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ТРАГІЧНІ ЛЕГІОНИ ЕВРОПИ

Стаття Посла Майора Тафтона Бімнша в Лондонськім

„Дейлі Телеграф"-- ! Із 27 і 2В Березня 1947

Автор разом з двома іншії-переважн- о жінки Гі діти)

ми парламентарними послами

є членам Урядового Комітету

для вивчення на міецял справи
Втікачів

— — —

Один місяці що ного я пе-

ребув на юрит смугах -- Німеч-

Дальше про жи-

дів на 35 в

чинн очевидно замаю щоб ви му й думають дістатися до Па

відати бодай 'про 'половину цих лестини '

замотаних юправ то звязані і Те все Автор то усу-- з

Вигнаними Людьми Але як нениїй Ля Гвардією Сир Фре- -
і

член надзвичайного Розшукно дериік Морган сказав про вихід

го Комітету Уряду 'Я міг жидів із Еврашг виявилось ції

дити куди хотів V балакати з ком точним
і

киїм хопів і „Тих збігців що прибува- -

„Підбіїгунові умовний утруд- - ють від лиіпня 1946 із -- Совє-нювапн

мою поїздку але од- - тів за ютікачів не вважають

паково я в Австрії відвідав 15 ані нема ніякої міжнародньої

табсріз --випгкіліних осередків організації щоб про ник дба-навкол- о

Кляґенфурту Віляху ла Але жидів шо прибувають
'

В руху й Ґрацу і кілька тепер із Совєтів називають

в Відні 'переслідуваними" а тих шо

V Німеччині я був в 20 та- - втікають до Австрії із Югоела-бора- х

і внішікілііінх осередках: віїї чомусь - цілком непослі-Рр-цнн- и

Дол Саксонії Шлєз дозно — за переслідуваних

кіг-Гольштаїй-
ну

впізнають і відповідно до того і

іНе маю даних із першої ру- - з ними --поступають Цю ігеспра

кн про Втіїкачів в Ітатії де їх ведлнвість треба негайно наїп-иеоебув- ае

47000 у таборах і равити і

бітя 100000 таборами А-- 1 Треба сподіватися шо на

лишиться 83 тис балтів неоз- - К?ГЧ4ИІ 0ЗКЗЗи'!іЦ?
начене число українців і УгДГО'Г ""

---

-"'
"?" 7_ І} "ІІ'Ті—

"о зменшене через поворот тс '$&шШЩшг
іперішнє число— 142 тис ШРЩ£&ЧЛ
поляків менше як 40 тис ю- - ШШ&І&ї&ІТр
гословян ШШщЩ іііі ' І'1 "&ШФЗЇ ЩШ

те уряди Британії й Америки

є -- р'домі шо повинні і

то исгрмно подбати про ї бу- -

іуччнну
У цих двох моїх статтях б- -

і писані тільки --про Нїмсч- -

п-ч- у й Австрію а те справа

Вті'качів це справа світова

тгму --
потоження в Ітатії не ча-

стина цілостн

1 трзеня відіслано

то тому 170 тисяч Вигнаних

ГНб із брит смущ в Австрії й

1250 тисяч з цілої Австрії Від

тго самого дня вислано додо-м- -

поверх два мільйони осіб із

ґппт смуги п Німеччині а 63-і- я

Гі мільйонів із брит амсриік

і франццуз смуг загально шо

рктючає громадян 41 держав

„неозначенім

смути

того

країнах
_ нт

кУяОХвг Це

Автор пише

яких іподає тисяч

пише

зао- -

був
лнів

неі

поза

знач- -
того

Від 1945

Австрії з того амери- -

канській смузі і тис у Ні- -

меччині чого 125 також
смузі американській З них

99'
і настроєні

брит смузі іколи потепліє

тчи пс

„Маємо сталі іпсрепалкц
людей Вп- - І{

качи признавати а в

середині в себе всі- - ]

ми критиками !{

вже --про шротивників розшрав- -

ляється скоро й відповідно }

при помочі своєї тайлої поліці

ї Тому й треба дивуватися

шо Росію ікритики

кордонаїми Крім збігці

погана слава для комуніз- -

су6оти ечір втопились

зібранім водою потоці Оша

Ошаві 65-літ-
ня

Гу- - І

лат дІЕа Жа

нет лх тіл відш)тгло Ма

занесло їх озеро Онте- -

дАають

Цифр про совєтську заиму росія доліагається їх

млешннп нема І

повороту з ними розпра- -

так: з брит слпги в Ніліеч-- -
витнсь я( зрадниками"

чині вислано: 922 тис Р°С1ЯИВ0ЄНННМІІ злочинцями" під
(майже семнх вегнних бран- -

якс то ЙЛГИІНЯ підТЯгае ВСлику
иіз) 353 тис поляччв 272 тис

б5лміість вбІ7-ЦІВ- % а ?СШту ка-фрашім- зів

тір: італійців
за1ишити без ніякої опіки

Яо тис гоїяндиів 60 тис бсль
Б ІТІЙ1ХІ стоять 1а гіМ) ІЦ0

гійііи 40 тис югословян Ь
видавати Росй М0КМа тільки

тис чехів их
--- х виявлено безсум

3 брит амуги в Австри: ПІ )івних кВісліигїв зрадників

тис паїіґшів 32 тис нчмців 17
--точинців силуваногож 'переда

тис поляків ти: франц 11
ЕаІПІЯ визнают Коли лю-

тне югословян 'ди радше себе вбивають

„В Австрії ше залишається
ЗЄрТатн д0 різного ікраю то це

ІГй Втікачів з чого П7 цієютисяч 1иак 1Ц0 над справою
тис— включаючи 28 тис юго- -

Тррба ПОВажно задуматись
слозян 7 тне лолячів стіль- - другу статтю посла майора

киж мадярів і біля 5 тис укра- -
Ира Тафтон а Бімнша подамо

їнців знаходиться брит см'ч наст числі

зі '

„На брит смузі Німеччини є втопились дВ СЕСТРІ —
ще 262тисОситальців між ни- -

ми Цо тис полях о —'
3

вЗДців 24 тис литовців 13 ти- -

сїч естонців 10 тис югословян

і 29 тис " "

ми багато українців У шлім Ні

меччині за вкйнятком совст

ю-- Ф п-- —ус"
ірк 680000 і

Д Дцстріц крім с іак

139

по-сіоністичн- о-

згадуючи

злостять
того

С€СТра 64-літт-
+я

Тому

187

ззая фольксдотіче — почя- - — повстання Парагваї розго

ків ЦеяИі югословян І мадярів рясться користь революаіо- -

Яікиїі0р тис брит смузі нерів уряд називає „чер-щ'тк'лі- о

віками осі- - (воними" Пише часопис На

у лоза Німеччи- -

--% пгж-ягаїТТТ-
іа Ні

но ю іиюіь ну у~~ --)- Ш

до

ЗО тис на
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миоиіАПШ ьигіь вька

сіон" у Формозі в Аргентині
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ВОСКРЕСИМ ХРИСТОВОГО

Засилає всім своїм Читачам і Приятелям

Редакція Управа і всі Співробітники о

„УКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИКА" {

Vїіїії4іігііііі4азіііівііііііїііі4іііі-:іії- ''
У Неділю Святу

Видіння тужної душі

У Неділю Святу на світанні
'Коли з Сонцем боролася тьма
І прощалися Зорі останні --

Розвалилась гріховна тюрма
І в бінскхчім неземнім про-

мінні

Ііог Розп'яти'й Із мертвих
во скрес

З Ним воскресли й Надії

весінні
і в іМолитвал лились до небес

5' Неділю Святу Великодню
Коли Дзвони ясні стали грати
Ревно плаче за долю народню
Неневісна Пречистая Мати:

„Мін солодкий улюблений

Сину
Заступися за розп'яті люди
Я з Тобою світами полину
Подивись: світ над прірвою

всюди"

полинув кус й Мати Божа
Коли вранці співали всі

Дзвони

Христові Пречиста Госпожа
Виливала в сльозах людські

стони:

На родкхчих ланах — лиш

руїни:
То все змори голодні та гаті

Нсдобиті сліди України

САМОГУБСТВО КОНСУЛЯ—
_ -па оеликдень вранці у парк- -

суля 40-літнм-
го Ґези Рака По

Лодивися Мій Сину он долі

перед

') ЇГ дя 10° 'ТІК-
-
тахих ФольxсдУ' парагвайська фльота з Альоер- - жл на СХОдах Пале де Шайо

[? чів" по живуть коло Мгрібо- - ді у пол Парагваї До цього близько вежі Айфель знайде--ігр- а

з Югославії у?" Тіта вжи часу повстання було тільки в но побите тіто чеського кон- -
невільничої ппраш

►

іі'и'їГ" ?1и'' птг? агу-тЕад-
ми

і

А ось тут за міцними дрогами
У ЦИХ ВОІКНХ холодних

таборах
Всі сини України без тами
Доюрають у кротячих

норах"

ж

І в Неділю Спито над раном
Текін сльози гарячі Христові
В світі Божім диявол ще

паном
Зло з насильством танцюють

змові

І розкрилися праведні сга

І лроріх Бог з печаллю

тяжкою
„Поки буде в миру ця

розпуста --

Не зазнаь він Щастя й

Спокою!

Та Я вивів безрадних із аду --

Оживе в світі й Правда

твмертва-Україн- и

не дам на загладу
Це остання Вечірняя

Жертва"

У Неділю Святу рано-вран- ці

То не Дзвони гудуть
Великодні —

То на сполох б'ють Божі

Обранці

Рятувать Україну з безодні!

і Іларіон

ліція знайшла листа в його хи

шені до його приятельки й ка

же що він мабуть кинувся з

вежі Палати на хідник це б то

поповнив самогубство Спочат

ку думали ша дзтиогубстзо

ТРУМАН ЗА ЗМІНОЮ

КОРДОНІВ ПОЛЬЩІ

Допомога Для Тих Народів Що іх Воля Загрожена

Чужим Натиском Жидам Звернути Забране Майно

У Москві нжо чотири тижні

радить закордонні міністри Ве-

ликої Чвіхкн над оправою ми

ра й ще „абсолютно нічого не
доконали"

н--
к нисіонннся мі-ішс-

гр

Бевнн нредегаинпк Іірп-тш- ії

Секретар Маршал під 3-Д- А

заявив охоту вертати ло-доді- у

бо однаково каже уся-
кі ланіті злключені умови бу
дуть „свисткам паперу" Це

занепокоїло бритіпського й

фрінц (представника Бідо-іт- а

Справа застрягла на посинім
відшкодованій для Росії Мар-

шал прийняв игже иропозпці- -

Бій Американців з

Комуністами

Коло Тангку близько іііойпін

гу банда озброєних комуністів
нашала на морський оклад сгрі
лина амернкансьїкоі фльоти З

нопаспиками шшязавсн чотп-ріі-тодипш- ш

бій у якім згину-
ли пнть америк моря-кі- н і Іб

було --поранених з якінх тесте
ро нема пааії щоб жили У

Цяпціїїі американські моряки
зорганігоиати сильно озброе-- н

Ній конвой і шусти іиісн за на-ііаспніка- ми

іц погоню Амсрінк

коліандаїп ліарипарки вилетів
Ь ІІсійиіні'у перебрати особи-

сту --команду над нпира-ію- ю Ки

тпіїсі'киіі уряд пісіав амери-

канцям нійськону допомогу
Гіодібниїй наскок зробили бу-

ли комуніст п числі Оіля 200

на цои самий склад мни жовт-

ня й тоді вдалось їм залопи-г- и

псину скьіькість іброії й сірі
лина

□

Помер Генрі Форд

Мни понеділка вночі о і од
11 10 помер на передмісті Дст
роніт) ДірЛорн у маьгку Ін-йр-леїіі- и

у 83-ро-
ці свою

тр-дяшо-г-

о

життя лромистовиЛ геній

Генрі Форд Півтора років то-

му иісредап керму псмов'іііоі
собою в 1803 ропі промисло-
вої імперії свому ннухопі Ген

рі Фордові II Але ДО кінця спо

го життя працював в своїй при
ігатиіїй лабораторії видумуючи
ул'іиіпсння до автомобілів На

иочатках своєї картери направ
ляч годинники Перші автомо
білі робив в нюні сам тепер у

фабриках Форда працює 200

(

тисяч робітників а родина Фор
ла має чистого зиску щороку

' біля $100 мільйонів

— €□ —

НЕСПОКІЙ У МАРОКУ У

Касабтяиці у франц ЛІ ар оку
мин понеділка вибухли крива-
ві розрухи Французьке військо

(оенегаліці) вживали зброї Со

ро--к мгроканців вбитих і бата

то :пораненх Зачалось із свар-

ки сенегальського вояка з ма-роканськ- ою

жінкою Коли кіль

коро мароканнів обстали за

жіігкою вояк закликав товари
шів Сенегальці побігли до сво
їх казарм і забрали вбоою

Верич'виїи зачали на згб-рзн- у

товпу стр'пяти Товпа кілміоро

з них зловила й роззброьта

інші повтікали Д'мають що
сенегальців спровокували ко-

муністичні агенти

іо Франції з уступкамц для Ро-

сії що хай
-- вона мовляв і бра

ла б собі ге відшкодований із

щоденної продукції Німеччи-

ни але повніша заждати аж

ця продукція стане заспокою-

вати в 'першій мірі потреби са-

мою н їм народу Дальше пс

можуть погодитися на справу
який уряд німецький мав би

підписати ігтожепу Великими

Чотирьома умо'ііу Росія нима-га- є

щоб визнати той уряд лю

і

нона створила урядом для ці- -

лот Німеччини А чи Німеччина

має бури зценграліізовапа чи

зфедеронапа го хай скаже на-іРод- нє

голосування в Німеччині
і А мер піка й Британія знаючи

як диктаторські режіми перс-іюдят- ь

народні голосу-нані- ш

іпротюзімию Росії відкинули

Кордони Польщі

Рознеслась вістка між пред-

ставниками в Москві що Мар

шал запропонує створити ко-

мі ісг який май би затаївші
вивчиїги стирану перенесення
мільйонів німців назад до схід

іііюї Німеччини) що тепер 'іііід

управою Польщі Росія вже

німнала шо територію за Полі

і цгчо але ЗДА тою іприділу

за кііщсічм'і не визнали Погляд

Амерінки такіїїй що ця тсрнто

ріп дана Польщі тільки для ад- -

'іміиісгрушінпя

Одночасно президент Тру-ма- н

проіолошуіочп на вічу де

мокра і ів у Ввашніїпоііі зрів-

новажений буджет заячиш що
І „треба іпомогі-- ц ИИ'М народам
[щоб і воля чагрожена чужим

папіюком" Сенатчгькиїй комітет

уже одобрив (лтноіолосно Тру

манні плин $100чміі допомо-- і

и для Греіі-- м й Туреччини й

передав на одобрепня Сенато-

ві

Па програмі доиомоіи є такі

річи як поігш й іармати для

Туреччині? люб „піддержати

пекомуністичпи'й уряд ні Се-

реднім Сході" Совсгц кричать

шо ця допомога пе „удар їло

Союзних Державах" Л Рроми-к- о

о іпочасно на сесії Ради За-белпе-
ки

іповторив домагання
Росії щоб зараз таки зииіпи-т- и

атомну бомб й заборонити

її виробляти га зменшити ра

іап озброєння ніс закн буде
'встановлена вимагана Амери-

кою певність що буде залізна

контроля (яка недозполила б

котрійсь із держав винести н

поте інших) Таке роззброєн-

ня говорил Громико усііс п-

ідозріння й брак довіря одних

до одних'
І Комітет Великої Чвірки то

працює над умовою для Ав-

стрії прийняв постанову що

Австрія має віддати жидам і

„іншим" те майно що йото іпо

забирали в них нац-іст- и
вчасі

сгого панування

Надія Франиії

Ген де Ґоль завізвав в своїй

промові в Штрасбургу францу

зів щоб органі-зувалис- я навко

ло шюго й недопустили Фран-

ції до диктатури анархії або

повалення „незалежности края-

ни" Це була третя його іпро-мов- а

зараз на другий день по

тій холи заявив що Франція

разом з Америкою буде побо-

рювати тиранію

- ==
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І Вісти Про Україну 1

Б Жарський

НА ЩОДЕНЬ

— пятниця квітня XIV

В

Домамнкянами
вбивство деРАав- - ними

!анади' що6 як"
ййии накреслюванні

як '"гиоиі --
ов" для гамеччи- - '

-- кн1 заступ- - — зараз по персізрамш

Иоок ша не влади королем

було бути вповні Прикметою всіх робиць — ввіт свого представ- -
жаючи на те

--що Канаду й ін- -
новаз изрядз писаря Лондон І Грецьким сов ряд відкли- -

лим народом так перси- - революцій є те шо ті які ое- - пиха з Варшаві Силнея Ґппгп-Іш-
1

--4ш держави піддерж}- - —" "°'ш7 '"рт який за- - кав із атєл свого пост гчон- -

ти через буревії минулої світо еолюції ті здазити на
бої війни як перейшов хра- - правдивим зміст тих 3 того звт виходить що
іисьмги нарід вдавалося що ти викривляють закривають вонхин українськими повстан- -

для цього не бло ніякл пе- - перед очима світа про те цями холо Сяноха генспал-по- -

іцувати
— У банд

редмов: зкраїнсьхші нарід чого вже ні за- - ручних- - Сьвєрчевскі був ПР°ТИ чгсти інших держав
розшматований шроти всіх ІЗо- - крити не можна - поширюють ю в Поль- -

крш ГОЛОВ}ИХ чотирьох б)та
лих і людських законів ноти- - зимисня і пляново (Ьяплпиві ським став аж гиі-- л

д-лтічличм- и одночасно

рьома наїзникадіи творив вла відомості Так було і в остан- - по закінченні втни з

ЗГОРІЛА

Магабаді

і--іи "иті — па лідента самозванноїстиво іріьчоівідруб- - ню втну пригадати
-

_
коті Тппл Л1 Л - о - -

ні світи з яких кожен ч іншо- - собі німецькі про школи бв головним ПВМа
" Т іиі'имш и сод- - апуотики ората іадрл

мч і серед інших гос- - „бдчди ген Мнхаиловіча" чи вим Москви в
°Г" "рИ Донован в™ на°- - Ґгазі парлямнт Іран

Сд ' чнв сам0ТН1" оандит подав за що їм помагав і Шеіфа Ґгазімакі" ті Це вінумо- - „французькі яким то організвав в
Останнього загназ ВС14 головної їх свояка що бв міністромвин цроствав свої шлики 3 йменням німецька армію яка ра оскарженого за х- -

них одна частина децидчоча стандартно окреслювала всі золі з совєтською брала участь ча'ь и Дшогостві ди '"и'' " '""" "' " """"" цієї лорогкигрпвачіоі
_

ЛЛ __ _ег пі ІПГМО 1 отії т% Л- - 11-кила за заліянош ігптинп иоліш тїи в ппііпсмііич тяі Гтіп Рячпм з ним гшгг-- г іт ка исігька — донал '

ю" підрізана Та да МекЛіна суд засудив на 5від цілого менш нах веіи- - го прибічник визначний
І бПіШ КУЛЬТУПНПГП гмїтп ияля чпятиісиїй гкпіу ияптіп донині нір тип ї РОКІВ ВЯЗННЦ1 ЗЛЄ За прі14ас- -

п- - провідниками" я пііііиу бчли ПІСТЬ"' З'-- ке по доконанім Тетротвіль і забрати тлого в серед пост і

хии навіть відгомін ніякий із правдивих які вели Ген Сіеєрчєвскі бв членом --АШОІ3°1-тві

не У від- - ризвоіьігу боротьбу своїх на- - Ценгр КоміТетч Комн --а- іацнии судової
Різненігі від багатьох іішш'г полів як пполаж- - ппоти мір п лРави Евеліну як спо НА - ний перерив Сесія бде віднов

' ' ' ' - ' ~ — '
і

- пятт ник я_гентіп н банли- - пші 109П н гп-я- у Црпйлнл Дп чаїм засудили на шиоеницю іа джип кош кіш ''™а "''
ЯІКИИ на ГЯІІКГП' УУ лтптіттп --гїл т пгл Пр гтяпя н инппо- - ми X' Ю9К ггпі хггтго-ч!- - ДШОГОСТВО СВОГО МУЖа НД

топав по Гована метода якої плоди вислати погодо Військ д Днха порізання на тарахкавців більшість озброє

літичном} гне сьогодні на сторінках світової кадемії в Москві звід-т- і

який колибудь історія сві- - преси молчомо знайти вдовілі1 ти виходили старшини тене-

та бачила цей нарід із тако-ч'і- и

Ірального штабу Комністи
ю славною історниною трали- -

Але в днисноісті оправа виг- - Полиці його „Поль
щею із кого іміялі зл- - кди інакше ським
чена нерозривно цивілізація пт бл'ваюті завжди почином І Ген Сьвєрчевскі виїхав
Диких Піль Сходу Европи на {''когось одного грта людеш і тати окупчення польського вій

рід якого дочки колись б7ііциілваіжни політиків які ча- - іспка пке маю призначення ви

підіц володіти передапіпишн
націями Ввроііц
тіліжи Анпу Ярославпу ко-

ро тепу Франції) той сланій
нари з ласки „свободолюби во
і" був позбавтении
наїіеіементарпііпих прав т біа
іослонепнп спіті бв
'кіпіспий на жир дикий іпотпорі
гку іиікоти ще перед тим не б

ля природа вптлгсі - пеії п-
ирії попав сумлтох діпгої
спітовоГ НІІІІІИ в п?чі
наніменше дія збіль
імення оборонної' сіпи папотч
Пг-оіп- а війна які була
'бу-пп- а серед на
роііі] колись підіїї сі'опіи бта- -

вартість

Полиці жалоба'

Зл)-чен- і

заперечення

голоічіом

Клрплт-сіко- і

України пригада-
ла крішцяім правдшп

нашою
кл"іоніч колишніх

тів Укрччщ нрнхіт
іітлєрнзм ста-

вив чкрапк'ікнм
руба

лоби

чл світ

війни о-голошув- аніїх

діГгсність

в

Т Р

Український Адвокат
Вапк

СіЬгіпві

К

„УКРАЇНСЬКИЙ
Рік ч

Українські Повстанці

Боротьбі

3
з поперед- - "Рн"нам заступника

польського Оборони
вони

з У

а иик" чремієра

о

а

Польщі

гпомяляиином
Альбали

комшкати

Росії'

пропаганда
-"- -'

V

саме

чегім
патріотів

окпоглювата

нс-спітшо- го

її"
„л по

у

и

огдя- -

б

чи в Украш-иартіє- ю

але ісьюі Повстанчої Арміш

революції ті ідей-Інувш- н йі'йспкові в Ба-

ні революції їлигороді ген Сьвєрчевскі виб-чаікд- н

з во-ростаю- ть

поза своїх иків Цісна дорозі заско-пгог- ч

і стають чи його в провалі укра'їн- -

П'і?гігістю Тіїїки !сікі повстанці йо- -

право револю-- 1 автомобіля
ціпмц називатися самі скоро відступили

виминаючи довшого бою з вій

не сама така допготричата ськом Польська війспкоза
ко-ісенапот- ня

Прова- - тепер н'ійсько

вона довгі ріжип тля з ххрашськиїмн
ми фотіами ріжпнмн засоба- -

юролними іаслами принес- - мом" „реакцією" ісжіпсть України

зан-пят- и

поставу

Тогопіо

ИОТШ

Тричії

ЗНИКНУТИ

лмбіції

днтимхть

Уступають

числі

відомого

рався

діітіси

мав

Ню

для

роз

роз- -

кий

МРкЛіна засудили

під

пра- -

ріжішх і дом і

„бандитизмом боротьбх сама має

ними! гь її рсіх

і
І не

ви

ми Н

має

гг гя а мі і вона з організа- - ких
і лля українською і ВІН які тіль кил займаніцини не

є гота ки ка€

гасел го-лошеии- х кот- - потворам І А ІОпаштед що в —

роюбдь із сторін Завдання тих усіх що ДЕ-- г

спойому що л бороть- - псі МОКРАТІВ"
ра-биця'- оГ

свобоїн лала чоп- - б українського в часі міністерства діо на Держа-піі- п

знак на ви їм вони

вже ціл один тень (вівторок) --зачинені на

ча'ибілічі і і іти лого мав похо демократичні н

іаіоролнчіх яка юс- - то чапи про т пиз

світ іптмі бороті б ип

їі'сьхші зпоіи шть
місці

і

раз

-- ті і

і асе і Пересувай

і'ч
і нової о

іммецького пп

про

пласп до мкі

Україні

А А

год під 1і

ТеІ

розіпрани

І тлт

піртіино - грхпові Вчз

польн прочади-л- л

провадить одна

Чи партія Визволі н

роті бл шровадяті

і кррінські ма

хи селян

робітників імлсн української

15

Росії

Мос?В1 В1ЛК™У™

іЬк
бРаЛі1

ЕспансьяоТ РОСІЯ

„Генерал лізинам
Ташіс" птяв Запала Британії зрезиг- - Павлом

Треба

щоб

стараються

револю- -

війсьло- -

ввчться іншою проти
це факт

головно

трьома
до

ою

властиве

ба

не-краіши- в"

до

до

шо

лп"ч

ще

всі

асн

ступо ге"

Чич цей
цін тав знати шо

свою волю

новчнкарсікі

про цю намагл-юті-г- я

пояс- -

про

н старшої вона

тому ба трнвллл
Цс першим

Ті час жили ідео-льогіч- -

рчнлх сгобоюіюбчвої ноі програми окрилила
в к- - раП о лин український яка звя

для більшості и ли слова в

ті шо лов- - І стати першим і ос-

ику впрлвді часто згадчплло- - гммм життя
ся маніфестах в нсрольннчнх клзе- -

комушкатах але якл мпта- - ті що за Перед Україною всі

лишилась до лою Всі вони оціняються
ографічним Очевчд за ті у виз- -

холи хотів би про правдиве наро
в в часи ми-

нулої довідуватись

у матеріялів

для того та

мряковиною

В

мла ої

А 8 — 8і

в :

В — —

ід 2-- і 14

261

РОБІТНИК"

сом

срппх

вони

Українська

реролюція

й чиякл

і

Ц

й

"

зн

нн

ви

на

їй

го

не

не

сн

за

по- -

на

не

за та

за

га ні

які мо

ці
І цЄ

св

це

і

но- -

за

ге як по
лл тому їх був

но

із
и ду і вони до л-с-

піл

ми цієї причинились
яка не д це в першій

во оцінити сво На українську тромаду за хор-боди- "

часто зловхіізає ним обовязох
стати рівним одннохилі

во- - ТОм мрії
лю" на часто До нах-- в

оте „евгзілтя" 6у нас міілміони нал

гробом для української дер які

ли свої
В часі світової до

одна - оди- - нас захривавленими
точка о- -

кресдює к- - які хорчзться ЯТчІ гн- -

рлінсккої }пть

закордонних '

ггег 'А?

вгла и Зо 32 Родінова Король Пав- -

слравою вже покінчено бде продовжувати зичи- -

и не про МАТІР СЕМЕРО краін
іню більше час ДІТЕЙ

ншк викривити

себе Вистачить

ООИВНИКа його
посла

подарсько- - економічних Гемилтоиі

л

ппсчіипои
'тпіох

довкілля проривався
Воював ЛОВИ

хкпаїнськиґі

Д'ана

нарід Рсролю- - героєм"

(агаїдати

цілого

Трагслія

його

дійсність

зали-

шиться

міністра

фігурою

відділами

грт

тоді засніпали

повстанцями

брічдитдиз

про

бдуть

кліматі

його тіла на другім на вели- -

праві від ви-Лг- и цих ідовитил склад зброї

на 20 років за душо
губство

Богожука Га

нн й

на 5 за причаєність до ду
шог)-бств-

а тах--: чоловіка

ще й голову
і не хто

куратура
невиннення Евеліни

МОСКВА — У

бритіїиісикііі

домагаю- - лііж ними двох
одноден- -

ля мію

хііж щоб

пояснює Тим часом Росією

УПА веде не західні

навиваю за пеза хліборобсіхі

так як ми під нія- -

Для дрмих повстанні інших

повне такою НСЗ пються вігпус

нга загрож тим птарпо- -

ротних Прес подає — П

воюючих шлі'й

ВИСЛІЛІ замість бачили спушено

наїпгто

це показати на жалоби були що
зміст сипові По пінкою своєю комуністів

потоіи лапіічнпх псіою перес шлють

ііічю цпчй чи

нарід оншіїїпгя

самому

погніо мусін

прпичт

пар-
ті отінених

очуиан- -

перед наро-

дом читання

—

ініці- -

манда

І

проти

ЗДА

писали

бохтіб

дріа бо

провадили

ххзала

велико

он

українських повстгн
світові Ук-річі- а

бореться

агенції
подію

по-сроііо- м

це

останнім
чмгктом неписаної

можть повнотою нарід
рачіл остллл ціпітн значення його

Тільки мусить
пунктом

землі

остаткх тільки тужили
тільки

хтось значення цього вольну рідного

світі

повною

Нотар

Офне

ОМІсв:

суботу

ОпІМІв

ступити

прова

крпнгсі

1947

що воно таке

хоче

цій ічо
з-т- пд

ТеІ

д ?д

АМБАСА

лиг"А
новим

ло

від

зі у дом згоріла "
'

лис Длансон й шестеро — У

і нка в позішено мнн

нд п і с а ии і_і_
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тип передроволюціїііно-г- о

інтелектуала — тил яких

дивились як на особливо по-

датних на всямі єресі До того

Дубінськнй був за царських
часів

соціял - демократичної

партії вісімнадцять років від-

дало! за мог

все таки змити

страшної плями

Із усіх цей знаїмелитній

Дубінський на пе- -

рестїдувалня сторони
карієровичів і ріжних
віділмогонів була

цім ціла іронія цей

Дубінський був одинокий

з практичною по- -

иас

була

себе немоз

щоб

ПИТИ:

нього

що'

був

рух коли тому
не то

добра нагода
зо

віддавна

би
і

цілі

і

„ам ие вдалось марсшті

піоб на

уі'аі
це мої взаєми

- г-л-
-п еид- - усіх

хтось наклзз одні

одні й них

ллякат теким написом:

даазгя очезитні також профеоюзем

не?найка тійними Не

челбиралнсь одного тижня над- -

дпка-н:- і "" "с
За йдгрила простгаі ро

кот й'-іробиицт-
на

:п"ч сгчоннтою нипаткін шо '-ал- и-

нюго їли у мо'й пг'лті

-- її-
-- ядп?ліі й застаю свю

підмайстерн-- о

" у~иа:и Настр'й ат-'-прзнргт- и!

— мосфепл т?к зидно

Ґегшгогн Ти шо
32'--'

п' п'ДТ'ти-:- -'

л: лля

замішання

загальної

до

що
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жиніри цій повинні

знати хто рух стаха-новськн- й"

під ЦИДІ довгий слнсок лріз
зищ Знайдено хупу
рур у й відповідзль- -

іну за грипу так
но понижувано Поданих у —

--
Лово аоо нашо

і описку знав як пересічно ві"р'1У --Дати на чай" пішло від

нозитнй механік Дубшськин бути спрн- -
н"шТ пР™т сервнс тіТа якого оуде лрн-- '

ш плечмі пм-ші- р

ли- -

високій

лраці

ліції

них робітників А хігби з р- -

чіанені нечистою крицею и

це тах просто лю- -

-- ?н не можна оозинятн
Наказую ви пля

кат усунути КИЗИТЬ- -

дачішиб діііи шріКіїТІІ що

я вмішуюсь його роботу
аполітичного виховання чле- -

іці відповідних
чинників"

Недозго цім випадку
важую гч старшим

уже волоссям

дасться зробити погрозиз

лимиимц Ч" ЯКОГО ПрЯЦЮ Я ПраіПО- -

слииюють розгін гур-- и рішаю ЧГ тИХ0 п0Плаку€
праці щоб А А псклзує

закид від ну й себе а
себе до нагінки згоду --іого а

Козлова Днк ю напис:
'тую Трубоста-Іщші- н

декотрі передовики !іі в людей Пкяяольтр
й їх

з

у

у

наказів

од-

ного

в

з

до

в

слоті

иіс
тіли

падку іх будуть

свої по-

літичні

немало

якого по-

дивляли

на

членом

Сталіна не

лні

бокіів

надавався

пішиїх

якраз

зголосився

опроб'а

це

на

ін- -

Кричав

иаелєк--лчг- з

Це

по

стану

"'"НСССМ

їх

фа- - ти

ло

буде вічно

признаю іпо міг

зробити деколи похибку

дружина нездужа€
ночей малошо спав Яж

зрої !-- бити

хіба за маюті

не виїстаївтятн на посмікоші-сько- ?

Клінчу

— Хто цей ллякагг?

— питаю

— Діловий голова

— це зараз і пішли

моєї канцелярії

— Я можу того зробиш

Товаришу Кравченко

гаряче

— шо нака-

зав беру це себе лов-н- у

'відпозіідальність

Зневажливий плакат був усу- -

іприбі-Неді- а

на

партійних

як пустити на мене на

'ПР1ГСП1ШИТИ дистські донощики тільки Крім з поки-боро- т

чалка Ілядались із боку кож- - ге„ а не за

не захопилась хвиаі оскаржити коли тут

Сксгар

слово

жуються слово

СОО010

цвіти

уважають-- я

Зацвиттд орхиіи
од1'Іа

]"е

Вікторе --
подство

похноки
релігії

Скажи

засади

зов-

сім

чоловік

ііе-ро- лі

кілька милт щось такого

ціла сшті кожна

нараз молитви

радою назад втнея

приг дехто
рура готові тПер

їхньою видити

іві

Один

війни

щастя

багато

Колись

зграя

була

такий думання

тому

232000

мають иовіря гадина

)есора

ЧЯ"ОМ?

ночей

розірвався кусок сс0е Козлов таіщююПІ
г'-товчг-

о пробуємо пупсати
робить Макаева 'вЦсотка-м- н

Спра-в- а
доволі риіка „азад руху йому приємно тайни бу- -

нажна: машина шмешко- - зважаючи довідуюсь

Д0ШІТ„ кіль-та- к думає
скору руку було т1Ж„і3 справі 'вапним

наставле- - почу- - Гори йоі
рістка беру сторону

І-жоно-

мічний

машини заслужену робітнії кіз відділ
знайти винов- - бичу взаємини з полі- - підняла І)алізу криці

м!'іістсрчі взихались також покра- - АІ0Ю серед робітнипт- - робітників
слідчі шали була

своєю думкою урядовців професора
пгн?'Т"і партійній

ктіг-ч'л-и р?'::- -

М "И

-- очі тпані

ч в

Тгуу

Серед

л

з тої

и

і

І в

б

була

--

горна со-біраті- єю

ждав Зараз
нав-(МІГСІІ- Є

Аа'йжс чотири
шався я фабриці з Дубій

сікнім шлачинським цікаву

звертати сеое

з

рт
поклав

ооб-ш- іки й стахановиі

Прості з п?р--лч'ю-?іч- нч

бу-„ГлпЧі- 1

і'мяг'в лі'г4-- ? політична мімітї
тої особи кож- - лобом

"чі

Ц--
- к'ті'-'- а

тяптг?ге'"!

и

Л'-у- т-'і дизно стурбо?з- -

-- і? }птя~нений

Каж"п в

ч

добра

саботажник-'- з

пнх

в

крила

вдалась

він

сторін

М!Р-4-
Ч-

?зл- -

— ч

в секції

спинює

зіпсутнх

фабриці

оце прнлюд
„тиле

я

з цих

оуло
м

Старост™

і-
-п

у

робітник з
ІСнзиіг Лакаев

дуіплікатц

іл

'''

мелшевицького

шкідництво

поправились

'І
олатає Я я

й

мені н я

кілівса

людина
иаі"ка прома

пеіредовика
повісив

профео-

юзу нашої секції

Зіірвн

попа-

ду в

йому я

і

найлут-га- є

лроф- -

моральних

дармова

о- -

а працювати
Стаиоу

1-

-і

я

проти

випитав

з

закинув

Вибираю

в

трнзозанз

Кричать спитою аполітичну

освіту заохочую відстало

підриваю ловагу профео

Партії" скаржи

Мослеви

— Дуже добре товариші

Скаржте скільки

мою оті-

нюєте зневажую- -

підриваю

мораль робітників Я

начальник а ваш обовязок

співпрацювати а

Гттн виступи поза

ДНЯ КЛИЧе

Пягятп тижні

справа
зламаної німецької машини

правити було трудно
з моїх майстерень

чотири діл мтла нілго
бити нашу секцію

нахлинула хмара :іол:ц:Гг-я-х

агентів суворо логлудгючої

влади"

ртасні

мені скоро лихо
нкечі Світло в май-

стерні слабе й

У2ч? ?с той кусок крилі

мяши-- і була

крицю з малим

карбону в

машяу кряню складняка- -

13-2- 0- х-- лію дзома

ПОЛЯ НАУКИ РОЗВАГИ

Д-- р Г Г

Звідки пішло „типе"?

звичайної англійської фрази:

ші икв з чім і в зло- -

це

Чи пера-існ-і індінни мали
-- о- --т- Лі- о - її

ч 0 -- іиГіц- ні
па млли Колкімм ііпіпііі ііл~ ' - -

і Котре слово в англійськім

мле 1іа1"ібільш значінь?
Слово має 235

Котрі є найдорощі? -

Орхіди

рощіі треба повних тес'ять

р0КІВ ПІОКаїИ ЇХ ПОКИ ВОНИ

Є отим рід

що квіткч коштує
СЯ1ІІ долярів

1

и прийде такий час коли
буде воєн на

психолог Павл алон каже

'Р!Л-ГІ- 1 ППМІ'А' СПЛЛШ ?1П 111'

інеславіг Андрієвичу'Щ0 іюю- -

талгки міг '""""- -
-

Та ме- - же аіІІ ані

до

бо

до

вам

мої

Нг

теж

людській натурі щоб лрн- -

лПл _ „лгл— -
-Рювати когось що нам про- -

попередшікш ані моральні
бо воюючий мдє стю

є оправдання на виловіджелня

Чи для людини пот-

рібно вищого --Повин- ніш

учений твердить

лротивне:

почувається б'сз жад-

ного образоваїшя або
такий що дуже знає -

всі прочі поміж
разом

а філософом Англії чого навчився

нелиій За як

ша релігія бодо мене

союзних і
реліпіія вчить

загорілкцїв Говорять каже робити

собі и'мсегльго того
ще

спори

будть

показа-

ли

складником

гложеио

ріжних

наіііо- -

'щасливі!

Котра релігія є

а вистерігатися амн лю

присвоїли собі думку
наї'ілутіпа релігія для них є та

в котрій виховались -

але спосіб тре
ба раціонально признати й

Але з са- -

імолюбства ми цього не роби- -

мо й це є іпідставою

1 их

Кого є більше в Америці

жеищи'п -- - Об- -

числено що женшин є більше

душ

Чому беруть гадину
в рот коли танцюють?

-- - Іпді-

яни шо

говорить з тим ЯКИ'Й

„пішппт --тт п:і пм

ГІ'И'ОГО ІІІТИТУТу ВСІ ЗГН--
-

ти подібні ось

згтдністі зйпіи і'ядалась н

„дивною" Яке люлітичн

лиме того пр який

ПОГОДЖУТИ~Я 3 ЮаВЧК5гК'М '

ЗН2ІОТІСЯ Ру ЧИ

"І'ОВУ ПРРС'ЖЯЗ 'Л

спірках свідомий тогг шо

КОХЧЄ ІіеКОЧТрТі

кочтг поховзченчя знкя може

означати руїіп для котрого"і
інжинірз або но у?

жучя нже про ним

зом як лсієрсднім Ґерш- -

ГОР

ПН"Т™ іпи - щичі
Лубінсігтго і бтюиия
того ?хгн:хг при кожнім по- -

СЛові

(Дальше

г„ великий закладаємо новозроблені Донесенодо ТОМУ 3 гадиною в
паса и одна з ма- - - в :рух -- аргд-СТи юлп- - гр0 „велику" п- -

„„„ зіпсулась і перестала пра Удалось! Фаб-фср- у Представляю ціклю ложе
поию?ати свій іпогляд Ніякої отже туї ие

дс е на те все' здизозаний шо він 10
го рнрбч- - й налрнити п на відбуватись ше бСШ10 як коли

(

Незадозолений моїм моя що
годі ка Не знайшовши жер- -

у „і- - прийшло шо від все ше на ниг-м-и

поліцейським теє"ного козла вінАле то мене куючогося так дороюю )

ним урядовцям розходилось не кала бц д шо я Серщо саботажу
так про урухпмлечнч праЕНо до загорільціи

--ро-

бии спою окрему а-я- ч

про те А мої сечзапію й з я-н- их

Пп цією до того „овагу ток за кл фахів
осередні Н К П Д А я й не дуже і аа іЛе вона ношочиною пшт

з-по- за
міста і добув зн т

відбувалися під й 3о шо випадок лля декотрих влли у 1Г1--

Л

СПр2ві від

лайкою д г-- п йти ме- - цей не й важний 0них
і Дшноіметргліїськ' і о ю

нр до- -не

:и я вже не на- -

продукціїю

ця
для Ґерш

яку своєю

Дубінськоіму

зали

аж таку

пипип

:"

на ка

кий з

й мої Ни і

до Ґер- - ударниками'

до щоб їх

д

'- - об

гпл"?тз зум

тисі

а Отнго

ч '-г- чі

і

мені

пі-- - п-- арі

помежн

ІВ

із

А

дні

в

?ели- -

о-- я

І

V

за

моста

пю

ДО

по

не

за на

засад

до

сти

юзу

шіть до

ка

жу лю-

бо На думку це ви

виробництво

чи мій пересонал і

чи тут
зо

міною не

плечі

ПІД ВЄЧІР ТОГО МЄ

ч-л- гг чп-- - і- -

нергії забрала також

її й

одна три чи

не уі
знов на

і

Ліої розшук- -

Ста-

лось не

хтот зяпгдк"
го А

на"тазтчз у?

коли

зо

м„ Г

І

З й

шх і

на

Ро- -

ч~ '"

мо

ві

сет"

за
бо

тп- -

світі?

£

це

в

-- 0г„чи-г

хн

образовалЛ'Я?

наїйщасливііііим

лише

зла

ди 1110

воші

на- -

противникові

чи чоловіків?

богом

Але

Гп'л ця одно- -

п-ц- іі

Чи

на

ОНТ'Че слоно

себе ??

сиої

--Тож

ГО

буде)

ча- - „с

була

кисло їй

де
не яка

то

-?-
-Ч

(Vх

ро- -

де

не

роті є це певного рода молит- -

вадо дешевого бога щоб ліс

лав дощ на землю

иі -і--- !- „-
-

—
- л~ „еаїшн- - - па іон ріжних монах

Д РІЖННМИ КЛЮЧ'ІМІІ Т1К МІ"

для мози грецької жидівсько- -

_і
і-імскр-

мту пндуської та неп- -

ліі її І іті'і-г- і - Л- - -- ч„--
"-- "' м 'іимі- - і'_іи чайній

машинку для морської мови бо

т1ча °'ло там "містити сто

ріжнородних значків

Чи Дарніл коли гпердин що
чоловік походить л малми?
Ні цього він не сказав ска- -

:ап 1І1ІІС-
- 1ІІ° лсрвіснин чоло- -

вік малпа мал" СІЛМ!ОГО Р

родича а це не є те салі є

чоловік лоходить з малли!

На як довго Колюмб

иріьіхав перший і мни чолошк зо миль яч гакож може нести
до Америки? іілигко иятьз-1-

5 () ікштажу Отсрунатц ним
років дуже легко А

і'ітп- - тплл- - гл „і- -
гелікоптер пакнть 104 фпітіп

гшь і-
-

'-
-'

—

1

І

І

І

і

1

1

і

І

м

І

1

'

гпиіпіи і ' 41 и „ ІЦІПІ III 4

нести море иа одну стопу ви- -

НІГ' ІГІ1ІІІП ЛМ''Ч І1''Гї І II II II V

імігль води

Хто є головою и Тібсті?
„ ТІОсті І1:шуе ТСІ„ с д1лаГ м

ма чотирнадцятий з ряду Хіп-ц- і

'уважаюл цього хлопця за

свого бога іі ного найлютіша

лрнмха є для них святим нрп-каао- м

для ииноішісшія її

Чи дощеві краплі мають ли-

ше чисту воду п собі? Ні

мати

говорено

Горейс І

маленького

кожна води со-!д- і в Лондона іграмч'ер тлі за-б- і

багато порошинок які кран здоронля випоїм лор-

ди и себе втягае коли паде а преімієр Чорчил

на землю з пюпітр я якої хильнув 0 ча

рок (склянок?) Цо канон чар-ЗиЬк- и

лоходить англійське І

соп делегатами П гопо
люди аналь)а- - імя Джонс? був ко-'р„- н кожним ва-бето- м

є дуже в (ікороль Джан !)'11е ддоропля"

урядовців
усі добро

иайлугша?

релігій- -

конфліктів

іпдіяни

чимяло

ргїітні''а

На%ЗГ2Г-"-- Я ЗВУЗИТИ

Машина
трісло

в

тропі
поліція піддержить

відібрав

викликала

ховався

югро?ами
такий Метал

??нку

11

перо!

411

котрий не знав ні читати ии

сати (він то мав би підписати

Ма-гн-
а

Карту) їй иокориишн Па

лію в 1211 році віл ішдаїі при

каїз то псе населення має від- -

тепер носити иріввиша Д:кол- -

епс як знак шо є вони його

невільниками

і
Чи потрібно людям вакацій?

- - Так вакації для людіпіц є

дуже потрібні її ще більше ко- -

риісні бо приносять воли наїм

потрібну розрнвку та успоко- -

єння нервів Кожна людина по- -

вшпія мати бодай короткі іа- -

кації щодна роки

ТОП СЛМІШ КЛІПНЕТ ко

аліі'пійний ношп'і король Ппе- -

ції Павло задержав падаль- -

ше Складається піц із 7 нар- -

тій з иремієроїм Максімосом

ПРИГЗДЖЛІОТЬ СКИТЛЛЬ- -

Ш Подає „Наді із Ар
ґентини шо туди прибула вже

і

третя грлла укр скитглпіія МІ

останній у осп є: інжичіри
артисти й фахові рзбі'гчкки
Між артистами соліст Піярчір
Гтіііііі

-п-
---х-пИ

-- -г

ли віза уряду!

Людина з Крилами

Будемо крила коли
це правда що в Аме-

риканськім Гелікоптерськім То-

варистві із Филаделфії Казав

Т Іелтекост голова
спілки „Гопі-Колтер- с" що вже
ви догано гелікоп- -

сот одноособовий

крапля має в А

інивав її

теїром б
(„водкою"

аа „за

ні

Клич"

парагвайського

„„ _ -

прнвноунаїю легкалад і літати
ст-№'шшіі- м -- 1 „г-тлі- - тл піл
лн'цу то набоки Крім того ' бу

дують маленького гелікоптера
-

на одну сопу то заступить
людям моторові ДНОКОІЄСНИіКИ

із землі Такими гелікоптерами

можна буде чюдорожунати ио- -

аітрям Коли багато прийде за-

мовлень то такого гелікоптера

можна буде купити за $750 за

штуку кажуть
А це що принялунатн до ллє

чс'іі замість старого легконааа

це прилад що має також мо-

тор сили 45 к сил важить тілі

кчі 88 фунтів і може летіти до

' м::' такил саміги двигун як

І IV І І II І —Ч ІЛ II ГІ1 І ІІІГ1 ІІІ1ІІІ1Іч" і х- - ч V

ізуютьдо ллечоті і можна нилі

дп -де петити на іпддаіі ич

милі а сідати на просторі ЗО

кніїлратоіпих стіп

П - -

А Чорнил Таки „Водну"

Під час бенкету н честь со-вєгсік- ої

делегації відвідуючої

Британію у сопєтськіГі амбаса

„„ свого поба- -

1еи 30 Стал}ІІОіМ у Ялті іі

Тсігсраі1і Ліптн це було за

а„Глосопетсік' лріьясшь

(у Ялті що Ті згадував при

„Л Чп1МІг „і і ІІ0К иротид

рус)Іилт нгідиисали Сталіиові

'ИГ--
Х „рЛТцсомєтсіки наставле- -

1х скитальїіш)

□ —

ЖИДИ ЗІРВАЛИ КРИТ КО- -

ЛІН:ЛІ Жидівспкі підводні

рсі!п'поіііоііери з лілиюї орі'а- -

цізлиіКі Гагана т"к знані жа- -

сж" підложили міну під бри- -

тмін кі:л коябимі „Омиен Пі- -

'''''Р" '
""Р-'"гр"- і

1ІЯ острові
Кіцр но тім як іпн висадіпі

І:1 ос'І1(М' зловлених лсрспіачко

т-щкі-
ют жид іпиіі'уі'лник

тн л° Палестини

ПОХОРОННЕ ПІОРО

АІВЕМШАШЕ & 80ІІ

Обслуга Амбулянсами

Приступні ЦІНИ

403 5апс11сЬ Зі Еаіі
ЛіпЛвог О пі

РЬопв: 4-2-
И5 — Не 3-57-
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„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК'
Одинокий український національний тижневик у Східній Канаді

Виходить кожної пятниш
МИХАЙЛО ГЕТЬМАН РЕДАКТОР

Річна пермпл&та в Книлі $200 у ЗЛА р закордоном 5250

Піврічна в Каналі $125 у ЗДА й чаюрлоном $150

Зміні адреси ьоштус 10 ц

Релакша іа оголошеній не візпошлас р)описі не звертає

„V К К А І N І А N ТОНЕ К"

'іЬе Опіу ІЛсгиіпіап Хаііопаї УеекІу Іп Каяіегп Сапала
339 ВаіЬигзі 51 Тогопіо 2-- В

Опіагіо УА 4133

РиІЛіміесі Кеіу Ргісіау

МІСІІЛКЬ НКТНМЛХ ЯШТОП

„ХРИСТОС ВОСКРЕС - ВОСКРЕСНЕ УКРАЇНА!"

„Христос Воскрес! — Воскресне Україна!" — чуємо часто

а (промовах з плятформ читаємо в українській пресі 'коли

приходять Великодні Свята щороку Хочемо вірити що так

повинно бути що страждання муки й кров не можуть пре-

цінь (пропадати намарне
І ось знову в нас велике Свято — Свято Воскресення Хри-

стового І знову ті самі слова ті самі надії ті самі сподіван-ванн- я

та сама віра — Це форма зверхня шкаралупа наших

завчених машинально повторюваних фраз А діла?

— Діла — зміст виголошуваних і писаних нами голосних

заисвшовань і кличів — ніяк не дають нам (потвердження того

що боно так може статися Може тільки про „певність" нема

що й згадувати Бо до бажання до сподівань до віри — 'іде

о

з

— іп о з й [„Якова шо взад хом н чинить німається
вішлнзаючого — так розумно їй по а- - Римський і- - іземлю !ним більшого як
ти щоб Україна Воскресла А чи є вона в

тамошнього Допомогового Комітету статті Драй пеоедав муки

Іїміїпрація" читаємо:

таборі „Лисснко" Ганноверу дійпі-л- о

кривавої бійки наслідок було багато іпора-не-ниї- х

факт таборі віддавна провадиться

пропаганда поділ скитальців православних греко-католикі- в

вкагзуе сііячаїми розбрату були не-українс- ькі

(Коли долучити зневаги тризуба

трету Петлюри справа набирає виразного протшукра- -

шського характеру додати наслідок заколоту
іпрнтримано українців зовсім непричетних

фігурують віддавна списку
домагаються чинники воєнних злочинців

справа зовсім ясною
Таких жалюгідних навіть трагічних випадків можна

багато Вони українську еміграцію

чужинцями Вони понижають нашу національну гід-

ність втихомирення українців втягається

югослапянську полінію Вони дошкульно бють

українській справі замішуються якісь україн-

ські чинники називалися навіть „Селянська
Спілка"

іири'клад України! Розбивання

рсілінваючі голови „націч гроко-катол- и

се

г„ „~„ „о „-- -л і и пп гт „_ -- „„„„„„ т- - на ча- -
л Г " П О П П

гану Там у на

І

іВ п в днях 9-1- 2 б м

до в чого
Той що в цім

за та

що

до того та пор

А ще що в

ряд
але які па осіб 'що їх ви

дач? як то-

ді стає
та

ром і тують

не-ое- д

'коли для
чи по

коли п них
хаіГі би вони

': Ось жра- -

інцін на дві собі —

— років

рогів ііа!іі'-- " чужпу агентів Цс не означає що ці агенти таки

куплені і'орітом це не що вони свідоімі то-го'щ- о

-- і'бтить не с ацо вони хотіли б такс робити

коли б уу'мі лі г '-м- !:о подумати та мали гаряче почуття пат-

ріотизму в г--
'-! серпі Ворог (підсуне їм кістку нез-тод- и

кістку українським сосолі „рятування Укра-

їни" нони рвучись за по одні з думають пцо Украї-

ну спасають
Вина тут у першій мірі очевидно таких свідомих чи не-

свідомих помін'Ннкін порожніх сил Коли нони агенти може й

платні то нони виконують негідну роботу до якої на-нили- ен

Але народ! Чому народ їм потурає й даєшся
їм замотупати в спої сіти? - Не маємо тут на думці народу
загалі а тих із поміж нього що мозок мають гнучкий і ду-

мати послідовно вміють — інтелігентних одиниць із-пом-
іж на

роду Чому нони дозволяють щоб їхнє оточення падало жер-тко- ю

ось-таки- х чи продажних елементів?

Зневага Тризуба вказує що а таборі „Лисенко" ворожі
сили при роботі Бо хто з українціі'в відважився б Три-

зуба ізнсва&катн? Але ж бо „Вісті" згадують також і якусь Се-

лянську Спілку це б то якусь позу організацію між україн-

ськими втікачами рка пальці також у ц:ііі по-

дії в таборі де було „багато поранених" мачала Цс б то ці-

ла організація треба думати далр себе схопити за ніс і по-

нести туди ворогам треба
Чн в такий спосіб Україна має

Чи Україна має воскреснути до нового державного жит-

тя й коли одна група наказом усім іншим буде заявля-
ти що „ніхто назовні не сміє України заступати тільки — на-

приклад — „УГПР"? ' мвн „Україна 'Бореться" з 1946)
Коли б така була "ч-в- а всіх державницьких ук-

раїнських груп — добре Кот- - ж цс „наказ" — зле Бо

таке може сказати собі й котг-буд- ь група Чилі же тоді бу-

демо від тих наших прадідів що до чужих

просити: „Приходьте нами бо наша велика й

багата та в ній нема"'3 Чи таким способом поступовання
— -- - і пустопорожчим патріотичним словоблудіем

державу воскрешати?

В Україні держава в уімплому була завжди В Україні дер
єіі тепер В Україні держава буде завжди й у майбут-

ньому Але завіжди вона бла нема її тпєр і може не бу-

ти й у будучому — держароч-- і УКРАЇНСЬКОЮ державою ук-

раїнського В УкпаїН може бтн гк і є держава
А до Украпіг'ої тгож'"'ч Але взаєм-

ним розбиванням собі голов недійлем? --то чеї ніколи Муси-

мо слухати великого укра"н~-кіг- о мігм"т°ля й патріота бл п

Вячеслава Липннського який нам сказав- - Усе шо --помагає

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" — пятниця 11 квітня 1947 Рік XIV ч 15

ПЕРСОНАЛЬЖСТЬ ХРИСТА

(За Г Е Фосдиком одним із найвизначніших америк пропо-
відників із журналу „Рідерс Дайджест" — Т Д Волохатюк)

завжди за достоїнство рез напрямні наз-н- и

за чання як от: не журіться по-- мї

за вислід то
шо ших ворогів Та

Той що ділить на до можний еплнз його окру-'н- я велич основується на що таке навчання зродилося

лбу перед Христом і по Христі ження Ніжність чуття перехо- - ности творити добро для всіх мякосердного ідеалізм}- - зна-То- н

що перегрівавши зріст та лила в ньому в надззичайну 'А сі ідеї — розумові та духові чигь зовсім нерозуміти йо- -

_

упадок багатьох філософій та симпатичність поетичний корні демократії та волі щ-- ~ го вено зродилося з войовгнн-іімлері- й

досі має нелеремеж- - Фактично-- ж Він збуджу- - їх І не „смиренний та чого наступу Христа на мора-ни- й

вплив на світ мусів бути вав у людей таку без- - лагідний поставив тіеред дієтичний У су

великою особистістю межну вірність що вони світ найбільш радикальну фі- - часників стрінув Ісус етику
Звідкіля-- ж узялася думка про 'йшли на омерть за Нього а в лософію особистого та гро- - правил та приписів які як ка- -

Нього як „смиренного та ла- - інших викликав таку страшну мадянського 'же жидівський учений д-- р
Аб

гідного Ісуса"? Чому представ- - ненависть що вони вбили йо- - Хрнстос говорив іпро і рагамс рішали „не про великі

ляємо ми собі його як секти го Із тих що ненавиділи йо- - захід сонця про пастирів та життєзі спрази тільки а розво-ментальн- у

людину? го одні називали його бого- - сіячіз про ціну воробців лилися над
Сентименталізовання Христа хульником другі у торгу і латання одіння Був по 'справедливого як са-доен- ть

новітня річ як і деякі союзі з діязолом інші казали етом найбільшим мнетцем у мовдовільного заховування іпра
інші иоеі погляди на Нього шо Він „не три собі" або „ша- - приіпо вістях любителем дітей вил була для Христа незноси-Доперз- а

наїприіквдці сто- - лений" ніхто з них приятелем забутих та мою

літпя нгіпр зродилася дум- - холи не думав про Нього як лжуваннх Однак порівнанкя Отже в противенстві до по-к- а

що Христос міг не бути і- - про надзвичайно симпатич- - яких він ужив про себе само- - верховности правил та приии-сторично- ю

особою а мітично ну" людину Міняльники яких го відкривають нам щось біль сів Христос до життя

ю тільки Хоч по правді справ Він з притворів Святи- - ше: жениха лікаря запальнії- - внутрішно справедливого що
жні учені не брали сього тіог- - ні лицеміїрн яких Він бичував ка камінь Ми звикли До пер- - вбиває — бо не ненавидить і

ляду серіозно Жидівський
і

жалким осудом мали перед со ших двох порівнань Світлістю не чужоложить — бо не пожа-стори- к

йосиф Фтявій шо ро- - бою зовсім інакшого чолові- - свого духа надавав Він жит- - дає в противенстві до негатив
лився в Єрусалимі 37-г- о ка А коли Христос звернувся тю своїх учеників ясність ве- - заказуючих законів

по Христі в одному уступі в до еояків яких вислано щоб сільної гостини і був Він лі- - стос закликав до позитивного
якого автентичність при арештували Його і Се карем якого головним стараи активного ентузіязму
чини сумніватися згадує 'про і я за ким шл-кгєте-

" то вони ням лічити ду- - до справи до яке під- -

треба РОЗУМНИХ ДІЛ! і чуття глибини серця Ісуса подалися і попадали на Се його приит- - вище себе самого
непереможної ступ звали Христом" для нас Та Він називав чогось во- -

на

того

„поскресения"

лжечпророків

свої

куди
„воскреснути"?

кращі ходили

земля

дурним

чу-

жа

Ідея

сторик Тацит пише про себе також запальником: „Я но садіе якому віддає
і

Так1! оповідання не зроджу- - і

ста якого прокуратор Понтти ____„' прийшов кинути огонь на зем- - бе з людей не встані поз
ййпиа Піігт#й" Бмігії ітьии тіг „поетичного

_Ч ІИ1 ІКПЧП чгіііу 1 А уд''д „-"- ' '-- - — ІШІіЬІ Леї 1 1 2Л ІІіиріЛ

круги факт
більш

цілий до

певні

навести коми

'польську
цілій

означає завжди
осіачає

хитро

і і

народ

були

правігти

миж своєї

на

чар"

Ісус"

цзіти

ні- -

сказав:

хворих

„Хри- - воно
(Ніхто

Намагання затратити
нина в міті невдало однак
сентименталізовання Христа як
лагідного милого ідеаліста'
здобуло собі велику ИОПУІЯО- -

ність Та воно теж новітня

річ що залишається в яскра

до поглядів
які мали про Нього

вісної Церкви

РУ
Всі ті факти своє зна-

чіння і в сучасну добу Ниніш-ниї- й

світ проходить борбу двох

сильних і іпотивних одна одній
(

традицій Сучасні тоталітарні
па га ГПЯ ТТІІИНН ЖПП

справж- -

уіпаде
Ві абсурд

стоких цинічних характе- -
' правдивс-- п Його найбільш вимагаюча

минувшини Другу опадшн

ну перебрав західний пр-ивдлиі-
юго

Хоиста людства і
од жидівських пророків

та з найліпшого ма- - мїі иии
ЕРНЄСТ Ренаїї у : няЙОГО КОИТОМТ

„Життю Ісуса й смепТь та
гяп V ІЙЯЯ ппімянтнино іПортн- - і

' '
і тя обох досягнень

Христа: „Його
ча та без сумніву Христос за мо

люючий вираз обличчя де рального закону в пе-ко- ли

появляслся1 серед жидів рестулникн жнуть посія-ськ- ої

викликали непере- - ли і брехня не тривати

мі — будуть наші — геройські та жер-

тви крови й в нашій шарпанині — назвою

— за незалежність Рідної Землі

історії українці не хочуть учитись хочуть іпригада- -

ти й до розуму навіть недавньої нашої героїчної о- -

во- -

чи першої доби державности І- -

і ворожої й своєї

- „а як каже Вишня устами

—

Христос Воскрес не щоб ми декля

мувати сценах і його ймення наших

бути бути „ра-

ду

серед
такої нерівня

писати:

люди- - пезні Ріого

людської

революційний верніть другу щоку
всього єдина

історію здіб- -

--
маємо

одних легалізм своїх

радо

життя

дрібничками"

життя

XVIII одначе

взивав

вигнав

року ности Хри

немає життя
було життя

душі його
охоти силою

нас?

тоді

ладу

Назаря

вому

мають

ПТ1ЛРМНСТ

нотою жити вимогам
кої етики подає

проти вила со-'назив- ав

свою важ-- ' вершенні ваш

совершенний!" Нази-д- е

сей камшнь вати мякосердною
кого він сентиментальною

Г6 ого"-
-

був певен то романтичною Вона

сла ідея
рів

ШЧН1-
- жиня клі

наш

світ Сентименталізовання могтній був

пцо покодиті певної
СВОИОМу КОНВСНЦІОНЗЛЬ- -:__ ітятртнинпії поглл- -

яке він чапи- - иою моральністюТаУпиг „нян ЖИТТЯ

мила вда- -

теж захол- - стояв світ

іщо якому
шо

раси може

великі хоч чили
майна іпід „бороть-

би"

Не
собі взяти

ділом Отаманщини Нього
ших князів бояр української

там багато дій тут багато крови
все" Остап атліянтндяннна до

„чухраїнця" „по-дурном- у"

для того мали що

надуживати для між

у

у

я

ворога

ву б то до ради б

впійсь себе а не ворога по лобі набила б У

треба скорих рішень бо того чи а не

мусить одної

що з

голосити

□

— будує

сі- -

і любіть за

го

на

і- -

брата

гидкій

?лагаемо

лю се не лагідне завдання — по та- -

І а має ли вона не пра-Іх- о

шо стало Нього І а „Бувайте
себе та як Отець шо

ку правду каменем: „Хто віпа- - на небі

— сю етику
ся а на — ро- - вважати та-

та
науки _

в

і

того до —--- - —

п-- п

„ в Євачге- - правил

зує

які —

па

ліпх лгмкн про Нього як а ідеєю

сонліности яку треба жаліти життя ніде не

із-з- а її терпінь" зовсім немає виступає яркіше як

В"!ч стрінув Хрест не тому них зносинах між

люднми Ми як і
що його поклик ло су-г- о

народу потерпів невдачу а часники маємо рід

тлм що був успішний „На- - етики опертол на

Р!с паю Захват Якщо ми мажемо числити на

з гкнім загал приймав його від людини то

навіть невигоду не- -
--повинні бути пристойними суп

V для Ньоо Роти 1еї — так к'аЖе наша звн

Віч сказав своЯм іеникам чанна мораль лристос тошов
_

ків і --православних може бути очевидно тільки з 1919-2- 4 не кажучи вже про на- -
1іл)-„и-

ли ч0В1іа лЛІЧ далеко поза таке розумовання

!ірнкраіпсну
одними

свою

по—

одної

жава
не

народу

та

погор- -

ся

противенстві

МІЖ

Від

героїчних

людей Москви

пер- -

так люди тиснулися до Ньо- - ьудьте сказав він

го" Б?гато тисячів нагоду зіб без огляду на чи інші при

ралостг т?к шо напитали одні стойчі чи ні Ніколи не позволь

на одних" — записано в Єван- - те на те щоб ваша справед- -

геліях

Одного разу відійшов Хри

усобиць Бо учив — НЕ НБНАВИСТИ! Тре- - стос гори щоб

ба забути за все інше як побічне 'таких страшних хвилях від товпи а коли Ірод Антн-я- к

Оіця теперішня — і спільним фронтом до змагу за воскре-- ! па театрах Галнлеї знепокоє

сенігя України стати І фронт цей ОДНИМ ПРОВОДОМ очо- - ннй звітами які приносила йо

лити — Не проводом бо боротьба— насампе- - му його поліція іпр о захват

ред — за відібрання від землі під будову — кий викликував Ісус серед на

вимагає оного команданта не „ради яка закн яку шула в за ним щоо ои

прийняла наперед засідала і нарешті пе-розсва- ри

від не

радити"

Провщ бути ОСОБИ а української

особи нікому живучих україн

лолуїмяяке пожерти

принципи:
Він

розібєть- -

°тц"Пер'

ПртйЯпЛ!ШИа

боротьбі

ярииіи-ок- в

узвичай
щоденних

жидівсько Христові
звичайний

взаємности

благовістя

ппрнчннювар

те

Хрнстос ДЮБОВИ заховатися

фізична

дійсности

ти Його то лристос вийшов

поза межі жидвської терито-
рії на поберіжжя Тиру та Сн-дон- у

і там пч читаємо ввій-шо- ч

о одного дому де бажав
щоб ніхто не знав про се"

ців — своєю родинною традицією своїми звязками історич- - Від самого початку його бла-нпім- и

з Землею України своїми ділами в минулім розбудову- - гов:гтншітва популярність Хри

вапні Держави Такій особі є найбільша можли- - ста непокоїла владу а йому

вість що велика більшість зможе без (Пониження себе підчи- - самому спричинювала клопіт

нити Загальна піддержка для такого проводу і праця за Щобілнше нарід

серцях римтя

та місце

убити
і"~

залежала від поведен
ня інших свою влас

та Лю-

біть навіть тоді коли
навіть

тоді коли клянуть
Таку ідею жит

вя поставив Христос пе

ред сей світ

на добру волю сіправсд

гру зо сторони інших ча-

сто не треба числити і
я-ко- го

задля ми

нашу власну лиху
та немає

на тоді людство
далі як досі: впда-- I

вати лихом за лихо

ва ненависть зро- -

стояз за насильство
ного вказівками — може бути наїноілшіа можливість Христом Пог- - виклику в атиаде кривду Одино-щ- -

Україна воскресне Ба тоді напевне Тоді на- - ляд Нарід рятунок із того
устами не будемо хулити ані Бога ані цс будемо оду- - тіяз уса _ кого колеса у тих

рюватп влгісного народу (хай і несвідомо наслідки одна- - став для нього і'
від-ко- ві

— свідолго чи і та і піс- - піддати свою ж влас
Оцей повинні ми собі для дальшого нашо- - ля гоаори'ну ідею життя

змагу за незалежне життя України нагоди ли ЕОНИ на раді: „Коли етичним ворогів
тогорічного Воскресення А тоді

її

оставимо його так усі увіру- -

зможемо з чистим стмлінням і варою в ють в нього прийдуть
наших и

ВОСКТРС ВОСКРЕСЛА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

українських

представляти

справедливого

слмхавйого"
пристойність

пристойні

колективним

постано-род- у

Української

ни и у нас

і

щоб Та „боїя- -
- і - „

Заховайте

ну ідею характерности непору-шено- ю

незалежною

вас
благословіть

вас

І справедливого

якраз
жорстокий в яко-

му та

лнву
для

якшо сього оп-

равдуємо во

лю нелюдяність на-

дії краще Бо

робитиме

джуватнме кривда
ось-д- с до самого кінця

воскресне! щ0 жшівським роз'к„й зачаоова-аїим- и

травестія правди" лежить що
бо хрнстос небезпечним шеребються через

несвідомо) „архієреїв фарисеїв" 'мовляться
закарбувати восвресЄння справедливого

го з своїл мірилам своїх
Свята-Роковн- п Христозого

„ХРИСТОС УКРАЇНА!"

братерство

чарівником

непереможною

заберуть

нарід" Отже нарадились
йсго"

'ливість

не-

навидять

ненавистю

насильствам1

Лазаря
визвольного

-- П-

„Ллід з Британії

Допомогове Т-?- о

ЛИСЬ нгроач И['сшіваш і"- - В ЛОНДОНІ заМОЗНЛО ЦІЛИЙ К0- -

го ніччю в Гетсеманськодіу Са-рабе-
ль на перевіз із Англії

У багатій хліборобській їxргїні навіть за царів білих вді де кпхто н? міг стати м на 5000 дітей нопразего ложа
ба"-апо- х кемпнах селян зудилось сало А тепер за царіз чер- - перешкоді А після того як в}д брнтійскких матерей яких
ноні'- - "країнг з голоду не виходить Кочовики бач доконано страшне діло на Гол мали від американських воя-хтбороб- ів

вчити як хліб плекати го(Ьті ічоли люти шо ?:б-ал- н
кга-кігрі- в під час їх постою в

!ся т?м а зидозииіе побачили Британії Перевозять їх шсб не
Комуністична „партія" з Канаді це не є політична шар- - що сталося то відходили бю стали посміховиськом в Англії

ті-- т--- :нші політичні партії в Канаді Це інтернаціональна чиея в груди" Що-- ж до крику- - Адвокат Т-в- а каже що та- -

--V— -- ! и--- л організована група людей яка має в лляні масо- - нів шо на Пилатозому суді ких дітей неправого ложа зід
_

г-'Ск-
тно І з тої тільки точки треба на ню дивитись горлали Розпни його!' то ніґрів є з Британії 10 тисяч

були се та слуги" їх- - Половину з них до
Мікрофони для підслухузчкня розмов мікрофони! — у по- - ні Америки Корабель обіцяли їм

обеднуванню Уктїну усе шо по-- мешканнях червоними до на переговори

на- -

Війни"

Нігерсіе

увались'

„архієреї відсилають

запрошенігх

христовою

міжусооиш

Сентиментальний погляд на датч л0 дегятюх місяиіз Пя- -

людей оуйнус Кс- - союзників Москви А п союзники таки як добродушного а- - --звелтмагае розбиванню українських — Україну" про мир — західньх Христа ні цим зацікавилась і

ли не будемо цієї аксіоми (незбитої пар-ч- О придержуватись дальше себе дурять що з Москвою можна щире до чогось ле непрактичного ілеа-п-т- а 6улє збирати фонди на цю ціль
лусті" будуть наші вигуки „Слава Україні" й пусті — хоч путнього договоритись повстаз до великої міри че- - у ЗЛА



зЛ- - Сторона 5

ВОСНРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО

ПОШУКУВАННЯ

МАКОВСЬКА Вікторія на

скитальщині — пошукує Галю

ҐУЗДУ ВОЛИНСЬКУ виїхала

з Залііщих у 1912 році до Ка-

нади і Дмитра ВОЛИНСЬКО-

ГО ідо виїхав також у 1912 ро-

ці до Канади По адресу до:
А Аіаіаііг со ОЬеІпіску

Фіпопа Опі Сапагіа

ЛЄВИЦЬКИП Іван — пошу-

кує свого брата ЛЕВА ЛЕВИ-ЦЬКОГ- О

сина Володимира з

Гаїв Розтоцькнх пошта Заліз-

ці пов Зборів Европ часопи-

си прошу іпро передрук Адр:
і Їеті1ку Гіпопа Опі Сапай

—

ЯПНЮ СМЕРЕЧИНСЬКУ з

Надвірної - пошикує ЕМІЛІЯ

ПОЛАТАИКО:

Сусідів ОСППА П МАРІЮ

МИСЮКІВ із Галича — іпошу- -

кує МИХАПЛИНА ЮРКЕВИЧ

заїм Кузьма По адресу до неї й

тої над нею вдатись до:
V СЬаЬак 367 РегІЬ Аує

Тогопіо Сапада

ОМЕЛЯН ГЛУС на скиталь-

щині — пошукує свого дядгжа

ПЕТРА ГЛУСА з Білявців пов

Броди По адресу до:
V Зуіук 218 Нигоп 81

Тогопіо Сапайа

ТИМОЧКО йоснф на ски- -

тальїшнгі — пошумє СТАРУ- -

Івана й односелтчан із села

Боезкиия Виня поз Ліско

По адресу:
]оі Буку К К 3

СаІЬагіпе! Опі Сапа6а

БАЖАЄ НАШОМУ

ВЕЛЬМИ ЗАСЛУЖЕНОМУ

страйк телєфоністів —

Провідники шіерик Федерації

Телефонічних Робітників від- -

кинули прохання уряду щоб

заждати ще 48 годин і лрого- -
лоснли загальний страіік телс -

1

фоністів замовкли лри березі Пол Африки ні при

страйкують біля 300 тисяч ро-Івхо- ді до Тиїхого Океану вн-бітни- ків

Зачали в східніх стеіі бухло повстання про
тах і постуїпінно кидали ира- - ти французької влади Фран-ц- ю

вздовж і поперек ЗДА У 'цузи дивуються що детіліки в

Ню йорку змобілізовано 12 ти франц 'кольоніі вибухне заво-ся- ч

поліції для пильнування [рушення то скрізь замішані

ладу

Іігдо-Кнт- аї

беруть
ОЛІЙНИК ВАСИЛЬ Пет'у франц урядів Парижі) При

— пошукує: ПОПЛАВ- -

Василя Павлу- - на Мадагаскарі

ного Михайла Мінг президент пов- -

іВАНЦІВА Омеляна сила

кз ДУБАЯ Михайла сина Ва- -

СИЛЯ: Онуфрея ХОМЩЬКОГО
--еі з Отиніі повіт Товмач

По адресу:
А Апіопіик 59 Ате

Тогопіо Сапала

ЗНАЄ — де знаходить

ся ЮЛІЯН СИТНИК із

Струсовз або він цроха- -

ю таскано зголосити на

V? 320 Е — 271Н ЗІ

Не Н Т

Стриї Петро й Ілько тсіпер на'

скитальїцнні — АН

Хто

Р

езет і

— 1 квітня

НЗ

' -
миль довгім остро

-

станчаї Віет Намез

в ще вересня
хоч

5 тисяч миль (І

вдають що

син

рз то
(зв піт"

'і 1- - Го Чі

Юр- -

Дегвеу

ХТО

родом
салі

адр:
Дагвша

Тогк

від

сти

зав

повстання ко- - витися

ПСпії

НУ роду яка до молодиць виїхали до
мешкала в иії але потім сов уряд видав

Ню Порк Важчі справи про її шо сов

раню Американські виходити заміж чи

прошу тіро передрук належ- -

ність відішлю відворотною пош

тою знав би прошу згол#- -

сити на адресу:
Кигтап 244 УГеШпеїоп Зі
Кіпїіоп Опі Сапайа

ВЕСЕЛИХ СВЯТ

ЧОСКРЕСЕННЯ

за-'л-
ає Приятелям

Одичочі'й у Тог-онт- і слеці°ліст-мгсажлс- т

377 Зрайіпа Ате АЛ 0Л1

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" пятниця 1947

ВЕСЕЛИХ СВЯТ

П АНТОНОВІ ГЛИНЦІ

ЗНАК ПРИЗНАННЯ ЙОГО ГАРНУ ПРАЦЮ

Телефони

тубильців

Кпу ішігтшіиі Кппту

тдДЗҐЗСКЗрі

На тисячу
ві французькім Мадагаскарі

комуністи (Одночасно комуні

реопублики

мни

край цепі віддалений
Мадагаскару

учасп

[ігадують французи „кло-СЬКОГ- О

лредска-шин- )

брата

пошукують

підсичують

'логіка на світову

КУРМАН Брнта-193- 8

Бруклнна

громадянам за
боронено

Пацієнтам

АНТІН БОЙКО

слідувань" франц Ма

дагаскарі

-- □-

РОСІЯ НЕ ПУСКАЄ ДРУЖИН
БРИТІИЦІВ - За декот- -

рі брнтійські старшини пожс- -

Росії Пятеро таких І

чужинцями Нас- -

лідком того Москва на лома- -

ггння Британії шоб випусти
ла свотх гмуж'в Британч

відпогі-'л- а

що не може того зробити
бо Согєтський потребу-- є

всіх рук які має (Очезидо
Москва не хоче пустити Ев-поп- у

г

нових 13 свідків її
нетіїьннчу

І

'-
і

і — П— і

ПІДВИЩЕНО РЕНТ У КАНА- -'

ДІ — Міністр Счарбу

що рент помешкан
ня піднести на 10 -- а

самохггінні помешкания_ГЗ кім-

наті чи як і купальня')

ГРУПА РУДОКОПІВ

Остерігають Перед Війкою

Щораз ивніше зачинають го
державні провідні му-

жі про загрозу навої
А коли так зчаста говорять
то напевне виговорить
Премієр Туреччини Рісеп По-

кер сказав в Ізліірі до груші
торговців: „Це цілком можли
ве що ми можемо збудитися

котрогось дня із й довіда-

тися шо ми в війні" І дальше

говорив:
„За теперішніх обставин ні

котрий наш нсликии сусід не

проголосить шини Це абсо-

лютно певна річ Але сьогодні
льогіка не вистачає Ми

не можемо судити про все иаїгістР ІШ"Н Бразилії зиігоии- -

тім

у й

р

у

--

власної
ки" Бо й коли

може іприіступитн до
„Тому ми мусимо" - гово- -

рив Премієр -
напоготові"

А ось у Бразилії се- -

ІР--' ж ж уяг к ж ж :ж сг ї

Ікпрім і)мна та про

ШН ЕІШ -
—

ОК 028С

-::ж -ж - -:ж -г

ПОСЛОВІ З ОКРУГИ

ВЕГРЕВИЛ В АЛБЕРТІ

НА ЗА

ХРИСТОВОГО

ІЗ СХІДНЬОЇ КАНАДИ

СЕНАТ ЗАТВЕРДИВ ДОПО-

МОГУ ГРЕЦІЇ — Сепатськігй о

мітег закордонних о-доб-ри-
в

13 голосами 0 Труї-

м а нону пропозицію для Грсці- -

і її Туреччини іпрніиіііяиніи та

}ку поправку що дає Союзним

Держсіізам обможепу владу
цім іменно: коли За

Збори СД повідомлять

третинама юло- -

І сів або Рада Забезиски еїмо

ма голосами з 11 шо Союзні

Держави є саіми дати

таку поміч й Туреччи
ні то ЗДА свою допомогу опи

ігять

Ґоес Монтеиро б мі-- і

коьі " И Ріо де Жа-- '
'"сиро- - „Бразилія гото- -

ла" При цілі покликався Сена

Т0Р "а осторогу- - президента

ЗДА Трумана який сказав шо

настала потреба рятувати ци- -

вілпзанію
і

ж ужг уж- -чп я- - - ужгж-гя- т

та ж) заплпь за нас

ЗЯі2 }У1ЯЯ зт ж
1УА 0700

полол КОММІ

М 4539

-ж-'жчж- :-ж' -яс - - -- яг--

там до неминучої третьоїпхнув Німеччину в безнадійну
мунїсти з Москви) Комун ча-- ! війну то хіба в була яка світової війни Всі знаки вка-сои- ис

Парижі „Ль'ІОманітс" знаючи силу Брит їм- - зують третю війну

протестує проти „диких пере- - і знаючи шо Америка тільки бомба її

з

декрет
часописи

влади на

нились

женитися з

до в

ісовєтсіжнх молоділи

Союз

в

про
страшну систему)

Абот
о-голо- сив

за

можна

там

ворити
війни

сну

сама

ослові нашої льогі- -

Птлєр мовляв

війни?

„бути завжди

сказач

Щ ПРОДАЄМО: Крамниці та

ж:жж 'ж:ж:ж

'випадку

двома своїк

Греції

Т"и
мусить

:?в':ж

запізни

Доми Готелі Фарми

Тогопіо

1ЛЛІИУК

аирав

проти

гальні

метані

натор

атомна

війни

Акри

КОЛИ МАЄТЕ ЯКІБУДЬ СПРАВИ ДО ПОЛАГОЛЩНЯ

В ОТАВІ ПИШІТЬ В СВОІЯ РІДНІЙ МОВІ НА АДРЕСУ:

САРГТАЬ зектхсе аоемст
254 ВАИК 5Т ОТТАВА ОМТ

Ми подаємо всі і:'формгпії в справах іміграшйлих пома-
гаємо вибирати лзшпортн для виїзду за границю приго-
товляємо афідагіти для скитальнів і алліації о пермітн
посилаємо гроші до краю иолагоджуємо стгрокраєві
справи спгдчокі добузгємо метрики уродження й шлю-бі- з

заступаємо в спрагах старечих пенсій лідмог для ро-
дин і в других справах рядових Обслуга швидка й сум-
лінна Має-у-

о зеязки з нершоряхчими адвокатами в Отаві

Рік XIV ч 15

БИЗНЕСОВМЯ

ПРОВІДНИК
по

ТОРОНТІ

ІШ85ЕЬЬ М Н'180N
КБАЬ Е8ТАТЕ ВКОКЕК

М ІЮЛОШІІІІСЬКІІП — ВЛАСНИК

Леми Фарми Піпішси до продажі

ренту або заміни

Коїиионір Чмш Лфідміті

113 Коусв Ау — ЬАквііДе 4711

ІЗІячішсію вечорами

А ТУРЧИНЯК
Пласірвапіи Сто о й Мурувати

исглою Усі робота гарантована

Оцінка безплатно

48 КиаЬоІтв В(і— Те!- - КЕ ЗМТ

Укр Кравецька Робітня
Чистимо Гі прасусми мужеські Й мі

ночі олаги а також робимо іюві

на замовленій

О Вочяннгий власник

21 Оиевп Зігееі УГвіІ

Українська Фабрика Меблів

ОАУЕИРОКТ ТіРИОЬвТЕКХНО

олшшік — нплапік
Чепірфщи-крігл- а Гайани й ш

Прохає відвідати То Чоя ЬО 0651

МЯ Оатепрогі КоаЛ

ДУПЛЕКС НА ПРОДАЖ —
Зараз спроваджуватися доліт
ній дуплекс 3 кімнаті й ку-

пальня Гір і Доверкорт
Дуплекс у знаменитім стані

гараж Ціна $3000 готівкою

решта на сплати Винаим горіш
нього апартаменту оплачує:

соду рати відсотки податок
і $150 стягає з мортґеджу річ-- и

Телефонуйте: ЇХ 4236

АНТІН Г О П К О

Одинокий в ТоронтІ
Спеиіяліст Масажист

Пиііч)г мігіАпи кгл)ги г паратіж

ревматизч Спь крилем і т п Ста

вил Сашіи й пеіи Пагато приінлю

іт пацігігтіа

377 ЯраеІІпа Але АР 0994



Сторона 6

ПОШУКУВАННЯ

По адреси тих ідо нижче пи- -

шіть до К У К подайте число1

що коло вашого шукача і вло

жіть марку на відповідь Адре-

са К У К:
Чкгаїшап Сапасіїап Сотгонсее

701 Мсітуге Вій'
ШМИІРЕС МАМ

5275 Король Марно з Вільхів

ця пов Бібрка — шукає Анна
ГУЗАР

5276 Пилипіва Михайла з У-лнчн- ої

її Дрогобич шукає
Д-- р Іван БАДРЕВИЧ

5277 Гаврилюка Мсия Кири-

лічна Газріпюка Трохима Ро-манії- ш

Бннидиіннна Миколу
Якозого всі з села Дзірці Зас-лавсько-

го

уїзда Волинь шу-

кає брат Панас ГАВРИЛЮК

5278 Коломоєць Іван із Малої

Білозірки Метітолільсікого
у-їз- да

лист від ДРАНІКОВА
5279 Стрия Лапчака з Бере-зівськог- о

повіту ш кас Сте-

пан ЛАПЧАК син Теодора
5280 Яикевича Якова з Волн-н- я

теяіер в Гагіфаксі Андрей-чуно- а

Михайла і Федора з пов

Кобринь тепер в Монтреалі а-- бо

Отаві — шукає Кості ЯНЦЕ

ВИЧ

5281 Гогуша Федіка Івана

Юрка Петра і Павла всі з Вер

хати п Рава Руська шукає
Мнхаїйло БАЛУХ син Юрка
5282 Наумернка Теодора з

Пісків Нових п Косів (Бересті

над Бугом) — шукає Степан

ДАІІИЛЬЧУК

5283 Фаічаса Миколу Проток
Марію Васитя Кшула п-сі-

з шов

Снятинського — ішікає Петро
КАСІЯН

5284 Гнсюк Теклю Кнрилюка
Аігтона з Тернопільщини — шу-

кає Розалія МЯЗГОВСЬКЛ

5285 Ваньку Стефяна і знайо-

мих із Оуролопа п Ярослав —

шукає Олекса ГУР

Рідних і знайомих із Лол-ким- ь

п Ярослав — шукає Зе-іг- о

ЦІХОВЛЯЗ

5286 Потребсігка Євссія Стс-пании- у

Андреївну Тарновську
і

и сина Володимира Макара'
Потребепика Оліг' Гаїпанкж—

I

інше Валентин ПОЛІІНЧУК

5287 Ма"-- " ч"і' п Миі'ол із

Гіаібковгчіь н Баппорої Лсім-кіници-
иа

шикає брат :ок Та

коїк Куп
1 1" Федора з Глбко-псц- і

5288 КУБ'ЛЬ Михайло чять
Ситій Миіхрійтл з Тратотоки
їй Зборін шукає вуйікл Сигі-- н

Миколу
528е) Роос Марію дочку Сте-

пана з Чорнове ці тенор п Мои-трєіі-
лі

і пук 16 Рімііія БРАН-ЧП-
К

5200 Кталь Параску із Стоп

пнім п Раїсхін піучдє Тетя-іі- "

ЧУЧММІ

5201 Осі м"іа Ьмнп з Бпбрів-і- ч о

п Ярослав іііукі? Юрко
ЛЖВЛ

52П2 1кі"""г чи Гнклвого

Григорія Угпреш п Голочок

котоЛиюічі ппчаб Іпчі

КМ1ІІЯР

520} Ріїнич
і чн'і юіц р

Г імчічозл п Гпте1 ч і ш-кі- є

Гршоріи САВОЧК

Рідних і знайомих із Ссра-финси- і
з

п Гороіснка шкає
Марія ПЕТРЛПІУК (БабіїїО

529Л Пилипіва Антона з Згін

конич п Городок кою Лі по-

па — шукає Антін РОММНВ

5295 Габу Стсфанл і одно- -

сельчан Юськовнч п Золочів

— шукає іпан Є і ігФ-мі)- і

з Ясеновець тепер в Торонті

шукає Юрій ДПРІП

5297 Степана

Кушнір Парані-кх- ' з Шумляч

шов Підгайці шукає Роман

К'ВАСНИЧКА

5?9Я Гусак Анну з села Кін- -
"„ське коло сянока — ипкає'

хайло МАШЛЯК І

5299 Камінсккого Михайла з

Мельниш п Борщів — шлтсає

Ольга ЧОПИК

5300 з Яико-вец- ь

п Жидачів десь в Албер- -

ті — шукає Анна ПЛЕЦЬКА

5301 Цшірського Володими-

ра з Неззиськ пов Городенка

тєпрп в ЛавсЬнні Май — шгха

ють Дмитро МАРУШАК і Ікан

КУШНІР

5302 Тимкіза Михайла Гри-

ця (Юрка) ІЕЗча і Анну з Са- -

джази п Богородчани - шу- -

кає Михайло СОЛОВІЙ

5303 Рідних і знайомих з Під

уонастирок п Дрогобич ш

кає Михайло МАЦЬКІВ

5304 Гатвіпа Теодора Байт-іс- р

Берт род Галзіц випхали

з України 1933 р тепер десь

фармермоть вони німці хто

знає хгн зголосить до КУК

5105 Рідних і знайомих

Гпрштина п Рогатич
_
ппкаєих в Канаді

Микола 5336 СЕМКОВИЧ Михайло

Килі

5306 Юрчезич Марно з дом
Славсьча з Могильниці п Те-ребов- ля

- шукає Франц ЯВОР

СЬКИРІ

5307 Марунчака Андрія Цю-пгч- а

Петра га знайоліих із Де-лешев- и

і Колінок шкає Д-- р

Михайло МАРУНЧАК

5308 Соковського Володими-

ра в Лондон Онт Ст б

шукає иснп ЧА11Iіькип
5309 Кізима Петра з Віща п

Бережани — пі} кає Петро К1-НАІ- ІІ

із Поручина
5310 Тимофія і иоси

фа з Гсрмамвки п Борщів —

ипжає брат Андрій

5311 Шиїмонятса Оіюфрея жив

в Гемилтоні — шукає Те-одо- р

5312 Дороша Василя і Мич--о

л- - з Яноріїчцнни

ВАСИЛІВ

5313 Фаріона Івана з Богатко

і'ць п Пілгайці — шкає
Володимир

5314 Лукзііієвич Евгенію з Но

°п Стрільна п Дрогнчин

Корогиича із села

Клепці на Поліссі - шукає Пав-

ло САРНАЦЬКИП

5315 Приплу Івана з Молодо і

ва п — пі-к-
ає і іетро

КАЧМАР

531 (ї МоГісснка Ніфона Прі-спч-- у

В'їчтора Севастіяна Бон-ларсіг-
ка

Ппкнфора Дареііка І- -

пана і'сі Жидівської Греблі

кр'ічіп - шукає Іван ДАРВН- -

КО

5317 Мастеля Петра і Елсі
з-оічр- угн

також йогана

Пулнха з Одещини — ні)-ка-
є

Поз еф III ЕФ ЕР із скитальїщини

5318 Ромашока Василя і

з Устя Єпнскопсікого повіт

Бортів десь в Едмонтоні --

шукає Олекса РОМАНЮК

5319 Марію з дому По-и- )

з-се- ла
Міинн п Яворів --

шка€ Микота ПОПА брат
5320 Шльг Івана з Саімострі

Дії шуліє Тамара
ЛІВІЦЛ з доц Петрів Стов-

пи н живе в Торонті

5321 Інаичка Івана Лріона

Коні пчка (іирапосл сияще-ііпч- )

неї з Но іти - шукає Ва-

ги її СМУТЮК

5322 Рідних і знайомих з Ка-

на іі ч Ріпною шчічак Петро

1 ІСЬКІВ

~ Я2 3 Микснока Івана Брик

Стофшіїо Лпкоікікл Степана

Теспок Аіін з д Дохтич Вар-шапсіко- го

Юзикд Джуса Длі

Кою п Скплат — шу-

кає Петро ЛОПУХ

5324 Долніц Трохима -- - ни-

кає сусіт Григорії! ЛЕГВ1Н

5325 Кум ара Івана і односель-

чан п Вслссшіш Дол п Над-нір'- М

кає Василь ПОДО- -

ЛЯПКО

5326 Розллія і Альбінл Люс

шукає Д-- р Дмитро БОБ -

НИМ

54 Кпслюкт Яоза ?лч
ки п К'очсіі пп-ха-

е Петро

СОКП з СИютнч

топчака 1IЧоу і Михайла

з Сботоза ті Станисллчів -
„ л гппчтлі''

ш чіь імЧ і лип іліуп
532П Мічаревича Загарія Ічр- -

на з Розумніші Білоцерчів- -

ськіги ич-- т мтіцина —

кає Раїрчтича ЯСІНСЬКА

5330 Габуру Володимира і

Маопо з Вінчерова пов Новий

5295 Чамбула Іван і Хндрій зам Мандюк ~ в Кл-вуйк- и

Теклі Бхковсьчої віігук- - наді Дорию (з родини)

ніться я на скиталіщнні 5327 Рідних і знайомих із Си- -

5296 Диріва Миколу і Дмитра і опасьча Нижні ого п Стрий

Лозинсьічого

—

ічн

Малігка Петра

їх

Зуляїча

Я-РОІ- М

Ва'силп

Волиш

піл

шх- -

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" — пятниця 11 квітня 1947 Рік XIV ч 15

Санч - шукає Юрій ГАБУРА

5331 Юречка Ізана з Журазін- - МУХ

ці в пов Бчач — Павло' 5348 Стецурієг Гриця і Оноф
КИХТИН

ір-е- я

Саса Сеньча Турок арію
5332 Плекана Аталаса з Кана з Гермакова коло Льзоза—шу

ді від 1923 ром — шукає син 'кає Стефаїн ПАТРАЙКО
Езген 5-3-1-

9
Ягного Ілька з Денисоза

Рідних і знайомих — пош-- п Тернопіль — Івач ДУ- -

клють Стефан ДЗІКОВСЬКИИ

і Егген ШИЛОВИЛЬЧИШИН

5333 АтаноЕсі-ког-
о

Івана з Тоз

мача — шукає Юлікн АТАНОВ
СЬКИРІ

5334 Каньдя Василя і Івана Ба

чичсікого Василя Миса-
-
Кате- -

рину всі з Ціїпчи п Золочів

— шкає Михайло МИКОЛ ЛШ

5335 ДЛВИДЮК Тома в Да- -

із"і на скитанш - шукає знано- -

Колиндян п Чортків вітає всіх

АДАМІВ з

-

сьояків і приятелів в Канаді й гу — шукає Василь ПАРУБО-Аліериц- і

та 'просить відізватися ЧИЙ

5337 Родин Петрусь Бро- - 5354 Молеща Петра Дід х

див опісля з Волині — шукає Таціяну з ВЬкомлі і Новосілки '

Микола ЛНТВИНЧУК п Яворя - шкає Ст ШАЛА- -

5338 Угриновсікого-Сми- т І- - ВИЛО

зидора і Леонтина в Мсджо' 5355 Чешишенка Якова і Вдо-Сас- к

- шукас Меліта БІЛОБ- - венка Василя з Київщини Но-РА- Н

Еозирського Нестора Ведмод- -
'

5339 Ц)-ркан-
а Івана Чорного ного Кол-шк- а Василя Єлпця і

Ннколу з Грушок п Товма- ч-

шукає Параска ЦУРКАН

5340 Тиімчк з дому Та

тарин з Городища пов Терно
пілі десь Албсріі шукає
Ольга ТАТАРИН

534! Г Кошко із Снігоріаки

Волині - лист від Івгш ГАВ- -

РИЛЮКА

5342 Вербишку Катерину

Ма- -

ЛОДІР1 доня Андрія років
тріпрг р Л11ГИИІП пянпіл іяііїіія- -

М КаІІЛа

5345 в

Ґрсіїлі д Саск

шукає дочка Анна

Миколу з

— Оля МАРЧУК

шукає МІНЬКО

5346 Козуба Івана син

Іліко ШВЕЦЬ з Кіз- -

лора Камінка

Упіїні Золочів — шкае
Степан

Рідних і знайомих

л Льзіз шукає Стефан ДРІ

' 5350 Рідних і знайомих

Веірбоза п Підгайці — шхає
івгн СИТНИК

53-5-
1

Фалята Ачдрін з Висло- -

ка п Сгніх -- - ппчає Марія ФА

ЛЯТ дочка Дилайла
Балабана Дмит

і зам в Мочтре
глі або в Алберті р дом Хо

дачко ва пошта шка- -

юті Дмитро і Марія
' 5353 Жилавого Івана і Гриня

Вилічкн п Ввшіипе- -

— шукає Яким
іМАЛКО

5356 Чііпчла Георгія Швед

з Янковець і

— БЕРЕСА

5357 Крекчу Юхима Куприя- -

на Ти щука Микиту
'Мартина есі з Облат пов Ко- -

вель — шукає Осип КРЕКЧА

5358 Хто вишле афідавіти

Горохів Волинь Згадані хлоп

ш 'Сі кошта і ви-П- о-

датки понесені в їх спраги
можіть їм!

Малнлика Миколу і ро-

дину Паньків

ні Заставна — шукга- -

Іван ПАНЬКІВ

Томіцького Івана і Фгдп

з Лисятич п Стрий — ипткає

Микола ІВАНЦІВ

5361 Товаришів іа

гіліназкї різчів 1908-191- 6

— іпроф

Хто із знайомил

може мені дістатися Кана
і

ди?

Гната з при п Пе'для: Пама ГУКА рокі'з 33 із

Ірсмишіляни - шукає Василь (п Сянок Семена

Перл

брат

шукає

По-

лісся

-Люоачів

У- -

Одеса

Юр-

ка

Бочко

іішкії

Г'"

ип-кают-
ь

шукає

шукає

із

Анн_

БіРИНЯВСЬКИЙ рокЧз 32 з А- -

5343 Косаревича і попіл я Велика Укрчіна Осипа

рію з Ясенині Руської лоз Ка- - ІЛША з п Броди ро-мін- ка

ів 26 Дмитра КОЗАЧУ КА ро- -

5344 Колодія Якова в Мсмт- - кіів 27 з п Чернівці

реалі із Старих Кошар п Ко- - Буковина Михайла ШПАКОВ-рел- ь

Ролинь - шукає Зіна КО-ІСЬКОГ- О років 24 з Ориіці п
20

Ин

Петровського Лкима
з Кривотули

Марчука Побережа

шукає
Басараба Івана із Смітьника

Анастазія
Точмі

шукає
п

5347 Иосифа з

п брат

із Бірма

САНОВСЬКИЙ

із

5352 Стефана

ра Ксеню 3бик
із

Бірмі

з Бчач

(бандурист)

Катерину Лукави-

ці шукає Мирослав

Дмитрука

відроблять

5359

із Дорошівців
Буковина

є

5360

Коломий-

ської з

шукає Кормило ЯВО-РІВСЬКИ-
ГІ

по

до

ІванБ'арляна
іЗатварниці
ЛОЗИНСЬКОГО

Павла

Боратюна

Вербавців

Свідерського

СПРОВАДЬТЕ СВОЇХ БЛИЗЬКИХ ДО КАНАДИ
ф Попіоіа)гчо всі іиіГраііійш спрівн Пироблягмо Доівоїм Вїтп Мягмо А- -

гчшії ОПіАр я К)іиріа Гі ін корлбсіьних ліній — За інформішімн ппіпітк ю
3 ЯиОАСНЕК

иКНАІИІДМ ТКАУЕЬ ВТ7КЕА17
Вож 3535 31а В УГіппІре? Мап

аОо здГпіть особисто під ч 612 Мскінгаср бюк

зиовуну онтАвю

ПИЙТЕ! 8ИЇЕЙ РОАМ! НАПНТКИ!

0 І П М І 11 14 Піяш 12 гншн 5 иеігті4 О І Д ГП І П П
„іл 1)1ап„ _ ьемоп - ише

ВИКЛЮЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ „ВТЬ'ВВУ" СОДОВИХ вод
Сіпрег Веег іліпе Коїа Огапуе Ьешоп Ьппе Оіаііеігии

иивьну вкеіхс & маьтіхс сомра ьти

Скора Обслуга Замовляйте Телефонічно : 7-75-
61

ТНЕ РОШВ НАЙОКАНЕ СОМРАИУ иМІТЕО

ТОРГОВЦІ : Начинням Кухонною Посудою з Алюміну

й Емалій Будівельними Струментамн і Матеріилами

Годсон-Пейськнм- н Коцамн

72 Сеііаг Й1-"- е1 — ЙисІЬиіу Опі — РЬопс :
'-")-

649

1 Т РАОЦЕТТЕ & $0№Ш
Найбільший в Содбури склад чоловічого одягу

Напівготові роблені до міри обрання валізки МсВШХЕ

сорочки ТООКЕ'5 взтгя ЗТПЮЕК'З

капелюхи ВІЬТМОИЕ & СКЕАТ
84 БиіЬат 81 РЬопе 6-6- 641

ф Найновіша Моля — Приступна Ціна — Відмова ф
Один із найбільших складів Кожухів в Канадііошот гш

16 От Наш 8ігееІ N 8ис1Ьигу Опі

В ОЦСНАКМЕ
ПОГРЕБНИК

Напроти української
ТеїерЬопв 6-63-

02 —

ЗАБАГАТО ВИБОРЧИХ ГО-

ЛОСІВ — Під час виборів з
окрузі Карсіє каже провалив-
шийся проти - комуністичниїй
кандидат Пол Мас було біль-

ше кинено карток як було го-

лосуючи Мас зажадав був по
новного переч ігслення голосів

але пізніше роздумав і дома-

гання своє відтягнув

Пречистої

МОМТКЕДЬ ОУЕВЕС

Словянський Лікар Монтреалі

ОК КОМАИ РИІЕЖЗКУ
Слепіяліст внутрішніх акушерських венеричних недуг

Приймає пацч'єнтів від 3-- 9 год пополз-дн- і

ЗГ)37 Аує Мопігеаі Оце ТеІ: НА 7623

5362 Гаврилківа Павла ЮркаТ
Івана з Лістння — ш)жає Іван

ЛАВРУК

5363 Хілчук Юстии) Тарнав-ськ- у

в Монтреалі Параску Про
капіУі-Гітот- у Ездокію Паоіч-ня- к

--всі із Струпова п Товмач

—шукає Марія ГУЦУЛЯК ХІЛЬ
ЧУК

536--
1
Бо пана Федька Івана

Юрка Петра і Павла з Верхра-т- н

п Рава — шукає Мил БЛ-ЛУ-
ХІ

5365 Коваля Михайла з Макі-ш- а

п Ярослав — шкає Мико-

ла КОВАЛЬ

5366 Осеичхка Івана Лю'к
Стецюк з Ляшчова п Радехів

— шікає сни Іван

Совети Шпигують

Конференцію

Подає АП з Москви під дато
ю 2 квітня то в пдинк де

бріІТІИСЬКІ трЯДОЕЦІ в оскві
на Конференц'і знайдено кіті-к- а

пкр0(ючіз захованих ст --

нах дтя підсл рання розхіпз
Але це неправда говориті

джерело гл бла подала пре-

са в Америці шо мльча ьо?их
мікроілчіз знайдено тпкоК
оудиччу б"ит амбсати Гдав-ніш- с

ландено з стінах шість

У Р")

рііія — т вибору
хттпьні
птнп машини
печі — МОТОРИ

ЯГЛ£ ОСРтЕНИЯ
РЕкУМ К1ІНРРС
ГОЛІННЇІКЧІ— 3-І113- КІ

ТОВСТЕРН '

Е1ЕКТР ПРИЛА12Я

церкви Діви
ЗиаЬигу — 73 ВеесЬ Зігееі

у

і

Рагк

жоясс-:аккж-ас- хковект
ввошп

Щ І І М І т ь о
ТОРГОВЦІ ДІЯМАНТАІИИ

ЮВІЛЄРИ П ОКУЛІСТИ

к ЗигіЬигу — Соррег СІІГГ

Ог А а ТЕ58ІЕК
Специнст від нел)г Аоі)лка і горлд
Просвітлюємо методою Х-ре-

н і лік)

емо при помочі електрики

УРЯДОВІ ГОЛИШІ

Вп 2 до 4 і ви 7 до 9 ввечір
Теїсійач' Сгеасепі 6846

1817 Воиіеуяга

Ко5втоипі Мопігеаі

З'рядові гоїшін від 9 перелпол

ло 9 попої) дні

ОКЛЕОШКРЕМЕР

Д Е Н Т II С Т

2540 8ЬеіЬюоке Езі
(сог Ггопіспас)

Геї СІІ 5020 Мопігеаі Оие

Кравецька Робітня

ШСІЕН МАТНІЕЦ ЕМП'С

Прасуємо чистимо направ
лиємо Робимо одяїн до
міри N мірковані ціни

2251 Рюпіепас Й(

Тої КП 1801 — ліопііеаі

ЧІПНГ ОБСТРІЛЯВ КОРА-

БЕЛЬ УНРРІІ - На корабеті
'НРРП піт час византажч ван-

ни ним тозаріз в олачозаніи
комчістгіми пристані ПІгмюсо
60 миль вл Ціигтго натетілн
літамі кит націна ті чого урч-- д

и засіпали исчтад ечорт-стрілін- м

вопіем Поранений

сотник Ванліям її з брит пов-зо?оз- а

Взачшен" і двоє їй

ВСЯК! ЛАР1ИК1І
ЛоГг Г Т'!Т!І пгпчілл
Ррчмі-- с іт-'х-ит- и

-- а і

ЬЕ? ГПЕПЕ? ПГЛАЬ
2149 2151 Ггопіепас Зі

Мопітеаі — ТеІ ГА 1448

ПОВНОБАЛНЕНИП

ЛЛЕПЕРА1 Е1ЕКТРИК

ІАПРАВА П ПРОДАЖ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПРИЛАІДЯ
МАЄМО ВЕЛИКИЙ ВИБІР УКРАЇНСЬКИХ РЕКОРДІВ



Сторона

Ш

ШШШЩШІШШЖйШШйШ

дописи
сі і гггт-т-

— --
1 і=ШсШ5УЗеі5г5йгі

Чемберлин Говорить Про Снньо-Жовтк- й Прапор

України

мі!' нинішньому понезол енні "кости нашого визвольного ру-краї- ни

Совєтська Росія не 'у — до українськил склталь-тільк- ц

поборює всіх послідов- - ців включно
нігкіз синю-жозтог- о прапора 11

але назіть невинна українська Ось приблизний промо
дізчина платить своїм життям зц п Чемберлнна:
тільки за це що родилася з У висліді військового техніч
золотим волоссям і синіми о- - ного удосконалення 20 століт- -

ЧІІМЗ - - ГО30РИЗ ВзиТІялі Грн- -
оі ЧемГРол ио пп„ип™- -

-
1

дзорського КУК-- а у ного
честь дня 23 березня 1947

нвиііялі Генрі Челіоерлин
славний американський журна- -

лігт 1ЛтПп п™~„ V

ав оз до Ввиїндзору промов
лятц на запрошення Ессомп- -

про

і

і

і

УЗі

§2

зміст

і — і і і г ірзіт

Уктіяші чнпчї' гтііл чнннтр'
ив _

-

нання коли

турки москалі плюн- -

дрували тому
"
нозіт

-ному руху
-- : :' г :

німців впали силь
-нішої і ера

І

і

І

являється

трьох
надії

ски-таліці- в

-- - яких „кидне
на

Чемберлин гаряче

шен Українці у Ввинл- - мілітарної сили Рани в страті
зорі визнають репрезента- - і спустошенні майна в

свого не промину- - їні загояться скоро — але ра-л- н

нагоди щоб гідно привита- - на в живому тілі є
ти його побут на ка- - глибша може потребува-надійські- й

землі ти часу
Імя п Чемберлина стало за- - що пережив

між українця- - та:к багато болючого „хаосу" в

головно від 1944 р коли своіїй миінувшині знову пгдне-вперш- е

появилась 'його кннж- - сеться Зараз є дві надії для не

ка „Ді Юкраїн— собмерджд залежности України:
н-сшпа-

н" того часу імя 1--
ша надія: си-Чамберл-

нна

стало навіть про'таїми всіх українців і всіх
дру-столюд- ля

з такими іме- - гих народів в проти-большеви-на- ми

як проф Кирконел про- - цькому боротися про
фесор Снмпсон Меп- - тоталітарного
нинг і другі шо дуже
тетио прихильно 2-- га Розвал сил Со

до волі незалежності Украї-

ни

Славний американськиїй жур
наліст і автор багатьох творів

п Чемберліші через 12

проживав в Україні до 2-- ї сві-

тової війни Він з великою гор-

дістю хвалився нам що талі

оженився він з дівчиною що

родилась в Україні і прекрас-

но говорить тіо-українсі- жи — а
навіть задамонструвіав іперед
нами що від неї навчився сам

трохи говорити по-Укра"інеь- ки

Свою дуже глибоку і зміетов

промову по-англійсь- ки за-

кінчив
по-українсь- ки:

„Нехай

живе Вільна Україна!" Не уля
сумнівові шо його сту-

дій Україну причинилась

д-- р

до

-- ви ігі !'? --л?

17

ш:г
Україну 5

подвиги
:„ :„

під

ще

зараз од-

ною о світових

першої

вратуватн

пують" роді-ну- "

шо Укра-ці- ю

КУК-- а

України ку
перший ди й

загоїння

Україна
гально

ми

ей

пі

бльокові

совєтського
режіму

її надія:
й

ну

гає до

ється

де
ня

большевикн

на також

скитальці

у першій мірі його дружина ' губством Найбільшою ганьбо-іи- о

родилась Україні ю є угода Ялті де пок
невідомо мені чи релт на репатрїяні-україїші- в

в Америці п скитальців

сім потрудився навязати кон- - оч як--

такт з пашею Чемберлин її у ІЦ0 дотеперішні збройні

чергу подякувати за те сиалістичні що зараз
з-п- ід пера її мужа-аімери- - іСПуіоть у можуть з

капця вийшла по-англійсь- ки 1а:"ом покгзатися силь

шо так вірно а безсто
МИЛЖі ш0"5 відібрати Україну

ронно убезсмертшоє боротьбу віл дд0СКВИі бо зараз не має а-"к-р- аіи

вона родилась З
ш-

- одюї держави у східній Ев-сумо- м

прігходиться ствердити р0ПІ_ що5 була сильна депо-щ- о

тзкого _ то все таки ці віїсту
го ядерного й приступного ПИ консеквенцією для ліер-дл- я

читача досі
}ІЯЛ визволення

не маємо мові ніхто не може дурити себе

лринягті промовляли: о
ЦО росія зараз не є

КУК) адв Я- - але нС Сі3начгє дальше

ців (почесний го юна іл їм

А Влхна їло

слюзу на очах п Чемберлина

яку обтер не берусь

говорити Можливо що це бу- -

ли добре обдумані слова про-

мовців можливо що коннерто

ва програма під прапорами ук

раїнським бритшськіьм аме

рикансьхим можливо що сама

поневолена де роди їй

ся його дружина

рНТН а
- знають Між

скрипки Брали п- -і Доня

Стефанія й Ст Зола з Детрои- -

ту О Косіковськни В оага- -

люк з вішаоик "У" """
панночки шуста-кеви- ч

Детройту

В Чемберлин почав про

мову про синьо-жовти- й пра-

пор! є фактично симво-

лічною обгорткою його згада

ної книжки про Ті з

приотніх українців

шо читали цю розумі-

ли його Ті що чи-

тали прийняли відома тіль

сказане ним і дизузалися
англієць такі тон- -

зі ти

тя
„„ „-- -„

століття ляли

татари

геройські

удараліи

зорганізованої

вєтів що

потуг
Для чи другої

треба доконче

дальше
і висилають

домага

Каледж

довшого на

нарід
відоме

Від Обєднаними

у

поруч

проф ти

автори- -

відносяться!

років

вільних

з 25

так

в 2П

трактатів

п Нажаль в

з погодився
переду- -

утопійним є
і

виступи
шо

с

підручника коротко

є

шої
в

сильною
Осадень (голова е що

витисіпло

незначно

Україна

з

і

татітарного устрою вони

згідні все зробити але

добровільно не повернуть до

тоталітарних Вони

пплпі'г само- -

маетІ-- я робити „рузвелтські

для Росії З Гітлєром

(-)-

ЧЛ0 цс саме: раз

гч поПстнлося Гітлєрові

на престіжі загальної

наппавду чесній

Коїшертова програма склада Сталінові про це
із пяна

на-ІКРа-

ще ни

участь

Атаманець

свою

Україну

книжку

кргще не

кн

ззілхи знає

ніколи

режімів
воліють кінчити

ч?ТуПКи
кожний

зискузав

укра-

лась сольових

о між р0Сі€Ю а

силаліи" Чемберлин

до Заключення шо іс

нують чотири які не

позволяють беззастережно ві- -

мн є також Сталін у ср

- „ про Леніна шо Фак -

тично являється гітлерівським

імайн кампф --ом шо му

сігть бути зудар між

і демократизмом і до то

го приготовляється

через одну ніч по на-

паді Німеччини на Росію наші

заокеанські комуністи зроби-

лись супер-канадійсьхи- ми
й

а-мерихан- ськими

патріотами й

демократами проголошува
ли Сталінові слова шо він не

€ агресором і не хо- -

че одної ляді чужої території
то зараз Сталін загарбав до

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" — пягннця П квітня 1947 Рік XIV ч 15

Повоєнне Стабілізування

Під час зійніі Канада задер- -

жала високий ступінь ЄКОНО- -

- _ _М1чн°і Рівноваги яка причини

лася до наших воєн старань
тим що зхгеншнла біжучі во-

єнні витрати як також держав
не задозження на ведення вій-

ни

Коли війна скінчилася треба

було початії привернути канл-діїіськ- у

до

них умозин і заразом недо пу-

стити до інфляції кадил до я-к- ої

проязлявся в дер-

жавній економії наслідком вій

ни коли велика частина дер

жавн01 продукт оула справ- -

1ЛНП їй влтпіши пітні тпіч_іііі Ції олшіл йшли -- іЦи
осягнл-гі- г ту ціль задержало

гостру цін а в тих

витіадках --те зростаючий ко ні

ГІВ нридумиї не --
мож оуло

обіминти держава дальше пла

тяла щоо недспу- -

стити до шднесення цін

Однак каїїаді'і'їський уряд не

має на думні назавжди затри-

мати контролі і тому почав

змешіїузатн й відтяга-Ті- і

піддержку Заразом треба

було всіма способами поборю- -

вати анархічний ріст цін і

мати па увазі що кошти

продукції підскочили поважно

як дама так і з а корд о полі

Ціла проблема повоєнної ста

(ттр'заіг:'і пс справа викориістан

ня відповідного моменту З од

ної сторони заходить небезпе

надто скорого усунення кон

троль спричинишоючн цим ша

лений ріст пін з сторо

нн є небезпека що коли буде-

мо затримувати занадто гостру

контролю то здавимо природ
ііиіч розпіст в повоєннім про-

мислі і торговлі Ось-том- у про-исі- -

упорядкованої економічно

ї нормалі?дції є труд- -

вишив їх на два ілпші:
Коли докінчував п Чембер-

лин свою промову у Веииті Те-

атрі відповідаючи на ріжні пи-

тання - - також і на большени

цькі про голод в Евролі - він

відповів коротко: англосаксон-

ський світ годує голодну Р-вро--

ну

мясом а Росія годує Евро-- и

у отруєю!
III

У буквальному перекладі з

преси про побут В

Г Чемберлина між українця-

ми у Ввиндзорі появилось між

іншим слідуюче під наголов-

ком: „Вихвалює Україну!"

До появи у Веииті Театрі її

Чемберлин був принитий че-

рез Комітет Укр Канади на о-бі- ді

у Велинґтон Готелі

Присутнім представив його

0 Осадень голова КУК і адв

1 Я ців почесний голова КУК

а Контрольор Гордо н Еллис по

здоровив його з приїздом до

Канади і Ввнндзору Д-- р А

Вахна подякував йому за його

нричасність

переселити скитальців І
"

до країв панує Росії 260000 кв миль чужої

справжня демократія і вони 'землі мільйонами паселен- -

можуть бути пробойовикаїми

проти комунізму Цс знають] Коли у Нірнбергу судили нац

тому дуже І летів і закидали їм між іншим

настоюють угоду Ялті Ці зломаїшн державних

всі вивтікалн від то-- 1 то Сталін досі пере- -

Руз-лес- і

хто

вірити
наці-перш- у

Совєтах

досить
книжка

МОГТНі

пересічного
українській

На

англійців

він

сг-'и- ії Коли п Чемберлин говорив
По стл-дії!л-

о ипистн'і-- х він вихвалював

співіз і

і

який

ситуаиію
хідніми

ДІГш]0В

труднощі

ось-ц- і:

каже
крмуніз-імо- м

Коли

—

як Гітлєр

—

економію повоєн

цілій

контролю

піддержкл- -

поволн

та-іко- ж

ка

другої

далеко

англійської

де

України за його станови

ще проти комунізму Він ска

зав шо національний рух є

сильний в Україні а добрим

прикладом на це є численні по

літнчігі страти тамже

ВІН СКАЗАВ ШО ПІД ЧАС

ВІЙНИ В УКРАЇНІ БУЛО „3и
рАННЯ НА ДВА ФРОНТИ" —

ОДИН ФРОНТ ПРОТИ ПОВО

РОТУ СОВЄТСЬКОГО ПАНУ

ВАННЯ ДРУГИЙ ФРОНТ ПРО

ТИ НІМЦІВ ВІН СКАЗАВ ШО

ЗАРАЗ НЕ МАЄ БАГАТО НО-

ВОГО ДО ЗГОЛОШЕННЯ З

УКРАЇНИ

„СОВЄТСЬКА ЗАЛІЗНА КУР

ТИНА Є ШІЛЬНО ЗАТЯГНЕНА

ПОНАД ЗАХІДНЬОЮ УКРАЇ-

НОЮ Я ВІДГАДУЮ ШО ЦЕ

ОЗНАЧАЄ НЕВДОВОЛЕННЯ

ПРОТИ КОМУНІЗМУ ска- -

і3ав п Чемберлин
Богдан Зелений

Канадімської Економії

нпшгй ніж воєнний спосіб
я-кі- ій

диктував тільки тримати-
ся пезкої лінії відносно цін

Сама проблема використання
відповідного моменту була до
великої імірц утруднена про-

мисловими спорами з Амери-

ці й Канаді що стримувала
розріст продукції Також тре-

ба було мати на увазі що іс-

нував поважний брак вноже-н- к

сирівців як також пекучі
'заграшгчні потреби на каналій
ські продукти
Коли візьмемо все це під

у-ва-
гу

то мусимо признати що
Канаді всеж таки вдалося за- -

держати економічний порядок
і ігелоптити до великого зро

сту цін як це сталося в бага-

тьох інших країнах За перший
рік по війні гуртові ціни и Ка-

наді піднеслися до 8'г а індекс

кошту прожитку піднісся па
б'і де втім самім часі в Аме-

риці гуртові ціпи пішли 32гг

а індекс кошту прожитку 9гі

вгору наслідком знесений кон-

тролі в червні 1916 року

До кінця 19-1- 5 року найпаж-пішш- і

крок що його Канада

зробила внанрнмку знесення

контролі було усунення розпо

ряджені яжі обмежували про-

дукцію Протягом 19-1- 6 року
відтягнено або зменшено ба

гато піддержок Цей процес
мав бути поширеним майже

па всі товари однак його стри

м?но тому що в Америці знес-

ли всі контролі світові ціни

дальше йшли вгору а промис-

лові опори спричинили гострий

занепад продукції Приміром

іріст цін в Америці присилував

Канаду тимчасово піднести під

лержку для бавовни ростин-ни- х

олії й для вугілля а ве-

ликий брак криці донів до над
звичайної піддержки щоб

у-можлив-

іїтм

ниробництво криці

та ощадити ті запаси які були

в Канаді

Ще до 1947 року проліисло-і'- с

ниробництво почало скоро

"гсзвиватисп а світові ціни по-

казували ознаки стабілізації

З огляду на це Канада зроби-

ла дальші заходи до повного

ігіїтягнспнн піддержок При

цім треба було все мати на

увазі не тільки ріст цін наслід-

ком знесення іПо зменшення

піддержок а також зріст за-

гальних коштів виробництва

Регулювання пін дальше тре-

ба було базувати на фіпан-тві- м

стані дотичних заводів

і промислових ділянок Також

треба було брати під увагу

ріжшші між встановленими ні

нами па тих самик товарах

наїми на домашнім ринку а ні

нами на тих самих товарах

коти кони йшли на вивіз У

певних випадках треба було

встановити так звані „заохо-

чуючі ціни" щоб довести до

більшою виробництва необхіл

них річей

Усунений піддержок І
НОВІЛІ

на нормалізація цін були спря

лювані до остаточного усупен- -

'іія контролі над цінами В пер

іній частині 1940 року звільнс- -

!но певне число маловажних рі

чей від контролі Це буй обе-

режний пробний крок і він

показався доцільним Однак

число річей і услуг ціни кот-

рих дальше підпадали контро- -

Ілі лишилося дуже велике й

включаю всі важні предмети
і домашнього вжитку Навіть ко

ли знесено контролі над бага

тьома річами в січні нього ро- -

К) ТО ВСІ Ги-"-"- "' нитпиі ~

вари майже все убрання го-

ловні палива помешкання і

1 багато важних сирівців і фар- -

мерських приладів лишилися

під коїггролею
' Скорість знесення контролі

є залежна від змін урівня про-

мислової видатно сти Скіль-кіст- ь

товарів і обслуг якими

ми сьогодні користуємося є

більша ятс колнбудь загальна

сума продажу' в каяадійських

крамницях була на 147с виша

в 1946 році ніж 1945 і майже

50# виша ніж в 1928 і 1929 ро- -

3 Діяльносте КУК в

Келґари Алта

і

Від коли заснувався спіль-

ний Комітет Українців Канади
місцеве українське патріотичне
та національно свідоме грома-
дянство як і його складові ор-
ганізації котрі творять місце-
вий Відділ КУК старались важ
ні та всешгціоналілі державні
свята відбувати спільно під фір
мою К У К

Цього року як і попередно
місцевий Відділ КУК відбув
спільно дві річниці котрі по-

тінні бути занотовані на сто-

рінках наших національних
ча-солнс- ей

Оно свято відбулось у
січні ц р з нагоди роковин
злуки всіх укр земель а друге
свято відбулось у березні ц р

з нагоди роковин і Шевченка
Обидна ні'Дсвяпковяііп Кпптп
там нтелі Івана Юріїічука й Петра

Свято зіукн укр земель під- - іКафліоюа несподівано длп них

буіось 2( січня н недию веч
'
рокопшін уродим Одно-- н

залі 'кр Правом Годіади МУ оказали що це для того
Ше іперед часом келгарське несподіванка а другому шо

громадянство заповнило заліо --
"ІЛ)' того другого Обидва ста-вщер- ть

та нетеміелиио очіку- - ралнен один одного на час

вал о виступу нашої молоді ''принести а про себе не злалн

Концедт почався виггуиосм о-ПотІ- !м

мали 3 ТОІ'° зібрані чи- -

у молоді потім коротке та рі

чЄіВє слово виголосила тутеш
нл вчителька Розалія Фарина

і
Молодь виступала у спільних

І хорових виступах дуетах та

(Нпціоінальїіих танках На сне- -

шильну увагу заслуговує мо-

лодий Василь Снітик яікіт'і у
мистецький спооіїГ) віітанцкі-ва- в

чумака
Святочним реферат виголо-

сим н Павло Вайрак У споїм

палкій та питомій йому бесі-

ді мітел ста нив значення того
важіного моменту в укр істо-

рії проголошення зл уки всіх

укр земель та наших О'стом-іп'- х

визвольних змагань Дов-

ше персиоиіи і іпредстапнв не-

щасливе положення нашнл
скитальців які з любови до
своєї рідної землі опинились

! сьогодні юза межами України
'Прмкінні п Вайрпк дав заклик
'до присутніх па залі щоб по -

могти напнім скитаіьця-- м па

що присутні зложили поверх
$70

Кінцеве СЛОВО НИГОЛООПІ МО-

ЛОДІМ"! юнак н М Плітка а по-

тім ще з короткою промовою

виступив п І II Світик голо-

ва місцевого Відділу КУК і а

зложив імодяку організаціям

молоді за повну учасчі в цім

концерті як також подякував

присутнім за жертви кі во

їни того вечора зложили а п

Байракові за так влучним ре-

ферат
Концерт в честь Т Шевчен-

ка відбувся в неділю 9 березня

веч в залі Укр Прав Громади

Цей кошіерт рівмож відбувся

знову силами трьох молоде-

чих організацій під проводом
КУК Цим концертом перший

раз проводила п-- і Галя Байрак

яка нложила багато труду

шоб концерт відбувся з доб-

рим успіхом
І цим разом зал я була замов

исла по береги пашим свідо-

мим громадянством Концерт

от?орИ'Ч голова КУК І П Сві-

тик а гурток дівчат під про-

водом п-- і Байрак відспівав За-

повіт Були хорові й сольові

виступи як також і вправи дів

чат при супроводі співу та му

ках Однак не зважаючи на тс

багато річей недоставало по-

части тому шо існує сві-

товий брак майже всіх си-

рівців поживи а ночгсти

тому шо існує велика

скількість відложених потреб і

грошей заощаджених під час

війни як також високий рівень

платні Цей натиск нагрома-

джених потреб найбільше про-

являвся відносно помсанкгнь і

промислового та торговельно- -

4-- ?~ __ Пп-- п ІІп 14 19
і ГО ОУДІВМИЦіеч- - чііраоо іс --чоіи

ся краше й відносно авт та

інших ігапівтривглих товарів

(однак у цім відношенні були

вигляди на скоре задоволення

існуючих потреб

(Док на стор 8-- й)

З Уродіш Для Скитальця
(Делгай Онт)

Іван Юрінчук

Дня 18 березня н нашій гр- -

кат парох залі справляли при

ма1° песелостн і олова шарохі
яльпон тром'адн и Воитович

побажав об м дном в імеїсі нон

сутніх всего добра вручив да

рунки і зачали гостіїтись
Щодо промов то були такі

ни: І ЮріїГиіук П Ка()люк С

Ссльськи'іі Г'І Тацій С Кеба

Рутка п- -і К Заіблоцькп С Ю-рійч- ук

С Кафлюк І Кеба і

М Меле Пізніше м Воитович

іпригалав за скиталкціп п Ста

рім Краю и-- и О Заблоцькії й

Генмі Мироняік заГіїмілись збі

кою й назбирали $3030 з чо-

го $2 для „У Р" Зложили дат-

ки такі ігп:
П Тацій $П І ЮріїГічук —

$2

По $1: А Воііітонич К Заб-Височансмси-
и'і

лоцьюа Ю пап

Рутка С Васік Г Ф Ммроііяіс

М Кеба Іп Віткоисікнй С

Селі'сіікніі С Кафлюк С Ю

1іиУк с-
-
Ксіба-

-
" Юіііліок II

ІДппчак лі- - іирчишин л і ур
сьікиіі І Помсронслкіііі І Дам

чак п- -і Се'іьська

По 50 и: Райтаровсі-кн- й
папі

Воійтович І Кеба В Маї'да А

Сопсляк С Савчук Н Кеба—

16 центів

Панове І Юрійчук і П Каф-

люк складають сердечну подя-

ку своїм суе'имлі і всім чеснилі

ніарохіяпаїм сіп ішіапоиашіп їх

мепіодіїїанилі прийнятгям із на

годи роковин їх уродив
Іван Юрійчук і Петро Кафлюк

зики Летить Галка"
Також

н-- а Ольга Курчаба

своєю чистою українською мо-

вою як кришталь з нслиилг

чуттям виголосила дскляїмаці

ю П-- а Розгиюя Фаржіа відспі-

вала соіьо нри няні и-- і Баїі-ра- к

Головний реферат виголосив

о Н Дрогомеренький місце-

вий парох укр гр-кцт- от паро-хі- ї

Ре(іерат хоч був довшим

то мубіика вислухала дуже у-важ-
но

старенького міоніра свя

шемика який має широке знап

ми й дар до промов Тема бу

ла про творчість нашою най-

більшою поета Т Шевченка

Так само великою несподі-

ванкою того вечора було пос-

лухати короткої промови пана
Вол Пука то недатлю запи-

тав на вільну каиадіїйську зем-

лю з польської армії Він нко-рот- ні

переяовін свої та інших

важкі переходи в європейській

хуртовині та обіцяв колись да-

ти повний звіт про положення

від 1939 р до часу приїзду до

Канади

Кїіщсвс слово мав І П Сві-

тик дякуючи молоді за устро-єзін- я

концерту п- -і Байрак за

приготований та о Дрогоме-реш-ком- у

за його так влучний

реферат а присутнім подяку-

вав за участь у такім нам важ-

нім святі і за жертви які зно-

ву зложили в сумі поверх $60

на добру і хосенну працю на-

шого КУК в Канаді

Остап Зірка

4г
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€ ХКЛТЛГГЛАГ тотсжгя

ТСЖОЧТО ОІЧТАКІО

ЛІКАРІ — ДЕНТИСТИ — АДВОКАТИ

Д-- Р ЮАН КУЧЕРОІА

ЛІКАР ХІРУРГ І АКУШЕР

Веде свою канцелярію під ч 268 НівЬ Рагк Ае
(ріг Анет — 1 Сльок каполудне від Доигс)

Урядові години: 2--3 і 630-- 8 — Телефон: МІІ 3453

Д-- Р Л Гуцуляк
ДЕНТИСТ

Відчинив свою канцелярію
Коот 270 РЬуііеіьщ & Зиггеопа ВІйс

86 ВІООГ ЗІ УГеяЬ ібіизьгп Сей) Тогопіо ОпЦ — Теї

Вечорами тільки іа попередній іамоваекням

ІЮРІЙРОБ0РЩЬКМЩВ
Адвокат Повновласник І Нотар

Заступає в )СІх судових справах

ЛОІШ СЕОКСЕ ВОВЕКТЗ
301 Тетріе ВиіІДІпв — Вау & КісНтопсІ Зів

ОГПсе: УА 7190 Кеяігіепсе ЬЬ 9192
Вечорами 2902 Бипсіаз 84 У — РНопе: МІ1 6260

ІВАН ЯРЕМНО В А

Адвокат і Нотар
ваїтупак в справах цивільних карних і розводових

ВЕДЕ КАНЦЕЛЯРІЮ ПІД

виїїе 306 — Маппіпе СЬшЬ — 414 Ш Зі (сог іип)
ОН: АО 0630 Не: МЕ

Вечорами: 468'$ }иееп Зі РЬопо: 7А 5232

Др Т ТКАЧІВ
Лікар Акушер Оператор

Урядові години під 2-- 3 і 7е- -

1 1 ('геуаіе 81 Тогопіо ОпІ
Теї: УУА 3754

Д-- Р ЕВГЕН ГУМЕНЮК

ДЕНТИСТ

567 ВжіЬигіі 8ігі
(Ьсі СоІІоке & Ііиісг)

Т1 ВА ПОЗ — Тогопіо Опі

Д-- Р ШФ КУЛИК

дентист
I — Вілчнннв свою канце-

лярію на давнім місці

І35 Оиееп 81 Ш (сог Аивияіа)
Теї ЕЬ 1989

II — Служив в Армії від
1942 р за морем: в Італії м

на Континенті у 1- -й Дивізії

~аааамавввваягаааввяввві

С КРНПЯКЕВНЧ ц_ в
Адвокат Повновласник і

Нотар
Заступає в спряпах цивільній

карних і розвоіових

Коот 1003 — Сопсоигзе ВІЛ?

100 Айеіаійе Зі Ш Тогопіо

РЬопв ОШсе: УГА 5019

вечорі: он івзі оиееп зі то

РЬопв: ЬЬ 6016

Н Л КУШ І І В

Адвокат і Потар

Застуїпає ч оправах Цивіль-

них Карних і Розводсшнх
Воот 210 — 331 Вау Зі

РЬопв ОШсе ТОА 6445

СЛАБІ ОЧІ
Діт на шле тпо Люнша стг

юлі нервова мас болі іоіови незлт

сіє на нестравність і індеі педги

ІсіА ііг відкладайте „на завтра"

4 іпп мровіритм свої 0і ао

8 гУЕВЕК

ОКУЛІСТ
З 20-літньо- ю практикою

550 СоІІеве 81 — МІ 1714

Говорить по-українсь- ки

ОКУЛІСТ
л ЛУНСЬКИИ

Егммінусмо оч Добвр€ю осумрш

ш ріжмі исаомагавма очей иераоеіст

і болі гояоеіі Говориш по тжраївх™

470 СоІІвіе 81 ВА 3921

вимінюйте передплати
ЗА „УКРАІН РОБІТНИКА

КІ 6727

5828

сзшкякооюсяжоакзаюякжі
2Т1ерЬоп X 4682 Хпг

ДРМІЛУЦНК
ДЕНТИСТ "

2902 ОипДаї Зі 7 — Тогипіо

аавс?авс:кж::акЗ

В ГУМЕНЮК Б А

Адвокат і Нотар

Заступає в справах шіиііьниі

кармін і розводових

О!!: 401 Сопііпопиі ІЛГв Війе
271 Вау 81-- АО 3981

Тел мешкання ЬО 0357
1ЖАКСІІ ОГПСЕ:

322' 0иееп Зі ТО — ТОА 0700

ОСИП М ДАНКОВИЧ

Адвокат і Нотар
лемінг і справах ішіпь-ш- і

карних ріпно іони

І08ЕРН М ІНЖСАІЧ
Вау А ШеЬхпопа Зіі

Воот 603 Тетріе ВиіІсНпе

Кеа :~ОК 3000 — 0(! : ЕЬ 4767

Г?
Х-га- т ОА8 Ехігаеііоп ™

І про а ґпоииигиша
9 В А О Л 8 Г П 8

І ДЕНТИСТ
іч 314 ВаіЬипі Зі — Теї ЕЬ 7146

Д-- С ВОЛОД ОЛІЙНИК

ДЕНТИСТ
РЬуаіеІапз' & аиггеоп' Вісік

86 ВІоог Зі У Тогопіо

Воот 370 — Теї МІ 5616

Вечорами за замовленням

01 СНА5 ОШ
ДЕНТИСТ
(сог Еисіігі)

838 Оипсіан 8і сч(

УАуєгіу 9822 --- Тогопіо

Вечерамн за замовленням

Б Т БУКОВСЬКА

ОКУЛІСТКА З УКРАЇНИ

ЙЙ
Егзамінує очі доростем і дігім

Приписує оту ари на всі неіомігм-л- я

Гі несправності) Окучаря аяробчіе

у віасній авйор торії

КОСІ ОЧІ НАПРОСТОВУЄ!

Як такоа прнпмсус очяш а їх но-

сата гітькя під кліпами так іашш

„соктакт аевкес"

Геішчш: щл4еи фід

10 рмФ 9 ##

Ш вташтепі 8і - МЕ 1219

Тіаі Опигі

'0&&&100Ш000000Ш0+Ь00

ФАРМИ НА ПРОДАЖ В ОКОЛИЦІ ГЕМИЛТОНУ !

По ближчі інформації зголошуйтесь на адресу:
8ТЕРНаДО ОЛХДН ВЕАІ ЕЗТАТЕ ВКОКЕК АМО

ОЕМЕКАЬ ПІДОВАНСЕ

6вЗ Вігіоп Зігееі Е НатШоп — РЬопв 5-41-
59

ПІДПРИЄМЦІ

ПРОДАЄМО
Фарми: овочеві яринні збіжеві й молочарські

Крамниці Готелі Доми

701А РЕАНУ
1724А 0иеп 51 Ш Тогопіо РЬопе: ЬЬ 2727

ТЕОДОР ЗОЛОТУХА — ВЛАСНИК

ЗАМОВЛЯЙТЕ ХЛІП ПАЇ КЕПКИ ГІ ВСЯКОГО РОДА ПЕЧИВА НАП- -

ЛУЧШОІ ЯКОСПІ В НАЙБІЛЬШІЙ УКР ПЕКАРНІ ТОРОНТА 8

ВЕАУЕЙ ВР£ ДО ІІМІТЕО І
103 ЬікНіЬоиге Аує ТеїерЬопе: IX 7443 2

ааааапвааавааваааарааааввавааввамавввваавваавв Ч

ІМРЕРІДІ СОДЬ СОМРАНУ

16-2- 4 ОиЬІІп Зігееі
ОДИНОКА УКРАЇНСЬКА ФІРМА ДОСТАВИ ОПАЛУ

Має ріжного рода вугілля: тверде мяке до „бловера"

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

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

КУПУЄТЕ ЧИ ПРОДАЄТЕ

ДІМ КРАМНИЦЮ ГОТЕЛЬ ФАРМУ АБО ЛЬОТИ

Вдавайтесь до

І СКОШ КЕШУ
ЮЛІЯН КРАВС — ВЛАСНИК

104 Магіоп Зі — Тогопіо 3 — Тої ОМ ЬА 0040 Паї ІЛ 7673

УКРАЇНСЬКЕ ПОХОРОННЕ
ЗАВЕДЕННЯ В ТОРОНТІ

САКОІИАІ & ЗОЙ
РІіНЕКАЬ ШНЕСТОК8 & ЕМВАЬМЕКі

ГАРНА КАПЛИЦЯ

І
366 ВаіЬигзІ 8( (проти Шпиталю) — Тогопіо — УА 9951

Похоронне Заведення Що Десятками Літ Обслуговує
Чесно Українське Громадянство Тооонта й Околиць :

НАРВУ К КАШ СОМ Р А N У

РІЖЕКАЬ ШКЕСТОК8

ДШІНВІ ОПЛАТИ ПОХСНОНУ ВІД $ В ГОРУ

433 Оиееп 81 XV — Тогопіо От — ХУАуегІу Ї370

Словянська Гуртівня Меблів
і Робітня

ЧССТЕІ'ФІЛДИ СТУЛЮ СОФКІІ БЕЛ-РУ-
М

СЕТИ КУХОННІ СЕТИ ИАЛІЯ

ПГЛКІІ КУХНІ МАТЕРАЦІІ І Т II

ПО КОНКУРЕНШЛНПХ ЦІНАХ ПЕ-РЕРШК-
А

ВСІЛЯКИХ СТАРИХ МЕБЛІВ

ЗА ГОТІВКУ АБО НА ВИГІДНІ
СПЛАТИ !

&

81 У — РНопе: ЛІ 3811 — Тогопіо

Одннока Моло-

чарня в Торонті

Ш
до домів

та склепів: молоко

сметану сир і масло
49 Коеег8 Коао — ЛІ 7193

уряд щоб по-ладна- ти

розкол у Лейбор Пар
ті на якги спирається теперіш
ній кабінет Британії пішов на

уступки своїм 75

членам (іпрн їх 100

члени-лост- н

явилися проти

31
ВЕАУЕЙ ВЕООІМ ІІРШТЕРІМ СОМРАМУ

2605Оипаая

Українська

Р0СЕР5 ОАІВУ

Доставляємо ре-

сторанів

Уступна Бунтарям

Бритгйськнй

збунтованим

піддержці

оегонову

запотребування

панікування імяса масла

цукру
Опочатком 1947 року зміне-

но дещо загальний прннціп

продтчтів

фабрикам і

гуртііівням продавати 201 сво-т- о

товару покупцям і

побільшити достави поодино-
ким 'покупцям

Повнішій начерк зясовує

звіту в лютім

прнхнльників здержались І лом „вортзим праисес
від голосування неправі приму Трейд Борд" Сааіий звіт вхо-сов- ої

військової повинности)Іднть подрвбно в
віськової'піддержак-- і контролі цін поо- -

с7}жби 18 мюяців до 12 динокнх продуктів
шв Зб-нтовз- ні за

примусової вій

ськової слмжби

ти

непайкованих

тим що

енд

БУРЯ НА АТЛЯНТИКУ

в часі мира : залив Бк-камсік-
ім і вздовж

і за більш поберїжжя Фрації шаліла мин

ставленням Союзу у суботи сильна Найменше

іпротквнім разі щоб уст-пи-
в (29 моряків стратили

жжзт7лгцші!іцш

Люис

ІВісти з Тооонта
іИВШІШЖДНИгт'іїні

Електрична буря — У Вели- - Посол Глинка — Посол Ан- -

кодну латинську Суботл- - шалі- - тін Глинка що оце повернув
ла лад містом сильна елєкт- - із тримісячної своєї поїздки

рична буря Місто було біля то таборах окнтальціз в Езро-тр- и

годині без електричного встиг уже виголосити від-струм- у

по домах На небі вид- - чнти в Лонтоеалі й Отаві й

і но було часті блискав- - заповшз відчит у Торонті
іки На самш"і латинський Ве- - 'котрийсь день про що буде

ликдень зірвалася сильна бу- - повідомлення у Содбури і в

ря на зелілі:
--повиривала дере- - ряді місцевостей! на Заході Ка-

ва з коріннялі іповалила телег- - Багато має цікавого ма-рафіч- ні

стовпи позривала да- - теріялу до переказання
і хи ч тоиія Нрлик'птні пяпяїнн' і

ці не мали цього року щастя Зиск із алькоголю — Не зва

показувати своїх строїв на Са жаючи на пайхування продаж
нісайді алькоголічннх напнтків в Он- -

Французькі Комуніст

Стривожені

ла разоаі з дозволами
Генерал де побувши й т под чистого зиску $30

довшиїй час в приватнім жиїт- - дгіл і 373 тисячі Загальна сума
ті вернув назад до політики продажу була $135 міл і 776

А що де Ґоль герой Франції Спожиття збільшилось
шо не дав їй пропасти під нац- - в іпорівнанні до р:

і має через це по
(

ваджуваннх горілок 804%
пулярність у Франції то йогоСпр вин 1355 домашніх го-іповорот- ом

до 'політичного жнт рілок 716% домашнього пива
тя країниі сильно стривожились д7%
комуністи та їх союзники-со- -

ціятісти

Першу промову виголосив

де Ґоль у Трюневаль з наїпа-до- м

на політику уряду По цій

прамові премієр Рамадьє зап-

росив Ґоля щоб прибув до

нього до Парижа іга перего-

вори Де Голь запрошення не

игриі'шяв заявивши що коли

іпремі'єр багжає з ним бачитись

то хай іпрнїде до нього І пре-міє- р

Рамадьє це зробив пої-

хавши тайні від своїх това-

ришів кабінету 150 миль крізь

Францію на побачення де

Ґольом до зіого хати щоб від- -

його від міідяних плит
не помогло 'ДЛя

Крім того: фраиіц премієрсіві

не вільно їздити ні до хіба

тільки до президента а всі 'ію-вин- ні

їздити до нього

На вістку про поворот де Ґо

ля до
--

політики французькі ко

муністи влаштовали 3 квітня

івелшку демонстрацію у

Рухаики в Парижі протесту-

ючи „захоплювання віа

ди одним чоловіком — де Ґо-

льом"

Другу політичну

виголосив де Ґоль мит неді-

лі в Штрасбургу при присут-

ності! амбасадора Джсферсона

й величезної тоипи на

святі звільнення Альзації Ґен

де Ґоль закінчи в свою коротку

таїм

цих

над

дон

що вень текот- -
рих лідмуінлозалщиа- -

!іАл 'шііі
сто 7-- ї) Г і~™

ПОВОЄННІ 3аВІШЄ'У

стануть ра- -
міс- -

з°м ЦЯх

при- -
певність 'крізь тим

пить скрізь СОм радіо-надач- а Ко- -

виданого віді- -

усі

взагалі прихильним
б-р- я

які м::м Гг'-мгл- сі

Замкнули Копалень

Вугілля

Краєви'й Секретар ЗДА

зачинити копа-

лень пра-

цюють вуглекопів Ю- -

нії Вуглекоп Люиса як
тілнки вст}'п обширного вони залншн

тнея запертими скінченні

зарядженої Люисом 6-ден-
ної

по вбитих
--
вибухом

111 вуглекопах у коїпальні

вугілля Сентраліі Илл

Люис напав Круга

домагаючись його

Казав що Круг повинен був

це зробити ще нещас-стя- м

у Сентралії

став
стороні називаючи --його

із свого Секретар багато кораблів лопали здібним урядовцем
бунтарів положення заявляючи що він іа- -

лвйборит Г І них франц „Полині" вислав € наміру до-- 1
1

Кросмаи О і магаетьсн

теріо році від березня 1945

до 31 березня 1946 збільшив-

ся Загальна сума з продала
горілки й вина

Толь

тисяч
1945 опро-істам- и

на

Зловили фальшівників

— Кінна Поліція попала

на слід і по якімсь часі

автомобілі Дон-де- с

і Парлямент чоловіка її

знайшла на заднім снідженні

авта кліпіі ручну пресу і! усі

іприборн до підроблювання 5

10 і 20-доляров-
их

банкнотів
Потім наскочила на помешкан

при Евню н арегп

тошала дртого спільника

де більше приборів
Арештовані називаються: Ру-

дольф Ларсен і Джеі'гмс Шарп
Між захотіенимні приборами

мовити політичних було двадцять
вист-пі- в Але це відбитки від 2 до 20-до- -

проти

промову

Кафрі

жалобні

скрутне

усувати

знг-йшл- а

ля'рівок негатив банк
нотів і 2000 аркушів гарного
іпаїперу фотографічне прилад-

дя дороге чорнило м?Шішка
до витискання чисел серій і

потрібні до такого ремесла
річи

Повідь в Онтеріо

В Онтеріо по завальних сні-

гах у зимі повнлпвали ріки
о-собл- нво

ріка Тейімс якою
знаходяться такі міста як Лон

Чатам Теймсвіл Довер
ін Повтікали своїх хат ти
сячі людей Місцями вода під- -
нялась і до 20 стіп пюнад то- -

промову заявою „коли но- - Гостинець Ч 26 -

(ва тиранія буде загрожувати міс11ял
ііііпии

11-1Г-ТІ-

ІМІ

ГИЇТЯ ТО „ г- -

(Пеп із р
""""" Зі ? осі'м1 накрив- -

СТАБІЛІЗУВАННЯ МН МОЖЄ В П°В'ТрІ' У ЛІК°Т"
мернка й Франція рич ПНвниіцях на вішціл

Щодо поживи' то пекучі мігж щоб їй протиставитись В0ДІІ на 35 цатів

народні Хай же ця скрі Сміх сльози: А чл- -

мушували Канаду продовжува- - уми й серця людей
з рамені

и

по-

ділу

дозволено

новим

старим

безпечні"

проблеми
знизивши рпшінець

з міся- -

Сов

життя а

далекі

нади

велику

в

в

кого

Палаті

тверда

вільні її такими оажають чи Потреб
залишитися" Лондоні закликала ввесь час

518

Круг

наказав 518

мякого вугілля де
40000 з

і з не- -

до Мають

які

-- 0-

до

'пі

де

по

га

зів
в

за це на І

усттплення
У

перед

Президент Трз'ман по
Круга

становища в Адміністра!
Бееин Провідником один із ціїі не

я-влясть-

ся Р С Круга як
С С

на

в

пива принес- -

карами

гро-

шей

ареш-товал- а

в при

ня Опадаїнна

50

ін-

ші-

і

із

є

іпо „щадити ЕОТ" У Темс-аі- т

вода вимініа домо-
вину з могили й дамнви-н- а

пливала по Гостинці Ч 21

У Тороїді робітники департа-
менту міських робіт вийшли
на страйк щеб Vе працювалі
ні' і дощем
Одиноке ередстзо сполуки —

човни

ПРИСИЛАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТУ
ДЛЯ иУКР РОБІТНИКА"?

ОБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛ вогню
втоиплі і ие чешасчіггп

припикг на житті

і&лвлітісь де

ТОКОКТО Ш8ШАХСЕ
8ЕКУІСЕ

414 Бей Стріт (ріг Бей і Кіш)
Торонто Онт

І МатчиюпГ а М Котео
Те-сфо- ки: Офис ТУА 970)

Щ : ІїІІПвіоп 630 '
Котсткв: МІ Звб"


