

безпеці"

Подібно поступив Премієр і

під час доповнюючих виборів
в користь іменованого началь-

ного маршала Сера Артура

Лонґмара Однак цс не по-

могло : переміг його Вв Д
Кендал незалежний Цс пер-
ший раз від вибуху Війни опо-

зиція побила урядового кан-

дидата й тим виявила своє пс-задоніл- тя

теперішнім урядом
Нсзадовіллю додав ще жару
вислів Чорчпла під час промо-
ви до провідників Коиссрва- -

рік навіть поверх Ітнвної в Какстоп Гол

рік

'ременя
нашої

Уряд

перебі-

гу

закінчити

Чорчнл

недавно тому де він сказав що

Партія це „основа скелі що

па пій буде відбудована воля
людства"

Вислів цей не подобався ін-

шим партіям головно Партії
Праці яка заявила устами
Ґрінввуда б члена Чорчило-вог- о

уряду а тепер провідника
опозиції що вона не менше

від консерватів рішена добути

перемогу над ворогом
Ударив по партійнім мирі

також орган Бівербрука „Ів-нн- пґ

Стендард" заявляючи в

редакційній що „міжпартійне
завішенпя зброї тільки збіль-

шує „ерзац" послів які люже

добрі були б викопувати „цін-

ні функції в фашистівській Ве

ликії! Раді" але від людей що

мають завдання піддержувати

парляментарну традицію тре-

ба вимагати більше бо ж бри-тіііськи- й

парлямент це заборо-л- о

бритійської волі"
Згідно з заключеним з вибу-

хом Війни міжпартійним заві-шення- м

зброї кожне опорож- -

нене місце по члені помершім

чи тім що зістав іменований

піром має бути заповнене тою

партією що даний виборчий

мандат держала Це діяло справ

по — аж до часу коли про-

валився Сер Артур Лоиґмор в

окрузі де мандат мала Консер-

вативна Партія

жуть їх на однаково довгі пе-

ресівають сортують і завива-

ють для висилки Щоб чай був

зелений листочки сушать на

вогні два рази другий раз то-

ді коли листочки 'заберуть із

машин з валками Деякі роди
чаю приправляють штучно за-

пахом обкладаючи їх свіжими

квітками
Вивозять щорічно чаю близь

ко 800000000 фунтів Ніпон

Формоза Цейльон і Брит Ін

дії постачають Англії більшу

частішу її запотребування чаю

чорного Китай продукує о- -

бидва роди: чорніш і зеле- -

НІПОНЦІ ДО БУРЯКІВ

Остип С Тейлор голова Ко-

місії Безпеки Брит Колюмбії

сказав в Ванкувері що около
1000 виселених із тихоокеан-
ського поберіжжя ніпонських

родин будуть вислані до праці
па бурякові поля до Пол Ал-бер- ти

іі Манітоби що міста

в середині Брит Колюмбії по-

містять 7500 жінок дітей і

старих віком і 3000 роджених
у Канаді будуть відіслані до
Оитерія —до будови шляхів до
тартаків і праці коло ліса Ще
інших 5000 головно ніпонських

громадян будуть вислані до
праці при будові шляхів таки
в Брит Колюмбії Говорив п

Тейлор що комісія мала вели-
кі труднощі вишукуючи для
них працю якою вони могли б

заробляти собі на життя Для
тих що працю для них уже під
шукано Уряд подбає за опі-

ку щоб їм не роблено кривди
як також подбати за їх харчу-

вання іі лікарську обслугу

ПРШІЄР~КИНҐ
ДО ВВА-ШИНГТО-

НУ

Д-- р Гсрбсрт В Іват міністр
Закордонних Справ Австралії
сказав під час спільної перекус
кн в Отавві що премієр Кніїґ

поїде цього тижня до Ввашииґ

тону на паради новоствореної
Тихоокеанської Ради Оголо-

сив він цс за згодою Премієра
який також був па цій перекус
ці влаштованій Отавськпм Ка-иадійсь-

ким

Клюбом Участь у
парадах мають узятії також мі

пістри Ралстоп і Павер і мож-

ливо що іі міністр Фльотн Мек

допалд КП подала по тім що

Премієр від'їде найпізніше в

вівторок щоб у Ввашипґтопі

бути па середу бо в цей день

зачинається засідання Ради
Поверне назад Премієр пачас

— щоб бути під час відчинеи-и- я

по великодніх феріях пар-

ламенту що станеться 20 квіт-

ня Перед національним пле-

бісцитом дня 27 квітня Премі-

єр виголосить ще одну промо-

ву

НАПАД НШИНДЗОР

І ДІТРОЙТ

Інспектори СЕ Дештард і

Джордж Еймс — із дітроііт-сько- ї

Цивільної Оборони зая-

вили в своїх промовах у Ввинд

зорі Онтеріо що обидвом цим
містам загрожує цього літа во-

рожий наліт із повітря „Ми

надзвичайно доступні на на-

пад — казав один — а згідно зо
свідченням одного німецького

летуна-збігц- я місцевість ця є

з цілою певністю зазначена
для налету цього літа Ми не

сумніваємося що цс правда
тож готовимо для них гаряче
прийняття" Приїхали обидва
урядовці до Ввнндзору неспо-

дівано щоб оглянути ввинд-зорськ- у

контрольну систему
Побачивши її похвалили і ска

зали що будуть робити ста-

рання щоб систему ввипдзор- -

ську звязати з дітройтською
так щоб вони вразі налету
могли співпрацювати

оо —
КАЖУТЬ ЗНИЗИТИ ЦІНИ —

Рада Воєнних Цін і Торгу на-

казала продуцентам декотрих
родів ярипн обппзнтн ціни так
щоб не були вищі як у червні
1941 Продуценти цих родів

яринн ціну так підвищили що
це зачали відчувати і гуртівни

кн і продавці вроздріб За стра
ти що їх понесли б продуценти
буде їм дана винагорода в ви-

ді піддержки

ппи

Китайці пили чай уже в шс-сті- м

столітті Ніпонці плека-

ли його багато вже в девятім
столітті Евроиа однак чаю не

знала аж до сімнадцятого сто-

ліття коли його до Епропп при
везли голяндські шукачі при-

год



Рік IX Число І б

ВІДЧИНЯТЬ КОРДОН НА

ЖНИВА

Премієр Кинґ оголосив в О-тав- аі

що Канада заключила зо

ЗДПА умов)' щоб під час цьо-

горічних жнив використати як

найбільше робітшо силу і'і хлі-

боробські машини Згідно з

цією умовою через кордон змо

жуть переїздити туди й назад
хліборобські машини й пере-

ходити хліборобські робітни-

ки що бажають на формах пра

цювати Це буде корисне для
обидвох країн бо жнива в них

зачинаються не в однім часі —

в Америці скоріше у Канаді

пізніше — і машинерія що
іінакше дармувала б зможе бу-

ти довший час у руху
Крім того обидві державі

умовились щоб ЗДПА збільшп

ли засіви олійодайних рослий а

Канада засіви вівса ячменю її

льону Обидві нації як також
"їх союзники говорив міністр

Хліборобства Ґардинер відчу-

вають брак "оліїв що їх доставу
з Далекого Сходу перервав Ні-

но н Найбільше дошкулює
брак оліїв Злученому Королів-

ству й Росії казав Програма
Канади на цеп рік вимагає 20

000000 бушлів льону цебто чо

тири рази стільки що в році

попереднім Восени ЗДПА за-

беруть від Канади увесь льон
овес і ячмінь що їх Канада

зможе продати за таку ціну

яка буде тоді на ринку В А- -

Увага!

ЖІНО-

ЧІ

ЗТКЕЕТ

ЗА

ВИКОНУЄМО

Гостей
Робітшо

переконатися

ІНДІЇ СТАТУТ

ш суботи великі

політичні партії Індій —

Конгрес і Мусулман-ськ- а

Ліга відкинули представ-
лений Сером Стеффордом
Припсом плян надання Індії

статуту домінії по Війні

вона мала оголосити „Ві-

сі" війну й мобілізувати свої

сили які були б кон-

тролем Генерала Ввевела

партії вимагали щоб

над своїми силами

вони Британія пішла на

уступки признаючи Індії міні-

стра Оборони залежного
від бритійської Нареш
ті признано Індії цілий націо-

нальний однак мав

бути тільки викопним

віцекоролеві ін-

дуси ні мусулмани з тим не

погодились і переговори пе-

рервано а п Крнпс виїхав до-

дому Голови}' ролга в відки-

неній пляму мав Ґан-д- і

провідник інду-

сів не вірить у насилля

Сам Негру голова Всеіндусько-г- о

Конгресу порозумін-

ням більшість
пішла за Пан-

ді порадив та- -

Канада купува-

ти олій або насіння олійних

рослий по базарній ці-

ні й стільки скільки Америка

і

Ошава
Союз Гетьманців Державшими в Ошаві

— Влаштовує —
У НЕДІЛЮ ДНЯ 19 КВІТНЯ Ц Р

У власній домівці що під 038 Ошава вулиці

СПІЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ
По Свяченім відбудеться забава з танцями
ПОЧАТОК О ГОДИНІ 230 ПОПОЛУДНІ

Запрошуємо всіх наших приятелів радо привітаємо
приятелів із Тороіпа що мали б охоту до пас на цей день за-

гостити
ЗА УПРАВУ СГД : М Кптела писар

Увага Гемилтон

Увага!

Околиці

Отснм подається Шановному Українському Громадянству
--міста Гемплтопу й околиць до відома що дня 3-г- о травня 1942

в неділю відбудеться

ВЕЛИЧАВЕ СВЯТОЧНЕ ОТВОРЕННЯ БУДИНКУ

Української Греко-Православн- ої Церкви св Володимира на

146'Бартон вулиці в Гемнлтоні Оит при якій містяться Братні

Організації : Т-в- о Просвіта Союз Українок Канади' Союз Ук-

раїнської Молоді Канади Т-в- о „Вз Поміч" і Хор --Музична

Секція

ПОРЯДОК СВЯТА :

10 година рамо : св Літургія
1 година пополудні : обід і принпття делегатів
ВЕЧЕРОМ :' точно о 8 годині відбудеться СВЯТОЧНИЙ КОН-

ЦЕРТ під управою місцевого пароха Всеч о Юр Я Цукорннка
Від Церковних і Народних Організацій міста Гемплтопу і

околиць як : Торонта Ошавн Престопу Ватерфорду Брент-форд- у

Торолду і Сент Кетерпп просять ласкаво вислати деле-

гатів Шановних гостей з подальших витаєм
„В зєднаммю сила а в силі побіда !"

ЗА СВЯТОЧНИЙ КОМІТЕТ :

Петро Завадівськпй предсідатель Роман Янчииськш'і сек-

ретар Василь Ткач скарбник Свящ Юр Я Цукорннк парох

На Цей Сезон
ЗАМОВЛЯЙТЕ МУЖЕСЬКІ Й

ОДЯГИ В УКРАЇНСЬКІЙ КРА-

ВЕЦЬКІЙ РОБІТНІ:

в Ансии
СУ5ТОМ ТАІЮК5

700 ОШАЗ ШТ

(Напроти Бетгорст Парку)

3 Найкращих Англійських Ма-

терій

По Уміркованих Цінах

ДАЄМО ПРОБУ Й РУЧИМО

РОБОТУ!

ТАКОЖ ПЕРЕРІБКИ

ЧИЩЕННЯ й НАПРАВИ

з-п- оза Торонта просимо від-

відати нашу оглянути
пробки матерій та

про наші ціни Загостіть до нас

а не пожалуєте труду

ВІДКИНУЛИ БРНЖЬКИЙ

Мі обидві
Усс-іпдуськ-

ий

за

що

під
Ін-

дуські

контролю
мали

але

влади

уряд який
тілом

при Індії Ні

відіграти
політичний

який

був за
але провідників

порадою Ґандія
відїзджаючи

мериці зможе

також

сможе доставити

наших

спільний

околиць радо

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" Сторона 5

кож індусам щоб у випадку
иіпонського нападу вони не за
стосовували системи „смаленої
землі" Негру однак з тим по-

глядом Ґандія казав не пого-

джується
Премієр Чорчил оголошую-

чи в парляменті про невдачу п

Крппса сказав що не зважаю-

чи на це Уряд старання п Крпп

са довести до згоди цінить нс-меп- ше

як цінив би тоді коли

була б удача
-- о::'0-

ТВОРЯТЬ ПАРТИЗАНІВ

В КАНАДІ

Сказав 'міністр Ралстон па

пресовій конференції в Отавві

що для скріплення оборони за-хдньо- го

берега у Канаді тво-

рять партизанські загоїш з

місцевих бойовиків і що Ка-надійсь- ка

Армія відчинить для

них бойовий вишкіл Оголо-

шення це подав Міністр по

своїм повороті з перегляду при

бережних оборонних заря-

джень зазначуючп що оборо-

ну цю застав він кращу як спо

дівався бачити хоч не таку як

він любив би бачити
Загонів партизан створено

вже говорив Міністр 40 і ма-

ють створити всіх приблизно
150 Знаходитися вони будуть

у тих районах де не буде ча-

стин Запасної Армії число

їх буде між собою ріжмитпся

узалежностп від умовим Хоч

партизанські загони не будуть

входити в склад Армії то Армія

буде їх визнавати її їм помага-

ти Творять їх па основі Акту

про Міліцію й можуть їх нази-

вати „Мілішія Репджерс" За-

мість одностроїв матимуть о-пас- кн

на рукавах і вживати-

муть власної зброї Як місце-

ві „комітети для вітання пі-іюіщ-
ів"

вони будуть склада-

тися з людей що вміють пово-

дитися в лісі уміють стрілиш
й добре знають свою місце-

вість

На атлянтійськім березі та-

ких формацій не треба гово-

рив Міністр бо там майже в

кожнії"! місцевості! зпаходнть-с- я

частини Запасної Армії Ко-

ли ж би настала потреба то

при тих частинах будуть по-

творені окремі чети для ПОІфИТ

тя певних районів

КАНАДА БУДЕ МАТИ

АМБАСАДОРА

З Отавви вийшла вістка що
канадійске посольство у Вва-шииґто- пі

в скорім часі може
бути піднесене до ступня ам-баса- дн

під кермою амбасадо-р- а

що буде членом Кабінету
На становище те може бути
їіменованнй кожний член Ка-

бінет}' крім розуміється пре-мієр- а

і вказують уже па міні-

стра Ралстоиа що це він мав
би заслужити собі на таке ви-

вищення Побудкою такого
рішення мала б бути зроста-
юча участь Канади в воєнних
иамагах і участь у першої ваги

радах у Ввашинґтоні Крім то-

го більшість чи навіть усі дер-
жави Західньої Півкулі що
представлені у Ввашинґтоні

уже мають там своїх амбасадо-рі- в

Коли вже таке станеться
тоді буде із Ввашпнґтопу від-

кликаний міністр МекКарти її

осяде там член Кабінету

як амбасадор Кажуть в Отав-

ві що коли б навіть нічого з

того не вийшло то до Ввашннґ

тону іі так буде висланий мі-

ністр Кабінету щоб заступати
Канаду подібно як Лорд Га-лнфа-

кс

високий рдпґою член

брптійського кабінету засту-

пає Британію

Вістку цю однак пущену в

світ не знати для чого премієр
Кпнґ заперечив заявляючи що
Уряд амбасадора до Ввашнмґ-тон- у

висилати наміру не має

ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ

„УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИКА"

УТІКАЛИ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ

СЛУЖБИ

Фабричні робітники в фаб-

риці алюмінія в Арвіда у Кве-

беку почувши що фермер-
ські робітники можуть бути
звільнені від військової служ-
би постановили з того скори-стат- и

: зачали покидати фаб-

рику й переноситися до праці
на фарми Зробило так около
1000 людей Фірма зачала
сильно тратити робітшо силу
й змушена була наймати недо-

свідчених Повідомлена про
це Отавва той рух „назад на

фарми" зупинила Міністр Пра
ці Мичел повідомив робітників
фірми що відложення на не-

обмежений час військової служ
би відноситься тільки до тих

хліборобських робіт ІІІІКІВ що

працювали па фармі 23 берез-

ня Дальше промовив Міністр

у своїй відозві також до патрі-

отизму робітників Копії тої
відозви порозвішувано по ці-

лім будинку Спілки

НІМЕЦЬКИЙ УЛЬТІМАТ ВІШІ

Подає КП з Лондону що

„Ексчсндж Телеграф" помістив

донесення з Ціріху в Швайца-рі- ї

що „Парізер Цайтунґ" на-

писав що Німеччина вислала
ла до уряду в Віші ультіматив

ну чотпроточкову вимогу та-

ку :

1 — Уряд Пстена мусить не-

гайно прийняти нову напрям-

ну якнайближчої співпраці з

державами „Вісі" виступивши
діяльно проти Британії ЗДПА

й Росії
2'— Узвязку з цією новою

напрямною Віші мусить ґрун-

товно змінити свій уряд звіль

инючп з нього всіх міністрів

генералів і політичних провід-
ників що відомі як проапґло-саксон- ці

З — Петсн мусить дати ви-

копну владу всім тим що через
останніх 18 місяців настапалн

па співпрацю з Німеччиною

4 — Дальше вагання Віші „є
незносне й рівнозначне з нап-

рямною протії „Вісі" а цс озна

чає самогубство Франції"

Автором поданих вимог мав

бути Жак Доріо провісівський

журналіст Голосить АП що

німецьке радіо подало що Мар

сель Деа 'мав сказати в своїй

промові в Парижу такі слова :

„У найближчих кількох годи-

нах Франція опиниться на роз-

доріжжю що рішатиме про її

долю на довгі роки Ми мо-

жемо взяти участь або в німе-

цькій перемозі або в бритін-ські- й

поразці" Закинув крім

того Деа що через останніх

18 місяців Францією кермував

американський амбасадор Вви-лія- м

Д Ліги через посередни-
ків

оЧ?!о- -

ЗАПАСНА АРМІЯ КАНАДИ

Сказав генерал-майо- р Б Вв

Бравні новойменоваппп голов-

ний командант запасної кана-дійськ- ої

армії що він буде ста-

ратися щоб Армію цю в як-

найкоротшім часі привести до

стану боєздатності! Впису-

ватися до тієї армії можуть ті

що мають 17-1- 9 літ і ті що в

віці між 19-3- 5 літ що мають ка

теґорію нижчу як „Б" ті що в

віці між 19-3- 5 літ і одержали
дозвіл до примусової служби

зголоситися пізніше всі чоло-

віки в віці від 35-5- 0 і жонаті

від 30-3- 5 що мають медичні

категорії „А" або „Б" Усі

студенти що вписуються до
Канадійського Старшинського
Вншкільного Корпусу незалеж-

но від медичної категорії авто-

матично стають членами Запас
ної Армії аж до часу їх імено-

ваний старшинами
Казав ґен-майо- р Бравні що

буде створено 1 1 запасних бри-

гадних Груп одна в кожній

військовій окрузі Крім того

будуть створені частини що

до військових округ належати

не будуть Будуть також в ок

1 ВІД ВІДДІЛУ КУК В ТОРОНТІ

1 — Повідомляємо всіх хори
стіо Торонта що тепер співають
або колись співали в україн-

ських хорах що приготуван-
ня взвязку з ювілейним концер
том Лиссика в червні цр уже
зачались Перша проба спіль-

ного хору відбулась у вівто-

рок 14 квітня 1942 о годині
830 ввечір у домівці УНО що
під ч 300 Беторст вулиці Про-

би будуть відбуватися кожно-

го вівтірка або іі частіше у
тій самій годині друга проба

буде в будинку Укр Православ

по ї Громади що під ч 404 Бе-тор- "т

вулиці а третя в Укр На

родпім Домі що під ч 191 Ли-шіпк- ат

вулиці Топ самий по-

рядок щодо місця проб буде

повторюватися через цілих 2

місяці

Між діріґсптамн що беруть

участь є : Д-- р Я-
-
Козарук Вол

Лах П ІОндак Н Юречків і П

Петрушніїськнїі Хто хоче ви-

ступати мусиїь бути па кож-

ній пробі (крім дуже валених
випадків коли відсутність му-

сить бути вияснена вдоволяю-

че управі Хору) Інші прави-

ла що їх кожний хорист мусі-пім- с

придержуватись будуть

проголошені на першій пробі

— Кожний діріґепт має злади-

ти спис своїх співаків — У кон

церті візьмуть участь також
визначні українські артисти

2 — Кожного хто має на ру-

ках зібрані гроші зобовязаи-и- п

чи форми зобовязань або

квиткові книжечки що їх роз-

дав місцевий Відділ КУК в 1941

році просимо це все доручити
підписаній Екзекутнві в якнай-

коротшому часі

3 — Атляс України що поїш

неп бути поширений всюди

між своїми іі чужими можна

набути під підписаних по 25 ц

за примірник

За Екзекутнву КУК в Тороиті :

Т Гумепюк д голова

Вас Григоряк писар

рузі частини що не будуть на-

лежати до брпґад
Вишкіл буде розширений до

40 днів замість дотеперішніх
ЗО — 15 днів в таборі 10 ви

школу надворі і 45 вечерів до

висоти 15 днів В МІСЦІ постою

Старшини підстаршими її фа

хівці б}'дуть переходити 45 го-

дин вишколу додаткового
Канада має тепер під зороєю

— за морем і дома — поверх
400000 людей порівнюючи до

450000 дня 1 листопада 1918

-- □:

„ПШЕНИЦЯ НЕПОТРІБНА ДО

ВИГРАШ ВІЙНИ"

Діючий голова Ради Воєн-

них Цін і Торгу Доналд Гордон

закликав в своїй промові у

Ввііннипеґу фармерів щоб сі-

яли цього року такі збіжжя

що конечні для ведення Війни

бо „пшениця не є потрібна

щоб виграти Війну — але по-

трібне майже все інше що ро-

сте па Заході" казав
Промовляючи на зборах Ка-

надійського Клюбу сказав п

Ґордоп що безпосереднє зав-

дання хліборобства під сучас
ний мент є заповнити брак рос

ліпшого олію якого доставу

перервала війна і товіців От-

же треба сіяти багато шорст

кого збіжжя й фасолі соя н пле

кати багато свиней худоби

овець і добувати багато поклад

ків і молочних продуктів
Одночасно сказав департа-

мент хліборобства в Отаві

що засівна площа під фасо- -

лею соя цього року буде по

двоєна цебто внноситпме при

:іаасххххіххх)
Читайте і

Передплачуйте

„Українського

Робітника"

(?іЖЖ5СЧЖЧХЛЧ?ЧЧЧЧЧ

БИЗНЕСОВИЙ

ПРОВІДНИК

ПО

ТОРОНТІ

ТКАІМЗ — ТОГШІЧТО
КЕАЬ Е5ТАТЕ СО

НАЙБІЛЬША В В ТОРОНТІ АГЕНЦІЯ

Доми Фарми Бнзнссн до продажі

ренту або заміни Управителі :

„Сонні" Мирослав Вотогиинськиґі

212 Коуее Аує — ЬАкезісІв 4714

УКР СКЛЕП

Білля Одіння Панчоха
і т п для цілої Родини
по Найдешевших Цінах

В Дацишин в кісник
Скіеп Перенесемо під ч:
632 2иееп 5Ь "ТОезЬ

Укр Кравецьна Робітня
Числімо й прасусмо муагеські й асііу

чі одяги а такол: робимо нові їй
замовлення

О Боннський власник
621 0иееп БігееЬ "ЯГезі

ІВАН КРІЛЬ
Репрезентант кількох найбільших бро-
варів в Тороиті На весілля хрнстн-іо- і

партії і г п забави --телефонуйте
за Скорою й чесною обслутою:

НТ 3931
ЗА ВДОВОЛЕННЯ РУЧІІТЬ

305Ш5КУ КЕАІ ЕЗТАТЕ

Одинокі українські посередники на
Вест Тороиті Купно продаж- - й віші- -

на : Домів Фарчів та Бизпесів

Совісна порада іі обслуга

295 Поусе Аує — РЬопв : ІО 2639

ВАСИЛЬ МОРОЗОВИМ

ПАПЕРОВАННЯ МАЛЯР
І ДЕКОРАТОР

Оцінка коштів даром Вся робота га-

рантована Удавайтеся з повірям
319 СгаУіогсі Зі — МЕ 6559

„Висіовігь це Квітачи"

РЕОРЬЕЗ РЬОШЗТ
Квітярі її Декоратори

336 Оиееп 5Ь Л7езі 405 СЬигсп 5Ь

"ИГАуегІеу 2070 МІїуау 5533

Місії ідап Ехреїт ЧУасІїтакег

Направн Годшшіїків і Біжутерії Екс-

перти в напріві жіночих Булоіи годші- -
пнкії)

18-місяч-
на гарантія

Юрій Попоф віасник
691 0иееп Зігееі ЛУєїЬ

Просимо Наших Читачів
підтримувати також ті Биз
меси що оголошуються в
Бизнесовім Провіднику

„Українського Робітника"!

блнзпо 30000 акрів А щоб за
охотігти хліборобів до її сіян-

ня Уряд уповажнпв Канадіи-ськ- у

Пшеничну Раду платити
за сою $195 за бушель з до-

ставок) до Торонта За мину-

лих років ціна иа сою вагалась
між 50 ц і $150 за бушель
Соя родиться в Онтеріо як та-

кож на наводнених полях Ал-бер- тн

її Брнт Колюмбії Спро-

ваджену з Маньджурії сою за-

саджено перший раз у Канаді

року 1895

§2

ПОПАВ ДО НЕВОЛІ УКРА-

ЇНЕЦЬ — Юрко Вонішч що

переживає під ч 47 Ввелинґ-то- н

вулиці в Ґолті в Оптеріо і

його дружина одержали каблє

граму що затратився їх син

24-літн- ііі провідний летуп Лес-л- і

Воііиич і правдоподібно по-

пав в ворожий полон під час

бою на Дал Сході До Летуп
ства вступив в травні 1940 як

радіооператор навесні 1941

відїхав до Англії іі ізвідтам пе-

ренесено ііого на Дал Схід

Перед вступом до Летупства

молодші Вопнпч був сержан-

том піхоти

ї§ї
ПРЕСОВИЙ ФОНД

Вал д'Ор Кве (збірка) $1000

(Прпсл І Леник)
Осґуд Ст Онт (збірка) 525

(присл н М Ковальчук)

Торонто (збірка) 350

пересл „Просвіта")
Отавва В Гокіро 1-0-

0

Д Українець 050

Дітроїїт А Білпк 100

П Запорожець 100

В Яворськнй 100

Ярмавт 1ІС І Мартишок 100

Ошава Оііт М Кптела 100

За жер гвн щире- - дякуємо
Хто черговий ?



Сторона 6

Віталії! ІОрчепко

ЗІ СОЛОВЕЦЬКОГО

(ЗАПИСКИ

III

ВОДОЮ ТА ЗАЛІЗОМ

(Продовженій)

Я шіскочііп з ваюіі} пере-п- з

рейками на др}гии бік по-

тягу і іш іьпо стелиш куди пі-

де Пиіипепко Певне пому

намір перешкодили 3 това-

рового воза висипав грт ро-

бітників і оточив бабу що про

дава іа картоплині лсппошкі

— Па чом бабка ~

— По 50 капєск ш г} ка — при

казс баба

— Да чго ти бабка аба ідс-і- а

" Раз з рог і по і цс ікова- -

ґо ?

— А ско іькі вазьмьош за
~

всю к зовку

— С ш ш чіо зап іачу сеті

накормпн ?

— Пак) паш — пак) пап а шу

пгь пєчево

— Да чго ж ги бабка за-пра- сі

"

іа как за аіца радпова
Імірі 20 '

— Ссбн дарожс стоїть '

— 1 Іа четвер і її} ю '

— Прахаді прахаді Толс

ира ієтаріп '

— А ти а снек} іяіпка пра-клят- ая

' Чс іавск с ґо юду пух-ис- т

а опа капіта і палчіваєт

кров пашу пра істарскуга

ппоть Таварпці ' Раск іа-ч- пь

б}рлазпо каппа непчес-к- }

ю баб
Ще цей не скшчпи закпік}

як баби вихопи пі корзинку
і в о иі миіь попа сиоролчіп іа

А баба ппа іа на пероні п роз-- п

шипі рмлі верста іа

— Мі пція Ґснсва разбои '

Пу і картошкі прана і ' Я ЛчС

паїьтішко сдіпстиепнос оі'іаіа
іі іієпо Разбои '

ЗіеіІІПСЯ ЧЄК1СТІІ 11 МІ І1ЦЮ- -

иерп Зап іакапа бібл показ --

іп іа па віз і пяіачі порядку
пішли розіщкміаіп грабіжни-

ми ЗВПЧШПО ПС 1П1ІШ пі бо

лсппошкі ще по дорозі до па- -

ІОП ЗНИК Ш В 10 ІОДІІИХ ш іун- -

ка
Тим часом }дарнв треті

ДЗВІНОК 1 ПОТЯГ р}1ІПШ Я нчс- -

ппвся в псрсдосгаииьому паї о-- ні

Разом зі мною вст}ііан у

кпс се іпшіп зі жм}том серпів

Вибравши місце па ппжчш по-

шт він з серцем бризи} в сер-

пами на підлогу
— Блдьіс ви трпжіп прокля-

ті з вашою індустрія пзащєю

— В чому річ іромадяпппе
— обізвався селянин з серед-

ньої ПО ПІЦІ

— Ці і а к па справ а говори

ти нема про що Все старе і

і се шдоме

— Відоме та не ці іколі Жни

па минаю і ь а ви серпів пак

пн III

— Мсів — шігнрає піт сели

пнп

— То ж д їй чого " Спеку

лювлги д маєте ?

— І1сан ними ворог спеку

тює Дія ко ієктпв} зак}ішв
— То б то па другий рік за

пас робите ? Воно б не зле
ліс Лч тепер машинізація а не

сертзація — підбадьорс на

мі інвшпсн хтось зі ори
— Тепер я вам скажу і чорт

не потрапить що купвати
В дапом разі біда заста-

вила серпів накупити щоб
цього рок} ще жито вижати

ркамп
— Ого Ніврок} господарює

ваш ко ісктпв і Люди влчС мо- -

ютять хтіб повни їдять а в

вас Лчіінва ще на полі

— Так бачите вннш ю з на-

шим колективом Виїхали ото
ми з жаткою Оберн} в я три
рази і чи так Бог дав чи який

ділько на злість колективові
підкнщв за пзяк} —на поворот
п трісь' — ножі посипались у
дребіззл шарпак рвався н пр
Лчііиа іони} іа крн іл Ог ія-щ- п

я н посвистав до іпха ' Ко-

ли б цс старі часи то за голи-

ну и пола шав би а тепер по-помаї- аи

Посідані па копі ц

іапда один колєктнвщпк по

ПЕКЛА НА ВОЛЮ

ВТІКАЧА)

сеіах нолчів ш}катіі др}гпп по

кова іях шарпака сталити дото-4- }

вати а я по складач та по

базарах за пружиною Шар

иака другого дня точили тре-

тього ножів на тринадцятому
се п відпнтали п за колектив

ську коров} ледви виторгува
ли а головно — прулчіпіи — ні

купиш ш зробити А жнива

пд}ть сонце пече жито сип-

леться Обганяв я всі околнш

пі ярмарки вдарився в Ромни

— а пр}жшш піде ш па скла-

дач ш па базарах Люди жни-

ва кінчать а наше на полі д}-бпть- ся

Ск шка пі збори чле

іпв коїсктив} п виріши ні ко-

сами косити Кші} лиси за кісь

ми — нема кіс лиш три на ко

ЛСКТНВ II} КОПІ Лч ними 600

десяти посіву впмахасш ?

Знов} ьдарп піі--
я

по ярмарках
один поїхав до Кпшл а я до

К}рського
"

— Іа її чоі о л не і ііп їй

— Еге кмини ' — як тепер у

иаспдок псі дняво іЬчькоі ш

д}сгріялізацп исі млшппові

ск іади позамикані Об іазив

Курське по склепах складах

базарах у старих речах пере

рив ог іядав } сякни поржаві
лип ще з часів японської вш

пн трибок — не приходи ГЬСЯ

Вчоппвся до кіс — і їх нема

все розкинене перед кппва

ми 3 досади накипів серпів
Оце привезу запросимо з мі

сі а і бригаду робітників та

комсомо іьцш що приїзди ш

нам колектив засповмиїтп Хан

жщль лп помаїаюгь Поба

чпмо чи н серпами гак бдп
тяти заохочватп як язиками

чесл пі та до коїсктив} всг-паг- п

закпік їли Та шкода1

І Тропа іс х пб го іодіп вийдемо

па знм

— І Іс к іопочпься Ко ІСКПІ

вам не іатдгь загпщ ги Зі
них б д} гь одноосібники і о ю

Л} на і п Від одноосібника кр
к ті я видшать і вам дадіь
— зі з юю іронією пат якав дядь

ко що сидів пор}ч

— Воно правда але не лл-маи-
те

що всі колективи па }

лчс зазіхають Я другий рік V

колективі п придивився Є іе-д- іч

правда а іс є п працьоі'іі-- п

пборобн які пішли до ко-ісктп- ву

під впливом щоден-

ної гавкотні До пас щс-ти- ж

пн приїзджали агітатори з рі-- ш

п н сіма способами злк пі-

ка ш „Вст}паите до ко п і ти

в — в пьом одно спасіння

все матиме від держави" А

дядьки д мають чи Лч справ-

ді такий страх
" Як обіцяють

допомагати — вступаймо За-- к

іа ш ко ісктпв Баби поідом

і пі а іе сяк так ішло поки по-

рядку вав у колективі топ хто

вміє коли ж диктують все з

раиону і Поки складть топ

посівпллн то дивись і земля

висохне поки організують на-

укову боротьбу з бурянамн

то він все збіжжя позаглушує
А найголовніше що всюди на

керівну посаду комуніста тн-ч}- ть

Поки свій чоловік 6} в

головою ко ієктпв дригався
А як прислані чорт-зп- а звід-

кіль партпщя — ппп ю все пра

хом бо тон іорбоиоспи го іо-

на так розуміється на госпо-

дарстві як ного брати на сви-

нях

— По вашому виходить що

ко їй б свої в колективі госпо-дар- н

ш то бвби в нього толк

— злізає з верхньої полиці ста

рий чоловік — А я калчу що

за цієї влачи н сам Соломон

ко ієктнву не поведе У пас

теж с ко ієктив Найшлися

лрш заппса іпсь гадали що
влада від податку звільнить
Полаколш шсь що під курку-

лів забрано скотину реманент
та до їхніх р}к передано АК

вийшло не так Минулого тіьк

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" Рік IX Число 16

ня підносять їм розпорядок
поділу прибутків 500 п}дів
зерна на центральний сощялі-стични- и

фонд 1000 карбован-

ців прибутку па б}дову ко іск

гивської к}ні та гуртолчіїтку
на 1500 карб к} піїти облігацій

позики індустрія пзацп 200

карб на б}дову літака „колєк
тив" і ще де які др'їбнички

Зібрались ко ісктнвщикн па

засідання внсл}хали цс розпо-рядкеїш- я

та п в}ха поспска
ли Другого ж дня 60 дворів

виступило з колективу остан

ш заявили що ні зерна не да-

дуть Але не вдається При-їздлча- в

інспектор і допром ля-

кав маб}ть воно тим і скін-

читься

— Взагалі з ко ієктивізацісю
вс піка заковика Па цьом

ді п нашого брата-селяип- иа

хитро обходять — заговорив
знов поважний селянин — Дн

шться Через т} колєктпвіза

цію ко ютять се ІОМ р1ШІ0ТЬ
господарства сімі садять лю-де- п

до допрів вивозять на Со- -

ЮВКІІ ТСрОріІЗ}ЮТЬ ЛчІІТН не

дають — силоміць гонять до

осор}Лчіюго ко ієктиву Вихо-

дить що злидням сільським

селянство само винне бо не

йде в колектив цурається цьо

і о б шзького щастя А я не

раз ставлю питання що б}-л- о

б коли б се іо набралось

роз}м і масово пішло до ко-

лективу ? Чи здобуло б топ

обіцяний рай добробут ? Оп

ш ' Замість раю прніїш ю б

щось пршс ще грізніше як

сьогодні Бо стало б так к}р-- к

лів експергипків ліквід}ва-і- п

б злмолчіпші господарства

зрміщваш б ці іком і держа

па оіппін іася б без непікп

платників подати бюджет

би різко зменшився А проми

с ювісгь розвивати треба ? А-па-
раг

трнмваги таколч ? А
"

з кого тоді податки стягати

ВЗЯ ПІСЯ б ДО КО ІСКТПВ1В 1 Т}Т

саме вілкрніася б мітро захо

в}вапа іасмпнця Тоді ті іькн

Селянство ЗрОЗМ1 ІО б С}ТЬ ко- -

ісктіпіізаци та всісі плалп То-

ді ПЄ Кріч} П ВЛчС 6}ЛН б винні

Село типі ю б свойого воро-

га і впст}пнло б проти цього

експльоататора одностопно

Тоді повтори іася б революція
і іо страшна кривава револю-

ція за розкріпощешія хлібо-

роба за селянську диктатуру
Ви — о-жнвп- вся— цікаво говорите

селянин з серпами —
інше в такий спосіб спала б

полуда з очей заздрих неза-молчішк- ів

Вони па власнім

шкурі переконалися б що не

курку іь } їхніх з иіднях винен

а хтось інший А то маєте

зринають кі іька десятків го-

сподарств повиганяють по

ден з власних хат постягають

4} ЛчС добро і — на незаможни-

ки маєте вступапте в колєк

тив на готовеньке Який же

1 їаЛ- - її в в

V л — ТИ 1ГИХПл Х— - Г ЧКГ АТ~Х

'ШІ£Атш

Д}рень не поіодиться скори-стат- н

з ч}ЛчОі пращ ? А того
не знають бідняки наївнпкп

що та праця однак до Москви

НОІДе — ЧИ Через К}річ} іьські

чи через ко ісктнвські р}іп
— Хитро машинк} кртять

бодай би світ їм закр}тився
— закаш іявся V хмарах диму
з городника поважніш селя
ппп

— а наспівиоль ще хитріше

— розодлчвався в щирості

ко ієктпвіст з серпами — При-

гадайте кпіі}лн гасло лп

цем до села" Се іяіінп споді
вавси від цього поліпшення а

воші йому ріжш обкидання

експертників облігації хлібо-заготів- кп

та інші що тилчнсві

здирства алч помі'сею ло них

задом не обернхлося Вхопи- -

іпсь за кооперацію як справ- -

ЛчіііГі ш іях до соціялізм 1 до-І'СЛ- Н

цим соція пстнчпнм шли

хом до того що в крамниці

нитки шматка матерії не поба

чите а замість продавати для

се іа кооперація сама сіала

здирщиком-спек- х іяптом і об-лпр- ас

се ю гірше як напстраш- -

ІПШІІІІ сереДНЬОШЧІШН ЛчІІД

лчмикр}т Кипу шсь за сієкгрп
фікацпо машинізацію шд}стрі

я пзацпо — і довели ло того

що селянин цвяха не мокс ку

пити Тепер про ко ієктпвіза

цію стали розпинатися і то с}

чі сипи прехитро ведть кам

панно одних гладять а дру-іп- х

д}шать та впсшвюіь мов

ляв у коїєктіїві ваше б іалчсн

сіво та к}ркуль проклятий з

підкрк} шинком до нього вам

прпстшпп не дають Бийте

рМІІІМПС НИЩІТЬ К}річ}ЛЯ

— Що Лч зробиш " Дпкта-ір- а

проптарвату — зігхас се

ілппії мрець — іхпс право

— Та доки в чорта тіп дпкта

трі бги? — підхопив се ія

шпі середніх літ — Я розумно

пік та гр рік два п нить в

часи вший чи неспокою А т}т

дивіться живемо ніби в мир

нпп час про пінт н не ч} ги а

дпкгаг}рою що-бож- ші
"день

баки нам забивають Про ісга

рШ — цяця а се іяшш наче V

Ьога іеія зів Пролетареві

двері всюди широкі а ти сс- -

іяішне иопоемпкапся Робіг-ішк- а

до шко пі в перш} чергу

робітникові п іатия певна і 7-г- о

линини робочим день 1 від-п}стк- н

і к}рортп } виборах

до рад робітник за пятьох се

пян голос подає і в партію
робітника раз-дв- а приимають
і на посадах всюди робітник
Що ж це за робітничо селян

ська влада ' Цікавий я чи є

хоч один комісар у нас з селян

від пл}га з поля ? Робітники

мають сш ікн а чому хліборо-

бам не дають змоги обєдна-тнс- ь

щоб боронили своїх

прав '
ч

До глрту підшшов тип у

військовому попросив сірника

о ТсШ4ЖТ в в ж ЇЖ

Лі"(ДОКІ ГЧУ ТГ

гїяда-жшкй- ' ш с

Єгипет — Оце віз Іид}ського Червоного Хреста що привіз
медикаменти до Каїра в Єгипті І Індія виконує частішу зав-

дання оборони Імперії

5 У ОВЦ НУ

Бг ОНN Ь ЗНАРРЕКТ
Лікар і Оператор

Говорить добре по іЦаїнськи

Зшіе 21С-21- 8 8(елепз ВІйк
67 Еіт Зі Е — Теї 4-15-

67

Кез 7-70-
07 — ЗиаЬшу Опі

Основано 1896

А ГОІЛШІЕН ЬВИТЕБ
Ріжпого Рода Асекурацп

Тсіеріюпе 7-75- 46

11 Еіт 8г Еазі — ЗйаЬиіу

Селяни змовкли Він огляив
}Сіх і зник За хвилин пять
встхпнв до нашого к}пс агент
— Етот стот стот і єщо

етот з--
ґ ДПІОП І ТИКИ} в ВІН

па іьцем па се іяиииа з серпа-
ми к}рця та двох с}сідів і по
вів

Я прикляк на попиці ніби

смачно сп по Як вони зник ні

скочив і гапдл до пішого ва-

гон}

(Дальше 0)іс)

шГвдоволГлетунів
Мппсір Напюпл іьпої Обо-

рони в повітрі Плвер сказав
в Вапмвсрі іцо Канада вис іа-і- а

влчС так багато іетшв до
Британії що під с}часпу нору
більше влче їх там не треба
Британія па іет}іив влчС не с іа-б- є

казав Міністр Говорив
цс вш при закінченні своєї ш

СПСІчЦПШОІ поїздки по Бриг
Ко номбп в товтрнстві міністра
І Іаціопа іьпої Оборони Ралсто-п- а

Сказав при цім Міністр

що Канаду треба боронити як

ці псть а не колчіїу громаду
зокрема Про оборонні заря-
дження н будови вис ювився
МіІІІСГр ЩО ВОШІ ДЛчС добрі 1

лальшс їх } ппшмоть але цс
не означає що держава влчС

забезпечена від иапалу Бо

які не б ш б оборонні заря
'ІЖеПІІЯ ТО МОЛч ІИВІСТЬ ВОрОЛчО

го нападу завлчдп 6} де ісіі}іза
ти

Л10БІЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ В ЗД
ПА — Перед сенатський комі
гст Праці представ ієно право-проєк- т

щоб змобі изопагн по
впх 8 мільйонів подси до праці
при воєнній промисловості! з
тим що уряд матиме право пе-

реносити працюючих з одної
фабрики до др}гоі по своїй

у-под-
обі

ЕАЗТ ЕИО

0 N Т А В 1 0

ЙОВЄКТ

її мітео
ТОРГОВЦІ ДІЯМАНТАМИ
ІОВІЛЄРИ И ОКУЛІСТИ

ЗиііЬиіу — Сорреї Зііії

КАКЬ ЬЕНТО
Склад Ліужеського Одіння

Першоряші Оіягн Черешки Капе

люмі Шягіки і т п

84 БиіЬат 81 8 Теї 6-66-
41

А N І Е М І
Т З 5ТІШ0

„Фотограф Для Всіх ОказІїГ

36 ЕІт ЗІ Е — Теї 8-88-
24

Мапііоиііп Сагйепз апА

СгеепНоизсз
Одинока Квітярня в Судбурах
Всипиш Вибір Гіл них Квітів

89 Биіііат Зт — Теї 3-19-
11

8и(ІЬиізг Опі

N0 КТН С 0 Ц НТНУ

зіірріл" со ьгт
ВУГЛЯ КОКС ДЕРЕВО

140 Ьоіпе Зі — РІюпе 3-56-
11

ЗисІЬиіу Опі

Купуйте з Довірям у:
"8ІІОКТУ" СКЕЕN

СКЛЕП МУЖЕСЬКОГО ОДІННЯ

50 ЕІт Зі Е — Теї 4-43- 31

ЗисІЬшу Опіаііо

ШЕЛ ҐА30ЛІНА і ОЛИВА

ФАЄРСТОВН ТАЄРИ

ПРЕС— 0—ЛАИТ БАГЕРІТ

АВТОМОБІЛЕВІ ПРИБОРИ

Інтеріїсйшинал Гарвсогср Трокс

(ЗЕТ СА8 ЬШІТЕБ
18Веес1іЗІ ЗисІЬшу Опі

О І Іаи шшіа якість
© Модерні викрої
© Наппплчча ціпа
9 І Іаправа і відпов повапіія

Персховок і Забезпечення 2%

СОІЛЗЕК8СШ ГИК8
Судб)(сьиін Перший Сстеїі Футер

16 Биіііат Зі N Теї 3-13- 31

(Носсі Гюпісппс Вісіе )

Тоюпіо Зіоіе: 91 Віооі Зі ДУ

ВАШУ

АБО НА ВИГІДНІ СПЛАТИ

Випікаємо ріжпого рода хліб і всякі інші печива як тісточ--
ка медівники і т п Наші троки кожного ранку є коло
Ваших дверей а наш розвозчнк совісно Вас обслужить

ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕЛЄФОНІЧНО ЧИСЛО: 6-68- 01

ІВАН ОНІ1ЩУК Властитель

193 УАМ НІМЕ ЗТ 51ШВШ ОИТ

ТНЕ ГОШ НАВОШКЕ СОМРАКУ ИМІТЕО

ТОРГОВЦІ: Начинням Кухонною Посудою з Алюміпу
й Емалії Будівельними Струментами і Матеріялами

Годсон-Бейськи- ми Коцамн

72 Сейаі Зііееі — ЗийЬшу Опі — РЬопе: 5-56- 49

ПИЙТЕ! ЗІЬУЕК ГОАМ! НАПИТНИ !

4СІПМШУ Со1а — Огапео — Ьетоп — ЬІто
Пляшк-- і 12 унцій зт 5 пентіи

ВИКЛЮЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ ' ЗТЕШВУ" СОДОВИХ вод
Сіпдег Веег Ьітс Коїа Оіапде Ьетоп Ьтіе Сіареґіші
80БВИКУ ВКЕДУШС & МАЬТШС СОМРАІМУ ЬТБ
Скора Обслуга Замовляйте Телефонічно: 7-75- 61

ВАИШ ВШНЕК5 ИМІТЕО
ОДИНОКИЙ ДІМ ЯКОСТІ! В СОДБУРИ"

СКЛАД МЕБЛІВ — ДИВАНІВ — ДРАПЕРШ — КУХОНЬ
РАЛІП — ПРАЛОК — РЕФРПДЖЕРЕПТОРІВ

ПРОДАЄМО ЗА ГОТІВКУ

НАРОДНЯ КО-ОПЕРАТИВ-
НА ЛЮЛОЧАРНЯ

Першорядної якостп пастеризоване Моїоко Сметану Ма-

слянку Квасну Сметану Чоколядове Молоко п Масло

кз'пуііте тільки у

ЗисІЬшу РюсІисеї'З & Сопзишеїз Со-орсіаі- іе Баііу Еісі
231 Зріисе Зііесі — ЗисІЬиіу Опі — РІюпс: 6-61- 85
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І ДОПИСИ І

1

ПРЙМІРНІ ЗАРУЧИНИ

(Паї л'Ор Кве )

У домі п-в- а Броиікіи відбу-

лись дня 29 березня цр зару-

чини п Ярослава Курила з іі-- ю

Марусею ІЗаііон Молодята

запросили своїх близьких при-
ятелів які зійшлися гочпо 1і о-зпач- сішп

час і зачалась заба-

ва Столи були гарно прибра-
ні на них понасіавлгавано смач

них страв іі 'і д за що нале-

житься подяка іі признаний мо

лодііі господині цебто сестрі

и Ярослава Курило Марусі

Брошко Помагав їй п Петро

Ьрошко
Під час веселої забави п Я

Курило згадай що він бун чле-

ном Союзу Гетьманців Держав
ннкіи і є передплатник „Укра-

їнського Робітника" З юї
на-іод- н

п І Сшірпд забрав слово

іі пояснив значення цих зару-

чин а дальше попросив прп-суші- х

щоб для замарковаїши
чак важної в житті молодих по

дії зложити для „Українського

Робітника дарунок щоо зга-

дав добрим слоном

Збіркою зайнялась г-к- а Єп-докі- м

Іеинк і зібрала $10 Жер

івувалії наступні п- -і іі пн: п-в- о

Брошки — $2 Я Курило —

5150 по $100 : І Свприд М

Баліоп Т Курило М Каспо-вн- ч

І Лсипк В Шпші М
'

Шах — 50 ц

Відтак гр І Лсппк подяку-
вав жертводавцям за жсрівп
та сказав що „Український Ро-

бініни" діііспо заслужив собі

па повну моральну та магері-мльп- у

піддержку за свої щирі

о'іперті статі і п яких стоїіь

твердо н обороні права свого

поневоленого народу Не кло-

нить голови не ховається а

діііспо обороняє права україн

ського народу та щоденну не-

правду втягає па світло прав-

ди та підбиває ріжпі атаки

Дальше сказав промовець
таке : „Честь і слава тобі ге-

рою що шп римуєш солідний

фронт аж до перемоги над па-

шим ворогом і відзискания во-

лі та рівного права Україні як

рівній з рівними Від Понраду
Татрів аж до Каспійського мо-

ри та гір Кавказу повстане одна

велика Самостійна Українська

Держава"
На цім місці складаємо щи-

ру подяку всім жертводавцям
та бажаємо щоб наше патріо
тичне громадянство перепро-

ваджувало ріжпі забави в злу-ц- і

з пародиіми цілями та по-

требами та не забувало за єд-

ність Українського Народу без

ріжпиці поглядів релігійних та
політичних і стояло твердим
спільним фронтом бо це при-

несе добро для нашої прибра-
ної батьківщини Канади та на-

шого рідного Українського На-

роду іі дасть Україні волю

Присутній Гість

тококто

АНТІН БОЙКО
Одинокий в Торонті
Спеціяліст Масажист

Вилічує задавнені нетугн як тра-
лів ревматизм біль ьрісьеп і т її

при помочі ь)пем Л електрики Ста-

вить баньки Гі плавки Багато
приї-наїї- ь

віл кіісіїтів

377 Зрасііші Але АЮ 0994

СВІДОЦТВА ПРИЗНАННЯ
для Масажиста А Бойка

Вп Панг Боіїьо :

Дуже радо ие пишу в доказ поляьи за

те що 13ц зробили для мене Вашим ліку

кіішям

Через пять роьіп в післілок страшної

недуги паралічу я майле не вололі пря-

ною стороною тіла ні не міг як слід гово-

риш Мене узнали а'є за нсвилічичого

Після Ваших 7 масажів Ви приверну-

ли мене до перфектного злороиля і тепер
л прлшоїо кожного дії і багато юлжу
без наґімсіштго труду ГТерелше я був
жпібішГі ло ніякої праці Мін теперіш-

ній стан я без сумніву заплячіо Вашо-

му лікуванню її я висловлюючи Вам як
шїївише признання поруїзю Вас кож-

ному хто тільки потребує Вашої помочі

Вам підданий А Клапман

СІСТИ З ГЕМИЛТОНУ

„Розпий Його !" Цю чотиро-діпов- у

релігійну драму відігра-
ли аматори в неділю 29 берез
ня в залі Т-в- а ім М Шашкевн-ч- а

Режисерував учитель п

Петро Багрііі Вистава випала

аж надто добре Аматори гра-

ли немов вдіґіспосіи а не па
сцені Ролю Кафіри жінки

фарисея грала п-- і Аппа Смук
Ролю Клявдії жінки Пплата

грала п- -і Кретович Ролі єру-

салимських жінок грали пані :

Вероніки — А Багрій Магда- -

лнпи — Оліііппчук Мірям —
Тичппська Усі ці ролі віддані

були добре Пані О Рнбіцька

грала ролю Юдіїгп доньки

Мірями Ролю Рут слуги Кляв

дії грала п-- і Грицьків другу
ролю слуги Афри трала п-- а

Веднш Ролю Гатти сестри
розбійника Варравп грала п-- а

Віра Ґрушсцька Ролю Анге

ла грала Оля Моцок Ролю

Чорта грав п Василь Рахов-ськиі- і

У четвертій дії ролю

Марії грала п-- а Люба Багрій
У третій і четвертії"! дії здалека
впдпілась Голгота

Сс було перше представлен-
ня у Гсмплтопі даване в релі-

гійнім дусі чим публнка була

задоволена немешпе як грою

аматорів Аматори іі режисер

вложпли багато труду але вій

увінчався добрим успіхом і

численною иублпкою Також

успіх багато залежав від доб-

рого розіолошспня в церкві о

парохом II Сулятнцькпм

Ссго року Великодні свята

пройшли може найліпше за всі

роки Перед Святами велике

число вірних іірпсіуіпілп до
святої вслпкодпої сповідн а

па сам Великдень простора

церква не могла вмістити вір-

них м усіли па дворі слухані
відправи Прекрасно співав

П па

Прекрасну проповід виголосив

Вссч П Сулятицькніі

-- иЙі

Кореспондент

З УРОДИН НА ПРЕС ФОНД

(Торошо Оіп)

В домі п-в- а Кучаравпх відбу-

лись дня 22 лютого цр уро-дпп- н

їх діїей П-в- о Кучараві

члени Т-в- а Взаїмпа Поміч

відділ 14 як рівпож діяльні

Вище згаданого дня п-в- о Ку-

чараві запросили па цю оказію

членів організацій
зійшлось поважне число гар

но забавились та пожелалн

ювілятам многнх літ
Голова вище згаданих орга-

нізацій І Петровський ска-

зав кілька слів та рівпож спім-пу- в

про українську пресу скіль

кн українська преса робить
добра для пас як для органі-

зацій так і для поодиноких о-с- іб

тож гідність паша вимагає
від нас ми пс забували і

за українську пресу та дав

заклик до збірки на що гості

радо погодились
Жертвували па прес фонд

„Українського та-

кі нн по 50 ц: І Петровський

Д Симая В Симая Д Жуков-
ський Т Хорт по 25 ц: М

Масна Бачннськнй Г Куш-

нір Купдра разом зібрано
на „Українського Робітника"

—
Щира подяка жертводавцям

за жертви як рівпож бажа-

ємо Ювілятам щасливого жит

тя та доброго поводження

Відбулись сходини

знагоди роковин п-в- а

Хортів які запросили па те

торжество членів Т-в- а

„Просвіта" Гості бавились до
пізньої ночі Під час забави
голова І Петровський
повідомив присутніх Т-в- о

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК"

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ

(Оттавва Онт)

Великого мученика іі борця
за волю українського народу
вшаповала Отавва святочним

концертом який відбувся дня
29 березня цр Участь Піідрю 28 квітня

брала Українська Молодь із

Західпьої Канади що туї пра-

цює при ріжпич державних у-стано-
вах

і Кападійській Армії
і відбуває свої щотижневі схо-

дини в украпській греко-като-лицькі-
їі

залі Дальше брали

участь діти Рідної Школи яку

провадить греко-като- л свяще- -

пик ЧСВВ Мстодій Ханас і

парохія
Концерт заночатковав вступ-

ним словом Ханас На сцені

могила подоба Шевченка

жовпо-блакити- і лепти Висту-

пив хор і підспівав „Заповіт"
Потім були такі точки : І Я-н- нк

учень Рідної Школи від-д- с

плямував вірш „Чому так

дзвони сумно грають ?" „Ре-

ве та стогне'' та „Отамане" ви-

конало трійо вояків Капад

Армії при помочі мандоліни

хор відспівав „Вітер віє — Сой

заходить"

Реферат виголосив відомий

в Отавві прикладний громадя-

нин і парохіяпнн робітник і па

січник заразом п Ст Васпле-вп- ч

По дсклямувалп уче-

ниці Рідної Школи віршики —

Розалія Люба вірш „Українська
Мова" Марія Люба — „Зоря
Сходить" Ольга Мельник —

„Як їх карати?" По тім чоло-

вічий хор відспівав „Залучений

в неволі" маленькі ді-

ти маленьке пред-

ставлення „Тарас дяківськііі

школі" По тім квартет УМ
ЗК відспівав в супроводі ман
доліни „Заграй ми цигане ста

рий" Відспівавшім „Боже Вс- -

лпкпп ьдніши „Не пора
„Щастн ІЧому" і Кінцевим Сло-

вом концерт закінчено

Впорядником того святочно-

го концерту був Д-- р Глинка

голова УМЗК Хором керму-

вав Мстодій Ханас який до

кладав всіх старань щоб кож- -

ТОЧІа випала якнайкраще
хор під управою п Багрій

о

є

яких

своє

у

Т

нім

у

члени хору знаючи хто ними

кермує старались свого дири-

гента пс завстпдатп Концерт

був підготований знаменито

як рівпож реферат випав вдо-

воляюче Зворушили нарід сло

ва Духа Тарасової Могили
і

що закликав до згоди н спіль-

ної праці для України па заса-

ді її державної традиції зали-

шеної нам славними гетьмана-

ми нашими

кінцеве слово виголосив
члени Т-в- а Просвіти ім М Гру- - Всеч о Мет Ханас дякуючи!'шевського V—

обох

п

щоб

Робітника"

М

М

$350

їх

також
55-літп- іх

Т-в- а п

що

о

о

це

тяжко а

відіграли

п

о

з

всім що дол ожили своїх ста

рань щоб звеличати генія Ук-

раїни Т Шевченка

І Шипґіра
'£$—

ЧУДА ВСЕСВІТУ

Д-- р Гслєп С Гоґґ астроиом-к- а

із зорні „Дейвнд Даилсп"

що Рнчмопд Гпл у ЗДПА

говорила на зборах Королів-

ського Астрономічного Т-в- а

Канади про повоповстаючі зо-

рі в усесвіті Одна така зоря
що її доповідачка назвала

„су-пернов- а"

промінює стільки

енергії за один день що сон-

це за півтора мільйона років

Зоря ця повстала з найбільшої

відомої дотепер катастро-
фи в усесвіті як наіірідше

завважне диво Подібних сві-

тових катаклізмів зареєстро-вал- н

вчені около 40 — усі крім

двох у мряковннах або так

званих „світових островах" у
таких віддалях куди можуть

заглянути тільки пайсильніші

світовнди (телескопи) Поло-

вині'' тих пСупернов" відкрили

„Просвіта" влаштовує Жаліб-

ну Академію вчесть Т Шевчен-

ка Кирила Трнльовського її К

Левицького (Академія та від-

булась 22 березня) На забаві
гості зложили $14 на коніта
портретів К Трнльовського іі

К Левицького
Гості і Заряд Т-- ва Просвіти

I

ПЛЯН КОНЦЕРТОВОЇ ПОЇЗДКИ

М ГОЛИНСЬКОГО В АЛБЕРТІ

Чіпман Народній Дім вівто-

рок 21 квітня
Болиш Народний Дім субота
25 квітня

цім вівторок
Вилліпіґдои субота 2 травня
Всґревил вівторок 5 травня
Новм:'і Київ Народний Дім су-
бота 9 тпавпя

Дернепт Гетьманський Дім
четвер 14 травня (Вознссеп-пя- )

Міірням субота 10 травин
Ту Гилс вівторок 19 травня
Вільна сгбота 23 травня
Смок! Лсйк понеділок 25 трав
ня (велені Свята)

Редвеіі субота ЗО травня
Кллмар Народний Дім середа

З червня
Келґарі субота 6 червня
Легбрндж субота 13 червня
Концерти у всіх місцевостях

починаються о год 831) вече-ро- м

Вступ нр концерти (кпім
Едмонтону Келґарі і Лст-брпд-

ж)

50 ц а для молоді по-нпж- че

16 років — 25 ц
Не оминіть пагоди почути

рідню пісню що її співатиме
найбільший укпачіськнй співак
— Михайло Голппськпй
Прихопіть з родиною ! Клич

тс других !

вчені від 1937 року у зорні па

горі Паломар у Каліфонії де

мають поставити світовпда-ве-лнкап- а

що матиме 200-цалев- у

сочку
Найбільша ясність сталої зо

рі — оповідала докладачка —

є около 60000000 разів біль-

ша від яспости сонця Тіж но-

ві „супериовп" мають таку
ясність' що часто перевищує
ясність сонця 100 мільйонів ра-

зів Одна така „суперіюва"
бачена в 1937 році у мрякови-
ні званій „1С 4182" була ясні-

ша під сонця С00 мільйонів ра-

зів її енергія коли мірнтії по

скітькостн нищеної матерії по-

вніша бути десь 2000000000
000000 тон па секунду Світ!

що в пім появилась ця зоря
знаходиться в приблизній від-

далі трьох мільйонів світляних

років або 18000000 000000
000000 миль під нашої землі

(Світляний рік цс та віддаль

що її світло мусить перелітати
цілий рік щоб дістатись до на-

шої землі)

Зорі ці — казала дальше до-

повідачка — що зявляються
нагло як 100 мільйонів сонць

паппл і скоро зникають по-

являються в кожній мраковппі

пересічно раз на 600 років
Повстають вони внаслідок ве-

личезних катастроф у всесві-

тах але причини тих катастроф

наука пс знає Існує однак здо-

гад що повстають вони вна-

слідок зудару іі розбиття двох
сонць або зір коли їм шляхи
зійдуться
У нашій системі зір „супер-

новп" в останніх часах не по-

являлись казала Д-- р Гоґґ Хрч
їх характеру тоді ще не знали

то думають що якраз такими
„суперновами" були дві нові

зорі що появились серед біло-

го дня в роках 1054 і 1572

§

„ТА САМА СТАРА ІСТОРІЯ"

БЮП подаючи з Лондону
звіт про положення па фронті
Бурми описує її такими сло-

вами цитуючи слова військо-

вого радіопромоиця в Лондо-
ні :

Отавва — Дост ТА Крірар
міністр Копалень і Засобів

ТОШТО ІШАКІО

АДВОКАТИ

В ГУМЕНЮК Б А

Адвокат і Нотар
Заст)пас і справах цивільних

карних і розюловпх

Нанц: 406 Сопііпепіаі ІДїе В1сІ£
371 Вау 51 АТЗ 4266

Тел мешкання К1 8657

ВКАИСН ОГРІСЕЗі
4С8{ Оиееп Зі V — УА 8890

МІМ ЄЙІЖРР В А

Адвокат і Нотар

Перепроваджує справи цивільні

карні її розводопі

85 ШСНМ(ЖО 5Т У ЕЬ 9530

тоясжто сштакіо

МИКИТА РОМАШОК

Адвокат і Нотар
Засгупас в справах карний цивільних

мастковнх і розводових
Коош 511 Тешріе Вісіе
Вау & Шсіітопсі 85

Кез МА 3183 - ОІТ ЕЬ 2383

ОСИП Гуі данкович
Адвокат і Нотар

Заступає в справах цивільних

карних і розволових
Ю5ЕРН М NСАN

Коот 603 Тетріе ВиіИіпг
Вау & Шсіітопсі 8І8

Кез ЬЬ 2522 - ОіТ АБ 9323

АСЕКУРАЦІЙНІ АГЕНТИ

ЗАГАЛЬНА АСЕКУРАЦІГША

АГЕНЦІЯ

„Вам до обслуги"

ІВАН МАТЧИНСЬКИЙ

Ешрігс ЬіГе Іпзш-апс- с Со
330 Вау 51 Коот 1508 Тогопіо
АСЕКУРУЛТЕСЯ В УКРАЇНЦЯ!

Адреса Дому : 2831 Випсіаї Зі Г

Тез Дому: ЬУ 6695 О(І): ЕЬ 2445

ЗА ВСЯКИМИ АСЕШ'ЛЦІЯМІІ
Заході'іь або тгірфоиф'іте до:

А і ЛАЗАРОВИЧ

„Оиезпеїіі завчасу — Запорука

С5ТАІ115НСО

на будуче!

Тел Офісу: ЕЬ 5207

Тел Дому : ЬЬ 6717

ЇІОКТН

АМЕКІСАИ ІЛРЕ

А35ТТКАМСЕ СО

112 Кіпе Зі 7е5і
Тогопіо Опі

„На фронті ріки Іраваді та
сама стара історія 1 Ііпонці

наступають переважаючими сп

ламп а ми проводимо тактику
вистояти так довго як можлп
ве завдати ворогові стільки

страт скільки зможемо і тоді
відійти взад па догідиіпіі ста-

новища Перерив в операціях
піпонці зуживають па тс щоб

переорганізовуватися іі знову
пас знайти Такті процес як-

раз відбувається тепер"
ї§і

ВАНДАЛИ ЗАВАЛИЛИ

ПАМЯТНИК

Ввпппппсзька поліція" пошу

кує за хуліганами що мни

тижня звалили па землю вели-

кий цементовий памятпик що
стояв проти англіканської цер-

кви св Луки у Ввиннипеґу по-

ставлений у честь поляглим за
часів першої Світової Війни

па полях Вімі V Франції Ка

нонік Бертал сказав що памят

пика повалено вночі під час
Великондпої Пятннці Гово-

рив він що з церковної залі

вкрадено також перед тим ве-

лику подобу премієра Чорчп-л- а

а з кімнати пластунів пра-

пор Поважно ушкоджено та-

кож великий хрест що стояв
бльок від церкви Одне рамя
Хреста було відірване іі знай-

дено його в поблизьких ку-

щах горішнє дерево Хреста

було розколене згори до спо-

ду

ПАЧКУІОТЬ ПОЖИВУ —
Митапі в Лопдопдспі в Аиґлії

переловили 60 тон пайкових то
і інших підварів — харчів —

час того коли їх перепачкову-ван- о

до Піви Ірляндії з Бри-

танії через Ейре

Сторона 7

ДЕНТИСТИ

Х-Р-
ЕЙ МАШИНИ

Др М Е ЛУЦИК

Д ЕНТ и с т

2834 БИКБАЗ ЗГ ШЕЬ

Ойісе: ЛТ 0400 — Кез: ЬЬ 43о

Х-Р-
ЕЙ МАШИНИ

Д-- р ЙОСЙФ КУЛИК

д ен ти с т
535 Оиссп Зі ЛУезі

(сої Аидизїа)
Ріюпс: УА 3210 — Тогопіо

іііііьііііі:іііііііЬііішіііміііліШііі:іініііііііііііі_

РЬопе: ЕЬеіп 6515 !

Др І Вахна !

] ДЕ НТ ИСТ І

1 386 Ваіїшгзі 5

І Тогопіо Опіагіо 1
т'"""""11"""""1" [""ШІИ'Чічіііііііііііііп- -

Х-Ка- у — Саз Ехиасііоп

Др ЕВГЕН ГУМЕНЮК

Д Е Н Т И С Т

567 Ваіішгзі ЗІгееЬ
(між Со11е-- е і ТЛзіег)

Тсі: КІ 8657 — Тогопіо Опі

ЛІКАРІ

ЛІКАРІ

Міста Торонта
Т-В- А „ВЗАЇМНА ПОМІЧ"
Відділи: ч8 2632 і 53
Союз Укр Брацтв ч2 і 3

Др М БУРЯМ
378 Ваіішікі 81 Тогопіо
ТеІ ОГГісе: А І) 1688

Кез ЇМО 7-11-
1

О

Др С СУКМАНОВСЬКИЙ
277 Поусс Аус Тогопіо Опі

ТеІ ЬЬ 1503
О

Др Т ТКАЧІВ
11 Согеуаіе Зі Тогопіо Опі

ТеІ 'А 3754
Є

Др В ЯРЕМІЙ
314 Ваіїшгяі Зі Тогопіо

ТеІ ЕЬ 5050

Др І ВАСИЛЕНК0
567 Ваіїшгчі Зігсеі
(між Соїіезе і ТЛзіег)

ТеІ: КІ 8657 — Тогопіо Опі

УШШРЕС ІМАК —

ДЛЯ ХВОРИХ
Чисті й випробовані ліки

1) Лік ііі гані іпверіжсішя П біть

у Аоіулку $150
2) Лік їм иерпопість безсошп'оь пе-

рестрах і біті серн $175
3) Лік: ні затримані і нерегулярні пе-ріо- ли

$150
4) Лік на на білі сплаті $і50
5) Ліки па псі секретні хвороби чо- -

ЛОПІ'ІІ Н 'АІНОЧІ

Пишіть ло :

ТЛітаіпзка Аріека
1578 Агііпдіоп Зііееі

ЛУїппірееТі Май

ШІЗАК ТКЕАТіЛІЕХТ

Вбивас ревматизм сіятіїку біль
кри--ас-- Гі

і всі застули
}Свороба виходить із ті па наверха

біль зникле и люлшіа стас злорова
Ціні $3 00 Два слоїки $525

Не терпіть а пишіть до :

Мізаг Тгеаіпіепі: Месі

Аріека
1578 Агііпеіоп Зігееі

АУіппіред Мап

ЖАРТ — Скінчився медовий
місяць і мід висох Подруги
одного дня зачали сваритись і

кожне хотіло мати останнє сло
во

— Муж (каже) : Коли б я

був знав тс що знаю про тебе

тепер то був би втікач від тебе
аж доки стало б черевиків

— Жіночка (каже): А ко-

ли б я була знала то була б по-

старалась щоб ті черевики бу-

ли з сильної скіри
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НОВІШ ип воєнного положення — без
— Люди в ьрптаїш кинулись
розкуповувати з книгарень по

вс видання комуністичного
славня (гимпу) Іитерпацюна і

Написав ного Сер Грсппн і

Ьанток 73-птн- ш бриг коліно
зіпор С юва н музику одобри
ла со"вєтська алібасада

КАТАСТРОФИ В ПОВІТРІ —
Пить старшин і рядових лет
шв згину ш під час розбиття

бомбовика
ЗДПА близько Веил ь Ераїїзо
пі розбився н ізгорів ті гак
ЗДПА коло Гонолулу п згину-

ли чотири іступи коло Ввест
Ґршпвіч у ЗДПА розбився
військовий итак під час чого
б ю вбитих пять осіб

ВЕЛИКИЙ ВИБУХ В СУЕЗІ
— Подає АП що па однім із
прпча пв кою Сусзького кана-

лу вивантажувано з і та і ко-ра- б

ія здобтс на італіицяч стрі
лпво пі' час чою повстав ви-

бух якиїї збив ЗО осіб і 80 по

ранив

ПЕРШИЙ ПОСОЛ ІНДІП —
Подас КП що Сера Муіаліала
Цпфр по Хана б члена кабі-

нет) вщекоро ія Іпдш іменова-
но першим представником Ін-

дій до Китаю

МОРСЬКА АКАДЕМІЯ — Фір
мі Лот Бродсрс V Віктори
Б К віддано контракт на будо
ву морської академії в цім мі-

сті Бде цс триповерховий
бетоновий б) чинок який кош-
ту ваш мс 5310000

!

ЗАТОПИЛИ 300 КОРАБЛІВ
— Моска п заіоп поюіь шме
цькі кораблі ці інми стаплш
Московське рідю подало що
за ці піп час віпші російські ко
раби затони пі 300 німецьких
кораб пв і зісіріініп 1000 ні
мецьких шлків — ті іьки над
берсі ами Бііою Балтійського
л Чорного моря Л на інших
фронтах — іо без

ДІТИ З ПОВИЛИ" ШППГУ-- I

ІА — У Смит Фоле в Онтерю
якийсь Бої у духа вннсп прохо-димец- ь

заховався перед ото
дом до порожнього вантажно-
го в іґону Побачили цс діти н

поз іхои попавши з атів соки
рп створіпи навколо об югу
па „пішії у на" як вони казані
Білака боявся навіть вистави
ти іоювн з вагона ак прип-н- і

іа по пція и ного внрятова
ла

КОІ ІФІСКУІОТЬ ЛЛІОЛШ III І

— Ріп Воснмої Проліне юво
стн ЗЛПА наказа іа скопфіскх-паї- и

1000 ф а поління в фірмі
Клслі Крани і Сни г Ввапииіґ-ТО-

Ш

Фірмі шімовп іась його
Урядові по визначенні ціні
продати Цс перший випадок
коифісклтн в ЗДПА

ЩЕ ОДІ ІН БРАЗІ ІЛ КОРА-
БЕЛЬ — Брлзнл уряд потав
до відолп що затратився и

мабуть пішов па дно швчвірта
тисяч-тоіювн- п торг корабс іь
Кабалс іьо" що впп шв із Фп

ладелфп дня 14 тютого маючи
па своілі пок іаді 55 осіб Цс
влс пятпіГ затоплеппії брізи і

корабе іь піт початку гпбу
америк шипи

ЗАБРАКНЕ ВОВНІ І ' —Он
териіськин міністр Рпьннцтва
Дост ПН Дюсп остерп що
па „цілі континенті" запісу
вовни є тпьки на нецпих шість
місяців і тому не треба вбива
ти пюдного ягняти відповідно-
го до хову Сказав Міністр у
своїй пролюві в Ротарі К иобі
що ЗДПА продукують вовни
тільки половину того що по-

требують а Канада тпьки 18

"міл ф хоч потребує 140 міль-
йонів

ЗАТОПЛЕНІ ЛІТАКОНОСЦІ
— Американська Фльота ого-

лосила що шпонці затопили
--на Тихім
Океані аисрик літакоиосця
„ЛеиґлГ'-- я Бритшська адмі-раліц- ія

оголосила що ніпои-ськ- і

торпедолітаки затопи пі
коло Цеильопу старого 10850-то- и

брнтшського літакоиосця
Герліес"-- а

&

ОСТОРОГА НІМЕЧЧИНИ —
Подає АП із Виш що німецька
влада повідолшла населення
зайнятої пристані Брест щоб
воно було готове на ого юшеи

їсти
ІПТСРНЛЦЮНХЛ

чотирнмотороізого

полудпевозахідиїм

попередження бо „існують і_-лєм-
епти

що молить у догід-
ний момент дозвотптн себе
втягну ти в маніфестації які
мали б пізніше непередбачені
наслідки

ВІДБИЛИ ОСТРОВ — Подає
АП що фінська Висока Коман-

да ого юсіпа що фінські зброй
пі си ш відбили від москалів
відступлешш їм бую фінський
остров Титаерсаарі в Фінськім
Заливі

ПЛИВУТЬ ДИПЛЬОМАТП
— Із Монтевідео в Уругваї ви-

плив сспапськин лнішішп ко-паб- с

іь „Кабо Буена Еспсрап-ца- "

з ярко виписаним па своїх
стінах словом „дипльоліати"
везучи на своїм покладі до Ев
ропи 164 дипльоматпчнпх ппед
ставннкш Пімсччніш п Італії —
міністрів аттаніс н днп іьохіат
працівників Уругвай зірвав з
„Віссю" днпльоматпчш звязки

-- Ц І

НОВІ НІМЕЦЬКІ БРАНЦІ —
До Бовліаивіль в Онтерю при-
везено повий транспорт німе
цьких воєнних бранців із Евро-п- п

До цього час в таборі бу-

ло вісімсот німецьких бранців

МЕНШЕ БЕЗРОБІТІ II IX У
ЗДПА — У березні зайнятих
іти праці в ЗДПА бую 50400
000 осіб у порівнянні до 48
600000 у лютім ц р Безробіт
них зменшилось па 400000

о-с- іб

за тс па ринок праці при-б- у

ю нових 1400000

АРЕШТОВАВ Б ПРЕМІЄРА
— Єї ипетськин премієр Мусга-ф- а

Нагле Паша наказав ареш-
товані А пя Магер Пішу б
прелпері п по птичіюго дорад-
ника коро ія Фарука „зад ія
п б пічної безпеки А п Ма-- і

ер Паша бв премієром Єгип-

ту від 18 VIII 1939 до 23 VI
1940 Паї ас Паша став прсмі-еро- м

мий С лютого по резиґ-
нації Гссша Сірри Плші

БРАЗИЛІЯ ЗБІЛЬШУЄ ПІН-

СЬКО — Бразил прсзидсіп
Ґетупо Варґас видав декрет
що уповіювалспює збільшити
бразіпіиську армію вншколе-пи- м

військовим запасом Армія
ма іа менше як 100000 людей
Тепер з доданням запасу чис-
лити буде десь око ю 1200000

СРІБЛО ЗАМІСТЬ МІДІ —
Оголосив Скарб ЗДПА що ні
вимогу Допа їда Псісона він
видав фабрикам 1360000 000
пцш ерю іа па восиш потре-

би замість лпді А що прода
вати сріо ю заоороияє право
то екаро сріоло фабрикам ті іь
кн „позичив

ПОЛУДНЕВА АМЕРИКА - БА

ЗА ДЛЯ МОРСЬКИХ

НАПАСНИКІВ

Казав у Монтевідео в Уруґ-ва- і

суддя ІОлю Цесар де Грс-ґор- ю

що німецькі агенти в
По і Америці постачають

іп-лісцьк- нлі

морським ііапаспикілі
ґазо ину таколч що воші
ипі:ршть оргаїпзованнлі мор-
ським нішігупстволі проти мо
реплавбп союзних націй

У своілі звіті представленім
у руґпанськоліу верховному су-до- ві

Де Ґрсгорю твердить що
бразилінська поліція скопфі-сковал- а

німецької роботи мапу
Північної Аргентини п Полуднє
воі Бразилії як „пунктів буду-

чого німецького панування"
Це млпа та казав дала шдста
ву президентові Рузвелтові
твердити минулої осени що
Німеччина плпнує опановлтн
полудиевоамериканські країни
Діяльність німецьких агентів
має па ного думку зосереджу-
ватись у стеиті Рю Гранде до
Суль який має численне німе-
цьке населення Сказав Де
Ґрсгорю що німецький вще-коису- іь

Курт Фрес признався
що Берпп в южнв ил нього о-бовя- зок

старатися про оливу
її постачати п німецьким воєн
ним кораблям полюючим по
Атляитнку Фрес — не німе
цького хову бразилієць

і—Ш у к ' " £іЬ к н Ж У
В

1912

ліку

Х04ЕШ ПАСТИ - ПРИНЕСИ

ТУБКУ

Американська Рада Воєнно-

го Виробництва заборонила
роздрібним купцям продавати
пасту до зубів і до голення —
у тубах хіба що покупець
дасть узамшу за кожн нову
тубку стару За певиконуван
пя цього відповідатимуть куп-- щ

Одночасно Рада ого юсн- -

іа гострі обмеження на виріб і

вживання мяких б іяшапок із
цінні — для ховання поживи
коемстикш чи інших приборів
до чепурения
Наїолісиа за невнкону ваиня

цього розпорядку кара дохо-

дить до висоти $10000 і одно-

го року вязннщ Звернеш по-

купцями старі тубки будуть
перетоплені н віддані фабри-
кантам назад щоб у такий
спосіб щадити зменшені Вій-

ною запаси цінні в ЗДПА Туб-к- п

роблені з самої цінні мол-п- а

вллшатн ті іьки до декот-

рих медичних мастей і апли-карськ- их

виробів під час ко-

ли дія пасти до зубів і голен-п- я

влліватн можна тубок тіль-

ки поцинкованих

НЕБУВАЛИЙ СТРАЙК

У Ню Норку закінчився пан-днвшш- ии

в історій масовий

страйковий похід —пікетування
кількасот робітників ресторі-п- у

„Брес Реп і" що в салпп се

редши театра іьпої частини
Броду ею на „Тапмс Сквер" і

Пікетування цс відбувалось тіль

ки навколо одного бльоку ліс
копі б увесь хід з іожптн рі-зо- лі

го можна б заптп сілі рі
зів до місяця Пікстувачн цеп

ресторан зачл пі робітники
тридцять девять місяців тому
аж якраз па 1 квппн прииш ю

ю згоди н пікет} іочі ліасопу
об югу ресторану перерва ш

пріпішіншн виторговаш їхніми

предстапинкалш улювп да іьшої

праці По прого іошсіпп кінця

страйку пікет} ючі зараз розіп
шлись тихо не виявляючи ш

радостн пі гшгу Сказав го ю-в- а

стептової Ради Взаємин Пра

ці що рооппикн ресторанів
підппса пі трирічппп копі рисі
праці п зобовязлпия що ні-буод- че

не ліаь 6} ти ні страй-

ків ні усувань із праці а всякі

иепороз липня будуть переда-
вати розслічому судові
Записки іони що керліувіїа

страйком вияви пі що за ч іс

тривання страйку пікетуючі по

дер пі 7 204 пар черевиків і пе-

рейшли 1723000 лш іь

АМЕРИКА БУДЕ РЕЄСТРУВА-

ТИ ЖІНОК

Президент Рзвелт сказав на

пресовпі конференції що хряд
ЗДПА поважно злетапов шєть
ся над п іяиолі добровільної рс
єстрацп жінок в віці 18 65 літ
як над частиною тотл іьпої лю
бі пзлцп подської сіпн ЗДПА
Ко їй справа ця буде вже поста
иовлена б'дс визначена дата
реєстрації скоро але не на 27

квітня коли зачнуть реєстру-
вати чо іовіків в віці 45 64 ро-

ків вк іючію з Презндентолі
День 27 квітня відкинено толіу
казав Президент бо коли зач-

нуть реєструвати жінок то їх
сподіваються стільки що тре-
ба буде окремої машини Уря
дові цифри з 1940 року вказу-
ють що в ЗДПА жінок є 41

мільйонів Ьюро перепису на-

селення вказує що 1 квітня
1942 було їх 42058000

ЗДАЛИ МЕДИЧНІ ІСПИТИ
— У списку медиків Торонтон-ськог- о

Університету які позда
вали медичні іспити знаходи-
мо прізвища таких українців і

Мфашок І В Кучерепа з То-

ронта — здав другий іспит
п а О Жеребко п-- а М Чернов-ськ- а

п-- а Д Палиньчк — зда-
ли четвертий іспит

Новоьі 'чинена канцелярія

Ой С!Ш 0 КN
дьмтист

835 Биасіач 8 ЛУа?і

(сої Сисіїсі)
Уу'АлеіІу 9822 — Тоюпіо

Х-Р- ЕИ

ДУШБЗОК ОNТ

ПОХОРОННЕ БЮРО

ЛЬВЕМУ І ІАМІЗЗЕ

Обслуга Аіибулянсами
Приступні ЦІНИ

403 ЗапсЬуїсІї 81 Базі
№ІПСІ501 Опі

РЬопе: 4-25- 85 — Кез 3-57-
32

РОБІТНИЧИЙ „ФІРЕР"

Відрікаючись Дкаиа Л Лю-нс- а

б провідника КПО а те-

пер голови Союзу Гірників і

називаючи його „фіреролі" що

противиться всяким воєнним

старанням ЗДПА інопорськші
відді і Проф Спілки Гірників
вніс до Верховного с тентового

Суду подання про відпову чар

теру що ного упеважнпв Ліоне

дня 13 березня Суддя завіз- -

вав Люиса щоб він до дня 9

квітня представив судові свої

заввапг коли їх хіає чому чар

тер нюнорського відді іу ного

проф союзу не мав би бути

відиов іеннн
Ліоне твердить що чартер

він відібрав Відді юві толіу бо

його члени не пос іухали роз

порядку коти вій зарядив щоб

цю проф сіпіку з южеиу з

робпників хемічннх аптекар
ських і кослістпчних розділи-
ти па менші одиниці по звап

шо
У ІОпп Гірників повстав рух

за відірванпялі вп Колптсіу

Проліне ювої Організації Мю

рея Спричини м ібл гь того в

ІОпп з урядів провінція ІЬІІПХ

директорів КПО зрезнґпова
пі шість директорів
—мнГііуріГ- -

Толіу що фльо гл потреб} є
багато шпурів і толіу що шпр
кн до вязания снопів спрова
джувано з Фі ппш звідки їх

тепер спровадити неможливо

посо і провині парляліспту
і ардгапз закликав фарліерів
щоб цього року поводились
зо вітрами дбай шво щоб за-трима- гп

їх якнайдовше Щоб

шпри не пищи пісь радив він

держати їх зда іска від хелп-к- а

шв чистити н намащувати
Копі впніморіаіоться кінці

шіі}ра радив ті місця завязттц
ксколі легкою шнурочка або

електричної лепти
$

ІТАЛІЙСЬКІ СТРАТИ — Рим

ськс радіо подало що страт у

місяці березні як і гиЧ стртг
що перед ТИЛІ НС 6} III оюло-шеп- і

Іга ия ліа ід 21163 — би- -

тпх ранених і бракуючих Бра-

куючих було 17 278 з чою нч

Ппзшчну-Афри-
ку

припадає 16

495 Інші страти в Півп Афри-

ці були 174 битих і 138 ране
них Страт па рос фронті Іта-

лія ліа іа зт тон час 439 убитих
2 093 ранених і 196 бракуючих
На Балканах (у Югославії н

Греції) вбитий було 353 ране-

них 358 і бракуючих 128 Мор-

ських страт було 37 убитих
121 ранених і 273 бракуючих У

летунстві : 29 убитих 43 ране
них і 184 бракуючих Усіх уби

тих 132 усіж ранених 2753

ЖАРТ — Скачліенка-дівчи-н- а

(не хоче вле свого жениха)-- Я

більше з тобою ходити не
буду Знайди собі другу
— Скачмен-парубо- к Не хо-

чеш то пс хочеш Віддай ле
мені назад мій перстень
— Скачліенка Не можу

Мої пальці так згрубіли що я

не можу його стягнути
— Скачліен Ну то мусіш

зо ліною звінчатися

Вісти з Торонта
ЦчГ%ш)?ЛАчиіМьіцц%))— М1ґ ілг-ц_і-і_г-

иі

Концерт Лисснка — На зісі-дан- ш

Пкзекутивп КУК-Торо- н

го вирішено згідно з розпо-рядко- лі

КУК Осередні щоб у
цілі році який яв ІЯЄТЬСЯ Юві-іешш- лі

(100 роковини) вша-новаг- и

батька крапіськоі ліу
Мнколл Лисснкаіикн — —

сппьнплі концерголі у великій
зли силами всіх українських
національних товариств листа
Згідно з рішеннялі спільного
засідання ч іешв Скзскутпви
КУК з диригентами хорів яке
відблося липі тижня в серс
ду перша спільна проба всіх
хорів і співаків відбллась мни
вівтірка в за іях Національного
Дому при Беторст

Чергова спільна проба всіх
хорів і співаків відбудеть
ся в вівторок дня і квіт-

ня у за лях Православної Гро-ліад- и

що під 404 Беторст ву
лиці Наступна по шп спільна
проба відбудеться в за іях Нар
Долі' що під 191 Лппнпкат
ріг Улстер дня 28 квітня та- -

кол л7 вівторок
Крілі хорів бал аиа є хчість

і тих співаків що до хорів не
належать а вміють співати и
балчалн б віддати честь твор-
цеві критської музики Мико-

лі Лпсснкові Ті лкрашські на
тональні товариства що хо-

рів не ліають а мають співаків
зобовязаш своїх співаків ви-

слати на проби н їх зобовязл-т- н

щоб на проби ці вони вча-

щали стало
Концерт цей має бтн па ве-

лику ска по щоб гідно вшано
вати нашого сіавного творця
музики н композитора Мик
Лисснка ТОК треба підтягну
тись '

500 опущених подруг — Про
віпціяіьиии лінпсгр Добробл
ту Фарктр О півер сказ їв в

пар іялісіш що в слліїлі Торон
ті зіпхо ніться пі лряіошн до-полю- зі

500 по ірм що їх зі ш- -

ши їй ліужі о шочаспо по іаю
чи внесок щоб другий раз під
чіпано прлвопроєкт що іле
слддялі проти ио нбннх ЛіуЛіІП

бсзпсрсрпвінсть пост уиу тиия
На підставі дотеперішньою
права такою лпжа друдліна
люлс погяіпупі до суд
н суд присудить щоб ВІН II

держу ван А іе ліл люле ви
їхати собі до Содбурп чи к

дії і оимцепі друкнпа влс не
моліс поліу шчоїо зробигп XI

ба знову позивати до суду
Попрівлсіши прлвопроєкт ста-

вить такого ліуока па пробалу
— шп ліу сів би стт ю зю юшу
патись до певною урядовця н

давати иоліу доказ що він дні
сію свої зобовязаппя виконує

Судова позппава проти
„Ґловб енд Л1еіл"-- у — У неп
ховшм сді в лпськш залі віабу
валлеь перед суддею II Ксп

іеролі ААскКсполі і особ іивою
іавою прпсяі піх судова рої
праві проти „Ґловб єн і Мепл"-- V

запізвапою Спр"-ол- і іа
очериеипя яке міститься в ре-

дакційній стат п Ґ сит М "

8 березня 1941 року Сгар"
доліапетьгя підшко іоплнпп в
сумі $100000

Смілни бапднг — Пі і к іфс-терп- о

в 6уліп'ку фірми 1 Інґ ніс
прн вулиці Строп зу пппплась
у по іудис лині лижня прикли-
кані уппавитеїем кафетерії По
іом О'Нсплолі таксінкл щоб
підвезти його до байку де піп
хотів з іоллітн вторговані $580
Кафетерію цю веде пін в імені
Каиадіґіського Інституту для
Сліпих О'Нейл вліз до авто-
мобіля але закн ще встиг доб
ре коло шофера сісти до так-сівк- н

на заднє сидженпя вско-
чив бандит наставивши

рс-вотьве-
ра

наказав він шоферо-
ві їхати паполудне по Строп
Шофер не міг нічого зробити
тільки послухав Скрутивши
потім на наказ бандита казах ід

1
1 поїхавши по Лейкшор Ровд
до першої дороги що скручує
до Гай Парку бандит наказав
обидвом з автоліобіля вилізти
її іти напівшч Гроші забрав
Сам же скрутив паполудне и

зник із очей Таксівку поліція
потім знайшла залишену при
Ввилсон Евню

Сирени вже уставлені — Ска
зів посадник Кіпбон як го ю-в- а

Цивільного Комітету Обо-

рони що вже всі 19 сирен лії-ст- а

Торонта крілі одної устав
леиі па свої лпеця и готові кож
ноі хвплннн дати мпцапллі 1

знак щоб ховілнсь перед по-рол1- им

на летом копі б пллп
скоївся Місто виес ю іьке по-
дання до Провищи щоб дозво
лп іа сирени випробу а ги н
пізніше зарядить пробне з і-те- мнення

Сказав посадник що
перед пипробовлвліїням сирен
плес іення иошдолілять напе-
ред щоб не було непотрібного
сполоху Випробують сирени
котрогось дня впотудпе Не-гото- вт

ще та сирена що на
острові Проба буде перепро-
ваджена тоді коли п устав іягь
іп місце Щодо дати чергово-
го затемнення листа то її ще
не визначено

і і і

Вояки з дівчатами — злодії
— У Ввудстокуг в Онтерю за-держ- апо

під оскарлченнялі в ю
му и крадіжу автолюбі ія трі ох
юнаків і дві дівчині усіх із То-рон- тп

Цпа юнаки були в вій-

ськових одностроях Зловле-
но їх }сіх ко пі авлолюбіль
гпашпі ними 90 миль на і о ці-

ну перевернувся в рів Погоня
зачт іась по пхг коли іпасішк
газолінової станиці близько
Ввудстоку виглянув крізь ВІК-

НО н побачив коло своїх поміг
лвголюбпь 1 з ЮДИВ ЩО ГІОЛІ-иува- ш

газонну За пусгив- -
шплінся втікати з юдіяліп ви-ст- рі

шв із рушниці п цс півсло
на їх слід по пцпо

У ! --І
Казак їм садити багато цук-

рових 6уояків --г- Міністр Рі
ІЬ-инц- тпа

ПМ Люсн завізвав го-

ловнів блпяків Полчдпевоза-хідпьог- о

Оптсрія щоб ради па
цюп іншого штепесу засалили
цьою поку 40 000 акрів ц кро
вилпі бурктлін Кожний ткер
іипкті 10 топ буряк іп — ка-"- іп

Міністр — откс бу іс 400
000 гпн А 400 000 топ буде
100 мільйонні (Іілпгів цукру

ГИНУТЬ БЕЗ ВІЙНИ — Па-

по іудпс від Лпвсрліор у Калі-

форнії розбп пісь у повітрі
двл не шчезш морські сгежш
бомбошікп нас п іколі чого зги
пу ю 14 подси і пятнадцягпн
був ііовпуКііо поранений
На перехресті що лвадцять

ми іь папо іудне від Мипеапо-п- с

поспішна особова за г па і-- ка

іпскочи іа па особову ва іку
стоячу Убитих щоиіпліспше
чотири особі и бпіато поране-
них

п
ЦІНИ В ТОРОНТІ 13 IV

ХЗ'ЛОЬЛ
Спри пін і спірки п тип ми гпюнп

ми юСи й пні иькігми фірм-імі- г що

ірнп-і- г ис іргин пілсіїк торг Гю

Ґоо ні ирп і} ке снопи і містові ті
ГрОЛГ Гірік РОІОНОГО МГСТ МОХ1ІМЮ шг

II кС II 1П ПО 1ІС1 ПО ВіОІПк) ГОІППШ

мають рп шк чГ)і п ЗЛПА че шип ш
ип Пнісчпок того птпленмя сильно

ІМСШІШЛІІСЬ ІОСТІВИ )іобн III торголн

цю Ипп рпг МіоЛіі ІОСТІПІСІЮ 1111

кн 1 2Ю тту чімісіь яь Ґ)впо З I 000

штк псбіо міпошо менше л бую к1

НПіГІСккОІ Л)ЛОҐ)ІГ III іопіояшіі Пофю
іс ил-іісн-

о іл 100 ф 5Н403і2
Не проппо Торпнгі пп кінець тор

гоїою лин 100 нгпк чмоґн Оіерлі
по іішопп рог )іг5н 1230 шт те

іяі І 020 описи 1 ІСО опець і яг (ят

510

ОКЧЯОПГ ШПИ
Піккі Г ічі 510-І0І1- 1 іегкі 9 50

10 50 япикіі 59 5010 короні І1
50 ІЯ 25 Сіпі ІЧ25 59 і)іобі ні
Скчіл $7 75 59 75 тої тепяті $10 $11

50 іеіяті ш ирп 37 50 $15 вівш

!5 50 $7 50

С0ІГНІ НЕСТІЙКІ

Живі Яґі--
ч Чіпм $10 75

Іїпта лаг і Геміптон 15 з лостів'-- "

Гаї $М 50 і достан Лондон 5ИЧ5 з

лостівою

ЗПІЖАЯ

Ціни ) Вяиннпяеґу ча оотігу
Пшоііічп Тіійи ч 1 — 79 ч 2 —

75'я '3 — 7378 ч4 — 27У2 ч5 -7-

0 чб — 67Уі корг бЧ'Л Ґарнст

ч І — 1Ь1Л ч 2 — 72У ч 3 — 71'

Амбер Д)рум ч 1 — --Уі

Овес іп канад ч2 — 31% чЗ —
І9У8 фіріА ч 1 — 4Уі ч 2 — Л6УА

і 3 — ЛАУі

Ячиїнь корм ч І — 61 ч 2 — 60

і 3 — 59У2

Льон ЗіП гсіхід — О

Жиго іг ічсіі) ч 2 — б І Уі

ПОКЛАДКП П ЛРІП

Сотпяіні игні зі тііии дія длетмца

ні нице А всі ЗО А сер 29 Ь 27 С

25

Лі іі'оі)і%) в! ок)[ш А всі 33 А

сер 12 Ь зО С 2!
Дн — без злш І -


