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ШИНІ
Заворушення

Гаіифаксі

Ані одна крамниця в серед --

місті не залишилась цїлг

виїмково положення Напру-

ження між Совєтами а зах
Союзниками зростає

Святкування Дня Перемоги
над1 Німеччиною відбулось у
цілій Канаді достойно Ні в То-

ронто ні в інших більших міс-

тах не зареєстровано ніякого
заколоту Не так було в Гали-фак- сі

н кількох інших менших
містах Нової Скошії
Вістка про закінчення війни

в Европі жбурнула населення
Галифаксу на вулиці Тозпа
підбурена мабуть агітатора-
ми зачала розбивати й грабу-
вати Появились пожежі під
час коли поліція цивільна й
військова змагались щоб за-вес- тн

лад У місті проголоше-
но виїмковий стан від "8 год
ввечір
Пізно вночі лм_иіг понеділка

зареєстровано вже було'дбоє
вбитих і сотки ранених Голов-
на ділова' дільниця міста пред-
ставляла собою одну масу по-
битих вікон та потовченого
скла Десятки пяних людей

у-скакув-
алн

крізь побиті шиби
До середини крамниць і виска-

кували обюшепі кровю від по-різа- нь

склом Товпа порозби-
вала й розграбила горільчані
склади Участь у розрухах бра-
ли цивільні й моряки Лічниця
Королівської Канад Фльоти за-

повнена раненими й потовченії
ми Один моряк є непотверд-жен- а

вістка убитий другий
помер від перепою
В інших містах

Подібне тільки на менші боз
міри діялось у Кентвілю й Снд
ши де вояки моряки й цивіль
ні порозбивали горілчані скла
ди У Кентвілю військо буянів

розігнало у Сидній обмежи-

ло їм район бо розігнати тов-п- и

не вдалось Але в Сидній

грабунків на більші розміри
як у Галифаксі не було

У Галифаксі заколотники
порізали електропроводи Роз

рухи що спинились були на
деякий час у понеділок вибух
ли з новою силою мин вівтір
ка й тягнулись до пізньої ночі

Шкід обчислюють на около

один мільйон долярів Моряки

кажуть що це для „протесту"
й „пімсти" за те що місто по-

гано з ними обходилось По

парках повно горілки пива

повно пяних По вулицях пов-

но заколотників: цивільних

моряків „квачок" „вренок"

"морячок із Фльоти з пляшка-

ми в руках які потягаючи час-до-ча- су

з пляшки кричали й

робили все що їм подобалось

По вулицях валялось повно

черевиків плащів харчових

продуктів розкиданих під час

грабунків Трамваї перестали
їздити автомобілі також не

їздили бо повно скрізь натов-

ченого скла Були поважні

бійки коли пяна товпа зачала

В ЕВРОПІ СНІНЧЕН

ставити спротив військ полі-

ції коли поліція пробувала за-

колотників арештувати
Міжнародне положення

На міжнародній арені ще
більше загострилось напружен

іш між Росією й Британією-Америко- ю

коли Молотов на:
решті по певерх місячнім за-

спокоюванні признався що ті

16 представників Польщі які
виїхали були до Москви на пе

реговори сов влада арештова
ла „з міркувань безпеки"

декотрих із них поставить на

суд „за саботаж" назадах чер-

воної армії
По такім оголошєеші пред-

ставники Британії й Америки

оголосили гостру заяву що пе

реговори всправі Польщі пе-

рервані аж до часу як Росія
задовільно поладнає цю спра-

ву Тим часом Москва справи

не вияснює а Молотов мин се

реди залишив Сан Франсиско

передаючи провід сов делега-

ції амбасадорові Ґромико Виї

хали з Сан Франсиско також
амбасадори в Москві Британії
н Америки: Аверел Гариман і

Сир Арчибалд Кларк Кер

Справа Польщі залишилась не-поладн- ана

Відїзджючн Моло-

тов сказав в промові по радіо:
„Ми виграли цю велику пере-

могу під проводом великого
Сталіна й будемо дальше йти

вперед до тривалого мира"
Заява Стетініюса: „За остан-

ній місяць ми запитували сов

уряд про донесення що певне

число польських демократич-

них провідників зійшлись на

переговори з сов владою в

другій половині березняТегіер
п Молотов повідомив урядово
п їдена й мене що провідники

ці зісталн арештовані під ос-

карженням „диверзійної ДІЯЛЬ

НОСТІ! проти червоної армії

Ми довідавшись по довгім за
пізненні про цей занепокоюю-чи- й

випадок висловили п Мо-

лотову наше велике зацікав-

лення цією справою й зажада-

ли від п- - Молотова повного

спису арештованих і повного

вияснення справи"
Заява їдена: Подібну заяву

оголосив і предст Британії п

Іден підкреслюючи що урядо
ве оголошення появилось по

довгім запізненні і також ого

лошуючи що переговори про
Польщу перервані
Москва мовчить Московське

радіо оголошуючи про ареш
тованій цих поляків сказало
що їх іо а не іо і за
кинуло Британії що вона на-

вмисне замовчувала того 16-г- о

ген Окуліцького який був
організатором саботажу наза-

дах черв армії який спричи-

нив смерть поверх 100 черво-

них вояків

НЕ СЛУХАЮТЬ УРЯДУ —

Президент Труман уповаж-ни- в

мин тижня краєвого се-

кретаря Айкеса перебрати під

управу уряду захоплені страй-

ком копальні антрациту в Пен-силвен- ії

а робітникам наказав

вертати до праці Не зважаючи
однак на розпорядок Айкеса

72000 робітників його не пос-

лухали й копальні дальше дар-

мують

Німеччина

далась

зумовно

Ве- -

За наказом „фірера" Дені-ц- а

німці мали зложити

зброю о год 11 передп дня

8 травння У на руїнах Берлі-

ну підписано кінцеву під-

дачу

У неділю дня 6 травня о

год 8І41 за детройтським чис-

ленням часу або о год 241 по
опівночі в понеділок за Фран-

цузьким численням Німеччи-

на піддалась безумовно Союз-

никам по завзятій війні яка

тривала 5 років 8 місиців і 6

днів Акту підпису доконано в

Раймсі у школі де був постій

Ген Айзенговера- -
За Німеччи-

ну підписав ґенерал-поручни- к

Ґустав Иодл новий начальник

штабу нім армії а за верховну
команду Союзників ґенерал-поручни- к

Вволтер Бедел Смит

начальник штабу ґен Айзенго-вер- а

Підписав також ген Су-слюпар- ов

за Росію й ґенедал
Франсуа Севере за Францію

Підпису Британії не було

По оголошенні Деніцом на-шую- чи

тамошнє повстання че- -

Купуйте Бонли Перемоги!

Під хів пімці із морвепі перехо
дять масово до Швеції де їх

казу спинити вогонь німці би

лись ще дальше в Празі зду
шведи роззброюють і відси

лають до таборів Деніц нака

зав німцям не нищити ні під
водних чорнів яких німці ма

ють около 300 ані інших ко

раолів воєнних чи торговель
них тільки віддати цілі Союз

никам За наказом Деніца гар
мати мали втихнути о год 11

передпол (5 по пол за детр
часом) у вівторок

Кінцеві точки піддачі подик
товано німцям на руїнах Бер-

ліна у Військ Академії при

Фрідріхштрасе 10 годин по

тім коли премієр Чорчил і пре

зидент Труман проголосили

що війна в Европі скінчена У

Берліні від сторони Німеччини

підписав пол маршал Віль-гель- м

Кайтель начальник нім

високої команди у присутнос-

ті! сов маршала Жукова иач

маршала летунства Сира Арту-р- а

Тедера заст начальн коман

данта на Заході ґен Спааца

від Америки й ґенерал-поруч-ник- а

Жана де Лятре де Тасіні

команданта Першої Франц Ар

мії !
:

У заклику до німецького на

роду Деніц оголосив що нац-істич- на

партія зістала відділе-

на від німецької держави й „за

лишила сцену своєї діяльнос

ти" Так неславно провалилась

нац-істич- на
партія яка обіцю-вал- а

„1000 рокіи панування

для німців як „вищої раси"

полишивши за собою таку ру-

їну якої Нмеччина ще не мала

Загорілці
До мин середи підда-

лись німці: на островах в Анґл
Каналі у пристанях понад Біс-кайськ-

нм

Заливом і над Кана-

лом на Додеканезах не підда-
лись ще були німці на Креті
Знехтовали однак наказом про
піддачу німецькі війська в Че-

хії бомбардуючи міста:
Прагу охоплену повстанням
Мельнік і Кралюпн До міст
цих уже ввійшли були червоні
війська Сов старшина про-
мовляючи через повстанське
радіо сказав чехам що черво-
на армія прийшла їх тільки
визволити від німців і не має
наміру накидати чехам уряду
Мельнік є 17 миль напівніч від
Праги Кралюпн 11 миль на
півн захід від Праги
Дальше не піддались були

ще мин середи німецькі зав-
зятці на острові Борнгольм в
Півн Европі і около 100000
війська в півн-за- х Латвії Ті
оголосили що наказу про під-

дачу не визнають Усіх німців
що відмовились зложити
зброю Союзники будуть ува-
жати за бунтарів і відповідно
з ними поступати
Зловили Ґерінґа

Америк Сьома Армія зловила
райхсмаршала Ґерінґа й пол
маршала Кесельріпґа Ґерінґ
каже що він був засуджений
Гітлєром на ростріл дня 4 квіт-

ня тому ховався Передав себе
в руки нової поліції в Осльо
Відкуп Квісліпґ б премієр
Норвегії за Гітлєра Так само
кількоро членів його кабінеті
Перша Канад Армія має в себе
Артура Зайс-Інкварт- а що пере
дав Австрію нац-іста- м У пів-
нічній Італії арештовано дру-

жину Мусоліпія Рахелю Мусо-лі- ні

і її двоє дітей- -

Полковник Анатолій Пілуґін
звітовше „ТАСС" --у повідом-

ляє що сов ґенерал якого
прізвища не подає знайшов

в руїнах Берліну тіло
подібне до Гітлєра Тіло було
пірване кулями й побите Чер-
воні однак ще непевні чи то
Гітлєр бо то може бути ка-

жуть його двійник

ПРЕДСТАВНИКИ УКК В САН

ФРАНСИСКО

Делегація Українського Кон-

гресового Комітеіу Америки в
складі: Степан Шумейко Бог-

дан Катамай проф Ол Ґранов
ський і Іван Петрушевич при-

була да Сан Франсиско щоб

узвязку з міжнароднього кон-

ференцією заступати де тре-- б

а справу незалежності!
українського народу і від по-

неділка дня ЗО квітня зачала
свої старання
Тим часом хоч делегати від

підсовєтської України ще не

прибули то їх уже вибрано до
комісії зарезервувавши для
місце провідництва в комісії

укладання введення до консти-

туції Міжнародної Орґанізації
Мира Це введення має бути

накресленням засад на яких

ця організація має бути збудо-

вана Представникові Білорусії

зарезервовано місце секретаря
комісії для надбудівкн самої

Орґанізації Мира
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1 Вісти Про

НА

В САН

У четвер і2б квітня за зві-домлеїш-
ям

агенції Асошіейтед

Прес між делегатами на між-

народній в Сан

Франсиску кружляли згодо-шенн- я

Совєтської України іі

Совєтської Білоруси за право

участи в Тут по-

даємо в перекладі з англійсь-

кого тексту зголошення яке в

газетах подано як
І „Українська Деклярація"
До Дедєґатів
СОЮЗНИХ ДЕРЖАВ:

г-- Заява уряду Української Со-

вєтської
Рес-публик- и:

В імеші уряду Української
Совєтської

Рес-публи-
кн

маємо честь зголоси-т- и

ось таку заяву до конферен-
ції Союзних Держав яка від-

бувається в Сан Франсиско з
метою щоб створити міжна-родш-о

організацію мира й
за-безпе- ки

Українська Совєтська Соція-лістичн- а

Республика на підста-
ві своєї конституції з ЗО січня
іїм і ревізії та поправок до
конституції принятих Найви-

щою Радою Української Совєт
ської Республи-к- и

дня 4 березня 1944 р від-зиска- ла

своє право яке вона
мала передтим а якого зрекла-
ся добровільно в користь Сою-

зу Совєтських
Республик в р 1922 а це щоб
навяЬатн зеіязки
з закордонними державами
заключати з ними умови й ви-
силати незалежні представниц-
тва па міжнародні конференції
її до створених ними міжна-родні- х

установ Це також ціл-
ком годиться з
СССР і з ак-
тами Верховної Ради УССР з
дня 1 лютого 1944 р Україн-
ська Радянська Соціалістична
Республика з населенням по- -
ітоп ЛПГіПППГіП _"чд --гиииииии є идиа 3 наи- -

більншх європейських держав
окраїна положена па

межах Совєт-ськог- о

Союзу упродовж лише
останніх тридцять років стала
прдедметом численних чужин-
них наїздів які нанесли україн-

ському народові необчислнм
терпіння Тому Українська Ра-

дянська Респуб-
лика належить до держав які
найбільш в то-

мі' щоб забезпечити себе пе-

ред нападами наїзникіг Украї-
на пераз була предметом кри-
вавих нападів наїзників які
століттями намагалися завойо-ват- н

собі її землі й робучу си-

лу присвоїти собі її господар-
ські багатства й поневолити її
нарід

Цілий світ знає про це чим
причинився український нарід
до поразки спільного ворога
Союзних Держав Загально ві-

дома є впертість і геройство
яке український нарід укупі з

' іншими народами Совєтського

Союзу виказав і дальше вика-

зує в своїй боротьбі протнв ні-

мецьких наїз-

ників як теж і витривалість з
якою він обороняв свої вели-

кі міста — Київ Одесу Харків
а також містечка й села Украї-

ни Його рух
який підривав силу ворога н

торощнв шляхи сполуки на за -
дах також добре відомі як і ті

жеотвн то їх цей папіл клав

ду па Україну німецькі орди

наробили українському

народові па кілька міліярдів

(білйопів) долярів вигубили
кілька мільйонів мирнпх гро-

мадян і вивезли ніж три
мільйони людей у не-

волю
коли український на

Україну
йшшагшйШШШшамшттажШіШ

ЗГОЛОШЕННЯ СОВЄТСЬКОЇ УКРАЇНИ

КОНФЕРЕНЦІЮ ФРАНСНСКО

конференцію

конференції

Конференції"

Соціалістичної

Соціалістичної

Соціялістичної

Соціялістичних

безпосередні

конституцією
конституційними

пів-дешю-захід-
ніх

Соціалістична

заінтересовані

фашнетівських

партизанський

рід зложив такі жертви в цін
війні й віддав всі свої матері-

альні багатства на знищення

ворога коли його вояки- - тво-

рять найменше одну пяту час-

тину бойової сили Совєтського

Союзу й усіх інших народів

що боряться проти спільного

ворога — то це лише природ-

не щоб він у нагороду за це

все діждався тривалого мира
а по закінченні переможної
війни щоб мав право завести

в себе такий лад який забез-

печив би його й інші миролюб-

ні народи перед новим воєн-

ним лихоліттям

Уряд Української Радянської

Соціялістичної Республикн пе- -

оеконании що Україна яка

брала визначну участь у від-

битті ворога своїм численним

людським матеріялом і своїми

матеріяліьними багатствами

зможе теж причинитися до за-

кріплення
'

мира й до вдержан-

ня загальної забезпеки
З вище згаданих причин у-р- яд

Української Радянської

Соціялістичної Республикн хо-

че від себе причинитися до

створення гарантій для мира й

забезпеки по війні як для сво

го народу так і для
інших народів і тому рішився

передати конференції Союз-

них Держав з висловом
бажання приступити до світо-

вої організації для забезпеки

в характері держави-основа-тельк- и

н узяти участь у нара-

дах конференції Союзних Дер

жав в Сап Франсиско
Н Хрущов

Ради Народніх Коміса

рів Української Радянської Со

ціялістпчпої Республикн
Д Маиуїльськнй

Народний Комісар Закордон-

них Справ Української Радян-

ської Соціялістичної Респуб-

ликн

поляки сіГкшють
ГІРКОЇ

Лондонські польскі кола з

жахом приглядаються тому все

му що діється в економічній

ділянці життя в теперішній
Польщі під пануванням просо-вєтськог- о

уряду в Варшаві
Дня 24 серпня уряд варшав-

ський оголосив декрет за яким

польський злоти рівняється со- -

вєтському рублеві Це б то за-

початковано кроки щоб зєдн-нит- и

польську й совєтску еко
номічні системи воєдино

війною-кажут-
ь лондон-

ські поляки польський злоти
рівнявся сімом а то іі вісьмом

сов рублям під час
ріжниця ця стала ще більша
Крім того життєва стопа на
віть у найбіднішім селі полі
ськім була вижча як у Совєтах
(сумніваємося думаємо що

така сама) Одночасно зо зрів
наиням злотого й рубля внпу

щено нові паперові гроші за
підпнцом „Польського Краєво-г- о

Банку" установи що вдійс
пости ніколи не існувала її не

існує

Дня 15 січня 1945 поль

ськнп оголосив новин

важний декрет : відтягнув із

обігу так звані „краківські зло

Ти" (друковані німцями зор- -

ґанізованим Випускним Бап

в'ком у Кракові) і відтягнув та- -

рублі мали залишитися в обігу

ше до 15 січня 1945

За декретом виміняти па по

пу можна найбільше

500 старих злотих („краків-

ських") А що в Польщі

страшенно підскочили ліпи то

500 злотих не внетає навіть па

два дні життя для родини Дек

своїй боротьбі протнв спільно- - кож сов рублі Але „краків-г- о

Досить пригадати ] ські злоти" перестали мати

піп ппполопж останнього иаїз- - паптість уже по 28 лютого а

шкоди

більше

німецьку

Отже

власного

заяву

Голова

Пеед

війни

комітет

валюту

тепер

ворога

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК"— Пятшшя 11 травня 1945 Рік XII Число 19

ТНЄ НІІ9 ЮГ ГАМНУ ШОШАНС&

смпішг оссіга
(її М1Ш0Н-1- М1)

5ШСІЕ

МАЯК1ЕО-- Н0 СЖІЛВЩ

шев и

МАВВІЕО-О- МТ ОНЕ

СНО ЦМОЕВ 15

МАПНІЕО— МОВЕ ТНАН ОЙЕ

енно ішои и

(ЄАСН 5ГМВОІ — 10% ОР
олікгииу оссирію)

і

в4% ор аіх ошмгш VNЕе іб
ошшцг

З Департаенту Народнього Здоровля й добробуту про по-требу'допом- оги

для родин

рет цей рівняється конфіскації

всяких ощадностсн які люди

мали і нищить приватний по-

чин Знищення приватного по-

чину прискорить заведення дер

жавного капіталізму кажуть
лондонські поляки Такий са-

мий декрет видав був сов у-р- яд

в себе у 1918 році уневаж

нюючи так звані рублі царські

й „керенки"
Західні околиці Польщі де

вживано німецьких марок ще

більше потерпіли Люблин-ськи- й

комітет встановив роз-

цінку за польського злотого

дві нім марки Отже сума що

її дозволено було виміняти на

нову валюту була ще менша :

около 250 злотих
Польському населенню черво

ні обіцяли дати харчів і їх не

то що ніколи не дали але ще й

дозволили' своїм воякам поси-

лати до дому 11 --фунтові пакун
ки з харчами Ащо сов вояків
в Польщі мілійони то місцеве

населення мусить терпіти го-

лод
(Може тепер зрозуміють по

ляки як то погано вони роби-

ли коли забороняли україн-

цям купувати парцельовану

землю поселюючи па ній ма-

зурів — Ред)
§:

МОСКВА СПУСКАЄ З ТОНУ

Польська справа набрала по

вої закраскнзакордонш секре-

тарі Стетініюс і Ідей були не-

мало здивовані коли Молотов

натякнув в Сан Франсиско що

премієр Чорчил уже від кіль-

кох днів умовився зо Сталі- -

ном щоб запросити па перего-

вори до Москви б польського

премієра Міколайчнка якого
Москва годиться прийняти до

складу польського уряду в Вар-

шаві

Здивувались обидва закор
донні секретарі з причин: пер

ше що вони знали що за Мі-коланчик-
ом

власне обстоюва

ли Британія й Америка щоб

ного запросити до уряду а

Росія вже від кількох місяців

тому рішуче противилась і

друге що ані Молотов ані ніх-

то з сов делегації не висло-

вив ніякого спротиву против

поправок до умови в Домбар-то- н

Овкс які внесли бритійсь-к- а

й американська делегації
На копреренції в Сан Фран-

сиско сталась ще одна гідна

завваги подія Австралійський

представник Д-- р Герберт В

Іват сказав на пресових збо-

рах що його делегація пред-

ставила поправку до умови
про право Іспротиву тої з вели

ТНЄ №Є Ш
ШАТ САМДОММ

ЕАВШМ ІІ$$ ТКДН

$450 А ШВ

$450 — 5949

$950 -$- 1949 ШШ:
$1950 -$- 2949

Ш $2950

СНІШНЕИ ІМЕН 16

оі мішон-із- іи

(ЕАСН ПГМВОІ - 10% ОР

овіваю йми ч)

ме сєртоЕШ он 19% ор тне

осоіріео

ких держав що була б оскар-

жена як напасник Право це

мало б стати-неважн- е коли дві

третині членів Ради Забезпеки

включаючи три великі держа-

ви два рази проголосують що

держава ця справді напасник

Друга поправка є така:

„Шоб усі члени зложили 30- -

бовязания шанувати терито--
ріяльну непорушність і полі

тнчпу незалежність інших дер
жав-члені- в" Поправка ця важ-

на — коли її прийме Конфе-

ренція — для України яка що-

йно зістала визнана 46 держа-
вами незалежною державою в
складі СССР і запрошена па

конференцію
□

ВОРОЖИТЬ ПРОВАЛ КОН-

ФЕРЕНЦІЇ — Новойменаваний

новим фірером Німеччини Де-ніцо- м

закордонний міністр

на місце фон Рібентропа
Кросіґк у своїй першій про-
мові по радіо до німецького

народу заявив що Німеччина

все ще стоїть перед лицем
„найважчої проои цієї війни

Повторив заяву Деніца що Ні-

меччина буде дальше битися

против комунізму а коли Со-

юзники будуть їй у цім переш
коджати то вона мусить і про-

ти них боронитися але тоді це
буде їх боротьба за пошнрен
ня комунізму в Европі Одно

часио Кросіґк предсказав що
конференція в Сап Франсиско

провалиться

о§о
РЯТУЮТЬ ГОЛОДНУ

ГОЛЯНДІІО

По смертн Гітлєра брптійці
зачали скидати на Голяндію з
літаків тонами харчі для та-

мошнього голодуючого насе-

лення Німці не противились
А на другий день відбулося по
бачення союзних фронтових
комаидантів з німецькими ко-мандапта- ми

й поживу скоро за
чали везти па троках а німці

помагали перевозити через сво
ї лінії І витворилось цікаве по-

ложення : ворожі кораблі бри
тійські із Аитверпіі виванта-

жували тисячі тон поживи па

території свого ворога в опа-

нованім німцями Ротердамі —

щоб харчувати населення на

території ворога Подібне ро-

блять літаки скидаючи харчі
з повітря бо 'харчове положен

ня в Голяндії стало аж надто
вже небезпечне Тепер Союзнії

кн мають у пляні довозити що-

найменше 7000 топ щоденно

На чолі делегації із сторони

$0СШІ $Є№ІТУ г

ШСЕ -ЕАВММ КЕСЕМЕ ~

(33%)

(30%)

(30%)

(5%)

(2%)

ЕАСН5УЯВОЧ -- 5% ОЯА11 СЖАОШІ ИАСЕ-ЕАМ-
Ш

1941 ШЙУ5

З Департаменту Народнього Здоровля про суспільну забез-пек- у

тошто єитаніо

УКРАЇНСЬКЕ ПОХОРОННЕ
ЗАВЕДЕННЯ В ТОРОНТІ

САКОІШ & ЗО N

ГЇЛЧЕКАЬ БІКЕСТ0К8 & ЕМВАЬМЕКЗ
ГАРНА КАПЛИЦЯ

ЗС6 ВаіЬигзІ Зі (проти Шпиталю) — Тогопіо — ЧУА 9954

ЗАМОВЛЯЙТЕ ХЛІБ ПАЇ КЕПКИ П ВСЯКОГО РОЛА ПЕЧИВА НАП- -
ЛУЧШОЇ якости В НАЙБІЛЬШІЙ укр пекарні торонта

ВЕАУЕК ВКЕАБ ЬІМІТЕБ
П 1ПЧ Г ггі4Ьі „ АгЛмлк Ьііилшис шс —

ВЕАУЕК ВЕОШНС & ИРШТЕНМС СОМУ
Словянська Гуртівня Меблів

і Рбйітня
ЧССТГРФІЛДИ СТУДЮ-СОФК-

Н БЕД

РУМ СЕТИ КУХОННІ СЕТИ РАДІЯ
ПРАЛКИ кухні матераци і т п
ПО КОНКУ РЕН ЦІННИХ цінах пе
РЕРІБКА ВСІЛЯКИХ СТАРИХ МЕБЛІВ

ЗА ГОТІВКУ АБО НА ВИГІДНІ
СПЛАТИ І

2605 Бшиїаз 81 УезІ — Тогопіо Опі — Рпопе: ЛІ 3811

Похоронне Замедення Що Десятками Літ Обслуговує
Чесно Українське Громадянство Торонта й Околиць :

НАРВУ В ПАШ С 0 М Р Д М ї
РДОЕВАь БІКЕСТОПЗ

ДЕШЕВІ ОПЛАТИ ПОХОРОНУ ВІД %5Ь В ГОРУ]

455 0иееп 81 У — Тогопіо Опі — ТСАуегіу 5370

німецької був Артур Зайс Ін-ква-
рт

нім гавляйтер Західньої
Голяндії а із сторони союзни-

цької вів делегацію генерал-поручни- к

Вволтер Бедел Смит

начальник штабу ґен Айзенго

вера У нараді брав участь та-

кож принц Бернгард Голянд-ськи- й

Між представниками Со
юзників був також російський

генерал Переговори вели Со-

юзники з надією що вони ста-

нуть- вступом до повної піддачі

німців і до мирного залишення
німцями решти Голяндії Данії
й Норвегії ще заки появлять-
ся оголошення про німецьку
піддачу Харчі що їх звозять

до Голяндії є із складів в Злу-

ченім Королівстві та з запасів

війська па фронті
©- -

ЖЕРТВИ ДО КАНЦЕЛ КУК

Від 10 до 27 квітня

КУК-Вїнніп- еґ Ліан — Кан
Укр Інститз'т Просвіта з про-

дажу книжок $1560 па буджет
$25 доручив п С Царук $4000

КУК-Отта- ва Онт — Збірка
па буджет переслав її С Ва- -

силевич $3400
Калина Саск — 3 продажу

книжок „100-Літт- я Заповіту
Шевченка переслав п ІОр Па

скарук $200
Фовм Лейк Саск — Укр

Жіноче Товариство ім О Ко-билянсь-
кої

вислало пакунків
до СУКВ в Лондоні вартості!
Ч750 повідовила пані К Ба
юс секретарка
Кіченер Онт — За конгресо

ві книжки переслав п С Па
січник $320
Глендон Алта — На неспо

ліванці для п Г Лугового
зоїрка па працю кук пере-
слав о В Сени шин $725
Армстронґ БК — Збірка

по похоронній відправі бл п
Юрка Угрина в Вснкувері для
37кр кап вояків за морем па
папіроси переслав п МЛ
Свпк $1000

КУК-Редве- ррі Саск — За
продані книжки Сто-Літт- я За
повіку Шевченка" $500 па бу
джет 1945 $100 переслав п Г
Гарах $105 00
Толстоіі Май — За продані

кпижкн „Сто-Літт- я Заповіту
Шевченка" переслав о п Ґлі
цькнй $2 00

Торонто Онт — Жертва для
укр кан вояків за морем при
слала П-- па Н Стратійч'к $300

Кшочі слаоосш з довголітньою практикою

351 Зеїкігк Ате

т_і і гт ггллг— л сіеішис хл_і іїіи

Одинока Українська Моло

чарня в Торонті

НОСЕКЗ ОАІКУ Ш
Доставляємо до домів

ре-гстора-
нів

та склепів моло- -

ко сметану сир і масло
Ї459 Кодегз Коасі ІО 7193

Міннеаполіс Міни
-- - Се-

стри Слулсебниці прислали 74

книжки для укр кап вояків за
морем
Джералдтон Онт — Відділ

УНО на працю КУК через КЕ
УНО Вінніпегу жертва $1505

КУК-Гемнлт- он Омт — Збір
ка на хрнспшах у Папства Тка
чів для укр кап вояків за мо
рем переслав п ВК Родзо-ня- к

$575
КУК-Ґлепд- он Алта — 3 про

даж}' конгресових книжок пе-

реслав п А Стасик $2100
КУК-Вінніп- еґ Ліан — Укр

Нар Дім з продажу конгресо-
вих книжок переслав п М Па
січний $1600

КУК-Торон- то Онт — Збір-
ка на буджет 1945 — $1000 з
продажу книжок $4200 пере-
слав п Т Гумснюк $104200
(В мни році відділ у Торонті
виконав свою квоту в сумі

$2500)
Мондер Алта — Видавниц-

тво оо Василіяп за продані
книжки $1173

З Канцелярії КУК

Содбури Онт — Збірка на
забаві в домі папства М Чор-иоба- н

(Гарсон Майн) для укр
кан вояків за морем переслав
п І Ґавалко $1350
Торонто Онт — Збірка в

укр катол парохії для укр
кап вояків за морем переслав
о П Камснецький $1200
Брендон Ліан — 3 продажу

книжок 100-літт- я Заповіту
Шевченка" переслала папі М

Корніят $500
Паііи Ривер Ліан — Збірка

для укр кан вояків за морем
на прощальнім вечірку в честь
папства І Костюків у Внмі
Рндлс переслав п В Прпсяж-ию- к

$900
Сифтон Ліан — 3 продалсу

кннлОк „100-Літт- я Заповіту
Шевченка" переслав п М Ґ
Івасюк $225
Ляиіін Квебек — Петро Бо-жи- к

лсертва для СУКВ $600
Биґ Валсі'і Алта — М Юрі-

їв лсертва для СУКВ $100
КУК-Вапкуп- ер БК — Жер-

твував $100 для Кан Червоно-
го Хреста а за $50 вислав па-

кунків до домівки укр кан во
яків в Лондоні Подав п й
Ясснчук

Ня запитії залучіть 3 ц марку

ТУІішІрсє ЛІлп

СПЕЦШЛІСТИКА ЗАДАВНЕНИХ НЕДУГ
УСПІШНО ЛІКУЄМО : Ревматизм Нервовість Паралілс Ломбего Сіятнку
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Сторона З

ІНДУСЬКІ ЧУДА

Як Мекка є святим місцем
мусульман так Бенарес що ле-

жить 1500 км від Бомбею є
святинею індусів Се велике
місто на лівім березі Гангу
числить 300000 мешканців і

гостить рік річно біля міліона

прочан Після браманської тео-льо- гіі

Ганг є всесильний Він

очищає душу й тіло лікує не-

дуги затягає найгидкійші ра-
ни та найобридливійші боля-к- и

Бенарес — се „майдан чу-
дес"

Перед святинями на вулицях
та на лівім дерезі Гангу всюди
безліч калік та хворих Ані без
конечні мандрівки ані нужда і

голод не стримують їх прихо-
дять у святе місто де споді
ваються облегшити свої мо-

ральні та фізичні болі
Безсумнівно Бенарес є од-

но з найкращих иіст сходу Па-

лати святині та мавзолеї роз-
кинені іл лівім боцї Гангу ку-

ди кождого дня до схід сонця
тисячі вірних приходять на
молитви виглядають неначе з
казки

Всякий шануючий Ссо'е індус
обовязаннй відбути хоч раз в
життю прощу до Бенар'есу та
скупатися в мутних водах Ган-

гу
По смерти індуси повинні

бути спалені на вогнищах з де-

рева але найбільшим релігій-

ним щастям є вмерти в Бена-ре- сі

і бути спаленим на бере-

гах Гангу і як попіл викнне-ни- м

у святу ріку Тут над бе-

регами Гангу вндко численні

купальні неначе пляжі куди
сходиться величезними схода-

ми і де великі вогнища з дере-
ва де палять трупіз

В самім місті навколо гидо-

та На вулицях біля святинь та
мавзолеїв навколо святих
місць браманів безліч нужда-рі- в

та калік що напів голі не

криють під перевязкою своїх

відкритих ран Досвідчене око
лікаря без тдуду ставить діаг-

нозу: тут проказа або сухоти
там пранці чи пістряк
Хто подасться яких чотири

кільометри в гору ріки по-

вздовж лівого берега той по-

бачить побожні обмивання вір-

них всіх вкупі чоловіків жі-

нок та дітей одні з них напо-

ловину одягнені другі зовсім

голі На поблизьким „Ггаті"

палять мерця На ватрі більш

або менш щедрій відповідно

до майна родичів чи друзів не-

біжчика кладуть мертве тіло

вздовж берега стоять цілі ряди

ватр Сказав би хто величезна

пекарня: тріщать кости роз-

прискуються черепи а товш

повільними струмками спливає

до ріки Коли тіло на три

чверти згорить церемонія скін

чена „неоторкані" індуси най-низш- оі

касти кидають у ріку

недопалені рештки тіла і вони

пливуть собі водою аж у море

Ся картина — одних проймає]

жахом в інших просто викли-- -

кає обридження

Недалеко вогнищ лежать по- -

корчені трупи що там чекають

аж живі зберуть вистарчаючу

суму грошей на ватру Днями

а навіть тижнями вони лежать

на шляху в місто або до сусід-

нього „Ггату" а ті що прохо-

дять мимо не звертають на них

більше уваги як на здохлих

псів

„Купіль" не робить кращого
вр'ажіння Біля „Ггату" пор-

паються в воді сотки прочан

Рітуальна купіль треває біля

години Поміж зануреними де-

котрі з вірних покланяються

сонцю що на них світить інші

відмовляють молитву яку їм

дав за пару грошів священник

ютзок оот

ПОХОРОННЕ БЮРО

АІБЕМТ ) ІАИІ35Е & ЗОН

Обслуга Амбулянсами
Приступні ціни

403 ЗапсітеІсЬ 81 Еаві
У!псІ5СК- - Опі

РЬопе: 4-25- 85 — Кз 3-57-32

ще інші що не вміють читати
повторюють слова молнтв по-

близького бонзи Час від часу
ковтають з долоні гнилу воду
що їі не рушивби й пес а кот

ра несе з собою всіляку гниль
здохлі звірята нічого й казати
про недопалені рештки мерт
вих тіл Побожність тих всіх

обрядів зворушує та бенте
жить І се повторюється сотки
літ

Під соломяними парасолями
священники виставляють та

затверджують свідоцтва що
прочанин дійсно був в Бенаре- -
сі купався у Гангу та що вода
яку беруть з собою вірні таки
з Гангу походить Нераз годі

собі уявити декотрі акти „по-божност- и"

Всякий знає що в Індії є

„святі" звірята Браманська
теольогія вчить що вони
мають таємну владу і що тому
їх треба шанувати як божес-

тва Особливо святі є корови
та малпи

і

Дуже багато коров Вони

живуть або в малих святинях
куди вірні приносять жертви
і хоч пальцем доторкаються
їхньої рожевої морди тоді ко-

ли вони спокійно румигають
прикрашені стяжками "" та він-

цями з квітів Але більшість

живе свобідно по вулицях міст

та сіл Нікому не вільно спиня-

ти їх на їхній дорозі і тому во-

ни ходять де хотять Ходять по
хідниках лягають перед крам-

ницями а ніхто не подумає
противитися їхнім забаганкам
Коли приходить таке гарне сі-

ре звіря до краму городника
пекаря або цукорника купцеві
й на гадку не спаде пробувати
його віддалити Він щасливий

що погодував святу тварину і

спокійно дивиться як вона по-

жирає його шпараги моркву
печиво чи тіста

Трудно собі уявити щоби в

країні що рахує себе культур-
ною люди які довгі літа про-

вели у Европі вчилися в па-

ризькім лондонськім чи бер-

лінськім чуніверситеті щоби
всі ті доктори фільософіі та
медицини учені природознав-
ці після повороту в свою кра-

їну знова так підпадали під
вплив своєї віри як і їхні края-
ни та віддавалися практикам
що збентежнлиб африканських
людоїдів Але се факт Індуси

найвищих каст магараджі що
рік річно їздять в Европу зай-

мають в найбільших готелях
люксусові апартаменти одя-

гаються після останньої моди
їдять в найкращих ресторанах
лікуються у найкращих наших

лікарів в купелевих місцевос

тях ЯК ЛИШ пивертцшіь у івиш
країну їдять коровячі „пЛяц-ки- "

купаються у гидоті Гангу

і пють малпячі відходи після

приписів віри якій про те не

бракує ні поезії ні мудрости

А що сказати про „факірів"

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК" ч— Пятниця 11 травня 1945 Рік XII Число 19

[та „святих" жебручих аскетів

що в контемпляціі та умерт
вленнях шукають святости?
Поруч факірів що в умерт-вленн- ю

шукають святости є

ще ілюзіоністи або чудотворці

Чуда факірів не змогли об-

дурити наукову критику Вже

давні обсерватори підозрівали
що в їхніх вичинах є багато

жонглерства Славнозвісні ілю-

зіоністи Донато Діксон Пік-ма- н

та інші взялися повторити
їхні штучки без помочі жадної
вищої сили Павлові Гезе вда-

лося повторити деякі феноме-

ни Він доказав що при холод-

нокровності! та відвазі всякий

може повторити ті буцімто чу-

деса і що дива факіризму є

звичайно найпростішим жон-

глюванням
(„Перелом")

КІЛЬКО ПОТРІБНО НАМ

ВІТАМІНІВ

(Від Ікформ Услуги Споживачів в Отаві)

Природа має свою границю на
різні віджнвні складники Та

не всі складники притримують
ся одної границі Кожний від-живни- й

складник має свою ок-

рему лінію відповідно до того

яку ролю виконує в організмі
Людина тоді почувається най-

більше здоровою коли денне
споживання різних відживних
складників переходить свою

призначену границю денних

запотребувань Для одних
складників границя може бути

дуже мала а для других без-

межна
В пересічній їжі буває часта

недостача вітамінів з чого пов

стають ріжні недомагання бо

денне своживання не доходить
до своєї границі Кожний віта-

мін відмінний і їх границі від-

мінні Приміром вітамін А що

знаходиться в жовтій і зеленій

городині та жовтих- - товщах ма

є безмежну границю Коли ден

не споживання ледво дохорить
до призначеної границі то лю

дина не тільки сама підупадає
на здоровлю але те саме пере-

дається другому поколінню в

випадку вагітних матерей
Людський організм має спро-

могу складати собі запаси то-

го вітаміну на різні непредвид
жені потреби Довільне спожи
вання вітаміну А дає кращу за

поруку здоровля
Знова вітамін С зовсім не

зберігаєється в організмі для
будучих потреб Цей вітамін

зуживається денно і тому пот-

ребує віднови кожного дня
Обмежене споживання вітамі-

ну С приводить тіло до небез-

печного рівня нище призначе-
ної границі що з ходом часу
може викликати певні слабос-т- и

Коли денна їжа має постій-

но більше вітаміну С ніж тіло

денно потребує то така над- -

вишка не тільки поліпшує здо-ров- ля

але зберігає молодість
Вітаміну С ніколи не можна
мати забагато
Вітамін Б (і) також має оз-

начену границю і зуживається
денно Довільна скількість цьо-

го вітаміну сприяє здоровлю
і помагає усувати багато мен-

ших недомаган тіла Це один
вітамін якого в їжі переважно

бракує тому що всякі рафіно
вані поживи взалн місце в но-ряд- ку

дня
Вітамінів ніколи не можна

мати забагато Більша небезпе

ка лежить в недостачі вітамі-

нів Довільне споживання віта-

мінових пожив є найкращою

запорукою здоровля

Сир

ВСЯЧИНА

Молоко і сир це дві важні по
живи про які не треба забува
ти Сир так білий як і жовтий
має велику віджнвну вартість
і може цілковито заступити мо
локо і мясо Через свій пито-

мий смак та запах сир підно-

сить смак страв До того і по-

живна вартість страв збільшу-єтс- я

через сир Другою пожи-

вою по молоці щодо вапна є

сир
Не кожний сир однаковий

бо не кожний затримує однако
ву скількість вапна в собі Жов

тий твердий сир має більше

вартості! ніж жовтий мпгкиїї

сир Так само жовтий сир має
більше вапна ніж домашний бі

лий сир Та коли взяти під ува
гу що домашного білого сира
можна зїсти більше ніж жовто-

го то різниця незамітна

Свіжі Овочі

Що може бути більше при-

надного над сочисті свіжі ово-

чі ? Овочі нетільки принадні

на вигляд але відживні Голов

ними складниками овочів це

мінеральні соли і вітаміни

Важне значіння мають міне-

ральні соли як вапно залізо

потас Ці соли потрібні на бу-- І

дову тіла а також на всякії

внутрішні чинности Вітамінні

в овочах також важні Значін-- і

ня їх для здоровая навіть важ-- [

ніше ніж мінералів бо як пока

зали численні досліди страва
позбавлена вітамінів є безвар-тн- а

і приводить до смерти

Брак вітамінів викликає цілий

ряд хворіб котрі можна вилі-

чити лише вітаміном поживою

Овочі впливають дуже корис-

но на травлення

Помідори

Помідори є багатим жере-ло- м

вітаміну С якого напевно

всім бракує бо його не можна
ніколи мати забагато Консер-

вовані помідори уважаються
І такі самі добрі як свіжі Денне

Німці дальше держать пристані над Атлянтиком у Франції між ними Сен Назер Обидві

сторони якось погодились були вивезти цивільних і оце американський вояка приїхав їх заб-

рати А тим часом півмилі від залізниці дальше шаліє боротьба
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Словянський Лікар у Монреалі
ок коїш РМЕВДШ

Спеціяліст внутрішніх акушерських і венеричних недуг
Приймає пацієнтів від 3--9 год пополудні

3537 Рагк Аує Мопігеаі ($ие Теї: НА 7623

Бг А Б ТЕ85ІЕК
Спеціяліст від недуг зьодудка і горда
Просвітлюємо методою Х-ре- н і лічи-

мо при помочі електрики
УРЯДОВІ ГОДИНИ :

Від 2 до 4 і від 7 до 9 вечером
Телефон : Огевсепі 6846

1817 Воиіеуагб
Воветоипі Мопігеаі

Урядові години : від 9 передпоа
до 9 пополудні

№ ІІ(М САКРЕМЕК

ДЕНТИСТ
2005 Ргопіепас (сог Опіагіо
Теї: СН 5020 Мопігеаі (ие

споживання помідорів поліп-
шить здоровля

-- §

МІЖ ЛЮДОЇДАМИ

Недавно повернув із Камепу
ну о Пьєр Патенод місіонао і

подав в своїм інтервю для пре
си що в цій частині світа ще
не перевелось людоїдство
дикуни дальше варять людей
У своїх черепляних кітлах і по
жирають

І дальше оповідав о Патенол
що в Камеруні він здибався з
місцевим начальником дикунів
королем Саа який має 640 жі-

нок більше як мав Соломон
Це О то 1640 жюк з якими мав
тільки 100 дітей А звичай там
такий що коли хлопці дорос
туть до пять років життя то їх
батьки викидають із хати щоб
дбали самі за себе Дочок дер-
жать кілька років довше А це
тому що дівчата — це гроші
оо за кожну можна дістати пе-
ресічно $25 — за кращу біль-

ше за поганішу менше А купу
вати жінку за товари то треба
дати або одну корову або од-

ну козу
А що в Камеруні твердих цін

на дівчат нема то часами трап
ллється що дівчину можна ку-
пити й за фунт масла Згада-
ний вище місіонар сам мав та-

ку пригоду Застав одного ди-

куна як бив жінку Витягнув
із торби фунт масла дав йому
й каже : „Те масло можеш со-

бі взяти але мусиш пустити
ту жінку до сестер в місії" Ди
кун лизнув масло цмокнув і

каже : „Хай іде !" Країна Яоуп
да де він був знаходитаься в

околиці між франц Конгом
брит Нігерією озером Чад і
Атл Океаном є більша як ста
ре Онтаріо і належить під бри
тійський і французький ман-

дат

Людоїдство дикуни управля
ють тайно Права встновлені
бї(лими людьми вони захову-
ють але тільки поверховіш Не

давно каже Місіонар розстрі
лялн там одного дикуна що
позрубував голови трьом ніґ-ра- м

а його жінку засудили на
20 років вязпиці за те що тих
ніґрів зварила

Жінки начальника коли їх

муж пімре мусять гинути ра
зом з ним Одного разу Місіо

нар цей їхав верхом 60 миль в

околиці Підіхав до хати одного
начальника що недавно помер
Труп його Вке розкладався
бо лежав шість днів на матра-
ці — але па людськім матраці
зробленім із шости його жі-

нок Вони там мали так довго
лежати аж пімруть із голоду
Коли начальник має їх 20 то

всі двадцить мусять так згину-
ти коли більше то також усі

Місіонар наказав тих жінок
звільнити Дикуни послухали

але не без спротиву

§: '

Читайте самі і приєднуйте но-

вих передплатників для „Укра
їнського Робітника"

ігзшаска

Тел Оф: ГВ 9265: Пом АМ пз4
Урядові години: 2--

5: 7-- 9 І за )мовою§
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Б хірург Кор Кан Фльоти
До українців особлива увага

2562 Коиеп Зі сог Ргопіепас
ліопігеаі 2ие

Теї ТОІІЬапк 3606 '

А нтат ПЕСО

ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ

Чесна Обслуга для Українців

1156 Зоиіапгез Зі

Роіпі Зі Спагіез

Кравецька Робітня
иш матніеи ещ

Прасуємо чистимо направ-
ляємо Робимо одяги до
міри Умірковані ціни

2251 Ргопіепас 8і
Теї ГК 1803 — Мопігеаі

ПРИКОРДОННІ диковинки

Пані Бартлет живе в Рак Ай
ленді Кве в такім домі
що частина ного на канадій-ські- й

території а частина на
а-мерикан- ській

через що часто
трапляються їй трагічно-комі- ч

ні випадки Наприклад :

Коли мешканці Рак Айленду
йдуть до театру то мусять пере
ходити через кордон вертати
назад до Канади купувати кви
ток за канадійські гроші ііколи
вже сидять у театрі то сидять
на кріслах у Канаді а дивлять-
ся на сцену яка вже належить
до Америки

Пані Бартлет живе в такім
„міжнароднім" домі зо своїм

мужом і має радіо у кухні яка
знаходиться на території Кана
ди її повідомили що мусить
купити дозвіл А ЗДА дозво-
лів на радія не вимагають От
же Пані Бартлет радіо перенес
ла до світлиці яка на амерк
території і заощадила $250

Друга жінка що живе в та-

кім домі Пані Ери Кордо має

папугу А що вона вже знає
право то написала подання до
Вашинктону щоб їй дозволено
перенести клітку з папугою з
кухні до світлиці це б то з од-

ної держави до другої
Немалий клопіт настає для

тих що хочуть умебльовати

хату Коли це піч до кухні то
піч мусить бути зроблена у Ка

наді Так само ножі вилки й

ложки Спальня має річи з
двох держав : подушки з Кана

ди матераци із ЗДА Пані

Кордо постаралась дозвіл

за яким може купувати свої

харчі пополовині : тут і там

Коли варить „стю" то мясо

може бути з Канади а цибуля

з Америки

Коли зачалась війна загост-

рено приписи про перехід кор

дон}' Братові Пані Кордо ие-дозвол- еио

виходити з Канади

Отже через цілий час він не

смів вживати фронтових две-

рей а мусів входити до свого

дому з каиадіпського боку Він

є коваль і ного кузня є паполо

вину в Канаді а наполовину в

Америці Кінські підкови гріє

на американськім боці а кінь

що його підковує стоїть на ка
надійськім Кілька років тому
вийшло право яке забороняло

будувати додаткові доми на

кордоні Дім Пані Кордо зго-

рів але фундамент залишився
цілий І на тій тільки підставі

їй дозволено збудавати но-

вий дім



Сторона 4

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК"
Одинокий український національний тижневик у Східній Канаді

Виходить кожної пятшщі
МИХАЙЛО ГЕТЬМАН УПРАВЛЯЮЧИЙ РЕДІКТОР

Річна передплата : в Каналі $200 у ЗДЛ б закордоном $250

1 Піврічна : в Канаді $123 у ЗДА й закордоном $130

Змгнл адреси коитуе 10ц

Редакція за оголошення не відповідач рукописів не ввірте
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МКЖАЕЬ ИЕТНМАЯ МАИЛОШО ЕБ1ТОК
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УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІМ ПОЛІ

У пятницю дня 27 квітня на зборах Кермуючого Конферен-

цією в Сан Фраисиско Комітету під головуванням державного

секретаря (закор міністра) ЗДА Стетініюса ухвалено запро-

сити на конференцію також Українську Соціялістичну Совєтсь- -

ку Республику й прийняти її в членство майбутньої організа

ції хоронення мира по війні Ухвалу цю одоорила загальна се-

сія Конференції — одноголосно
У цім числі на Другій Сторінці нашого часопису подане зго-лошен- ня

від імени України підписане москалем Хрущовом на

віть не уроженцем України і малоросом Мануїльським б голо

вою Комінтерну Отже ніби самої вже України бо до того часу

промовляв за шо Сталін хоч дав їй право мати власний закор-

донний комісаріят
Україні право бути на нараді в Сан Франсиско належиться

може більше як кому іншому бо право те вона здобула собі

своїми величезними жертвами для спільного діла в цій війні

Тому той факт що 46 представників чужих держав зібраних

у Сан Франсиско право це за Україною признали ми вітаємо

Бо хоч це маска за якою криються певні пляни Кремля то одна

ково ухвала Конференції спричинить те що держави світа зач-

нуть більше на Україну споглядати їй більше придивлятися
більше нею цікавитися й може нарешті довідаються що їй та-

кож належиться воля — не тільки на папері а дійсна воля — у
своїй власній хаті на своїм власнім господарстві

Справу прийняття України до Союзних Націй висунув насам

перед Сталін у Ялті на нараді своїй з Чорчилом і Рузвелтом
Не Україна а Сталін І в Ялті також рішали про долю українсь-

ких земель що належали до Польщі а України не питали що
вона на це скаже Молотов на конференції в Сан Франсиско від
повідав звітавикам преси що справу Польщі без участи Поль-

щі вирішити годі Треба мовлявзапнтатися що скажуть самі

поляки А-я- к мовляв питатися коли їх на конференцію не хо-

чуть запросити Чомуж то про думку Польщі треба питати а

про думку України вже не треба ?

А тому що Україна поневолена — МОСКВОЮ А тому що
Україні московська диктатура замкнула уста й вона сама за се-

бе! промовляти не може а промовляють за ню накинені їй дик-

татурою люди і то тільки тоді коли їм пан накаже

Ми знаємо що Україна поневолена й не є ані не'залежна ані
навіть автономна Ми знаємо що її уряд не сміє без одобрен-н- я

Москви й кроку зробити Ми знаємо що навіть при сучас-
нім режімі диктатури комуністичної партії над пролєтаріятом
і системі державного капіталізму нема навіть незалежної укра-
їнської комуністичної партії а є тільки обласна віднога РКП
(рос ком партії) Ми це знаємо Знає про це також і то напев
не і Британія-Америк- а Знають про це хоч може не всі пред-
ставники оцих інших менших націй що за запрошенням Укра
їни голосували А однаковож вони голосували і то одноголос-
но їм треба було вдавати що вони вірять Сталінові й його
зголошенню за підписом Хрущова Бо за Сталіном сила а
вони поклоняються силі А по-дру- ге полуднево- - американським
республікам було смутно без Аргентини тому в заплату за
прийняття Аргентини згодились голосувати щоб Молотов
мав три голоси замість одного удодатку до тих двох від Ю-госла-

вії

й Чехословаччини А коли б ще й Польща з Варшави
голосів було б уже 6 якраз стільки що має Бритійська Імперія!
Так склались обставини що вони голосували Завтра коли Ста-

лінові вже не треба буде іменем України по слугувати сь
Україна може знову „добровільно" зректися свого голосу в
користь Москви як у 1922 році

України вже бач у мішок сховати неможливо Уже надто го-
лосна вона стала в світі Уже надто багато про ню понапису-
вали й поназаявляли українські патріоти що для неї волі ба-

жають І чужі приятелі багато про ню як про поневолену на-

цію писали Самі ж українці навіть повстання проти Москви
оце минулого року робили Тож сховати української справи
вже неможливо Але ще можливо світ одурити що Україні під
правлінням совєтської диктатури добре бо ось вона сама ска-
же як до Сан Франсиско прибуде І ще можливо сполювати
між українцями ласунів на московські „щи" й„бліни" з обі-

цянкою напізніше „кавяру" 1 надіяє — яка ніколи не спов-
ниться — порожнини словами та облудними ділами україн-
ський національний табор розложити щоб позбутись небез-
пеки що хтось за Україною в світі обставати буде Зрештою
може ще та українська держава стане незадовго дійсністю а
не фікцією на московськім папері і треба буде мати проти неї
відбій щоб українців з пантелнку збити Хто його знає Те-

пер всякого можна сподіватися

Ми вітаємо цей факт що світ у Сан Франсиско признано У-кра-
іні

право на власну незалежну державу Але тільки всего
Представників від тої ніби України що приїдуть на конферен-
цію вітати не будемо Бо це будуть представники України
неукраїнської представники московської кольошїКоли б було
такщо в Україні побіч комуністичної партії появились і інші
політичні групи й груп тих совєтська влада не переслідувала-кол- и

б ті представники що прибудуть до Сан Франсиско наз-
начив український уряд у Київі якого члени були б вибрані
загальним голосуванням з допущенням інших політичних груп
до голосу коли б в Отаві Ввашингтоні та інших столицях
світа появились українські амбасадоди йменовані таким укра-
їнським урядом тоді ми і тих представників і саму владу в У-кра-

їні

привітали б А доки того нема то ми дальше дивитись- -
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мемо з гиддю й погордою на тих що на першому місці став-

лять інтерес Москви та займанців поневоленої України а про
інтерес самої України думають тільки тоді коли їм пани їхні

Т -- - А - _І-- 1 1КГІЛ1І1П
накажуть і з погордою дшштисьмсош тлож а шл шуміш ПОДАТОК І ПІДДЕРЖКА ДЛ
„панської ласки" що намагаються вмовити в українців що во-- ь у3вязку з державною під- -
і тиші гггигагіил? Уіпяїнлг" і' тяіліу 'мпгчг'ППРТК'ИУ гтяплмш-- І

оаі„ 7 " - держкою для родин в відно
ків в ши повинні підпирати

На конференції в Сан Франсиско має своє представництво
Індія А вона має багато більше автономії під' Британією як

Україна під Московщиною А однаково Ґанді заявив що така
делегація це маска що краще щоб у Сан Франсиско не було
ніякої делегації від Ідніі коли Індія сама собою не править Ми

можемо вважати себе за індусів в Европі їх 300 мільонів але

в Азії а нас поверх 40 мільйонів — в ЕВРОПІ де другого і бо-

дай приблизно так великого народу бездержавного нема як і

нема в Азії

Коли Москва бажає користуватися українським хлібом цук-

ром залізом і вугіллям коли не хоче щоб той хліб той цукор
те залізо й те вугілля час-до-часузгар- ялн а країна де вони

знаходяться вкривалась румовищамн — на шкоду і цій країні
і самій Московщині то повинна помогти Україні стати неза-

лежною від себе хай і під проводом комуністичної партії і

тоді та вільна Україна заключить з нею союз — як рів-

на з рівною — для спільної корнети й спільної оборони перед
новим „Гітлєром"' Бо тільки такий союз — заключений для
взаємної — бути тривалий А другий Гітлєр ко буткового податку ту саму
ли зявиться може розумніший від того що згинув і мо- - отже до
же А Сходові Европн треба забезпечити себе У міжчасі ба- -

напливом фінансового ппвіломити люлеїї по
піталу з Заходу який завжди ліз в Україну й на Схід 'ни стоять в тих останніх міся- -

Польщу

ваємося

Чи здібні на таке московські комуністи —

Представництва в Сан Францицко за представництво У-краї-
ни

не признаємо але вітаємо факт признання Україні пра-
ва брати участь у конференції й бути у повоєнній Ра
ді Союзних Націй Не визнаємо тому що представництво те

заступати інтереси Кремля й інтереси світового комуніз-

му та соціяльноі революції а не інтереси України з якою нічо-

го спільного крім назви не має А визнаємо його й будемо но-

го піддержувати коли в Отаві Ввашинитоні й т д осядуть у-краін-
ські

амбасадори йменовані українським урядом у Києві
і коли в Україні не стане диктатури бо український нарід під
диктатурою не може тому завжди боровся й бореться
за волю

СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Хочуть українці рідної мови ? — Дайте їм дві говорив

Хочуть українці незалежності! — Дайте їм дві каже його
у-чен-

ик

Сталін Бо яка ріжницячи назва буде „незалежна" чи
в дійсности буде це кольонія коли нею правити будуть нами

люди

п Гуд говорив можливість з „нашими вчораш-
німи союзниками" по Дні Перемоги Чи не шепнув він Сталі-
нові й цей скоро післав делегацію „від України" до Сан
Франсиско

Перемога над ворогом — річ добра корисна Треба тільки
вміти її використати А Сталін уміє

ПОКЛІН МАТЕРІ

„Скорбна є душа моя аж до смертн" — сумує не одна ма-тірстрати- вши

свого сина нераз одинака у цій страшній сві-
товій різні народів яка оце зачала згасати загрожуючи однак
спалахнути наново

„Скорбна є душа моя аж до( смерти" — говорила Матір Бо-

га Живого Пречиста Діва Марія приклад для всіх матерей
христіянських коли її Сина розпили на Хресті за те що гово-
рив Правду Він воскрес і скорб Матері Божої перемінив-
ся в радість

_
-

„Скорбна є душа Українські Матері коли мусите диви-
тися як гинуть ваші найдорожчі : як їх вивозять невідомо ку-
ди — на катування як над ними знужаються — за те що хгеб-т- а

свого не хочуть перед катами зігнути Скорбна є душа ваша
але знайте що по смерті приходить ВоскресенняПрийде воно й
для ваших рідних а закн це станеться то їх смерть принесе
воскресення для Спільної Матері всіх наших матерей і всіх бать
ків та синів і доньок — ДЛЯ УКРАЇНИ Щобільше смертей у
змагу за її волю то ближча воля для Неї
Поклін "Вам Українські Матері у вашім смутку глибокім

по страті частинок Вас самих і—' дітей ваших Поклін вашому
стражданню й вашому бажанню кращого життя для тих ваших
рідних що в "живих лишились' і для тих що життя від Вас
одержать Вам коли Ви розумієте своє ма-
терей Поклін Вам і тоді коли] Ви його не розумієте але маєте
охоту зрозуміти Поклін Вам усім страдниці України
А прохання до Вас— ті матері українські що байдужними

о-чи- ма

дивитесь як пропадають неваші діти в неволі заііманця
а своїх стараєтесь напутити на шлях матерії — житейських
вигод сподіваних та ласощів земних про добро Спільної Ма-
тері забуваючи — і пригадка що за Вами великий борг су-
проти Неї який Ви повинні сплатиш щоб ймення ваше зали-
шилось несллямленс святе для дітей ваших Прохання до Вас
зрозуміти що попри житейські блага ще щось ціннішого чо-
го за ніякі розкоші земні купити не можна — ХАРАКТЕР
людини

Поклін Вам усі Матері Українські які дбаєте — чи маєте
охоту дбати — щоб ваші діти характерні тверді як
дуби незломні противностями життя ні ворожими намовами
чи переслідуваннями У цей День Матері ми — діти ваші —
схиляємо наші голови вашими турботами й клопотами
за нас та прохаємо прощення коли ми Вам колибудь чимбудь
смуток чи гореч у серці спичиннли І разом з Вами складаємо
поклін нашій Спільній Матері — Україні Дай їй Боже щоб
оці ді страждапня оули вже останні Щоб нарешті й Вона одер-
жала за них належну їй бо тяжко заслужену нагороду
— гідну ІЗОЛЮ

А що Бог помагає тільки тим що самн рук прикладають
тож разом з Вами Українські Матері ми хочемо стати в одну
лаву н їй ту нагороду вибороти: У' чім нам'Боже поможи! '

'- -

ПОДАТОК і ПІДДЕРЖКА

РОДИН
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шенні відтягання з прибутко-

вого податку міністр Скарбу
Илслі випустив заяву яка буде
цікава для тих родин що ко- -

рнстатимуть із піддержки для
Родин Отже:

Піддержку для
__

Родин

виплачуватимуть зачинаючи
від 1 липня 1945 а реєстрацію
дітей переводять уже тепер
Для тих дітей що зареєстрО'
ваш перед 1 липня піддержка

буде" виплачена за останніх

шість місяців 1945 року
Коли ухвалено про Під

держку для Родин парлямент
одобрив засаду що не повий
по бути подвійного виплачу-
вання — в виді піддержки для
родин і відчислювання з при

корисін може за
бути дитину Акту додано

бути хитріший поправку уряд
перед хижацького непродукуючого ка-'жя- р пе

через
Сумні- -

від

членом

буде

жити

Ленін

наставлені

про війни

Але

ваша

поклін завдання

виростали

перед

свою

ДЛЯ

Акт

цях 1945 року під час яких цю

піддержку для родин будуть

виплачувати

піддержка безум0шіа в
увазі 'голяндії Фріслянді

стати Островах і

тому
Шлєзвіґу-Гольштай- н і в

того 3 За
користати родини з малим годині вернули назад і

бутком Частинно однак оу
дуть користати також і родини
з прибутком до $3000
Зарядження подані в згада-

нім є тільки тимча
сові й будуть пристосовувані
тільки до 1945 року
Під держкою ж для Родин у
зідношенні до прибуткового

податку буде займатися на-

ступна сесія парляменту І так:
Для родини що
поверх $1200 більше

пустці

згодився

мільйон

двоїння

треба усунути

для ДОМАГАННЯ
має $1400 - ІЗАЛЕЖНОСТИ ІНДІЇ —

-- ]мадам Пандіт
$1800 — 30% —

і націоналістичного
— 40% тд аж передала
— в

Іншими словами: тим роди-

нам мають прибуток не

від корисніше

п Піддержку для
Родин ніж мати повне відчис-

лення від податку за
голова родини що

має прибутку $1300 і має

троє дітей нижче іо років у
віці 12 і літ матиме титу
лом Піддержки першу дити
ну $8 за $7 за третю $6

місячно або разом $21 на

що $126 за
місяців від липня до грудня
1945 Отже ця родина ма-

ти покрите ціле з

прибуткового податку
і ще їй лишиться при

1945 року Піддержки

для Родин Голові родини та-

кож з трьома самими

дітьми якого в році

є мати покрите
за у прибут-

ковім податку й
ки

ЯК НІМЦІ ПІДДАВАЛИСЬ

Дня травня у пятницю під

дався мільйон німецького

яке стояло против фрон-

ту маршала Монґомерія в пїв-нічно-західп-
ій

та

кож

Сцену їх піддачі описує АП

в четвер до бритійських
ліній партія

командантів з

прапором на переговори На

чолі її Фрідебурґ

фльотн на Деніца
став Ні-

меччини А що має

ступінь армії
то представляв і нім армію З

ним протнадмірал Ваґнер
при Фрі-деберґо- ві

і майр Фріде

при ген Кін-зельов- і'

в нім

полевого маршала по-

вели до постою Монґомерія на
Люнеберґ Монтґоме-р- і

вийшов і запитав: „Чого со-

бі

Німці відповіли: „Ми

димо від Буша про
сити вас прийняти
трьох німецьких армій які те-

пер відступають із російького

фронту в Меклєнбур-гу- "

Монґомері відпо-

вів що він того не може зроби
ти бо коли вони бються

червоних то червоним повнні

піддатися А по хвилі

чи вони не хотіли б піддати

своїх військ що на його кри-

лах це б то між Любеком і Го-лянді-
єю

та в Данії

Німці відповіли що ні але ра-

ди цивільних запропонували
що вони будуть помало відсту-

пати а бритійці помало
залишені ними місця

Монґомері на це не
їм операцій

ну мапу де зазначене по-

ложення Ні-

мецькі коменданти тим

здивовані що вже аж так по-

гано стоїть справа
По тім пішли на сніданок По

сніданку Монґомері закликав
їх знову и лав їм 'льтімат'м:

А що для родин піддача вШська
мала на помогти бідні- - на Фрізій-іш- ш

дітям приблизно ких на Геліґолян-нарівн- і
з багатшими з'ді

Акту найбільше будуть Данії тим „імці пішли

придві за

оголошенні

місяців

має прибут-

ку але

що
більший

за

за

$11340

командапт

маршала

районі

хан

на фронті

дились на всі точки Монґоме-

рія про спинення вогню

на фронті німецька коман-

да оголосила на другий день

на год 8-- у по англійському по-

двійному літньому численню

це б то на год 2-- у по опівночі

за Східнім Часом Детройту
війська що того дня

піддали АП подала на 1

людей

Умову піддачі за

генерала Айзенговера маршал
як $141)0 сума якуіМонґомео да маршала Буша

буде буде рів- - підписав адмірал Фрідеберґ
нятися 10% властивої

у сан Франсиско Ще
держки Родин-Дл- я родини ) НЕГАЙНОЇ НЕ-- що

прибутку між ДЛЯ
$1600— 20% від $1600 Неру дружина

від $1800 індуського
$2000 і до провідника конфе--
$3000 100% Іренції Сан Франсиско Мемо- -

$3000
буде обирати

дітей На-

приклад

15(1 7

другу
мі-

сяць зробить шість

буде
відтягнення

ді-

тей кінці

такими
прибуток

$2100 буде
відтягнення дітей

$63 Піддерж

4

вій-

ська

Німеччині де
знаходились канадіїіці

Ще
прийшла високих

німецьких білим

був адмірал
начальний німець-

кої місце

який новим фірером

Фрідеберґ
також генерала

-- був
штабовий старшина

шта-

бовий старшина
Говорили їмени

Бушаїх

бажаєте?"

прихо

піддачу

Маршал

проти

запитав

займають

Маршал
показав
було
цілім

були

Наказ
цім

Усего

німці

підписав

Під-Іют- ь

рандум виготовлений індусь-

кою Лігою Америки й Націо-

нальним Комітетом Волі Індії

з домаганням щоб Індії дано
негайно незалежність Пані

Пандіт казала що Меморан-

дум говорить також про Бурму

Маляї Індо-Кита- й і Голяндськї

Східні Індії

восШншарТїіокій-
-

НИЦЯ

Ліґа Націй яку вважали
вже всі за мертву знову по-

явиться між живими й буде-рад- у

радити А потрібна на

те щоб передати своє нас-лідст- во

й свої права своїй
наслідниці яку оце викову-

ють и Сан Франсиско Ще

не відомо де будуть її збе

ри але будуть

Декотрі держави що оце

виступають у Сан Франсиско

є членами Ліґи Націй декотрі
навіть дальше платять свої
членські вносн З Ліґою вони

звязані умовою яка не була
відкликана Майбутня Рада За-безпек-

и

матиме до полагоди
валені справи Наприклад спра-

ва мандату ніпоиських остров-

ів на Тихім Океані які належа-

ли до німців а які Ліґа Націй

віддала по минулій віііпі Ніпо-ио-
ві

під опіку Отже І Ііпоп має

й дальше до них право бо ніх-

то йому їіого не відбирав Це

мусить зробити нова Рада За-безпе- ки

на що мусить одержа-в- и

від старої Ліґи повновласть

Так само мається справа з
манданими територіями як:
Палестина Сирія ТанґанікаКа

мерун давніша німецька Полуд

нева Африка й тд Дальше є
Міжнародня Організація Пра-

ці й інші установи які не були

розвязамі а з якими треба зро-

бити якийсь лад Отже небіжку

покличуть на певний час до
життя щоб помогла



Сторона 5

ОСТАНКИ МУСОЛІНІЯ

Подає АП що Беніто Мусо-лі- ні

зістав похований на виго-
ні Автопсія трупа виявила що
він не мав ні чираків в середи-
ні ні рака ні ніякої іншої не-

дуги що йому в останніх ча-

сах приписували Позстріляли
його італійські партизани які
його зловили в околиці озера
Комо

Автопсія трупа також вия-

вила що Мусоліні мав тільки

три четвертини свого мозку
так побила й збещестила тру-
па товпа з цивільних що по-

прибігали й копали його нога-

ми ма били патиками пові-

сивши наперед тіло на дереві
догори ногами разом з тілом

любовниці Мусолінія Клярети
Петачі і кількох його фашн-стівськи- х

співпрацівників

Трупів поховали партизаіга
в великих деревлиних трунах
таємно щоб виминути понов-ни- х

вибухів товпи при участи
нечисленних людей Військо

вий капелян відправив похо- -

ропну церемонію яка тривала
нецілих пять минут А щоб тру
пів не пробували викопати то
місце зрівняли з землею й

не-зазначи- ли

-- §-

ЛЯВАЛЬ В ЕСП ВЯЗНИЦІ

Пьєр Ляваль що втік літа-

ком із Німеччини й осів на лет
майдані в Барсельоні знахо-

диться в військовій вязниці

коло Барсельони звідки його

мають видати Союзникам на

суд До вязниці Лаваль попав

по тім коли не послухав осо-

бистого зазиву ген фанка
щоб ' негайно залишив еспан-ськ- у

територію Разом з Ля-вальо- м

переведено до вязниці
всіх його товаришів подорожі
й обслугу німецького літака

марки „Юнкер" Його спів-

працівники такі: б міністр Ос-

віти Абель Бонар б міністр

Судівництва Моріс Габольд

н-- і Ляваль Пол Неро приват
ний його писар і син б мі

ністра Освіти Южен Бонар Лі

таком прилетіла мабуть із Ав

стрії ціла партія в білий день
тож еспанська влада дивуєть
ся як вони могли безпечно ле
тіти так далеко

§

ПИЛЬНУЙ СВОГО НОСА"

Такими словами приблизно
відповіла Росія Британії коли

вона її питалася що сталося з

тими визначними поляками
що „позникали" Це виходить
із відповіді що її дав держав-
ний міністр Британії Ричард
К Ло на запиту брит парля-мен- ті

Казав що й закордон-
ний секретар Іден не міг видо-

бути від комісара Молотова
ніякої вістки що з ними ста-

лось

Це мова про тих 14 визнач-

них поляківприхильників поль

ського уряду в Лондоні що

в березні як було голошене

збирались їхати на переговори

до Москви і слід за ними зас-

тиг Між ними є й б польсь-

кий премієр Вінценти Вітос

голова польської Хлопської

Партії
Відповідаючи на гнівні за-

пити міністр Ло сказав що

сов уряд знехтовав всі запитії
брит уряду в цій справі зали-

шаючи враження що Брита-
нія мовляв хай пильнує свого

власного „бизнесу
Дальше міністр Ло казав що

Совєти відмовили бритійським

звітовикам і спостерегачам до-

ступу до місцевостей що на

шляхях сполуки червоної ар-

мії
- —

ФРАНЦІЯ МУСИТЬ МАТИ

ЗААРІЦИНУ

Французький закордонний
міністр Жорж Бідо сказав на

першім своїм пресовім інтервю

в Сан Франснско з підкреслен-

ням що Франція не брала учас

ти в тих переговорах великої

трійці які попередили- - те-

перішню конференцію і жалу
вався що в Сан Франснско час

то чути про наради „великої
чвірки" а дуже рідко про „ве-

лику пяткз7" до якої належить
Франція

Казав Бідо що Рурщина по-

винна бути піддана під „між-

народній режім" а Заарщина
повинна піти під контролю
Франції бо Франція потребує
вз'гілля При цім Бідо запев-нюва- в

що коли' так станеться
то в Заарщині ніхто не буде бі-

дувати

голікоіїиіетггь-ншо-
йо-

ЗУМІННЯ

Державний Департамент
ЗДА оголосив що твердження
Росії немов би західні союзни
ки погано поводились з совєт-ськи- м

громадянами є безпід-
ставне Особливо Департамент
підкреслив радіо-промов- у Ґо- -
лікова про 800 червоних стар
шин що їх ніби перевезено до
ЗДА й перед рос владою затає
но місце їх побуту Ґоліков ка
ган що це зломання умови в

Ялті про виміну визволених
воєнних бранців і казав що
західні союзники звільнили
1ЄПЛЛП -юииии червоних оранщв а ві- -
діслали додому тільки 35555

Державний Департамент
ЗДА відповідає що америк
урядові невідомо нічого щоб
ті 800 старшин знаходилися на
території ЗДА і додає: У Фран
ції американська армія злови-
ла багато тисячів німецьких
воєнних бранців
які казали що вони совєтські
громадяни й вимагали щоб з
ними обходитися як з грома
дянами союзної деожави їх
від інших німецьких бранців за
раз відділено згідно з умовою
з тисячів воєн бранців шо

їх привезено до ЗДА тільки
4300 пізніше зголосили що
вони сов громадяни їх також
виділено н посаджено в окре
мі табори для оглядин совєт-- і
ськими представниками Тих
що зголосились відставлюва--і
но додому так скоро як Совє-

ти подавали кораблі для пере-

возу І тепер у ЗДА нема нія-

ких воєнних бранців що зго-

лошувались би до сов гро-

мадянства тільки є їх 8 у ліч-ни- ці

на прохання сов уряду
Крім них ще є 1 18 таких воєн-

них бранців що повинні б бу
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ти сов громадянами яких
зловлено в німецьких одностро
ях Але вони домагаються щоб
їх уважати за німецьких воєн-

них бранців до чого мають

право за Женевською Конвен-

цією

Щождо згадуваних Ґоліко-во- м

таборів придержання в
Англії то тамі було їх мин
осени трий про них сказано го-

лові сов місії ген Васі-лієв- у

а від того часу стало по-

давано звіти сов генералові

Драгунові Отже все це оскар-
ження Ґолікова мусить бути
непорозумінням каже Депар-
тамент

-- §-

ЧОМУ НІМЕЧЧИНА ПРОГРАЛА

ВІЙНУ

Маршал Фон Рундштет те-

пер воєнний бранець у Союз-

ників каже що найваважні-шог- а

причиною чому Німеч-

чина програла війну було ле-тунст- во

А були ще й інші при-
чини такі:

1 Брак опалу до машин —
оливи й газоліни

2 Знищення залізничнх шля
хів сполуки

3 Страта джерел сирівців та
ких як Ромунія

4 Зруйновання нім
проми-словост- и

як Шлеськ і Сак-

сонія літаками

Щодо Гітлєра то Рундштет
казав що він вірить що він

згинув в бою в Берліні Про
маршала Монтгомерія казав
що він добрий командант
Американські генерали на його

думку „надсподівано добрі
„багато від минулої війни на-

вчилися"

Німці не напали на Англію в
1940 році казав бо виявилось

що замало мали водного пере-

возу й заслабу охорону воєн-
них кораблів Напад на Европу
німців заскочив — і щодо часу
й щодо місця Останній наступ
німців в Арденах був би вдався
але недописав довіз матерія-лі- в

Щодо свого зловлення го-

ворив фон Рундштет що він

сам був би ніколи не піддався
але його зхопили з військової
лічниці Про смерть Гітлєра
зав що він ніколи не повірить
щоб Гітлєр сам собі відібрав
життя це не годилось би з йо-

го характером казав

ТІТО НАКАЗУЄ СОЮЗНИКАМ

-- }-

Ціла німецка армія разом з
Італійською фашистівською
так званою ЛігурійськогоюАр-міє- ю

піддалась ціла зараз по

смерти Гітлєра Отже ново-зеляндсь- ке

військо ввійшло до
Трієсту Проти того запротес-това- в

югословянський Тіто
Броз гострою заявою що Трі-

єст здобули його партизани
отже союзні війська не мали
права без його дозволу туди
заходити
Заява з головного постою

югословянської армії голоси-
ла що новозеляндське військо

зайняло Трієст „без нашого
дозволу" а це „може мати не-

бажані наслідки коли справа
не буде поладнана скоро за
взаємною згодою"
'Положення ще більше ус-

кладнилось боями між загона-

ми Тіта й четніками Дражи Мі-хайлові- ча

— в Трієсті й на на-вкільн- их

горахЗаява Тіта даль
ше голосила: „Трієст і Ґориція
не могли бути зайняті новозе-ляндськи- м

військом бо обидва
ці міста були визволені в кри-

вавих боях югословянським
військом" Комуністичний хо-

рватський часопи9 „Напрієд"
писав: „Істрія і Трієст наші і

залишаться наші" Цю його

заяву подану як редакційна
цитувало радіо
Спірка ця відбилась відгу

ком у Римі Тамошні студенти
й італійці в числі 20000 людей
вийшли на вулиці на демон-
страцію домагаючись звороту
Італії Трієсту який Італії при-

знано по минулій війні Демон-

странти зчепились з комуніста-

ми й зачалась бійка під час
якої багато людей було важко

поранених Демонстранти стя-

гали комуністів із сходів па-мятни- ка

Невідомого Вояка де
комуністи зробили собі плят-форм- у

до промов
Тим часом Тіто оголосив

щойого війська зайняли два
інші міста: Фюме'й воєнну при
стань Полю Є побоювання що
випадок цей в Італії може до-

вести до подібного як це було

в Греції

„— :§:

З ЛИСТІВ НАШИХ ВОЯКІВ ЗА

МОРЕМ

Пише Рудольф Федорович

член СГД із Механічно-Елєк-тричн-
ої

Частини за морем:
„Тількищо вернув я з 9-ден-

ної

відпустки що є найбільша від-

пустка яку можна тут одержа-
ти За цей час я мав нагоду від-

відати наш Український Клюб
у Манчестері який я вважаю
на 100% досконалим Гостював
я там в українських родин —
нашої найстаршої кольонії в
Англії і всі вони передають
сердечний привіт українцям у
Канаді Здивовало мене те що
по ЗО роках переживання в Анг
лії старші люди 'цієї кольонії
все ще говорять своєю рідною
мовою Діти вже подібні на
типічних англійців але в душі
своїй вони дальше добрі
українці Усі вони ті що здіб-
ні до війська служать своїй
прибраній батьківщині на
фронті
Останні дні моєї відпустки я
перебув в Лондоні Мав знову
честь бути прийнятий В П
Гетьманичом Данилом який
знаходиться в прекраснім здо-ров- лі

й повний надії на кращу
оудуччину нашого народу
Працюючи довго цілий день
Він усе ще знаходить час ціка-

витись українсьими справами
У неділю дня 18 березня ц

р ми мали церковну відправу
яку переводив о сотник М Го-рош- ко

а на якій були присут-
ні 48 різних військових ступнів
до сотників включно з сотн
Смальским і сотником Капус-
тою Усі ми були дуже раді
По обіді на який запросив

нас о Горошко ми святкували
роковини Тараса Шевченка
найбільшого поета України о
Горошко розповів нам про йо-

го життя й як він вибився з
простого селянина на одного з
найбільших людей в історії
Під час святкування відчиту-
вано нам декотрі поеми Тараса
Шевченка о Горошко радив
нам щоб ми коли вернемо до-

дому читали якнайбільше йо-

го творів бо вони майже всі
переложені на англійське
Щоб більше прикрасити нашу
програму співали ми пісні На-

віть і в таких важких часів на-
ші люди не забувають за сво-

го найбільшого поета й свят-

кують його роковини щорічно
Сарджент Гелєна Козіцка по-

дякувала о Горошкові за його
таке щире відношення до воя-
ків і за його цінний реферат а
ми всі також йому дякували
мовчки даючи про це знак на-

шими оплесками о Горошко
це дійсно такого рода свяще-
ник якого ми дуже потребує-
мо А Гелєна Козіцка це само-
цвіт у нашім Клюбі завжди
має для кожного усміх кожно-

му влегшнть не знати які тур-
боти Під її усміхом вояки за-

бувають свого тугу за домом
По відсвяткуванні нашого

скромного свята мали ми
спільну світлину

Р Федорович

ЗНАЙШЛИ ТРУПА ОЛЬГИ

ГАВРИЛЮК

На мілкій воді затоки Анг-

лійського Заливу в Ванкувері
знайдено плаваючого поверху
трупа 23-літнь- ої Ольги Гаври-лю- к

кельнерки якої батьки як

думають живуть у районі Піс

Риверу в АлбертіДівчина при-

їхала до Ванкуверу шість міся-

ців тому з Порт Мелону у
БритКолюмбії Останній раз
її бачили півтретьоі пополуд-
ні як залишала ресторан де

працювала Три бльоки від її

трупа зпйдепо ручну торбин-

ку думають що її де була

реєстраційна картка але пись-

мо на пій було нечитке

Пошукуючи слідів поліція

арештовала одного вояка Ка-

же що на його однострої були
червоні плями черевики по- -

БИЗНЕСОВИЙ

ПРОВІДНИК
" по

Т0Р0НТІ

ТКА1У8 — ТОКОВО
НЕАЬ ЕВТАТЕ СО

НАЙБІЛЬША В ТОРОНТІ АГЕНЦІЯ
Домі Фарми Бизнеси до продажі

ренту або заміни Управителі :
Мирослав і Петро Волошинські

212 Коусв Дув — ЬАкевійв 4714
Відчинено вечорами

Укр Кравецька Робітня
Чистимо й прасуємо мужеські м жіночі

одяги а також робимо нові ш
замовлення

О Волинський власник
' 621 3иееп ЗЄгєєі ТОезІ

ЗОЗПЇ5КТ КЕАІ Е8ТАТЕ

Одинокі українські посередники на
Вест Торонті Купно продаж к вимі-

на : Домів Флрмів та Бизиесів
Совісна порада й обслуга

296 Коусе Аує — РЬопе: ІО 2689

А ТУРЧИНЯК

Плястрування Стоко н Мурування

цеглою Уся робота гарантовані
Оцінка безплатно

48 КизЬоІте КЙ — Теї: КЕ 3387

БОУЕНСОІЖТ КЕАХГУ

Хто хоче дешево Й добре купити хату
фірму чи бнзнес хай звертається до п
Л КОВАЛЯ власника вище' поданої

фірми

Сумлінна обслуга
839 Соїіеде 54 Тогопіо — ЬЬ Б600

УКРАЇНСЬКА КРАВЕЦЬКА
МАЙСТЕРНЯ

Іаск'з Сіеап - Е - Іегіа
Робимо нові убрання чистимо направ-

ляємо й прасусмо '

672 2иееп Зі V _ Тогопіо ОпЬ

Теї АБ 8918

Я КОВАЛЬЧУК власник

Просимо Наших Читачів

підтримувати також ті Биз
неси що оголошуються в
Бизнесовім Провіднику

„Українського Робітника"!

„ҐРОСЕРНЯ" НА ПРОДАЖ—

Добре вироблена в торговлі
„ґросерня" або будинок на

продаж У будинку гарне по-

мешкання для власника Голо-ситис- ь

до: 909 Дундас Ст У

VА 9133 Тогопіо

ПОТРІБНО ДО ПРАЦІ —
Жінок до шиття руками й до
загальної роботи Часових ро-

бітників чоловіків до загаль-
ної праці й щіткарів Зголошеи

ня до: ЗсіепіШс Риг СоаЬ Со

81 Ретег 81 Тогопіо

казувалн що були в воді Крім

того на обцасах і на заклади-

нах штанів був пісок Труп

убитої лежав лицем удолину
недалеко на березі лежала

вояцька шапка Тридцять стіп

від трупа лежав „лнпстик"

плящина з пахнилами й заліп-

лена коверта у якій був гама-

нець з $40 Поліція вірить що

дівчина була вбита швчварта
стіп довгим куском кедрового

дерева

УЖЕ НЕ БУДУТЬ ПОКЛИКА-

ТИ ДО ВІЙСЬКА — 3 закін-

ченням війни в Европі покли-

кань довійськової служби вже

не буде оголосив міністр Пра-

ці Мичел До війни на Тихім

Океані влада буде покликати
добровольців Усі ті що мали

ставитись до військової служ-

би дня 7 травпи або перед
тим а не зголосилися мусять

зголоситися й коли їх виз-

нають здібними мусять служи-

ти Ті що мали ставитись по 7

травня одержать безплатний

переїзд і будуть відіслані додо

--му

ФАРМИ НА ПРОДАЖ — 100 Акрів (Знамените купно) 7

кімнат помешкання вода електрика стодола Цілком близь-

ко до Гостинця Ч 8 Дві тисячі брескв („пічес") поверх 200

черешень решта : сливи груші кзасні ягоди урожайна порож

на земля дещо пасовиська й ліса Можна перебрати зараз
Вісім Тисяч готівкою решта — Девять Тисяч — за умовою
Голоситись до 'ТКІЛТ & СКАШ ГАКМ8" У С01ЯСБОЇЇ

8 МАШ 81 Е„ СКІМ8ВУ Опі Теї 49
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І А ЧЕРВОНА КРОВЦЯ НА РУЧЕНЬКАХ ТВОЇХ"

(Продовження)

Йшла коридорами й салями
Селямліку в діядемі з перел в

роскішних шовках в блиску-

чих фарарах — і вся в слезах
А перед нею несли чорні євну-

хи малого принца Селіма в бі-

леньких муслинах в золотій
лєктиці За нею йшли білі

не-вольн- иці

гарему збентежені

плачем жінки Падишаха
Вигляд султанки був такий

поважний якби несла з собою

найбільшу таємницю держави
Османів Високо держала го-

лову а слези як перли котили-

ся по її гарнім обличчу
Всі військові й достойники

яких зустрічала схрестивши

руки на грудях з поспіхом у- -

ступали з дороги росплаканій
' жінці могутнього Султана

Тут і там на роздоріжжах
коридорів жовнір стояв мов о-стовп- ілий

на вид жінок в па-

латі селямліку : думав чи се

не привид
А деякі побігли злякані до

команди двірця селямліку де

дали знати про надзвичайну

подію самому адзі сторожі се

раю Той вискочив з кімнати

як опарений і бічними перехо
дами скоро пішов щоб зупи-

нити дорогу Роксоляні А во

на йшла відважно

Йшла прямо до залі Великої

Ради Дивану
А як дійшла до дверей да-

ла знак чорним євнухам щоб

задержалися І виступила на-

перед перед лєктику сина сво-

го
Ага яничарів що вже стояв

зі сторожею біля Ради Дива-

ну побачив сплакану найкра-

щу з жінок Падишаха схре-

стив руки на грудях і збенте
жено промовив :

— О радісна Мати принца !

Падишах занятий судейськими
справами А потому має прий
мати чужих послів

— Заняіий ? Судейськими

справами ? Я також хочу суду
— на розбишак що бушують
в палаті Падишаха ! — сказа-
ла твердо приступаючи до
дверей Ага яничарів вмить
відступив на бік схилившись
аж до колін могутньої султан-
ки Тоді вона додала мягшим
тоном :

— Не бійся ! Перед чужими
послами Султан напевно прий
ме сина свого !

Дала знак євнухам щоб нес
ли лєктику за нею до нутра за
лі Великої Ради Дивану И
увійшла у судейську залю з
плачем але так твердо якби
сама мала в ній судити
Увійшла й закричала :

— Ратуй "дитину свою ! Я
боюся вертати в гарему кімна
ти !

Султан встав з престола
— Що се ? запитав голосно

і пальцем дав знак усім що бу
ли в залі щоб опустили її
Збентежені достойники вихо-
дили оглядаючись як на диво-
гляд Бо хоч до ріжннх див
уже привикли від сеі жінки Па
дишаха але і в сні їм не снило
ся щоб вона могла відважити
ся прийти аж тут незапові-джен- а

з дитиною й цілим по-чот- ом

!

За суддями вже без наказу
ПОСПІШНО ВИЙШЛИ ЄВНУХИ ]"і не
вольниці султанки
— Що сталося — запитав

занепокоєний Султан — і Чи
хто зробив яку кривду тобі
або дитині ?

Гнів уже мав в очах
— Не мені але нашій дити-

ні ! — відповіла тихо плачучи
щоб не лякати сина Виняла
з лєктики малого Селіма і взя-

ла його на руки цілуючи й об

лнваючн слезами

— Нашій дитині? Хто смів?
—тихо запитав султан спогля

даючи на енна що невинно
усміхався до нього

— Агмед-баш- а !

— Великий Везир Агмед-баш- а

?!

— Так ! Великий Везир Агме-

д-баша !

—Щож він зробив?!

— Наперед кажи його увяз-нит- и

Бо я боюся щоб не втік

з палати ! Тряслася з обурен-

ня

— Він є в палаті ?!

— Недавно був у мене ! І

ще накажи (вплач) увязнити
його спільника чорного євну-

ха Гассана ! Він жде за двери
ма Опісля я все роскажу
Султан уважно подивився на

сплакану і схвильовану жінку

Кинув оком ще раз на дитину

що вже кривилася до плачу і

плеснув у долоні
З трьох дверей великої залі

вийшли німі сторожі Падиша-

ха Султан сказав твердо сло

во по слові :

— Увязнити великого вези-р- а

Агмед-баш- у і Гассана чор-

ного євнуха" що служить у Хас

секе-Хурре- м !

Вийшли тихо як тіни_ схо

пивши лиш іскристий погляд
Роксоляни

Султанка Ель Хуррем німим

рухом попросила подержати
сина — й упала бліда Зімліла

у судейській залі А малень-

кий Селім ревно розплакався
на руках свого батька

В такім положенню у пре-

стольній залі Великий Султан

і ще ніколи не був Не знав

що почати з собою з дитиною
та жінкою Не хотів кликати

слуг щоб не бачили зімлілої

жінки бо уважав що дивови-

жа й так уже була нечувана
Поклав сина в золоту лєкти

ку що стояла на підлозі мет-

нувся до жінки й махінально

заніс п на місце де сам сидів
Опісля скочив до дверей за

якими все стояла німа сторо-

жа з вирізаними язиками Від

хилив двері й зажадав води
Перелякана сторожа ще ніко

ли не бачила Султана в такім

зворушенню і гніві Вмить по

дано йому воду у кришталевім
збані Сам замкнув за собою

двері й підійшов до жінки Ма

ленькик Селім плакав аж за-

ходився з плачу Сулейман

зачер води рукою й покропив
улюблену жінку раз-у-ра- з пов

торяючи :

—Що тобі заподіяли ? Що
тобі заподіяли ?

Відкрила очі бліда як квіт-

ка яемнну Почувши плач ди
тини пробувала встати Він

задержав її й сам подав їй ди
тину Сиділи мовчки в трій-

ку Вона кормила розплака-
ного сина а він подавав їй во- -

ДУ--

Як успокоїлася і прийшла
до себе запитав :

— Коли ти не дуже втомле-
на то може скажеш яку крив
ду заподіяв тобі і дитині лелн
кий везир Агмед-баш- а ?

— Скажу скажу — відпові-
ла тихо — бо серце трісло б
мені з болю якби не сказала
— Кажи — просив
— Великий Везир Агмед-б- а

ша зголосився до мене й за-

жадав триста тисяч золотих
дукатів
— Якто зажадав ? За що за

жадав ?

— Аби закрити перед люді
ми й тобою

— Що закрити ? — перервав
обурений

— Що я охристила твого си-

на Селіма — вибухла
— Охристила ?

— Ні се видумка ! Се нік-

чемна клевета' Великого Вези-р- а

Агмсд-баш- і й підкупленого
ним чорного євнуха Гассана !

Ревно заплакала
Він вїдітхнув Оцінив думкою
всю злочинність внмушення 1

сказав :

УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК"—

— Обидва злочинці повинні

вмерти ! Тільки справедли-
вість вимагає щоб їх переслу
хати !

Була сим дуже занепокоєна
Але не дала сього пізнати по-со- бі

Думка про те як боро-

нитися дальше успокоїла її

зовсім
Встала і промовила :

— Роби судейське діло своє!

Склонилася так як людина

що має повну слушність за со

бою й не боїться вироку Блі-

до усміхнулася І пішла

Султан не сказав їй ні сло-

вечка що непотрібно зробила

дивовижу якої ще не було

відколи султани сиділи на пре
столі
А в цілім сераю була бігани

на метушня і перестрах не до

описання Напів збожеволіло

го зі страху Гассана відвели в

тюрму Він весь час кричав з

великого жаху :

— Все неправда ! Великий

везир Агмед-баш- а казав мені

так говорити ! Й обіцяв за те

багато грошей ! І дім у Скута

рі ! А то все неправда що я

говорив !

Ніхто не знав що він гово-

рив Але всі боялися питати
Ніхто не хотів знати таємниці

султанської жінки бо вже чув

нюхом що кров буде на ній

Агмед-баш- у увязнили в се-

раю у хвилі як ішов через

браму Джеляд-Ода- сі
Увій-

шов до неї але не вийшов з

неї І ніхто вже більше не ба-

чив між живими Великого Ве-зи- ра

Агмед-ба- ші першого мі-

ністра держави Тільки янича

ри що стояли на сторожі біля

Джеляд-Одас- і оповідали по-

тому пошепки в касарні що

довго було чути зойки могут-

нього везира заки замучила
його німа сторожа Падишаха

— За що ? питали шепотом

у довгій на милю касарні яни-

чарів
— Ніхто не знає за що Ба-

чили тільки як ішла з плачем

до Султана його прегарна жін

ка Хуррем Роксоляна

— І ніхто перед смертю не

вереслухав Великого Везира ?

— Ніхто не переслухував
— Такого ще не було відко

ли царствує рід Сулеймана

— Але й "Є було ще такого

султана Сей знає що робить
Шепотом говорили в довгій

на милю касарні яничари
Бо могутну руку мав той сул

тан Османів що залюбився у

блідій чужинці з далекої кра-

їни перед котрою незабаром

затрясся весь серай султан-

ський і ціла столиця і вся мо-гутн- а

держава Османів що

простягалася на трьох частях
світа

Ще того вечера на царській

брамі Бабі-Гумаю- н застромле
но окривавлену голову Вели-

кого Везира Агмед-баш- і

Уста мав викривлені терпін

ням а кожний нерв його

страшної голови дріжав у 'про
мінню заходячого сонця-- А ті

ло його вже четвертували сул
танські сіпаги на площах Цар-город- у

І жах великий пішов по Стам

булі султанській столиці пі-

шов по палатах султанського

сераю пішов по блискучих са

лях селямліку і по пахучих кім

натах гаремліку І дійшов па
віть до святинь моелємів й
інакше ніж звичайно співали

в той вечір муеззіип з висо-

ких струнких мінаретів свої
молитви :

Ла Іллага іл Аллаг ва Ма

гомет расул Аллаг !"

Так погнб Агмед-баш- а пер
ший дружба султанки Роксо-

ляни
А дня того вечером другий

раз в життю не могла клякнути
до молитви Султанка Ель Хур

рем радісна мати принца Не-

мов у далекій закривавленій
мраці станула перед нею мала
церковця на передмістю Рога-

тина І мовчки стояла А з
далека долітав дивний крик
муеззінів на високих мінаре-

тах сераю

Пятниця 11 травня 1945

Ла Іллага іл Аллаг ва Ма

гомет расул Аллаг !" Вони

молилися до Бога свого за Ве

ликого Султана і за державу
Османів по котрій ішов уже
„Кісмет" з кривавими руками
І тихо додавали в своїх молит
вах :

„Відверни Боже кров від до
му Падишаха !"

і

А по великих базарах Стам-

булу ходили дивні слухи про
султанку яку бачили у кори-
дорах ізалях селямліку І так
оповідав собі про се простий
народ турецький :

Хотів Агмед-баш- а украсти
дитину султанки Ель Хурем І

підкупив чорного євнуха Гас-

сана щоб той підсунув сонний

напій султанці І зробив чор-
ний Гассан те недобре діло:
підсунув наннток на сон моло
дій султанці А як вона засну
ла підкрався чорний Гассан з
Великим Везиром І взяли ди-

тину султанки Ель Хуррем
Але вона зірвалася у сні І в

сні закричала й дитину відоб-

рала І пішла сонна на скаргу
до Султана У сні ішла
йшла коридорами й салями

селямліку
йшла
В діядемі з перел в роскіш-

них шовках в блискучих фара
рах і вся в слезах
— Уся в слезах
— Так ! Вся в слезах
—А перед нею несли чорні

євнухи малого принца Селіма

в біленьких муслинах в золо-
тій лєктиці

— В золотій лєктиці ?

—- Так ! В золотій лєктиці
— За нею йшли білі-неволь-ниц- і

гарему збентежені пла-

чем жінки Падишаха
— Збентежені плачем ?

— Так ! Збентежені плачем

— йшла просто до салі Ве-

ликої Ради Дивану
— А якже знала куди там

іти коли ще ніколи не була в
селямніку ?

— Так ! Знала дуже добре
бо вело її материнське серце
Бо йшла по справедливість

— Який-ж- е вирок видав сул
тан Сулейман

— Справедливий вирок ви-

дав султан Сулейман : Казав

так довго бити обох внновни-кі- в

аж поки згідно не призна
лися за кілько грошей переку
пив везир чорного Гассана
А потому казав припікати ве-

зира Агмеда щоб видав з се-

бе якраз тілько зойків кілько

дав гдошей спільникові! свому
І сконав Агмед в Джеляд-Одас- і

— А чорний Гассан ?

— його казав султан кинути
у море зі звязаними руками :

як перепливе до Острова Прнн
ців то може йти куди захоче
Справедливий вирок видав

Сулейман Нехай Аллаг Акбар
благословить сліди ніг його !

Бо таки крав податки Вели-

кий Везир Агмед і то крав так
що немоглн його імити А на
тих податках були стони і

кров Тай вистогнав їх Агмед в
Джеляд-Одас- і А решту ра-

хунків возьме в нього Аллаг з
вічними очима

(Дальше буде)
— о ї $ ї о

КАРІЕРА ГІТЛЄРА

20 квітня 1889 Гітлєр родив-
ся
1923 виступив із бровару в

Мюніху зо своїм націонал-соц- і

ялістичпи рухом збройно по

влад}' і програв
ЗО січня 1933 зістав імено-

ваний на канцлера Німеччини
23 березня 1933 райхстаґ

дав йому диктаторську владу
У червні 1934 перевів кри-

ваву „чистку" порозстрілю-
вавши багато членів організа-
ції „за зраду"

7березия 1936 наново о-збр- оїв

Ренщнну наперекір У-мо- ві

в Льокарно„
У березні 1938 прилучив до

Німеччини Австрію
29 вересня 1938 Британія

Франція й Італія згодились у

ШВШ
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Переховок і Обезпечення 2% Направа й Відневі

Один із найбільших складів Кожухів в Канаді

ЛІШ0ІГ5 ГШ
НАЙКРАЩА КРАМНИЦЯ ФУТЕР

N ЗиаЬшу Опі

Мюніху на його вимоги в від-

ношенні до Чехословаччини

1 вересня 1939 Німеччина

виповіла Польщі війну

З вересня 1939 Британія й

Франція виповіли війну Німеч

чині

11 травня 1940 зачався ні-

мецький наступ на Захід
17 червня 1940 Німеччина

побила Францію
У літі 1940 Гітлєр чомусь не

напав на Англію

22червня 1941 Німеччина

виповіла війну Росії

11 грудня 1941 Німеччина

виповіла війну ЗДА

Восени 1942 німці зістали
побиті під Сталінградом

8 листопада 1942 Союзники

наїхали на Півн Африку
12 травня 1943 й іта-

лійці потерпіли поразку в бо-

ях за Тунісію й піддались
Літо 1943 червоні зачали

великий наступ на німців

25 липня 1943 провалився
Мусоліні спільник Гітлєра ко
ли Союзники наскочили на
Пол Італію

6 червня 1944 Союзники на

пали на францію
Осінь 1944 Союзники ввір-

вались у Німеччину її зачали
похід до Рену

24 березня 1945 американ-
ські війська перейшли Реп

21 квітня 1945 червоні пі-

дійшли під Берлін

25 квітня 1945 червоні й со-

юзні війська зійшлися над рі-

кою Ельбою у Німеччині

ЖАРТ — Один маляр так на-

малював павутиння що служ-

ниця зачала його стирати

— Не вірю

— Та чому? Малярі вміють

так робити

— Малярі так але не служ-
ниці

Рік XII 19
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і ШШЧПІМО

$ішш окт

РОАМ! НАПИТКИ!

ковєкт
ваошп
І І М І Т Е 0_

ТОРГОВЦІ ДІЯЛІАНТАМИ

ІОВІЛЄРИ й ОКУЛІСТИ

ЗийЬигу — Соррег СІіГГ

А МЕМГ5 5ТІШІ0

„Фотограф Для Всіх Оказін"

36 Еуш Зі Е — Теї 8-88- 24

Купуйте' з Довірям у :

„яшвтг біта
Склеп Чоловічого Одіння

50'Е1т 8 Е — Теї 4-43- 31

ЗиДЬиіу Опіагіо

N 0 Н Т Н СОШКУ
ЗІІРРЬУ СО ІГО

ВУГЛЯ КОКС ДЕРЕВО
140 ІіОі-п- е 81 — РЬопе 5-56- 14

ЗікІЬигу Опі

КАШ ІЕНТ0
СЕОТЗ ГШШІ5НШС5

Першорядні Одяги Череви-
ки- Капелюхи Шапки і т п
84 БигЬат 8і 3 Теї 6-66- 41

Гоппегіу ЗисІЬигу Бгид Со

Еіщ апй ІІ5£гаг — ЗисЗЬигу Опі

Рпопе 8-87-
51

ШЕЛ ҐАЗОЛІНА І ОЛИВА

ФАЄРСТОВН ТАЄРИ

ПРЕС— О—ЛАИТ БАТЕРП

Інтернейшипал Гарвестер
Трокс

ЕШУАКБ ОІЬ & ІШВВЕК
СОМРАЛУ

48 ВеееЬ Зі ЗидЬигу Опі

Читайте І передплачуйте „Ук-

раїнського Робітника"

СОДБУРСЬКА

16 Биіпат Зігееі

німці
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ГЕМИЛТОН ОНТ
-

У неділю дня 22 квітня о

год 3-- й пополудні члени СГ
Д й приятелі мали честь роз-

веселити свого приятеля п

Шуста несподіванкою в хаті

п-в- а Гальчуків Зібрані ждали
па призначений час аж тут при

ходить п Шуст в товаристві

п Слободзяиа в відвідини до

п-в- а Гальчуків і здивований

застає повну хату знайомих

лиць які витають його гучни-

ми оплесками

Зараз паш кошовий п П

Багрій зложив прибувшому п

Шустові сердечні побажання

з нагоди його уродин від усіх

присутніх а п Ю Старецький

вручив йому скромний але щи

рип дарунок від присутніх А

дальше засіли всі Дг перекуски

та чайку й при веселій бесіді

та складанні побажань прово-

дили час

Промовляли пп:ПБагрій Ю

Старецький і п Слободзян п

Шуст усміхався крізь сльози

із зворушення коли промовці

згадували про ного дружину

та рідню в теперішній крива-

вий час А він щирий украї-

нець щирий член СГД і пра

цівник жертвенний де треба

бути жертвенним

п Ю Старецький попросив

до збірки а пресу Присутні ра

до погодились і зложили $850

на пресовий фонд для „Укра-

їнського Робітника" Зложили

пп : п Шуст — $2 по $1 :

П Багрій Фекас п-- і Родзіво

— 75 ц по 50 ц : Слободзян
Палінчук Н Калипович Галь-чу- к

Стяпецький П Калино-

вий — 25 ц

Забава була дуже весела іо-піл- ят

радів і дякував за поша
ну та за память Казав що йо--

м'

здається що він між своєю

ріднею знаходиться Казав що
міг не повинні забувати також
за ііаппгх братів українців які

потребують допомоги в Евро- -

пі тож щоб якиаскоріше їм ту
дополюгу па руки КУК у
Ввппинпеґу післатп

Промовці закликали також

купувати Боиди Перемоги
Ю Старецький

Читайте 1 передплачуйте „Ук-

раїнського Робітника"

ВИ ЩО НЕЗДУЖАЄТЕ НА
ШЛУНОК ОСЬ ВАМ

ПОРЯТУНОК :

ЛіОі---!- !?

НЕДУЖІ ПА ШЛУНОК: Про-
женіть епос недомагання Шлунка лі-

ком МекЛавда СТОМАЧПК якнії

злнвовів вже стіїькії недужих на

шя)іюк" людей

„Так добре себе почуваю що не

можу іпвіть тому чповірптн" — Ска-

зав отії торонтоиськіш мішлнші

копи ного запитали як він ч)сться
від того часу як зачав брати Д-р- а

МеьЛавіа Стомачик Цей добродій

був жертвою минулої Світової Влґпш

— поранений у Шлунок відяомком

шр-іпнел-
л Усякі дісти н лік}вання в

лічніщях малоию йому помагали

себе щісимим шо
Тепер він заявляє

свинину н іншу по--жив- у

може їсти печену
без шлункового Розмяу

вдячності він перекопів кІДЬкОХ

сво!Ч приятелів щоб і вони вдалися

за поміччіойдо нього надзвичайного

ередстві
СТОМАЧПК Д-р- а

МекЛавча по-

магає ні всякі обявп затвердження а

особтнво помічний проти тупого бо-

лю настає деякий час
в шлунку шо

по іжі

СТОМАЧПК продають іпстіпііі іі

інші Лрогсторп :

ТОРОНТО Маршад'с Дрог
Стор — по вулиці Квш
Ротбарт'с Дроґ Стор — при вулиці
Квін

НОРТ БЕП & ТІІМІІНС Сая'с
Дрог Стоо

СОДБУРІГ Мішо
КАПЕР КЛНФ Ввплсон'с
КПРКЛЕНД ЛЕПК Кнркленд

Фармісі
НЮ ЛНСКЕРД & ЛАРДЕР ЛЕПК
ФаГпндсГі'с Дрог Стор

СТ КЕТЕРИНС МекКвплен
НАЄГЕРА ФОЛС МекНеллн'с
КІІЧЕНЕР Вебер'с
ОШАВА Томсон'с
ОТАВА Молот'с
ВВИНЛЗОР — ВВЕСТОВЕР'С —

ОТАВА & ГОЛ ВУЛИЦІ

тж л тг &

ГАРНА „НЕСПОДІВАНКА"

(Торонто Онт)

В суботу ввечір дня 28 квіт
ня ц р п Йосиф Мілько як
добрий муж устроїв в своїй
хаті несподіванку для своєї

дружини Розалії з нагоди
44-роков-

ин її уродин
Добру й багату перекуску

приготовляла їх кума в своїй
хаті л-- і К Неведюк
Хата п-в- а й Мілько була

повна людей які ждали на не-

присутніх господарів Яктіль-к- и

вони ввійшли до хати за-

раз заблисло світло й хата за-

гомоніла витаннями
Господарем цього вечерка

був п- - М Неведюк який прн- -

витав п-- ю Р Мілько дуже сер
дечно провів молитву и гости
на почалася
Перекусивши п Невидюк

просив до слова м'жа дітей
Михайла і Анни кумів одно
сельчан і інших гостей Усі же- -

лали п-- і Мілько й цілій родині
всего добра бо вони і заслуго
вують на це своєю рухливістю
і жертвенністю на церковнім і

народнім полі
Багаті дарунки зложили :

муж п Й Мілько діти Михай

ло і Ганя п- -і К Неведюк від
своєї рідні і від прнез'тніх гос-
тей і односельчани
Щоб забаву зареєстровати

переведено збірку на укр пре-

су яка виходить тільки завдя-
ки піддержці самих українців
без ніяких гадючих фондів
До збірки закликав п М

Кміть й обидва з п П Стецю-ко- м

їі перевели Зібрано $12
75 з чого $975 призначено
для „Укр Робітника" в Торон
ті

Весело забавлялися до піз-

но в ночі жартуючи та співа-

юча національні пісні

Всі були раді з цієї забави а
найбільше здається раділа п- -і

Мілько-ювілятк- а що має так
доброго ужа й гарних діток
Хай Бог благословить добре
родинне гніздо а Вам жертво-
давці за прес фонд сердечна
подяка
На пресовий фонд зложили

паст пп : Й Мілько — $2 по

$1 М Кміть Д Чабак В Ка-

пуста П Стецюк М Невндюк
П Волошинський П Гараснм-чу- к

И Ляхович — 75ц по
50 ц : Г Труш М Юрків І

Міщан п Япчииський по 25 ц
М Дзюрман І Романів й
Строс В Сукмаповськин

Учасник

ПОДЯКА З ВАМ ОНТ -

В імени мого мужа її сипів

я складаю сердечну подяку
своїм односельчанам сусідам і

приятелям за устроєння нам
несподіванки дня 1 квітня

Це була дійсно велика нес-

подіванка для нас і вона оста-

неться в памяти на довгі роки
як милий спомин

Дякуємо за так щедрий дар
який зложили нам присутні і

ті що з деяких причин не ма-

ли змоги до нас в той вечір

прибути
Дякуємо своїм односель-

чанам що своєю присутністю
й спомином пригадали нам

прожиті разом молоді літа па

рідній землі

Дякуємо Гетьманцям Дер- -

жавникам за побажання через
пана Оинсика

Я скажу щиро що дійсно

цеп гурток людей заслуговує
на признання за свою працю
для великої Ідеї

Дякую пану Асафатовому
за признання для моєї скром-
ної праці

Господареві і господиням
цього вечірка рівпож щиро дя
куємо Хай же Господь нагоро
дить Вас усіх сторицею за
ваш труд

Т Дяковська

г

„УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК

ВЕСНА

Весна весна вітрець шепоче
Щебечуть птички на гілках
Мала комашка в траві сокоче
Радіють квіти на полях
Весна І Весна пора чарівна :

На землю сходить благодать
В серці панує настрій дивний
Ввесь світ так хочеться об-

нять

Сонечко вже гріє сміючись

Минула лютая зима
Колиж Народе рідний мій

Прийде й для Тебе вже Весна?
Т Дяковська

ВАЖКЕ ПОВІТРЯ НАД

КОНФЕРЕНЦІЄЮ

Конфтренція в Сан Франси-ск- о

ведеться під страхом роз-
биття Є такі що побоюють-

ся що совєтська делегація
потерпівши два рази поразку
може конференцію покинути
Інші однак думають шо цієї
конференції не можна розбити
Коли б совєтська делегація її
навіть залишила то вона буде
однаково продовжуватися
без неї як небіжка Ліга Націй
без Злучених Держав Амери-

ки А зрештою кажуть Росія
нічого своїм виступом не ско-риста- ла

б

Конференція має твердого
провідника в особі сталого го-

лови кермуючої комісії п Сте

тшюса державного секретаря
ЗДА Це він минулого понеділ

ка зажадав негайного голову-
вання над питанням чи на кон-

ференцію запросити Аргенти-

ну усупереч домаганню Моло-

това щоб ще зачекати й
дип-льоматич- но

справу краще об-

говорити А коли приймати за
раз то щоб і Польщу з Варша

ви запросити Аргентину ?

просили — Польщу з Варшави

відкинули величезною більші-

стю проти чотирьох голосів

Росії : її самої Югославії Че-хословачч-
шш

й — Греції Та-

кож було побоювання на кон-

ференції що коли відкинути

домагання Молотова запроси-
ти Україну й Білорусь то со-

вєтська делегація конференці-- ю

залишить Тому то мабуть
і була одноголосна згода на їх

прийняття

Декотрі часописи між ними
НЙТ" критикують Стетішо-с- а

за поспішні потягнеїшя Ка

жуть що ліпше було справді

трохи підождати як пропону-
вав Молотов Під час гутірки

на пленарній сесії в справі цій

промовляли чотири промовці :

закор міністр Бельгії Спаак

що був за відложеиням спра
ви і закордонні міністри : ко-люм- біі

Перу Мехіка й ЗДА
які були за негайним голосу-
ванням це б то за негайною

спробою сил За прийняттям
голосували американські дер-

жави й держави Бритіііської
Імперії крім Нової Зеляндії
Франція й Китай не голосува-
ли З того декотрі заключають
що це поганий знак для буду-
чої Ради Забезпеки бо і Фран
ція і Китай це сталі члени май

бутньої Ради Забезпеки Голо-

сування отже виявило з одної

сторони табор амернкансько-брнтінськн- й

з другої Совєти

з двома свої1 н сателітами а

тепер уже чотирма та з пепев

пою ФрапцієюКитаєм іяк внг
лядає Грецією З Европи за
прийняттям Аргентини голосу
вала тільки одна Голяндія

Але п Стетіпіюс мусів так

поступити бо
полуднево-аме-рикаись- кі

республикн зажада-
ли що Аргентина має бути-прийнят-

а

— за їх згоду па зап-

рошення України й Біло-

русі Отже на конферен-
ції виявилось що хоч ніби дер
жави мають рівні права то вер
ховладиий вплив матимуть аме
риканські держави піддержані
державами Бриті йської Імпе

рії Як поступить супроти того
факту Сов Росія це лежить у
ділянці здогадів Але більша
певність є що вона конферен

1

— Пятниця 11 травня 1945

ції НЄ ПОКИНе ПрОСТО ТОМ}' що
нічого на тім не скористала б

Сама вона одна тоталітарна
держава стоїть проти демокра
тичного світа з яким покищо
їй задиратись і не корисно її не
під силу

Видко це хоч із того що за-
чала відживати польська спра-
ва Сталін прислав премієрові
Чорчилові н президентові Тру
манові нову пропозицію У по-

ляків знов вступив дух що кі-нець-кін-
ців

вони таки чогось
дібються А це вказує що Ста-

лін не має наміру палити за со-

бою мостів Спочатку думав
взяти те чого хотів присту-
пом Коли ж приступ невдався
'змінив тактику й зачинає нові
переговори Але тепер коли
Німеччина вже розбита шан-

си для нього здобувати легкі
тршомфн вже здається мину-
ли

-- 5з-

ЯК ЗГИНУВ ГІТЛЄР?

Смерть Гітлєра так заскочи-
ла Союзників що вони спочат-

ку не знали що думати Мос-

ковське радіо навіть голосило

що це „черговий трнк нацис-
тів" щоб Гітлерові влекшити
піти в підпілля Тим більше

що червоні ввесь час відповіда

ли на голошення німців що
Гітлєр і Гебельс у Берліні й кер
муготь обороною що це брех
ня бо Гітлєр мовляв давно
втік із Берліна Аж коли прези
дент Труман заявив що він
певний у тім що Гітлєр зги-

нув москалі їі собі сказали що
він згинув але не такою мов-

ляв смертю як голосив Деніц
новий німецький фірер це б

то в бою

Совєтський урядовий кому-ніка- т

цитуючії „високого німе

цького урядовця в здобутім
Берліні" подав що Гітлєр ра-

зом з Ґебельсом і начальником

штабу ґен Кребсом поповнив

самогубство ще перед упад-
ком Берліна Захопивши Бер-

лін разом з 70000 бранців які
нарешті піддались і повиходи-
ли з підземелля Тірґартсну
чувши про смерті Гітлєра

червоні зачали перешукувати
руїни столиці щоб
віднайти тіло Гітлєра й пе-

реконатись що він дійсно не

живе Бо були н такі міркуван

ия що це можливо згинув двій
ияк Гітлєра а самий Гітлєр
десь у схованку зашився Крім

названих червоні шукають та-

кож за Рібентропом Ґерінґом
Бормапом — головою партії
нац-істі- в — та іншими високи

ми нац-істам- и

Тим часом зловлений аме-

риканцями на зах фронті ви
сокий нш урядовець зізпав
що Гітлєр помер на кровоток
мозку а його тіло забрали до
Берліна для цілей пропаганди
А що б тіло не попало в руки
Союзників то ного німці спа
лили а попід розсипали по Бер
ліні На теорію що Гітлєр по-

мер від недуги мозку натякав
і фон Рундштед якого Союзнії

кн зловили Казав що тому
що Гітлєр був хворий адмірал
Деніц вже від довшого часу
правив Німеччиною Що Гіт-

лєр помер а не згинув в бою

каже й генерал Айзснговер

покліжуючись на графа Берна
доте якому казав Гімлєр ко-

ли предкладав умовний підда-
чі Німеччини тільки Британії-Амерн- ці

що Гітлєр „умирає"

Під час коли світ легко зїд-хну- в

що не стало того що хо-

тів для німців цілий свіг заізо-йоват- п

знайшлись такі що по
пім справляли жалоб)' Були це

АНТІН БОЙКО

Одинокий в ТоронтІ
Спеціяліст Масажист

Вилічує зілавнені недуги як пар-
аді: ревматизм біль ьріглей і т п
Ставить баньхн іі пявьн Багато

прнзнінь від папістів

377 8расІіпа АусАБ 0994

Х~-:к:~:- &

ТОШТО

ЛІ

Число

Д-- р Василь Яремій
Оператор Спеціяліст Жіночих Недуг

Просить пацієнтів робити апоннтментс'' телефонічно наперед
Мсккна телефонувати міа год 9 до 8 ввечір Дві шреі для обслуги

Бг 7 0Г "5ГАКМЕ7
314 ВаіЬигві Зі — Тогопіо — РЬопе : ЕІ Б050
ОШсе Ноигз : 130 330 630-83-

0 Гвп & Заі 10-1- 2

Др Т ТКАЧІВ
Лікар Акушер Оператор

Урядові години : від 2-- 3 і 7-- 9

11 Свгеуаіе 81 Тогопію Опі
Теї: ЛУА 3754

АДВОКАТИ

ОСИП М ДАНКОВКЧ

Адвокат і Нотар
Заступає в справах цивільних

ьарішх і розводових
ГОЗЕРН М БШСАК
Вау & НісЬтопсІ Зів

По от 603 Тешрів Диіїсііпе
Еея: МО — ОМ: АБ

ВОІШЮК КОІШЮК
ЛШКИТА РОЛІАНЮК МИРОСЛАВ РОМАШОК

Адвокати Повновласншш і Нотар!
Заступають в справах судових так кримінальних як і

"вільних розводових і земельних — Адреса
511 ТЕМРЬЕ ВІЛ50 (Сог КісЬтопй & Вау) ТОКОКТО 2Тел канцелярії ЕІ 2585 — Тел помешкання 3183

'

ДЕНТИСТИ

д Р П

Д Е Н ТИ
Відчинив свою канцелярію

Коотл 270 РЬузісіапз & Зиігеопз Віа
86 ВІоог Зі "ТОезі (&ии БеіУ Тогодіо _ Теї

Вечорами тільки за попереднім замовленням

еспанські фалянґістн її премї-е- р

Ейре Імон де Валєра Фа-

лянґістн убрані в партійні од-
нострої стали в довгий пе-

ред німецькою амбасадою дня
2 травня й позаписувались у
книзі гостей або позалишали
свої В13ИТ1ВКИ на знак співчут-

тя по смертн Гітлєра
Імон де Валєра висловив сво

є співчуття німецькому амба- -
садорові особисто У товарис-
тві його був Длсоссф чВвалш)

С{ © }У

ЗЛОВИЛИ КНЯЗЯ НІКІТУ

Третя амер армія зловила

свояка пок рос царя Нікіту

що втікав із Чехословаччиии

до Швапцарії

Рік XII 19

своїх

рано

Опі

3000 8323

&

ШТ
Л1А

СТ

Опі

ряд

ОШКІР

КАРІ

Л Л УНСЬКИИ

ОКУЛІСТ
Еґзікінуємо очі Добираємо окуляри
на римі недомагання очей нервовість
і болі голови Гоаорішо по }ьраїкськи

470 Соіїеге 81 УР КА 3924

СЛАБІ ОЧІ
Діють на ціле тіло Людина стає

тоді нервова має болі голови незду-
жає на нестравність і т под
То не відкладайте „на зчвтра"

а Пліть провіритн свої очі до

5 ПЕВЕН
9 К У Л І С Т

З 20-літньо-

га практикою
550 СоІІеде 81 Л1І 1714
Говорить

по-українсь- ки

Гуцуляк

КІ 6727

І П СНА5 ОШ
Ц ДЕНТИСТ
% 838 Бипоаз Зі Уезі
її (сог ЕисІіД)

ТСАуегІу 9822 — Тогопіо

а Вечерами за замовленням

секретар департаменту Закор-
донних Справ Прийняв де Ва-лєр- у

німецький міністр Д-- р

Е Гемфил

5Т ШНАКЩ 01ЇЇ

ТР БІҐ0РАВА
Український Адвокат І Нотар

Офис над Вапк оі Тогопіо

31-- А Оиеоп 8Ь — 8Ь СаЯіагІпоз

ОїГісо : 210 — Іїез: 2507ТУ

Ніпонські дівчата — вправляються до оборони своєї бать-

ківщини
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40 МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ - Мий

неділі 841 увечір за торонтон-ськи- м

часом а о год 241 по
опівночі в понеділок закінчи-

лась по пятьох роках вісьмох

місяцях і шістьох днях без

умовною піддаччю Німеччини

війна в Европі у якій було 40
мільйонів людських страт по
обидвох сторснах

ЩО З ПТЛЄРОМ? — Черво-

ні не вірять що Гітлєр згинув
в бою Не вірить також лонд
„Дейлі Експрес" який подає
що має не потверджену й не-

урядову вістку що Гітлєр Ґе-бел-
ьс

Гімлєр Ґерінґ і Борман
та інші високі

нац-іст- н „мож-

уть знаходитися в підводнім
човні в дорозі до Ніпону

ЗНИЩЕННЯ ЛІТАКІВ — По-

дають із Лондону що за цілий

час війни брит і америк літа-

ки скинули на територію Ні-

меччини 2453595 тон бомб

знишили німцям 40822 літаків
і самі стратили 26715 літаків

СТРАТИ СІПІАРА — Канадій-ськ- а

Тихоокеанська Корабель-
на Спікка стратила за час вій-

ни 12 кораблів 193061 тон
поємности з цілого свого тон-аж- у

336488 тон такі як Ем-пр-
ес

оф Бритейн Емпрес оф
Кенеда Дачес оф Атол Дачес
оф Йорк Монтроз Приисес
Марґатіт і 6 вантажників Усіх

сірат від нім
п-чов- нів

Союзни

ки мали стільки що це треба
написати вісьмома цифрами
це б їо в десятках мільйонів

тон

СМІЛИЙ НАПАД — У Лондо-д- і

в Англії шість людей ужи-

ваючи трока від розвоженя
часописів наскочили на трьох
працівників ресторану які вез-

ли гроші на візочку до банку

кинули візрк з грішми на тро-

ка й втікли з 2000 ф штерлін-ґі- в

(певерх $8000) поранив-
ши двох робітників ресторану- -

ПРАВИТЕЛЬ НІМЕЧЧИНИ —
Представником Британії в Ко-

місії Чотирьох що буде прави-

ти Німеччиною міркують що

буде пол маршал Сир Гаролд
Р Л Ґ Александер Ґен- - Ай

зенговер мав би бути з амери-

канського боку

ПОШТОВА МАРКА ЗА $16 —
Китаєць Пет Ло із Принц
Джордж у БК одержав реє-

строваного листа з Китаю на
якім був поштовий значок вар
тости $16 ($262 китайських

до-лярі- в)

ПЕРША ЗАСУДЖЕНА ЖІНКА

Перший раз у своїй історії Па-

ризький Суд Справедливості!

засудив на смерть жінку Вір-жі- н

Гіру за видачу німцям жи-

дівки під час займанщшш

ЗГОЛОШУЮТЬСЯ САМІ НА

СУД — Крім Петена й інших

визначних урядовців уряду Ві

ші перейшов із Швайцаріі до
Франції на суд також Пол Брі-д- у

б державний секретар
краєвої оборони Франції

НІМЕЦЬКЕ ЗОЛОТО — По-

чаткові $100 міл німецького зо
лота в штабах знайдених у ко-

пальні солі америк Третьою

Армією зросли до около $200
міл' коли зачали звозити до-

даткові пачки золота знайдені

по ріжних місцях Серед Ні-

меччини

Читайте самі і приєднуйте но-

вих передплатників для „Укра
їнського Робітника"

ВІСТИ і

ЩЕ НАП ДУХОБОРИ —
У понеділок 4 травня група
„синів свабоди" з духоборсь-
кої секти знову парадувала на-г- о

в Крестові БК і запалила
будинок
Бачили 20 нагих духоборів та-

кож у мосцевости Ґилпин Яка

причина — ще не довідались

ПЕРУ ПРОТИВ ЕКВАДОРУ —

Перувіяиське військо зачало
скупчуватись на кордоні Еква-

дору разом з гарматами у
числі около 8000 людей

СТАРИГАН ДВОЖОНОМ — у
Монтреалі арештовано за дво-женст- во

60- - літнього Жозефа
Емар-д- а батька 15 дітей Пер-

ша дружина мала з ним 9 ді-

тей що закн він зник у 1911

році З другою оженився в 1932

році и мав з нею шесторо ді
тей

НЕ ХОЧЕ ПОЧЕСТЕЙ — Мо

лотов відкинув почесний док- -

торат наданий йому Каліфор-
нійським Університетом Каже

що це противиться звичаю в

Совєтській РосіїІнші провідни

ки делегацій великих держав
між ними Ідей докторат цей

прийняли

„ЗАБЕРІТЬ СОБІ ЛЯВАЛЯ"—

Паризьке радіо цитувано есп

міністра Закордону Хозе Фе-лікс- а

що він говорив щоб Со

юзники заорали сооі якнай-

скоріше Ляваля з еспанської

території бо він там не може
залишатись

ЗВІЛЬНИЛИ ШУШНІҐА — '

Подає АП що 36-- а америк пі

хотна дивізія звільнила з Итер
Кеслу б франц премієрів Ед- -

варда Делядьє-р- а й Пола Рей-под- а

Моріса Ґамелєна й Мак-сім- а

Вейґанда б премієра Ав-

стрії Шушніґа б франц пре-

мієра Лєопа Блюма та відомо-

го протипац-істичног- о пасто-

ра Німолєра

ЖНИВО СМЕРТИ — Дапські

протинац-іст- и по відході нім-

ців зараз зачали бігати по ха-

тах і виловлювати відомих спів

працівників німців Першого

дня арештовали їх около 10

000 Списки мали вже готові

ПОРТУГАЛІЯ ЗІРВАЛА З НІ-

МЕЧЧИНОЮ —Португалія зір

вала дипл звязки з Німеччи-

ною й запечатала нім посоль-

ство консулят і Бюро Пропа-

ганди в Лісбоні Каже що зро
била це тому бо вважає що
нім уряду вже нема Усе май-

но передасть новому урядові
Еспанія оголосила що в близь
кій будуччині заморозить усе
майно німецьке на своїй тери-
торії

ВЕРНУЛИ ГРОМАДЯНСЬКІ
ПРАВА — Краєвий секретар
Британії Морисон оголосив
що в Злученім Королівстві на-

зад повернені людим грома-
дянські права й громадянина
вже не можна вязнити без су- -

ДУ- -

КАРДЕН РОЗЧАРОВАНИЙ
АЙА Карден б міністр у ка-

бінеті Кинга що зрезиґновав
через перепне зачав творити
Партію „Краєвого Фронту" в

провінції Квебек і оголосив
що замір свій залишає бо сла-

бий був відгук Він хотів звес-

ти водно казав на рівних пра-
вах громадян Квебеку Отже

щоб ще більше не розбивати
населення на партії він нової

партії творити не буде- -

Робітник
УВАГА МОНТРЕАЛ!

ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНЦЕРТ у НЕДІЛЮ 20 ТРАВННЯ

О 3-і- й год По ОБІДІ в ЗАЛІ МОНУМЕНТ НЕШОНАЛ ТЕАТРУ

-- ПРОГРАМА:-
УКРАЇІІСЬКІЙ НАРОДНІ ТАНКИ — СКРИПКОВЕ СОЛЬО

ПРОФ В ҐРЕСЬКА
УКРАЇНСЬКИЙ КВАРТЕТ й Марцінюк Сидір Решетило Аіша

Якович і Наталя Випрук
Відспівають Серію Народних Пісень

ПРОФ ВАТСОН КИРКОННЕЛ
Буде промовляти запрошений гість Проф Ватсон Кнрконнел
перший раз до Української кольонії міста Монтреалу
Не буде ніякої збірки на залі нід час концерту

© ВСТУП: Вільна датка
ШКОЛА УКР ТАНКІВ:

___=====
П Р Яворський - Директор

ВОЄННІ СТРАТИ

СТЕФАНКО ІВАН ПЕТРО

кпр із Шапльо в Онт ранений
ЛУПКОВСЬКИЙ ФРАНКО АН
ТІН ряд із Гемилтону помер
із ран
ВОЛЯНЕК ПЕТРО ряд із Вал

Д'Ору в Кве важко ранений
НИМИЛОВИЧ ГЕНРИК рядо
вик із Лемберґу в Саск важко

данении
ЦАРУК ВАСИЛЬ рядовик з
Плезент Говму в Ман легко
ранений
БУРЯН ОТТО рядовик із Ню

Ввестмистеру в БК убитий у
бою
ЛІСОВИЙ ФРЕДЕРИК рядо-
вик із Денбури в Саск уби-
тий у бою
ТБЕРДОХЛІБ МИКОЛА рядо-
вик із Ґадтсу в Алті ранений
КОСТІВ ІВАН ФРЕДЕРИК ря-
довик із Мавнтейн Ровду в
Ман ранений
БОЙЧУК ФЕДЬ стрілець із
Стінену в Саск легко ранений
АНДРОНИК ГЕНРИК рядо-
вик із Брендону в Ман ране-
ний але в службі
ГАЙДУК ЮРІЙ ПАВЛО' рядо-
вик із Вернону в БК ранений
але на службі
КОЛАГАН ІВАН АНТІН рядо-
вик із Монтреалу легко потов-
чений

СЕНИК ВОЛОДИМИР рядо-
вик із Палп Риверу в Ман по-

мер
ФЕДЮК ВАСИЛЬ рядовик із
Ввеланд Джонкшан в Онт ра-
нений Г

ҐНУС САМІЙЛО ЕМІЛІЯН ря-
довик із Кемрозу в Алті ране-
ний
ГРАНКОВСЬКИЙ ЙОСИП
сарджепт із Ввшшпеґу ие'вер-ну-

в

СТОЙКА ІВАН рядовик із
Форт Риверу в Ман не вернув
ШУШВАЛЬ МИКОЛА моряк
із Ріджайни не вернув із моря
ЗУБАК ЮРІЙ АДАМ ФО з
Кемлупсу в БК не прпнуп
ЛАВРИШИН ВАСИЛЬ розвід- -
чик із горонта Онт убитий
ФРАНЧУК МИХАЙЛО рядо-
вик із Армстронґу в Онт по
важно ранений
ДУБЕЛЬ ВОЛОДИМИР ВА-

СИЛЬ рядовик із Торонта
Онт важко ранений
КОЛЦУН ВАСИЛЬ рядовик
із Ґилберт Плейнс у Ман ра
нений

ЛУЦЯК ДМИТРО рядовик із
Беґревилу в Алті ранений
КОСТАЛЬ ТОМА ЕДВАРД л
--капр із Ґвелфу в Онт легко
ранений
БОЖАК ГРИЦЬКО ГРИГОРІЙ

рядовик із Ввшшпеґу убитий
у бою

БРИКСА СТЕПАН рядовик із
Ввест Бенду в Саск убитий у
бою
СВІРГУН ЛЕОНАРД рядовик
із Кенори в Онт ранений
РУЧАК ІВАН сарджент із Іст

Говк Лейку в Онт помер
БАРАНЕЦЬ ЙОСИФ рядовик
із Боти в Алті поважно ране-
ний
СТАДНИК ВАСИЛЬ гармаш
із Гейзелклифу в Саск легко
ранений

ДАВИДЮК ІВАН рядовик із
Ґронлиду в Саск безпечний
ІЛЬЧУК ОЛЕКСА рядовик із

Дежарлє в Алті убитий у бою
СКЛЕПОВИЧ ДМИТРО кап-рал- ь

із Ввшшпеґу Ман важко

ранений
СИМЧИЧ ІВАН

л-капр- аль із
Дафину в Ман важко ранений
ҐАЙОВСКИЙ ВОЛОДИМИР
рядовик із Ввиндзору Онт
ранений
ТКАЧ ІВАН капраль із Ввшш-

пеґу Ман ранений
СОКАЛЮК МИКОЛА стрі-
лець із Денбури в Ман ране-
ний

ІЛКЖ АНТІН рядовик із Мен-віл-
ю

в Алті ранений
ГОЛИК ЮРІЙ рядовик із
Спринґуелу в Ман легко ране-
ний

ТРУМАН ЗАЧИНАЄ

ЩАДИТИ

Закінчення війни в Европі
зродило питання зменшення
виробництва отже й буджет
у ЗДА який має виносити 83
більйони долярівз того 70 біль
йонів на війну Маючи це на

у-ва-
зі

президент Труман зажа-
дає від Конгресу обрізати во-

єнні витрати на 7 більйонів і
440 тисяч долярів Найбільше
морській комісії що дбає про
будову кораблів бо аж 7 біль-
йонів Таксамо мала б бути ро
звязана в червні Цивільна Обо

рона яка з'їдала річно $369
міл Крім того говорив прези-
дент Труман на пресовій кон-

ференції він має на увазі та-

кож інші зменшення витрат я-- кі

щойно обмірковують

--о§2о-
МЕТЕОР-ВЕЛИКА- Н ЧИ ЩО?
Від берега Ню Джерзі у

ЗДА до Аппаполісу наполудні

видко було величезну „блис-кавку"ч- и

може „вибух" не-

відомо якого походження Фе-

деральні урядовці з Филадел-фі- і

шукають що це таке було
Филадел фійсЬке елєктричіне
бюро й поліційні станиці

вздовж атляптійського берега
в Делавар Ню Джерзі й Мери- -

ленді закидано телефонічними
запитами що це було Опо-

відали мешканці Квейк Ситі1

що наперед вони побачили

блискавку в піднебесних про
сторах а дальше почули як

трясуться доми немов по якім
величезнім вмбуху Блискавка
була на около 20 стіп широка
синьої барви а в ній видко бу-

ло летючі відломки Ціле небо
заясніло немов вдень

Директор Планетаріюм Фелс

Д-- р Маршал каже що це мож-

ливо був „боліт найбільший

рід метеору" Метеори того ро

ду каже летять зо швидкістю
від 5-2- 0 миль на секунду її бу-

ває що мають і по 1000 миль

у промірі

ЗМЕНШИЛИ ЦУКОР — За
оголошенням Ради Цін у Кана-

ді зменшено пайку цукру для
особи з 14 фунтів до 9 фунтів

це б то зменшено 5 ф на рік
Перша зменшена пайка зач-

неться в червні цр Менше цу-

кру будуть видавати також пе

карням винярням ресторанам
гостинницям і тд У вересні
буде знову 2 ф на особу щоб
можна наробити
скільки можливо консерв У

жовтні буде 1 ф у грудні зно-

ву 2 ф Купони на консервуван-
ня залишаються незмінні

ММіИШШШЖШИГОШДМіШщїв їсти з
шжжмшпжишіщімі№іяштжжіяшчввппшііт

Святкування Перемоги —-
Мин понеділка на другей день
українського ьеликодня ого-

лошено урядово що Ннмеч-чин- а

підписала безумовну під

дачу Місто зараз збожеволі
ло У фабриках майстернях і
інших установах робітники за
чали покидати працю ма вихо-

дити на вулиці Кричали їзди-

ли троками повівали прапор
цями та взаємно себе поздо-

ровляли З повітря літаки роз-
кидали летючки з програмою
святкування Дня Перемоги й

закінченії я війни в Европі За

одне тільки переполудне зараз
по оголошенні кінця війни до
одної тільки лічниці в Торонті

привезено 18 поранених

Ректор Інституту ім Шеп- -
тнцького — Ректором Вихов-

ного Інституту БУК ім Митро
полита А Шептицького в То-

ронті Єпископський Ордина-рія- т

у Ввшшпеґу йменовав —
Всеч о Миколу Кушнірика На

становищі цім Всеч о Кушні- -

рик має завдання виховувати
наше юнацтво на добрих чле
нів Церкви держави й добрих
українців Думаємо що кращо
го добору Єпископська Канце-

лярія зробити не могла Поз

доровляємо о Ректора й ба-

жаємо йому якнайкращхи ося- -

гів

Гості в Редакції — Подорозі

до рідні в Содбури до нашої

редакції загостив сарджент Во

лодимир Сарматюк член СГ
Д- - спочатком війни зголосив

ся добровільно до служби за
морем Дослужившись ступня

сарджента п Володимир Сар-

матюк служив в Вишкільнім

Корпусі як інструктор Тепер

приїхав до Канади на 30-деш- іу

відпустку вислуживши за мо

рем поверх 5 років і около 10

місяців на фронті Бажаємо п

Сарматюкові як наїївеселішої

відпустки

Особисте —Подає Канцеля-

рія адв Й Даньковича що в

Верховнім суді Онтерія відбу-

лась у понеділок дня ЗО квітня

розводова розправа Андра

Вовчука позиваючого проти
Катерини Вовчук і Адама Мо-р- а

запізваних і суддя справу
вирішив потверджуюче Це б

то Андро Вовчук і Катерина

Вовчук зісіали правно розве-

дені

Збольшевичені духовнішії —

Пресвитеріянські духовники з

Торонтонського й Кинґстонсь-ког- о

Синоду прийняли без

спротиву доклад з похвалами

для комунізму й щей вислови-

ли докладчикові духовникові
Ф Лосонові гучну подяку А

говорив цей Лосон що війна

мовляв швидко докочується
до кінця й скоро переміниться

з війни держав в війну кляс

яка буде дуже завзята Кому-

нізм стане світовою силою Ше

за нашого покоління говорив
докладчик комунізм може ста-

ти новою пролетарською релі-

гією І нарешті говорив той но-

вий пророк пресвитеріянський

що „суспільні ідеали комуніз-

му є вражаюче подібні до
христіяіїського Євангелія--

"

#

Редактор повернув із Ґримзбі
Біч — Мин неділі на Велик-

день ред „УР-- " Мих Гетьман

і його дружина їздили з рефе-

ратом до Ґримзбі Біч де міс-

цевий Кіш СГД святкував ро-

ковини Проголошення Гетьман

ства в Україні в 1918 році Ін-

ший реферат виголосив о

проф Лесюк із недалекого

та і

мянягтнпа пп п™ т--
1 -- к ш-ши-

ліі V 1 ІЛІМ
збі загостивши в товаристві
Брата Адріяна

Австрійці проти Реннера —
Осередня вільно-австрійсько-

го

руху видала заяву в якій зго-лош- ує

свою опозицію до ство-
реного Москвою тимчасового
уряду Австрії під кермою Д-р- а

Реннера Заява каже що Д-- р

Реннер пропагував „Аншлюс"
з Німеччиною ще в 1918 році
і ніколи пізніше того не від-
кликав тому не може бути го-
ловою нового австрійського
Уряду

„Надійні" брати — Три бра-
те Ввалтенбері літ 16 17 і 18

призналися до влому до дрору-ер- ії

Джорджа Смита при Ст
Клейр Евню Ввест звідки вкра
ли цигари цигарки гуму до
жвапня й $3 мідяками До
крамниці влізли розбивши
скляні двері Покрадені річи
мали коли їх поліція арешто-вал- а

у своїх кешенях

Не вільно цілуватися при лю-

дях — Приїхав летунський
старшина до міста на відпуст-
ку по численних бомбових ви-

правах на ворожу територію
йому назустріч вийшла його
рідна дружина й обидвоє ки-

нулись до себе обійнялись і по
цілувались Доні стояли з боку
й ждали на свою чергу Підхо-

дить до вітаючихся двірцевий
урядовець в однострої торкає
старшину в рямя й кричить:
„Коли тобі захотілось таке ро-
бити то йди собі надвір і там
роби!" Підстаршина став не-

мов в нього грім ударив Але
здержався й сказав тому „чере
ватому темнякові" що хай по-

дякує свому вікові (около 60

років) що він йому пс відпові-
дає по вояцькн Таких каже
старшина було більше на двір-ц- і

що цілувались але він чо-

мусь причепився тільки до пьс-г- о

ГУД ПЕРЕДБАЧАЄ ВІЙНУ З
РОСІЄЮ

Подає КП що посадник
Монтреалу Камійєн Гуд про-
мовляючи на передвиборчім
вічу Бльоку Попюлєр як ного
чинний голова у залі Палє
Моптком у Квебеку-міст- і ска
зав що він „не буде здивова
ний коли канадійцям скажуть
залишатися в Европі „бити на-

ших согоднішпіх союзників по
Дні Перемоги"

Хтось із залі закричав: „Ро
сія ? Гул вілповіпг Птмг іч- -

називати коли ви їх так легко
пізнаєте?" Шождо свого за
клику до мешканців Монтреа
лу щоб знехтовали уоядові
правила про реєстрацію Ка
мійєн Гуд відповів що він ро
бив те саме що робили лібе-

рали в 1917 році защо його
посадили на чотирці роки до
табору а лібералам дали владу
Про партію Національного
Фронту Кардена говорив п
Гуд що це партія замаскова-
них лібералів яку фінансують
ті що бажають бачити фран-

цузьких канадійців розєднани-м- и

ОБЕЗГТЕЧЕННЯ ВІД : вогню ви
автомобілі від недугн нещасливого
припадку на життя
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