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ДЕ НАШІ КОНГРЕСМЕНИ І СЕНАТОРИ? 

Відкриймо нову сторінку в житті ·українців в ЗДА. >:< ) 

На писав Роман Ільницький 

Політичний світ в З'єднаних 

Державах Америки готується до 

осінної виборчої кампанії. І рес

публіканці і демократи відбува

ють многолюдні з'їзди, на яких 

підраховують свої сили і оціню ... 
ють шанси противника. Обидві 

конкуренційні парт!ї ЗДА готу
ються до перемоги. Витягають на 

денне світ ло своїх найкращих бе

сідників, ангажують найздібніші 

голови , розглядаються за найпо

пулярнішими кандидатами на 

конгресменів і сенаторів. В осені 

буде бій. Народ має вирішити , 

хто в ближчих роках буде рішати 

про долю американської політи

ки . про впливи в Конгресі і Сена

ті, про бюджет, податки , допомо

гу закордонові, виховання моло ... 
ді, безробіття , військову службу 

тощо. 

У країнський спостерігач му

сить з приводу виборчої кампанії 

запитати себе: а де ж відбуваєть

ся україанський бій за українські 

впливи в американських законо

датних палатах? Де є ураїнські 

кандидати на сенаторів і кон

гресменів? Де наші наради , з'їз

ди, готування , пляни, щоб і наші 

голоси, голоси української дія-
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спори в ЗДА , кинути на вагу 

прийдешніх виборчих вирішень? 

Це добре, що ми займаємось 

підготовкою виборів до У країн

еького Народного Союзу, до 

"Провидіння" , YRR і багатьох 

інших українських більших і мен

ших організацій і установ. Але 

за цими готуваннями ми не мо

жемо забути за куди важніші 

справи: за вплив американців ук

раїнського походження на обидві 

палати американського парля

менту. Багато наших людей є 

вже членами ресnубліканської і 

демократичної партій .. Маємо ба
гато між нами видатних людей: 

nрофесорів , бізнесменів , вчених, 

лікарів, інженерів. А всі ми , як 

одна українська громада , добре 
зорганізовані , працьовиті , чесні і 

льояльні до ЗДА. Наша молодь 

добре вчиться , з нашого середо

вища найменше виходить суспіль

ного шумовиння , нема серед нас 

пройдисвітів , вислужників чужих 

інтересів. Українська громада 

видатно причинилася до того, що 

американський народ пізнав не

безnеку комунізму і російського 

імnеріялізму. Наш вклад в аме

риканську культуру і господар-

ство також вже немаловажний. 

Rоли взяти це все до уваги, то 

постає питання: чи не заслужили 

ми на це, щоб з нашого роду вий

шли конгресмени і сенатори 

ЗДА? Напевно заслужили , тіль

ки нам треба nізнати нашу силу, 

організованість і передусім вия

вити більше ініціятиви. 

Життя української еміrрації 

має свої епохи . Перша з них бу

ла часом вкорінювання в терен, 

потім прийшов час повільного 

зводження на ноги, випростову

вання хребта зігненого важкою 

nрацею, суnроводжене будован

ням рідних церков, шкіл , органі

зуванням доnомогових і обезпе ... 
ченевих товариств. Тепер же 
nрийшов час культурної і полі

тичної творчости та господарсь

кої розбудови. Прийшов час ро

зірвати м..ури власного гетта і 

зголосити нашу співучасть в ке

руванні долею цілої країни. 

Прийшов час . коли американ

ці українського походження мо

жуть вже ввійти до центральних 

органів держави і поодиноких 

стейтів . Треба кинути найкращу 
(Закінчення на стор . б) 

*) Вже по написанні цеї статті, поя~ 
вилися в .,Свободі" вістки про те, що 

двох американців українського роду 

висунули свої кандидатури до Конгресу 

і до Сенату. Вітаючи цей крок, все та~ 

ки уважаємо, що ця стаття ні трохи не 

стратила на своїй актуальності. 



С Т А Р Т В Н О В Е 
ОУА "САМОПОМІЧ" ПІДСУМОВУЄ ЗРОБ' 

В атмосфері діловости відбувся 26 і 27 квітня б. р. в Ню Йорку VIII. З'їзд ОУА "Самопоміч". 
В ньому взяли участь такі Відділи: Бальтіморе, Гартфорд. Дітройт. Джерзі Ситі, Нюарк, Ню 
Иорк, Пассейк, Шікаrо, Честер і Филаделфія .- разом 1 О Відділів репрезентованих 44 делеrатами 
з 56 голосами. Не вислали делеrатів:. Елізабет, Ню Гейвен, Рочестер. Трентон. Йонrставн і Клів
ленд. 

Зборами керувала президія в складі: д-р Володимир Пушкар - голова, д-р Олександер Маріт
чак та дир. Теодор Олесницький .- містоголови, Роман Кравців і Нестор Филипович --секретарі. 

Працювали 3 комісії: 1) верифікаційна (д-р Слоневський, інж. Романа Білинський і М. Кузьма). 

2) статутова: (д-р Троян, мrр. Утриско і суддя Ластовецький), 3) резолюційна: (Василь Мудрий. 
Роман Ільницький і Михайло Лисогір). 

Вибрано провід ОУА ,.Самопоміч" в складі: 

Головна Управа: Юліян Ревай .- голова, Іван Василишин, Михайло Лисогір, Микола Ценко -
заст. гол., І. Базарко, П. Бакович, Ст. Бартко, О. Гладишовський. Е. Бехметюк. І. Гордіюк. Б. Лас
товецький, В. Пушкар, Р. Раковський, М. Утриско, І. Шепарович - члени Головної Управи. 

Контрольна Комісія: В. Калина, Василь Мудрий, Михайло Гой,. Ф. Колодій, С. Спринський; 

заступники: Роман БілинськиЙ, М. Гавриленко. 
Головний Товариський Суд: В. Бачинський, В. Бемко, В. Одинський, К. Троян і М. Шахнович. 

Після звітів голови Ю. Ревая і приватними установами суспіль- Зеленосвяточну Збірку. 
та секретаря О. Гладишавського ної опіки. Доручено перевести Д-р К. Троян реферував спра-

і звітів делеrатів Відділів відбу-

лась широка дпскусія, в якій на-

світ лен о всі ділянки діяльности 

ОУ А ,.Самопоміч" та намічено 

шлях дальшої праці. В диску-:::ії 

обоговорювана передусім питан

ня взаємостосунків Відділів з 

кредитовими кооперативами тз 

питання курсів українознавства 

під педагогічним н а г л я д о м 

Шкільної Ради УКК. 

З'їзд висловив побажання. що

би Гол овна У права разом з YKR 
поробили старання пер~~ компе

тентними: чинниками в спрс;l'.і ;., , .. 
помоги для найбільш потребую

чих в Україні. подібно як Подер

жують Польща, Югославія та 
інші. 

Підкреслено потребу творити 

спецілльний допомоговий фонд 

при Відділах і перевести облік 

усіх членів "Самопомочі", потре

буючих допомоги (дітей, старців, 
калік ітд.) та нав:язати тісний 

контакт з місцевими державними 
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ПО З'їЗДІ ДЕПЕfАТІВ ,,САМОПОМОЧІ'' 

Написав Василь Мудрий 

Восьмий зчерги делеrатський 

з'їзд ОУА .. Самопоміч" відбувся 
з нагоди десятиліття тієї устано

ви в днях 26 і 27 квітня 1958 р. 
в Ню Йорку. Там же відбувся в 

суботу вечером ( 26. квітня) бан
кет. що мав наскрізь ювілейний 

характер. В банкеті приймали 

участь духовні представники ню

йоркських українських парохій 

і репрезентанти всіх українсь-

ких центральних установ. 

Цей ювілейний з'їзд прийняв 

по звітах, рефератах та дискусії 

постанови, видруковані на іншо

му місці. Крім того з'їзд імену

вав з нагоди десятиліття перших 

почесних членів ,,Самопомочі''. 

Сам з'їзд був замітний своїми 

~обре підготованими звітами, зо-

крема гарним рефератом на те

''~У найближчих завдань "Само
помочі'' і поправним веденням 

нарад. Дискусія над звітами про

ходила річево і видержано в то

ні. ТемпераментиП учасників бу

ли .. утемперовані", себто вміло 

опановувані. Недаставало т. зв. 

творчого патосу та ревеляційних 

нераз спроб імпровізації у виміні 

дуl'vюк. Десятиліття праці устано

ви та ювілейний настрій були 

причиною цієї зрівноваженої дис

кусії та преспокійної з'їздової ат

:о-юсфери. 

З нагоди з1зду появилось йо

му присвячене число "Нового 
Світу", в якому були спроби не 

тільки підеумовувати десять літ 

різнородної та багатогранної 



ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
ЛЕНЕ І НАМІЧУЄ ПЛЯНИ НА МАИБУТНЄ 

ву зм;нп статуту (доповнення по

станов про Головний Товарись

кий Суд і про членів-добродіїв, 

якщо зложать даток $1 ОО). 

Ред. Р. Ільницький розказав 

про пллни розбудови "Нового 

Світу" лк місячника. 

Д-р В. Калина поставив пропо

зицію від імені Контрольної Ко

місії на уділення абсолюторії ус

тупаючій Головній Управі; їі од

ноголосно схвалено. 

О годині 9 вечеро\і в салі На
родного Дому відбувся бенкет, в 

якому взяло участь І 03 особи -
учасники З 'їзду і запрошені гості. 

В часі бенкету виголошено низку 

промов з побажаннями на май-

праці .. Самопомочі", але й роз
криватп пляни й праць на буду

че. як у Централі так і по відді

лах. Дещо з того знайшло свій 
вияв у прийнятих з'їздом резолю

ціях. 

Найкращим показчиком і рів

ночасно найціннішою історичною 

памяткою святкування закінчено

го десятилітного періоду досяг

нень ,,Самопомочі" є ювілейний 

альманах ,.Самопомочі". В ньо

му. попри інформаційні статті та 

основний підхід до оцінки нашої 

нової еміrрації і іміrрацїі в ЗДА 

в загальному. надруковані поде

куди дуже вичерпні огляди пра

ці відділів, а подекуди зовсім не

вистарчальні і доволі побіжні. 

Немало часу приділено в часі 

того з 'їзду кредитовим коопера

тивам "Самопоміч", що були по

засновувані на базі членства по

одиноких відділів "Самопомочі" 

і для добра та користи їхніх чле-

бутнє та признанням за пророб

лену роботу та відчитано приві

ти. що їх прислали: Білоруський 

Конгресовий Комітет, УВАН, 

Самостійний Золотий Хрест, 

УСХС в Мюнхені, Українське 

Центральне Допомогоне Об'єд

нання в Австрії ( Зальцбурr), Ук
раїнський Національно - Дер.1Rав

ний Союз, Управа Відділу "Са-
1\Юпоміч" в Ионrставні, Товари

ство "Жидачів" в Ню Иорку, 

довголітний секретар ,.Самопо

мочі" і кол. редактор ,.Нового 

Світу" д-р Юрій Фединський зі 

Саннд Бенд. Інд., проф. Яків Мо

ралевич з Шікаrо. 

Дня 27 квітня відбулась нара-

нів. Цю справу розглянено до по

дробиць другого дня нарад, при 

чому найбільше уваги присвячено 

тим перешкодам. які останньо 

виринули при засновуванні нових 

кредитівак при деяких відділах. 

До нововибраної Г о л о в н о ї 

У пра ви ввійшли (за малими ви

їмками) ті самі діячі, що їі очо

лювали дотепер. Всі вони з гар

ним і багатим досвідом у громад

ській праці, але під оглядом віку 

належать за дуже малими виїм

ками до категорії ветеранів укра

їнської національно-громадської 

роботи. Це дає нам своєрідну за

поруку, що провід установи знай

шовся в надійних і певних руках. 

Ці люди вже нераз дали доказ, 

що вони вміють не тільки вести 

установу, але й їі розбудовувати. 

Треба надіятись, що наша до

стойна rвардія ветеранів зуміє 

притягнути до Головної Управи 

,.Самопомочі" і декого споміж 

да нововибраної Головної Упра

ви, на якій розділено обов'язю-1 

між поодиноких членів, як слідує: 

Олександер Гладишовський 

секретар, Евстахій Бехметюк -

фінансовий реф., Мирон У трис

ко - організ. реф., Роман Раков

сьюп':і - господ. реф., Іван Ба

зарко - культ.-осв. реф., Сте

фанія Бартко- реф. сусп. опіки, 

Володимир Пушкар - реф. мо

лоді для округи Филаделфія. 

Бадан Ластовецький - реф. мо

лоді для округи Ню Иорк. Чле

ни Управи: Іван Шепарович, Пе

тро Бакавич і Іван Г ордіюк. 

нашої надійної молоді, очевидно 

при нагоді чергових загальних 

зборів. 

За минулі два роки "Самопо
міч" пережила й сумний факт 

втрати деяких видатних своїх ді

ячів, які передчасно згасли. 

Жаль тих діячів, але на це нема 

ради, бо їх все заступається згід

но з законами життя тими, які, 

на думку виборців, найкращі між 

живими. 

По десяти роках поробили ми 

перші кроки для започаткування 

нового чергового десятиліття в 

організації, що записалась добре 

в книзі історії української спіль

ноти в Америці. Хочемо надія

тись і вірити, що друге десятиліт

тя буде далеко більше сприятли

ве для росту й розвитку "Само
помочі" від попереднього. 

Нехай же живе, цвіте і розро

стається! 

з 



НАША ОЦІНКА КОНВЕНЦІї УНС 

Впродовж цілого тижня від 25. 
~о 31. травня ц. р. радила в Клів
ленді конвенція УНС-у. 

Не будемо тут повторяти то

го, що вже було про неї написа

но в українській щоденній пресі. 

Нашою ціллю є подати кілька 

спостережень загального харак

теру. 

Передусім треба сказати, що 

конвенція була добре підготова

на. Особливе признання нале

житься клівлендцям-союзовцям з 

п. Шмаrалою в проводі. Вони по

~бали про те, щоби делеrати чу

лися добре. Вони організували 

прогульку до українського горо

ду культури, а вечером того са

мого дня вдатний бенкет з репре

зентативною мистецькою програ

~юю. Ця програма, а особливо 

танці сумівців і нашої дітвори і 

прекрасні хори та виступ відомої 

пари солістів п.п. Баранських ви

кликали щире захоплення так у 

чужинців, як і у своїх. 

Прикре враження робили вис

тупи і постава декого з другої, 

себто тут вже народженої, гене-

- • чz;::::: ......, - ... -~ tQU ...... c:uo -~-

НОВОВІДКРИТА УКРАПІСЬКА 

СЛЮСАРСЬКО-МЕХАНІЧІІА 

РОБІТНЯ 

KEYS- LOCKS 
GENERAL MECHANICAL 

REPAIRS 

при 443 Е 9th St. (коло Евні А) 

NEW YORK 9, N. У. 

має ва скла.zd різного роду ключі 

і замки. 

Виконує всі слюсарські роботи 

і направки. 

_ .... ,. ................................ ... 
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рації. Полишаю на боці такі ре

чі, ЯК бундЮЧНИЙ ВИСТУП ОДНОГО 

з них, який сказав, що старі сою

зові робітники вимирають. а но

воприбулі , ,не вміють ще працю
вати по американськи". Нас вра

жало що інше. Більша частина 

делеrатів замешкала в гарному 

готелі Статлєра. І зараз на дру

гий день після нашого приїзду 

симпатичнімуриночки,якіобслу

говували елевейтори, витали нас 

якнайправильніше вимовленими 

українськими фразами: .. доброго 

ранку!", .. до гори~" ... надолину!", 
,.прошу", .. дякую" ... надобраніч!" 
Дещо пізніше наші молодші деле

rати збагатили їх слівник деяки

ми іншими. в їх віку дуже потріб

ними словами. А в той же час 

на З3лі нарад деякі представни

ки тут народжених різким тоном 

ДО\tага.'1ися повторити їм усе, про 

що говориться, в англійській мо

ві. щоби й вони знали в чому 

справа ... 
Можна над цим боліти. але го

ді їх обвинувачувати за це. Різні 

РЕЗОЛЮЦІї 

Восьмий Делеrатський З'їзд Об'єднан
ня Українців Америки ,.Самопоміч", 

що відбувся в десятиліття його існуван

ня та праці в місті Ню ЙорRу, 26 і 27 
квітня 1958 poRy, рішив: 

1. Констатувати, що ОУА .. Самопоміч" 
за десять минулих літ виконала велику 

і різнорадну працю для переселених до 

ЗДА україІЩів з Европи, а саме: 

а) давала новоприбулим інформації 
про АмериRу, підшуRувала для них по

мешкання і працю, а багатьом з-поміж 

них давала грошову допомогу; 

б) організувала споизорів для Rанди
датів на переселення з таборів в Німеч

чині та Австрії до ЗДА: 

в) опікувалася хворими новопсресе

леними до АмериRи, виєднувала їм до

помогу з міських та державних фондів 

суспільної опіRи, переводнла збірки для 

недужих і інвалідів праці в Европі і че

рез МХС в Мюнхені висилала харчові 

П<1кунки до Німеччини. 

г) організувала через свої Відділи 

споизорства над уRраїнськими школами. 

діточими садками, ваRаційними осе.'Ія

ми і пластовими таборами в Німеччині 

та Австрії, мобілізуючи на цю ціль 

фонди серед членів поодиноких Відді

лів: 

д) допомага.'Іа своїм членам в ст~ан

нях про папери громадянства, при ви

повнюванні всяRих урядових анRет, по

датRових зізнань. влаштовувала для сво

їх членів виRЛади. живі газети, товарись

кі сходини, організувала бібліотеки, чи-

та.'Іьні тощо: від Відділів .. Самопоміч" 
вийшла ініціятива до організування спо

ю::ивчих і кредитових кооператив на ба

зі свого членства; 

е) видавала журн<1л .. Новий Сsіт". 
2. З'їзд Делеrатів. з нагоди 10-тиліття 

цієї багатогранної та успішної праці: 

а) рекомендує нововибраній Головній 

Управі розбудувати та поширити пра

цю в ділянці суспільної опіки для свого 

членства та поширити допомогову аRцію 

для всіх братів та сестер в Европі. 

утримуючи й далі тісний зв' язоR з 

УМХС в Німеччині та УЦДОА в Ав

стрії; 

б) розбудувати культурно-освітню 

працю по всіх Відді.'Іах: організувати 

бібліотеки. читальні. жиsі газети. ви

ставки народнього мистецтва, дбати про 

розбудову українзнавчих курсів для мо

лоді (під пед<1гоrічним напялом Шкіль

ної Ради УКК) : 

в) збільшити чис.1о Ч.'Іенства та стара

тися при допомозі імпрез культивува

ти українські побутово-товариські тра

д:щії: 

r) перетворити двомісячник .. Новий 
Світ" у місячник і подбати про його 

більше поширення; 

д) вжити передбачених статутом за

собів на те, щоби позем праці та пре

стиж ОУА .. Самопоміч" підняти на ви
соту гідну новоприбулих уRраїнців. що 

так високо тримали прапор громадсьRоі 

праці в рі~ному краю. 



могли бути причини, що вони за

були мову своїх батьків. Але не
простимою є їхня байдужість до 

рідних справ. яка вийшла на яву 

при іншій нагоді. Страчено понад 

пів дня на дискусію над підвиж

кою передплати за ,.Свободу". Її 

підвищено вкінці з 50 на 65 цен
тів на місяць. Але гірша справа 

вийшла з ,.тут народженими". 

Вони не обов'язані передплачува

ти ,.Свободу" тільки одержують 

англомовний додаток "Ukrainian 
Weekly". І за цей то додаток до
магалася У права Союзу від них 

25 центів місячно. Після довгих 

дебат запропонував хтось назна

чити передплату за цей тижне

вик по 20 центів у місяць. Коли й 
це не помогло, заявив один з "но

воприбулих", що вони - ново

прибулі - годяться платити за 

.. Свободу" не 75 цт., тільки $1.00 
місячно, щоби тою надвижкою 

заплатити для .. тут народжених" 
.. Ukrainiaп Weekly". Але і ця 

пропозиція не придалася ні нащо. 

Вони з завзяттям гідним кращої 

справи солідар~о відмовилися 

платити щонебудь за часопис. І 

на цьому воно і скінчилося. 

Ми знаємо, що вони, ті деле

гати. не відзеркалювали настроїв 

другої української генерації в 

ЗДА, яка таки залишилась вір
ною українським традиціям. Але 

подумаймо. що сталося б з УНС, 

коли б він дістався в руки таких 
делеrатів. 

Окремий розділ становить від
ношення союзовців чи пак їх де

:теrатів до т. зв. новоприбулих. 

Вправді вони - ці "новоприбу
.:ті" живуть у ЗДА пересічна вже 

1 О років, набули громадянство, 

позанимали видні, подекуди на

віть провідні, місця в американ

ському промислі, торгівлі, шкіль

ництві, в науці, мистецтві тощо, 

але в очах деяких делеrатів все 

ще .. rрінори", незрілі до співучас-

ти в проводі. Не зважаючи на 

свою цим разом більшу числову 

кількість ( 116 чоловік) делеrати 
новоприбулих не творили окре

мої групи ані не видвигали нія

ких сепаратних домагань. Ухні 

виступи на ковенції були поправ

ні, річеві, конструктивні. З приз

нанням належить відмітити факт, 

що хоч у конвенції приймали 

участь приклонники й активні 

члени різних політичних таборів, 

то вони без ніяких пактів і дого

ворень виступали солідарно, ке

руючись виключно інтересами 

нашої спільноти. 

Правда, і тут не обійшлося 
без виїмку. Знайшовся один з но

воприбулих (д-р Квітковський з 

Дітройту) , який на передвибор
чому зібранні одного стейту 

( Коукус) вихолився чомусь з по
радою-апелем до "старих", що

би вони не допустили до Упра

ви УНСоюзу ні одного пред
ставника .. нових". Новоприбулі 

сподівалися, що так провід як і 

членські маси самі здогадаються, 

що не можна понад третину 

членства Союзу залишити без ні

якого представництва в його ке

рівних органах. Але коли появи

лася листа кандидатів, очолюва

на місто-предсідником УНС, адв. 

Пізнаком, а на ній ані одного 

прізвища з кругів нової еміrрації, 

тоді "нові" зареагували. Вони 

маніфестаційно помогли вибрати 

містопредсідником кандидата, я

кий в першому голосуванні одер

жав був менше голосів. Крім то

го закріплено за д-р Ярославом 

Падахом пост головного секре
таря і вибрано двох першунів у 

приєднюванні членів до УНС (н. 

п. Зорича і Одежинськ .•го) го
ловними радними. Таким чг:но~ 

від новоприбулРх, яні становлять 

понад 1/3 всего членства, в нбра
но на 4 членів Екзе:{утивн: о~в.о
го, на 12 радних двох, а на 5 чле
нів Контрольної Комісії ані од

ного представника нових. 

Ще перед конвенцією писали 
ми в статті п. н ... Дві конвенції", 
надрукованій в отсанньому числі 

.. Нового Світу", що нам не йдеть
ся про заспокоєння пустих ам

біцій ані про якусь синекуру. Ми 

за те, щоб Провід УНС був в ру

ках найвідповідальніших людей, 

з фаховим знанням і з українсь

ким сумлінням. І в тому напрямі 

осягнено дещо. Мур пробито. 

Але УНСоюз занадто велика, за
служена і занадто надійна орга

нізація, щоби ми залишилиП по

за нашою постійною увагою та

кож в наступних 4-ох роках. 

І. В. 
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ЗА УКРАїНСЬКЕ РАДІОМОВЛЕННЯ 

В НЮ НОРКУ 

nлян української радіогодини і 

дбати про її високий nозем. Коли 

з-під його nлянуючої і фахової 

руки вийде щось гі~ного і репре

зентативного. то громадянство 

напевно nідтрю.Іає добрий почин. 

Воно ж врешті-решт хоче послу

хати доброго nолітичного комен-

Ню Иорк це не тільки амери
канська і не тільки світова митро

nолія. Це місто - гігант. також 

столиця українців в ЗДА. та й не 

тільки їх. Один журналіст і nо

літичний діяч відвідавши з Евро

nи Америку. n:сля кількамісячної 

обсервації нашого життя, сказав. 

що нинішнш український Ню 

Иорк в багатьох відношеннях на

гадує nередвоєнний український 

Львів. Тут теnер. так як колись 
у Львові, містяться головні укра
їнські наукові, мистецькі, госnо

дарські, громадські і nолітичні 

установи. Тут живуть і nрацю

ють nровідні українські діячі. 

Звідси, з українського Ню ІіІор
ку. розходяться по цілому укра

їнському організмі в Північній 

Америці нерви нашого національ

ного життя. Ню Иорк - це ви
сунений український nост на чу

жині, це nередова ланка в широ

кому фронті українських сил nо

за межами У країни. 

На долю Ню ІіІорку nриnало 
не тільки виховувати, ініціювати 

і вести українське життя - він 

:-.rає ще й реnрезентувати. Все. 

що діється в цьому місті nовцнно 

11.1ати шарм столиці. культуру 

nровідного шару сусnільности, 

глибину і nовагу української елі

ти на чужині. 

А тимчасом. залишаючи все 

інше на боці. треба сказати. що 

український Ню Иорк на відтин

ку радіомовлення аж ніяк не ре

nрезентативний. Радше nровін

ційний, скорше пасе задніх ніж 

веде nеред. Радіомовлення в Фи

ладелфії, в Шікаrо. Торонто ку

ди кращі і багатші, ніж нюйорк

ські. Дотеnер українська столиця 

на чужині не реnрезентована як

слід в етері. Ії голос звучить хир

ляво, думки nровінційно. Не вид-
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но а\Ібіції столиці. нема образу 

життя. що nнеться вгору. 

На нашу думку злам nід ци~1: 

оглядом nовинна зробити .. Само
nоУІіч". Вона ж несе моральну 

відnовідальність за нову емігра

цію і П належну реnрезентацію! 

Вона nовинна взяти ініціятиву в 

свої ~юлоді жмені. 

Проnонуємо. щоб в ближчому 

часі був створений в Ню Иорку 

український Радієвий Комітет 

зложений з фахових журналістів. 

музиків і мистців слова. Иого 

завдання\! буде випрацювати 

таря. гарної музики і якогось си

стематичного огляду подій в ук

раїнському житті. Воно радо бу

де nрислуховуватися до голосу 

своїх nолітичних. громадських і 

госnодарських лю~ей. тільки хай 

вже раз постане репрезентативне 

у:zраїнське радіо:~.юв.їення в Ню 

Иорку! 

ДЕ .НАШІ КОНГРЕСМЕНИ І СЕНАТОРИ? 

(Закінчення з стор. 1-ої) 

і найвідповідальнішу частину на

ших сил на той відтинок, на яко

му розпочинається нова епоха в 

житті українських nоселенців в 

ЗДА: на відтинок політичної ак

тивности в загально-американсь

кому маштабі. Всі більші етнічні 

групи американського народу ма

ють вже своїх людей в Конгресі. 

Мають їх ірляндці, англійці. жи

ди, поляки. словаки, а тепер при

ходить черга на нас. 

Наші брати в Канаді випереди

ли J:ac під тим оглядом. Вони вже 
від літ мають своїх репрезентан

тів не тільки по nарляментах по

о~иноких стейтів, але й в цен

тральному федеральному парля

менті. В останньому році вони 

вийшли ще один щабель вище: ді-

сталися до до:~.tініяльного уряду 

в Оттаві. де їх репрезентує Ми

хайло Стар-Старчевський. 

Чи ми здобудемо колинебудь 

такий успіх. як українці в Канаді 

- невідомо. Але певним є тіль

ки одне: нам треба. ми мусимо 

розпочати в тому напрямі nляно

ву роботу. систематичну. проду

ману дію. Нам треба добитися 

того. щоб серед кандидатів в 

осінніх виборах до Конгресу бу
ли також наші люди. І навіть не 

найважнішим є те. чи ми прове

демо на цю каденцію нашого кан

дидата чи ні. Істотним є. щоб ми 

зважилися на той шлях, щоб ми 

вийшли з нашого rетта і розпо

чали нову епоху в житті нашої 

заокеанської громадськости. 

Кре;J;ІІтові кооператІІВІІ "Самопомочі" можуть стаТІІ найсІІльнішою 

аброєю украіІщів в ЗДА. ДоnоІ'Іожіть їі куватІІ! 

Несіть Ваші гроші до Вашої установи! 



ВІСТІ 3 ''САМОПОМОЧІ'' В НІО йОРКУ 
число Іб. 

800 ТИСЯЧ ДОПЯРІВ ЗА СІМ РОКІВ ПРАЦІ 
Дня І 8. травня ц. р. нас трох 

делеrатів від Кредитової Коопе

ративи в Ню Йорку брало участь 

в бенкеті з нагоди nосвячення 

найкращого в світі українського 

шкільного будинку: української 

католицької школи св. Юра в 

Ню Йорку. Бенкет відбувався в 

просторій-; модерній руханковій 

залі. Сім літ тому, 19. трав
ня І 95 І р. ми сиділи на тому са-

1\юму місці в старій, примітивній, 

але одинокій в той час українсь

кій залі на .. давнтавні", на осно
вуючих зборах кредитової коо

перативи .. Самопоміч" в Ню 

Йорку. 

Коли я замовляв залю на ту 

ціль в парохіяльній канцелярії св. 

Юра, о. Василь Ваврик ЧСВВ. 

побажав на!\і успіху ... Може ко
лись дасьте позич-ку і нашій цер

кві, як зачнемо будувати нову 

школу" - сказав о. Василь. Я 

nодякував за побажання, але ви

словив сумнів, чи наша кредитів

ка зможе колинебудь фінансува

ти такі великі задуми, для яких 

зрештою є в Ню Йорку могутні 

банки. 

Я дуже помилився, бо не про

минуло навіть б літ від тої роз

мови, як наша кредитівка nози

чнла на будову школи св. Юра 

138.000 дол. Хоч розпочала ді

яльність І. червня 195 І року з 

капіталом 305.00 дол., що його 

зложило 37 членів-основників, в 
березні І 957 року вона могла вже 
без труду дати nозичку в такій 

висоті. З другого боку, хоч в Ню 

Йорку є стільки могутніх банків, 

жаден з них не хотів в тому часі 

дати позички на будову школн, 

так, що приходилося з браку гро

шей припинити будову на не

означений час, а це було би спри

чинило білл 200.000 додаткових 
витрат. 

Я не хочу тут підносити заслуг 

нашої кредитівки для цеї великої 

сnрави. Отці Василіяни вже де

кілька разів в церкві та на інших 

місцях про це згадали і зложили 

nодяку. Зрештою наша кредитів

ка також чимало скористала на 

тій трансакції - не тільки у фор

мі відсотків, що їх сплачує цер

ква св. Юра точно щомісяця ра

зом з умовленими ратами на ка

пітал, але ще більше в опінії на

шого членства та цілої українсь

кої громади в Ню Йорку, бо це ж 

для П дітвори побудована ця пре

гарна школа. Треба сподіватися, 

що вона виховає покоління, ко

тре буде підготованим до того, 

щоб nеребрати наші надбання, а 

в тому і кредитівку "Самоnоміч" 

і розбудувати їх для добра нашо

го народу. Тут треба тільки 

ствердити, що не зважаючи на 

всі ті величезні багатства та мо

жливости, що їх має наша приб

рана батьківщина, українська 

громада може розраховувати в 

першу чергу на власні засоби, 

якщо не хоче залишатися на леді 

nри першій нагоді. А ті засоби 

можна здобувати тільки спіль

ним, організованим зусиллям, як 

це видно і на nрикладі нашої 

Кредитівки в Ню Йорку. 

Закінчуючи на І. червня І 958 
р. рівно 7 літ діяльности - вона 

нараховувала вже 130 І членів, 

ЧЕРВЕНЬ 1958 

Федеральна Кредитова 

Кооператива 

"САМОПОМІЧ" 
В НЮ НОРКУ 

Адреса: SELF RELIANCE (N. У.) 

FEDERAL CREDIT UNION 

68 Е. 7th Street 

NEW YORK З, N. У. 

Tel.: GRamercy 3-7310 

ГОДІПІП УРЯДУВАННЯ 

ВІВТОРОК 

СЕРЕДА 

ЧЕТВЕР 

П'ЯТНИЦЯ 

СУБОТА 

2-5 по пол. і 6-8 веч. 
2-5 по пол. 
2-5 по пол. 

2-5 по пол. і 6-8 веч. 
2-5 по пол. 

котрі мали $804. І І 3.00 ощаднос
тей, то є nересічна $618.00 на од
ного члена. Це не багато, менше 

ніж 5о/о українського населення в 

Ню Йорку і не великий відсоток 

його ощадностей, зложених по 

різних банках. Але коли прига

дати той мур недовір'я, легкова

ження, байдужости, який акру

жив новоосновану кредитівку то

му 7 літ, то треба ствердити, що 
за той недовгий час осягнено до

сить багато. За 7 літ уділено чле
нам 1.668 позичок на суму дол. 
1.590.153, виnлачено $45.165 ди
віденди. З того $17.666.00 за 1957 
рік. Родини померших членів 

одержали $6.822.00 з безплатної 

асекурації ощадностей на життя 

і з безnлатної асекурації nокрито 

nозички померших в сумі $3.409. 
У країнські громадяни Ню 

Йорку і околиці чимраз більше 
nриходять до Ф. R. R. ,,Самопо
міч", бо знають, що в кожній гро

шовій потребі, вона їм допоможе. 

Р. Раковський 
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ЧИ СПРАВДІ НАИКОРИСНІШЕ? 

.. Складати гроші чи позичати 
- найкорисніше в своїй кредито

вій кооперативі" клич, що лунає 

зі сторінок української преси в 

ЗДА. Правда це, чи тільки про

паганда? 

Коли мова про складананя о

щадностей - то безумовно це 

правда. Бо наші кредитівкп поза 

опрецентуванням ощадностей у 

висоті не нижчій як місцеві банки, 

дають ще й безплатну асекура

цію на життя. а цього не дає жад

ний банк. Але яка може бутя ко

ристь з позички взагалі? Це ж оз

начає, що людина витрачує гро

ші, котрі щойно в майбутньому 

має заробити і повернути та ще 

з відсотками. І справді. коли нпр. 

бачите реклями летунських ліній. 

що заохочують до далеких про

гульок. мовляв: .. лети зараз, за
платиш пізніше", то ясна річ. 

що такий кредит корисний для 

летунських ліній, для готелів, ре

сторанів та інших підприємств, 

що тягнуть зиски з туристичного 

руху. але ніколи для легкодуш

ної жертви такої пропаганди. 

Останніми роками були ми 

свідками великого "буму" -зросту 

виробництва, зисків компаній, за

робітків і цін на товарі. Рівночас

но задавження за куплені на 

сплати авта. телевізори, холо

дільники і т. д. зросло до нечува

них розмірів. Ця рабуякова гос

подарка для осягнення негайних 

зисків без огляду на пізніші на-

слідки привела до постійного 

обезцінення доляра і до теперіш

ної господарської "рецесії". 

І коли тепер як лікарство про

ти тої рецесії кину ли клич: R у

пуйте! То нам треба додати: 

.. купуйте то, що необхідне і уни

кайте задавження" 

8 

Позич ка часом необхідна і ко

рисна. 

Передусім позичка на підпри

ємство або на закуп реальности. 

Чимраз більше наших громадян 

береться до ріжних дрібних під

приємств. в більшості з добрим 

успіхом. Наша кредитівка була і 

є для них найвигіднішим джере

лом кредиту, бо банковий кредит 

для них тяжко доступний. Часто 

необхідно купити негайно авто, 

халодільник або інші предмети. 

а нема готівки. Тоді все краще 

позичити гроші в кредитівці ніж 

поносити високі кошти фінансу

вання при закупні на сплати. 

Але й позатим виринає часто 

запотребування кредиту на різ

нородні потреби. котрих не мож

на відкладати, як от витрати на 

навчання дітей, на лікування або 

хочби виїзд на вакації. 

Сума позички:! на б І2 

$ ІОО по І 7.2б 8.89 
$ 300 по 51.77 2б.бб 

$ 500 по 8б.28 44.43 
$2000 

Як бачимо -- за позичку 100 
дол. до сплати в 12 місячних ра
тах по 8.89 дол. треба заплатити 
І Об.б8 дол. Отже відсотки вино

сять б.б8 дол. за рік, а за позич

ку 500 дол. в 12 місячних ратах 
по 44.43 дол. треба заплатити ра
зом 533.1б дол .. в тому 33. І б дол. 
відсотки, то є б .53 дол. від 1 ОО 
дол. за один рік. Однак більшість 
пазичаючих воліє сплачувати 

відсотки з долини при сплаті рат. 

бо така позичка є "отворена", їі 

можна сплачувати скорше як 

умовлено. Тоді відсотки числить

ся у висоті 1 % місячно від дов
жної суми. При сплаті позички 

500 дол. в 12 місячних ратах тим 
способом перша рата буде вино-

На всяку продуктивну. госпо

дарську або корисну ціль наша 

кредитівка дає позички - скоро, 

без зайвих формальностей та на 

догідні сплати. 

Скільки така позичка коштує? 

Є різні роди позичок і від того 

залежить висота відсотків. 

Особисті позички. 

Це позички видані на довжні 

ноти. Згідно з вимогами закону 

про федеральні кредитові юнії 

позичка у висоті понад 400 дол. 
мусить бути забезпечена одним 

і більше ручителями, або заста-

вам на вартісних предметах ( т. 

зв. четтел морrедж). Нижче по

дана табелька виказує висоту ра

ти разом з відсотками. якщо дов

жник хоче сплачувати позичку в 

рівних місячних ра тах: 

24 

І 4.12 
23.54 

Зб місяців 

б5.ІО 

сити 41.бб дол. на капітал і 5.00 
дол. відсотки. разом 4б.бб дол., 

при кожній дальшій раті відсотки 

будуть менші округло на 42 цен
ти. тому що довжна сума змен

шується. За рік це винесе округ

ло б.50 дол. від 1 ОО дол. позички. 
Виходить. що нарахування від

сотків у висоті 1% місячно з до
лини від довжної суми є рівно

значне з нарахуванням 6.5% річ
но з z:Jpи і розділенням на 12 рів
них місячних сплат. Банки часто 

рахують бl)о річно і відрахову

ють від капіталу, так що позича

ючий дістає на руку тільки 94 
ДОЛ. ВіД 100 ДОЛ. ПОЗИЧКИ ДО 

сплати в І 2 рівних місячних ра
тах і то знов же рівнозначне з 



КОНКУРЕІЩІЯ ЧИ СПІВПРАЦЯ 

Ц1:ого року померло вже двох 

членів нашої кредитінки у віці 69 
62 літ. 
Вдова по першому покійникові 

одержала асекураційну премію в 

сумі 300 дол .. то є 50'/(1 від 200 
дол.. котрі покійний вложив на 

ощадність перед закінченням 64. 
року життя. і 25с~ від 800 дол., 
нложених після того. Друга вдо

ва одержала асекураційну пре

мію в сумі 750 дол., то є 75% від 
І.ООО дол., котрі покійний вло~ 

жив перед закінченням 59 років 
життя. 

Коли би ці ощадности бу ли 

зложені в якімнебудь іншім ощад

ностенім банку. то вдови не одер-

нарахуванням І ~с місячно з до~ 

лини. Назагал опроцентовання 

позичок в банках - за виїмком 

деяких спеціяльних родів пози~ 

чок - не є нижче ніж в нашій 

кредитівці. В порівнянні до пози

чок у фінансових компаніях в на

шій кредитінці відсотки два до 

три рази нижчі. Досить порівна~ 

ти нашу табельку сплат з табель~ 

кою великої фінансової компані1, 

котру можна побачити у вагонах 

підземки. 

При позичках понад І ООО дол. 

наша кредитінка нараховує 3/4% 
місячно від довжної суми, що пе~ 

ревищує І ООО дол. Тому при 

сплаті позички 2000 дол. в 36 мі~ 
сячних ратах по 65.1 О дол. треба 
заплатити разом 2.343.60 дол., в 
тому відсотки 343.60 дол., то ви~ 
ходить тільки 5.73 дол. від 100 
дол. позички за один рік. 

Всі особисті позички обезпече~ 

ні не тільки на випадок смерти, 

але також на випадок постійної 

непрацездатнасти довжника, що 

відтяжує його родину і ручите~ 

жали би ніяких асекураційних 

премjі:, бо хоч ці банки широко 

пропагують асекурацію на жит

тя, то за неї треба окремо пл а~ 

тити і то доволі багато. Цим і 

відрізняється наша кредитова ко

оператива від кожного іншого 

ощадностевого банку. Вона опро

центовує ощадности членів в тій 

самій висоті що й інші банки 

ощадности (тепер 314, % ) , а крім 
того оплачує за члена асеку~ 

рацію на .життя у висоті його 

ощадности (однак не вище І.ООО 

дол.) на підставі групового кон

тракту з Cuna lnsurance Society, 
Оплату нараховується з кінцем 

місяця від суми ощадностей. 

лів. Асекураційні кошти покри

ває сама кредитівка. 

Ще дешевші є позички на під~ 

клад уділів, себто забезпечені 

ощадиостями дотичного члена. 

Відсотки від тих позичок нарахо

вується у висоті 1 /2% місячно 

від довжної суми, що виносить 

3.25 дол. від позички 100 дол. 

при сплаті в 12 місячних ратах. 
При таких позичках очевидно не 

потрібно ручителів і їх полаго

джується змісця протягом де~ 

кількох хвилин. Замість вибира~ 

ти в разі потреби ощадности, 

чимраз більше членів воліє затяг~ 

нути позичку, бо таким чином 

оминається втрату належних від~ 

сотків від ощадностей та змен~ 

шення асекурації на життя. Де~ 

хто затягає позичку і вкладає цю 

суму на ощадність, підвищуючи 

таким чином також суму свого 

забезпечення на життя. Зокрема 

це важне перед закінченням 54, 
59, 64 і 69 роком життя, щоби за
хопити вищий відсоток забезпе

чення (І ОО проц. зглядно 75, 50 

Наші громадяни чимраз більше 

користають з тої виїмкавої мож

ливости безплатного забезпечен

ня на життя і є вже деякі родини. 

котрі псголовно мають ощаднос

ти в нашій кредитінці і тимсамим 

відповідне забезпечення на жит

тя. 

Однак було би великою по

милкою через те, не забезпечува

тися в наших братських союзах 

або відмовлятися від дотеперіш-

нього забезпечення - дарма що 

за нього треба платити. 

Якнайбільше забезпечення на 

життя - це засада, котру по~ 

винні пропагувати братські сою

зи в дружній співпраці з нашими 

кредитовими кооперативами. 

і 25 проц.) . Наприклад. коли 

член кілька днів перед закінчен~ 

ням 69 років життя, себто перед 
70-літними уродинами доповнить 

свою ощадність до висоти 1.000 
дол., то набуває асекурацію на 

життя у висоті 250 дол. як довго 
не вибере цієї ощадности і то 

зовсім безплатно. В тому віці 

тяжко вже набути асекурацію на 

жнття навіть за дорогі гроші. 

/1озички під застав реальностей 

( морrеджі). 

Закон про федеральні кредита~ 

ві юнії обмежує реченець сплати 

позичок найдальше до З років. 

Для позичок на закупна будин~ 

ків чи інших реальностей той ре~ 

ченець часто є закороткий з огля~ 

ду на високу суму позички. А од~ 

нак деколи вигідно брати позич~ 

ки на морrедж в нашій кредитів~ 

ці, зокрема коли потрібна сума не 

надто висока, або на другий мор

rедж, бо таких позичок інші бая

ни не дають. 

Позички на морrеджі опроцен~ 
то вується на 1 /2% місячно, од-
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/нж. Іван Гурик 

РЕВІЗІННИИ СОЮЗ УКРАїНСЬКИХ 

КООПЕРАТИВ У ЛЬВОВІ 
Реферат виголошений на святочному Зібранні в Ню йорку з на

zоди 50-ліття від йоzо основання. 

( П родоsження) 

У країнські кооперативи твори- зички 10.406.000 з л. Білянсова 
ли перед першою світовою вій- с у м а Райфайзенок виносила 
ною ЗІ.9% всеї кооперації, а вже 2.772.000 зл., вл. фонди 1.060.000 

зл., вкладки ощад. І.4І7.000 зл., 
перед другою світовою війною позички 2.379.000 зл. Білянсова 
609с. сума Урядничих кооператив ви
Для ілюстрації подаємо ще та- носила І54.000 зл., власні фонди 

кі дані: 

В І938 р. було на ЗУЗ 3390 ко
оператив, 600 тисяч членів і 24 
тисячі платних працівників. 

Селяни творили 87% членів, 
себто 522.000. Жінки становили 
13% членів або 78.000 осіб. 
Молочарська кооперація: Ма

слосоюз мав 56 власних крам

ниць по містах, з чого 2 поза ук
раїнською територією ( Катовиці 
і Бєльськ) та об'єднував 136 ра
!"'онових молочарень з 205.000 
членів. 

Міська споживча кооперація: 

Народна Торгівля мала 18 філій 
по містах та об'єднувала 130 мі-
ських кооператив. 

Кредитова кооперація: Цен

тробанк і 115 У країнбанків та 

469 кредитових і 11 урядничих 

кооператив. Іх фінансовий стан 

в 1935 /Зб рр. (новіших даних на
жаль немає): 

Білянсова сума Централі і Ук
раїнбанків виносила 15.603.000 
зл., власні фонди 4.760.000 зл .. 
вкладки ощад. 7.101.000 зл., по-

нак кредитівка не забезпечує їх 

на випадок смерти, хиба що дов-

жник сам захоче оплачувати пре-

мії. 

У всякій грошовій потребі 

звертайтеся з довір'ям до креди

тової кооперативи "Самопоміч", 

бо П завданням є якнайкраща об-

слуга своїх членів. 
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6.000 зл.. вкладки ощад. 90.000 
зл .. позички І 05.000 зл. 
В міру матеріяльного і органі

заційного зросту української ко

операцfі розвивалася і П надбу

дова Ревізійний Союз У країнсь

ких Кооператив. 

В І914 р. він мав всего І4 плат

них службовців, в І932 р. 80, а в 
1939 р. було їх вже понад І ОО: 

бюджет виріс майже до 500.000 
зл. (в І932 р. 400.000 зл.). 

Він мав свій власний дім у 

Львові при вул. Технічній, закуп
лений українською кооперацією 

коштом 70.000 зл. Тут працював 
провід нашої кооперації, очолю

ваний Президією і Радою на чо

лі яких стояв сен. Юл. Павли

ковський, та Дирекцією на чолі з 

сен. Остапом Луцьким. Другим 

директором був Микола Капуста 

а його заступником І. Грабар. 

Третім директором був І. Фили

пович, а його заступником Р. Ле

вицький. Статистичним Відділом 

керував Андрій Жук. Правничим 

Відділом керував адвокат Кор

чинський, по його смерті Др. 

Бречко. Організаційний Відділ 

провадив Зен. Пеленський. 

Суспільно-економічний та ко

оперативний місячник "Коопера

тивна Республика" був під ре

дакцією д-ра Карла Коберського 

,,Господарсько-коопер. часопис'', 

орган для управ кооператив, ре-

дагував Софронів Левицький. 

Крім того появлявся популярний 

часопис "Кооперативна Родина". 

В 1937 р. відкрито власну ко
оперативну школу - З-річний 

кооперативний ліцей, а крім то

го Ревізійний Союз ще й прова

див кооперативні кореспонден

ційні курси і в цей спосіб підго

товлнв нові кадри для зростаю

чої кооперації. 

РСУК був членом Міжнарод

ного Кооперативного Союзу і 

брав участь в міжнародних кон

гресах. 

Треба ще згадати про україн

ську кооперацію на Буковині і 

Карпатській У країні. 

Перша райфайзенка на Буко

вині була основана 1889 р. в Ра
ранчі під Чернівцями. В 1903 р. 

був оснований в Чернівцях союз 

хліборобських спілок "Селянська 

Каса", як організаційний, фінан

совий та реВізійний осередок. 

Вже 1912 р. було 174 кредитових 
кооператив. З приходом румунів 

в 1918 р. (листопад) українська 

кооперація занепадає, а згодом 

під натиском влади цілком пере

стає діяти. "Селянська Каса" пе

ретворилася в 1924 р. на Північ
но-Буковинський Банк, акційну 

спілку, з капіталом 3 міліони леїв 
( 15.000 амер. долярів) та 1 О міл. 
леїв ( 50.000 ам. дол.) тихих ре
зерв. 

Перша кооператива на Кар

патській У країні була основана 

1898 р., заініціована мукачівсь

кою експазитурою мадярського 

МІНІстерства хліборобства. Ця 

кооперація мала більше допомо

говий характер і дуже повільно 

розвивалася. Всетаки в 1916 р. 

було там 344 кооператив, в тому 
числі 208 кредитових з 53.000 
членів, 86 споживчих та 50 ін

ших. Вони належали до мадяр

ських кооперативних централь. З 



переходом Карлатської У країни 

до Чехословаччини кооперація і 

далі слабо розвивалася. В 1932 
р. було всего 418 кооператив, в 
'Гому 174 кредитових, 89 ело~ 

живчих. 22 господарські та 131 
інших. Іх очолювали 2 централі: 
Краєвий J1r:ужественний Союз 
(оснований 1925 р.) як єдина 

централя організаційна. креди~ 

това та ревізійна і Тсрговельний 

Союз Г ослодарських Дружеств 

для торговельно-сложивчих коо

nератив. 

КООПЕРАЦІЯ ПІД ЧАС 

ДРУГОУ СВІТОВОУ ВІРІНИ 

З приходом совєтської армії на 

зах. укр. землі і прилученням їх 

до радянської У країни. україн

ськ~ кооперація перестала існу

вати. Кредитову кооперацію зна~ 

ціоналізовано і зліквідовано. Це 

саме сталося з молочарською та 

промисловою кооперацією. Місь

ка споживчакооперація або була 

знаціоналізована і передана дер

жавним торговельним установам 

( Міськторг), або· була леребра~ 
на радянською кооперацією ра~ 

зом з Окружними та Повітовями 

Союзами, що стали базами Ра

йонових Споживчих С л і л о н. 

(Райспоживспілки). На базі Рf-

візійного Союзу У кр. Ксолер:t

тив. Центросоюзу лостала Львів

ська Обласна Споживча Спілка 

( Облспоживспілка) . а на базі 

Подільського Союзу Кооператив 

в Терн:)полі. Окружного Союзу 

Кооп. n Станиславові і Повітово~ 

го Союзу Коол. в Дрогобичі ло

стали 3 Обласні Споживчі Спіл
ки в цих містах. Кожній із них 

лідлягало 35~38 Районових Спо~ 

живчих Спілок, а тим знову ло 

15-25 сільських кооператив. 
На частині українських земель. 

що опинилися лід німецькою оку~ 

пацією ( Лемківщипа. Холмщи~ 

на і Підляшшя), в осені 1939 р. 

було всего 161 слабеньких, лід

упалих кооператив. Завдяки пра

ці частинИ укр. кооператорів та 

інтеліенції, за 1 рік було вже 1 ООО 
низових кооператив. 11 ловітових 
союзів і 1 Окружний Союз Ко
оператив (в Сяноці). У країнбанк 

в Ярославі з філіями в Кракові 

і Люблині. Господарсько-Тора

вельною централею була У країн

ська Акційна Спілка в Кракові 

Оранізаційне керівництво нале

жало спершу Кооперативній Сек

ції при Українському Централь

ному Комітеті в Кракові. а відтак 

перейшло до 2 ревізійних відділів 
в Кракові (керівник інж. Феста

ківський) і в Люблині (ін ж. 

Мельничук). 

Коли в наслідку німецько-со 

вєтської війни німецькі війо н.а 

окvпували зах.-українські ? ~млі. 

українські Rооператори РJялисn 

з великим запалом до в'дбудови 

кооперативнаге життя з вірою. 

що постане незалсяа-~а украаїнсь

ка держава. Май.же з нічого I\i.:l-

новлено мережу нашої коопера

ції. так сказати б. через ніч. 

Не зважаючи на перепони зі 

сторони німецького окупанта, на 

брак товарів та регляментацію 

збуту сіл.-госп. продуктів, вже 

на початку 1944 р. було 4.624 
кооператив. 800.000 членів. 1.500 
міліонів зл. оборотів і 28.000 
платних працівників. 

Хоч українська кооперація бу
ла під строгим наглядом німець

кої влади і була змушена викону

вати накинуту Гі ролю при стя

ганні контингентів сіл.~господар

ських продуУ.тів. то всетаки про

від Гі зуміn проводити таку полі

тикї. що йшла виключно по лінії 

у•,раЇЕСЬr.пх інтер~;_ів. Українсь

н.а ксоr:с~::ція не допускала до 

надмірногf' стягання континген

тів. збЕ>~·- ·ша українське село пе~ 

ред :":-·~· · сіями. допомагала в мі~ 
r\' MC'W '!ІВОСТИ УПА чи то това~ 

J:1~"-~ІІ. r _·тівкою чи с. г. продукта~ 

1шt. а ·;н:раїнському міському на

сслсР·Іі передусім с. г. продукта-

ГЬкінчення н<1 стор. 20-ій) 

~~~~~~~~--..'І:ІГ-'\.~~~~~~~~ 

; ВАКАЦІйНА ОСЕЛЯ ; 

j СА TSKILL Р ARK F'ARM in Lexington j 
~ (GREEN COUNTY), N. У. j 
j по:Іожена в центрі І{етскі_1"JСЬких гір. чинна від червня до j 
• кінця серпня. Ясні пrост:-"Ірі кімнати з гарячою і зимною во- ' 
J дою. натрискамн. ТfоС)::· ЛІЙ і здоровиЇІ харч. Глибока купіль J 
j для пливаків. Осібн<1 .~.,r;жа для соняшних нагрівань. Догідні j 
~ можливості прогульон .. риболовлі та забав для молоді. j 
~ Цінг умірковані - для дітей знижки. J 
~ L) '!ПІжчих інформацій уділять: J 
j Никифоря" l\J'Ha, 233 East 9th St .. Ne\\· York 3. N. У. J. 
j Kyp·.и~;i'Ft Любомира. Catskill Park Farm. J-
j Lexingtc;n-f-ttt~~or Rd. Те\. 2678. j 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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УКРАїНЦІ в РОЗБУДОВІ 
СТОРІНКА ПРИСВЯЧЕНА КУПЦЯМ, ПРОМИСЛОВЦЯМ І ПРОФЕСІОНАЛІСТАМ. 

УКРАїНЦІ В ТЯЖКОМУ ПРОМИСШ КАНАДИ 

(Нові еміrранти зважуються на велике діло) 

Останніми роками нитома ва- творча амбіція українських піоне

га українців ~ Кина,1і щораз біль- рів не задовольняється здобутим, 

ше ':j:':..::тає Вони помітно поши- il.'!e посягає по щора~ то нові ус
рили свої впливи в адміністрації піхи. Останніми роками україн

країни (багато українців є мсйо- ські нові еміrранти зважилися за

рами міст і вищими урядниками стро:<.шти свій прапорець на ко

в міських радах). в П політичній !'.Шне::х важкш шдустрії. Перша 
репрезентації (посли до провін- спроба зроблена в тому напрямі 

ційних парллментів, міністри в східній Канаді обіцює заверши

стейтових урядів) і зокрема в тися повним сукцесом і тим са

найвижчих репрезентаціях краї- мим відкрити браму в незнаний 
ни в Оттаві (в федеральному нам світ важких машин. копа

парляменті в федеральному лень і мільйонавих оборотів. Ма
уряді). Вперше в історії україн- є мо тут на увазі українсько

ської еміrрації, українець став мі- французьку фірму Contiпeпtal 
ністром вп.т:ивової західньої дер- lron & Titanittm Mining Limited. 
жави. Є це копальня титанісвої руди. 

положена 240 миль на північний 
схід від Монтреалю, над рікою 

св. л~врентія. 

Ще перед трьома роками в 

французько-канадському селі St. 
Urbain ніхто навіть не думав, що 
там може постати зав'язок мо

гутньої титанієвої коnальні. До

ки не nрийшли туди українські 

інженери Микола Солодуха і 

Михайло Звонок в селі було ти
хо, місцеве населення не мало де 

заробитп і тільки зимою вируІ!.Іа

ло в ліси. як дроворуби. Тепео 

дають йому nрацю українські 

підприємці. и місцеві французькі 

власті їх цінять за гуманний під

хід до робітника. За час існуван

ня української копальні місцева 

залізнична станція заінкасувала 

за перевіз руди кругла один мі

льйон долярів. Не дивниця, що 

українці тішаться в околиці ши

рокою nопулярністю. 

Як ви зважилися на таке вели

ке діло? питаюся інж. Солодухи, 

головного інженера Continental 
lron and Titanittm. Та ж тут тре
ба величезних каnіталів. '\Іільйо

нів долярів, потужних машин, 

сотні рук до праці! А Ви і Ваші 

співробітники це .- хіба не по

JІ.шляюся .- бідні еміrранти. що 

крім заnалу не мають нічого 

більше. Інж. Солодуха дивиться 

на мене і каже: Ви праві і ні. 

Праві в тому, що ми бідні, але 

при тому Ви забуваєте. що ми 

Рівнобіжно до цього відрадно

го вростання українців в держав

не життя Канади. широко розгор

тається їх ініціятива також на 

відтинку вільних професій і гос

подарського життя :Nраїни. Що
раз більше появляється в канад

ських містах українських адвока

тів, лікарів, інженерів тощо. По
руч з тим українська стихія .. за
ливає" канадські міста безліччю 

торговельних станиць, більших і 

менших крамниць, торговельних 

представництв, а також фабрик 
і більших індустрійних заводів. 

Нова еміrрація (незадоволена 

становищем фабричного робітни

ка) серед великого напруження 

волі й енергії будує для себе 
власні варстати праці і в той спо

сіб творить підвалини для тріва

лих впливів українського елемен-

КІЛЬКА СЛШ ПРО HOB~r СТОРІНКУ "НОВОГО СВІТУ" 

ту в канадському житті. 

Цінним є і те, що розбуджена 
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Від нині .. Новий Світ" збагачує свій зміст ще одною сторінкою 
під назвою .. Українці в розбудові". Так, як було заповіджена в по
передньому числі (гляди стаття Р. Ільницького: .. Новий Світ" в 

ювілейному році) будемо від тепер постійно поміщувати матеріяли. 

які стосуються господарської розбудови українців у вільному світі 

і головно в ЗДА і в Канаді. Тут знайде своє відзеркалення приватна 

ініціятива українських купців і промисловців, що побіч кооператив

ної розбудови є другим могутнім філяром нашої господарської сили 

на чужині. Запрошуємо до співпраці наших господарських пляно

виків, поодиноких купців і промисловців і їх організації. Будемо 

вести нашу працю під кличем: приватна ініціятива .- соціяльна 

людина! 



Автоколони відстранспортовують руду з українсь:і:оЇ копал:,ні. 

знаємо своє діло, що ми вже щось 

в житті робили і що маємо коло

с<Jльний досвід. Тут в Канаді і 

n ЗДА ціниться більше ініціятива. 
сильна воля і енергія ніж гроші. 

Хто має фаховий вишкіл і духові 

вальори тому гроші довірять. І 

справді: інж. Солодуха має вели

кий досвід. Уроженець Галичи
ни, він студіював перед першою 

світовою в1иною на техніці у 

В :дні. В~йну перебув в рядах ав

стр!йської і галицької армій. Піс

·''Я реnслюц!ї залишився в Києві 
і закінчив там технічні студії. Ду

в.е С!{оро вибився на одного з ви

датніших інженерів Совєтського 

Союзу і вложив багато енергії і 

знання в розбудову молодого ук

раїнського промислу. 

В дальшій розмові довідуюся 

про початки копальні і про пляни 

на майбутнє. 

В 1953 році двох наших інже
нерів розпочали дослідження т~

ренів в богатій долині ріки св. 

Лаврентія. Шукали за родовища

ми титанkвої руди. Берчення в 

горах виявили поважні зложжя. 

Спираючись на відкритих багат

ствах, канадські власті дали доз

віл на випущення акцій і на їх 

розпродаж між заінтересованими. 

Допомогли також грішми і фзхів

цями товариства українських ін

женерів в Торонто і в Монтре:1-

лю. Першими зібраними фонда

ми сфінансовано дальші досr-і

дження терену. Сконетатована 

20 мільйонів тон титанієвої руди 
і на підставі того випущено ще 

один ·мільйон акцій. В скорому 
часі їх розпродано, а то

ді дирекція Спілки рішила

ся на дуже відважний крок: за

купила за 900 тисяч долярів 

2300 гактаарів землі, на яких 

стверджено наявність титанієвої 

руди. В сусідньому містечку Ваіе 

St. Paul закуплено велику парце
лю і вибудовано на ній адміні

стративні будинки і заінстальов~

но машини для перерібки руди H<l 

торговельний продукт. 

Нині в Ваіе St. Paul. в укр:-їн
ському підприємстві. в2:~.~:~кий 

рух: гудуть десятки авт. Щ:J при

nозять руду і відвозять готовий 

продукт до залізю~чих вагонів, 

які стоять до диспозицff на рей

ках збудованих за власні кошти. 

Шумлять конвеєри і ,.знімають 

крик" потужні л2ме1чі камінних 

брил руди. На подвірю розміще

но тисячі тон готового продукту. 

що чекає на диспозицію відбор

ців. 

Як у Вас з замовленнями 

чи маєте трудність з організаці

єю збуту? -- питаюся інших ін

женерів. ще керують роботою в 

бюрах і на дворі. Цього року ми 

вже дістали замовлення на 1 ОО 
тисяч тон ру ди -- дістаю відпо

відь. Головним відборцем є ато

мові реактори в ЗДА, що вжива

ють ільменіту до ізоляції перед 

радіоактивними лучами. Вжива

ють його також при будові під

водних проводів в північно-аме

рнк~нських і канадійських озе

рах. 

Але продаж ільменіту є тільки 

першим етапом на шляху розбу

дови укр~lЇнської копальні. Всі зу

силля наших інженерів йдуть в 

тому напр,lмі, щоб ві~д~лити від 

оксиду ..:...::~1іза оксид rитану і про

давати і:юго в формі білого крей

дового пороші{у. Такий продукт 

є на кілька разів дорощиї1 від !ль

меніту і знаходить широІ{е засто

сува~-:ня n хемічному промислі. 

ГОЛОВНО при ВИробі фарб, гум, 

паперу. текстиліїв тещо. Інж. Со

лодуха виготовив власну методу 

вrщобув:-:ння таRого порошку і 

сподівається опатентувати П бл~
жчими тижнями. Коли це ста

неться. то продуRція титанісвого 

оRсипу зазнає великого прогресу 

не тільки в нашій копальні, але й 

у цілому світі. 

У країнські інженери старають

ся розбудовувати підприємство 

українськими капіталами, але це 

тільки частково їм вдається. Ве

лику частину акцій закупили 

французи, так, що український 

капітал перевищає французький 

всего тільки на 2%. В дирекції 

спілки засідають нині 7 українсь
ких диреRторів і 6 французів. Та
кож ціла адміністрац!я і фактич

не технічне і комерційне керівни

цтво спочиває в українських ру-

ІЗ 



ЯК ПРАЦЮЮТЬ НАШІ ВІДДІЛИ он". В квітні 1957 р. його передано до 
федерального уряду у Вашиінrтоні. В 

цій же справі йшли старання з боку 

У пра ви в Елізабет в Бір о оф Федерал 
Кредит Юніонс", а також в Ню ЙорRу. 

У Вашінrтоні інтервеніювала в цій спра

ві також Головна Управа .. Самопомо
чі". Остаточно справа й досі не пола

годжена та натрапляє на перешкоди з 

боку американських урядових чинників. 

Загальні Збори Відділу в Нюариу, Н. Дж. 

В дні 23. лютого 1958 р. відбулися 

ІХ зчерги загальні збори Відділу. При
сутніх 54 особи. 
В імені уступаючої Управи звітув.ав 

голова др. Володимир Бемко: праця 

уступаючої Управи обхоп1Ю3ала хари

тативну, переселенчу, :пнільну і ку.lьт.

освітну ділянки, а крім того, господар

сьну і співпраці з існуючими в Нюарку 

товариствами та установами. 

До харитативної ділянки належав ре

ферат суспільної опіки (п. А. Хамова) 

і правних порад ( радн. Т. Олесницький. 
урядовець Відділу). На харитативні по

треби зібрано 1.300.00 дол.: розділено 

між залишенців в Европі, потребуючих 

на місці та на допомогу щойно прибу

лим до ЗДА. Відділ правних порад по

лагоджував адміністраційні формальнос

ті, а в тому виповнював Rарти зголо

шень для не-горожан, виготовлював по

датRові зізнання, полагоджував фор

мальности в американських урядах су

спільної опіки тощо. Потребуючі діста

ли від .. Самопомочі" 1.207.00 дол. в 

формі безпроцентавої позички. 

Переселенчий реферат (очолював йо

го мrр. Я. Яворський) збирав ашуранси 

для іміrрантів з Европи. У звітовому 

Rax. Та тільRи яR довго? Коли 
уRраЇНСЬRИЙ RаПіТаЛ Не ПОЦЇRа~ 

виться блище першою уRраїнсь~ 

Rою копальнею у вільному світі, 

то може статися таRе, що вона 

перейде в французьRі руRи. А це 
була б велиRа шRода. Перша 
спроба уRраїнців заRріпитися в 

важRому промислі Канади зазна~ 

ла б Rpaxy. 
І ще одно треба памятати yR~ 

ураїнцям: справжні впливи на За

ході ми будемо мати аж тоді, Ro~ 

ли здобудемо серійозніші успіхи 

у великому промислі. Аж тоді ми 

зможемо всюди виступати, як ріп 

ний з рівними. 

Перший уRраїнсьRий прапор на 

Rоминах велиRоrо промислу Ка~ 

нади мусить там втриматися! 

Роман Ільницький 
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році зібрано 78 ашурансів, завдяки 

яким прибуло до Нюарку 38 родин. Ум 
підшукано помешкання та уділено гро

шеву допомогу на прохарчування на 

протяг перших тижнів. Переселенчий 

реферат співпрацюв.ав тісно з рефера

том суспільної опіки. В травні акція пе

реселенча закінчилася, а тим самим при

пинив працю переселенчий реферат. 

В заряді культ.-освітнього реферату 

(проф. Д. Горняткевич) відбулися до

повіді: "Беатифікація Раба Божого Кир 

Андрея" - проф. др. Г. Лужницький 

та .. Марко Вовчок - у 50-ліття смер

ти" - проф. К. Кисілевський. Управа 

була в тісному контакті з дирекцією 

укра·:нознавчих курсів в Нюарку. 

Місто-голова .. Самопомочі" др. М. 

r ой. який очолював господарський від

,4іЛ доложив чимало труду. щоб оснува

ти кредитівку. Внесено прохання про 

одержання , , чартеру" (затвердження 

статуту) до ,.Ню Джерзі Кредит Юні-

В біжучому році було дійсних членів 

(таких, що платили вкладки - 6.00 дол. 
річно) 102: "паперових" 200 осіб. Член
ство у нашому відділі вагалося: 50 чле
нів у 1949 р.; 450 членів в рр. 1950-
1953. Таке колибання можна пояснити 
тим, що в початках масової еміrрацїі до 

ЗДА кожний шукав поради: згодом по

треба в помочі згл. в правній пораді 

зменшувалася, а з тим і зменшувалося 

заін-:-ересування товариством. За весь 

Ч<1С існування Відділу (як виказує ка

сова Rнига) випплачено 4.340.00 дол. 

на допомогу потребуючим на місці: в 

тому самому ч<1сі на харитативні цілі в 

Европі вислано 4.920.00 дол. 

У звітовому році балянс виказав, що 

УПРАВА ВІДДІЛУ О. У. А ... САkfОПОМІЧ" В йОНГСТАВН, ОГАйО. 
Сидять зліва: nn. К. Бульван - член Контр. Ком., М. ІПтинь - містоzолова, 

д-р Р. Стахура - zолова, 11-і В. Стахурова, б. арт. театру М. Садовського -
режисерка Драм. Гуртка, n. О. Рибалт - секретар. Стоять зліва: пп. І. Піщак 

- скарбник, В. Прокопик - zолова Дра:ч. Гуртка, М. Федьків - член Драм. 

Гуртка. Неприсутні на знимці: nn. М. Леник - член Управи, М. Мартинишин 

- zолова Контр. Ком., М. Копчик - член Контр. Ком. 



ДОПОМОГ А ЗАЛИШЕНЦИМ В ЕВРОПІ 

Саме тепер приступаємо до пе

реведення нової зеленосвяточної 

збірки н~ допомогу залишенцям 

в Европі. Жертводавці мають 

право знати, як ця наша допомо

га виглядала дотепер. 

Зі звіту (оголошеного в юв~

лейному альманаху .. Самопомо
чі") знаємо, що за десять років 

нашої діяльности ми зібрали 

вислали для наших залишенців 

готівкою $20.385.І9. а до УМХС 

і УЦДОА в Зальцбурrу 4.525.50 
дол. Пр~вда. не є це багато, иле 

постійна, щорічна допомога має 

також моральне значення, бо до

казує. що американські українці 

не забули за своїх товаришів не

долі і співчувають з їх незавид

ним становищем. 

майно Відділу виносить 2.376.00 дол., 

-rобто в порівнанні з минулим роком 

майно зросло на 902.00 дол. Задавжень 
Відділ не має. 

Касовий звіт діста,lи на письмі всі 
члени. 

У звітному році влаштовано 4 імпре
зи ( імпрезовий реферат очолювала пані 
мrр. І. Левкович). Управа відбула 18 
засідань. 

Голова Контрольної Комісії др. П. 

Богданський ствердив, що активність 

Відділу помітно поширилася. Він висло

вив подяку уступаючій Управі, зокрема 

скарбникові п. В. Кузикові за взірцеве 

ведення касової книги та поставив вне

сення на уділсиня абсолюторії. 

Після дискусії над звітом і після про

мови Делеrата Го"1овної Управи п. Ю. 

Ревая, присутні схвапили абсолютарію 

Управі та вибрали нову у такому 

СІ{Ладі: 

Голова: др. В. Бемко, члени ynpa
гu: п-і Я. Олесницька, др. М. Гой. др. 

О. Слоневський, інж. О. Лисинецький, 

радн. Т. Олесницький, В. Сигалів, М. 

Паленицький, мrр. Б. Шараневич, дир. 

В. Кузик. 

До Контрольної Комісії увійшли: п.п. 

реєнт М. Мосора, др. О. Андрушків. 

В. В. 

Про це, як цю нашу допомогу 

роз~ілюється, довідуємось зі зві

тів УМХС і УЦДОА. що ми їх 

дістао.ю щомісяця з Мюнхену 

З:1льцбурrа. 

Отже у звіті УМХС за кві

тень б. р. повідомляється, що 

готівкою дістали допомогу 32 І 
особи на суму $4.333.5І. 33 дітей 
на суму $87І .63. 22 інваліди на 
суму $3 І 5.00. Амбуляторія при

няла в квітні 202 пацієнтів і роз

дала ліків на $572.25. Разо~І го
тівкою $6.092.39. Одягів роздано 
на су~у (по мінімальній оцінці) 

$467.00. Разом $6.559.39. 
До УМХС звертаються за до

по~югою петребуючі українці з 

усіх закутків світу, а також 

Польщі. тому запотребуванп.<І є 
щораз більші і наша жертвенність 

не повинна меншати. УМХС ви

силає в У країну ліки (переважно 

до Галичини); в 1957 році вар
тість тих ліків виносила майже 

І 0.000 ДМ, то є около два і пів 

тисячі долярів. З Югославії бла-

ПРИГАДКА СТИПЕНДІЯТАМ 

КоДУС-у 

KoJ\ficiя Допомоиt Українсько

му Студентству (КОДУС) при

гадує всім бувшим стипендіятам 

на їх обов:язок звернути до І 5. 
липня ц. р. признані їм стипендії. 

Гроші просимо вплачувати на 

конто в .. Самопомочі" 

Federal Credit Un:on. 68 Е. 7th 
St .. Nev; York 3. N. У. for Ko
DUS. 

Інформації уділяє Секція Rо

дусу при Головній Управі "Са

r..ючі" 68 Е. 7 вул., Ню Иорк3, 

Н. И. 

Якщо стипендіяти не викона

ють свого зобов'язання в подано

му речинці, Rодус буде змуше-

гають про допомогу в одягах і 

взуттю, бо там ходять голі й бо
сі. В Польщі 300 наших високо
шкільників та 200 учнів середних 
шкіл дістали від УМХС допомо
гу в одязі. До цього ще треба до
дати тих, що виходять з в'язниць. 

У сі вони є на листі постійних 

відборців дог.омоги від УМХС. 
З листування з о. І в аном Д аш

ковським в Зальцбурrу (голова 

УЦДОА) довідуємось. що так, 

як !'.Шнулого року так і цього ро

ку УЦДОА задумує зорганізу

вати вакаційну оселю для наших 

дітей в Австрії і просить про до

почогу на цю ціль. Також наші 

залишенці в Трієсті, після довшої 

перерви. відізвались до нас і про

сять про поміч. 

Це все накладає обов'язок на 

наше громадянство в ЗДА уваж

но поставитися до потреб наших 

братів і сестер та щедрими дат

ками на зеленосвяточну збірку 

забезпечити потрібними фонда

ми допомогову акцію УМХС і 

УЦДОА. 

о.г. 

ний проголосити їх прізвища в 

пресі. 

Всі українські часописи в З. Д. 

А. просимо передрукувати це по

відомлення. 

ВИ ТАКОЖ МАЄТЕ ПРАВО 

НА СТАРЕЧУ ПЕНСІЮ 

Жію:;.и, які закінчили 62 роки 
жпття мають право на старечу 

пенсію навіть тоді. коли система

тично не працювали, а заробля

ли тільки доривочно. Щоб заслу

жити собі на таку пенсію треба 

зголошувати до відділу Соціяль

ного забезпечення кожний заро

біток, але щонайменше 50 дол. 

на квартал (три місяці). 

Якщо ви працюєте куховар

кою. П?ачкою. прибиральницею, 
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В АКАЦІї 

Про відпочинок д.'ІЯ старших і про табори для :\Іолоді 

Лискавкою мчиться бистроїзд

ний поїзд нашого життя. Мига

ють - мов придорожні стовпи 

- дні, місяці й роки і кануть у 

вічність, а наш експрес несеться 

із щораз більшим розгоном і везе 

нас ближче і ближче до нашого 

призначення. Вбивче те!\ШО су

часного життя, погоня за доля

ром, "овертайми" знищують пе

редчасно нерви і сили нашого ор

ганізму і приспішують його кі

нець. 

Проти цього бореться людина, 

як може. а одним із засобів є дов

ший відпочинок- вакації. Треба 

тільки провести їх так, щоб з то

то була користь для нашого тіла 

і духа. 

Отже застановімся, де і як їх 

провести. Передусім треба пам'я

тати про благодатний вплив, що 

його мають на наш організм змі

ни. Стараймося через два чи три 

тижні зажити іншим життям, в ін

ших обставинах і при інших зай

няттях. Якщо ви живете у вели

кому місті, їдьте кудись в спокій

ну. затишну околицю. Тіж, з глу

хої провінції, повинні виїхати на 

вакації до міста. Хто живе в го

ристій околиці, або десь у глиби
ні континенту. добре зробить, ко

ли виїде над море. І навпаки, лю

ди з низинних околиць повинні 

виїхати в гори. Хто продовж ро

ку виконує тяжку фізичну пра-

або виконуєте якусь іншу працю, 

візьміть собі картку соціяльного 

забезпечення, покажіть їі особі 

для якої працюєте і попросіть, 

щоб ваш заробіток був зголоше

ний до відділу Соцілльного За
безпечення. В той спосіб ви за

безпечите за собою право на ста

речу пенсію. 
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цю, хай старається провести біль

шу частину свого відпочинку се

ред фізичного відп ру ження. Хто 

має сндячу роботу, хай присвя

ТІІТЬ вакаційний час різного роду 

спортам, проходам, веслуванню. 

мандрівництву. Хто в часі року 

багато читає, хай не бере з собою 

на вакації книжки. Словом. ста

раймося не робити того. що ро

били в часі року. 

В~дповідно до цього не трудно 

нам вже буде й вибрати місце. де 

проведемо вакації. В Америці ба
гато гарних здорових курортів. 

ВИ РІВНІОРІТЕ 

ПЕРЕДПЛАТУ 

ЗА .. НОВИй СВІт··~ 

Окрему увагу слід нам зверну

ти на молодь. Проблема молоді 

незвичайно важна і складна. Іс

нує вона в кожній національній 

групі. Маємо Гі і ми .- українці, 

тільки у нас виглядає вона інак

ше. Можемо з гордістю сказати, 

що в той час. як другі морочать 

собі голову. як їм припинити зло

чинність серед своєї молоді. у нас 

цієї проблеми нема. Наша молодь 

веде себе прикладна в школі й 

поза школою і цим здобу ла собі 

загальне признання. Натомість 

грозить нам інша небезпека. Ми 

стоїмо перед небезпекою, що мо

жемо втратити нашу молодь вза

галі, що вона може відчахнутися 

від рідного nня. 

Пригадаймо коротко як жила 

і зростала наша молодь на рідних 

землях в умовах ворожої окуnа

ції. Вона на кожному кроці від

чувала ворожий утиск і неволю. 

Вдомг чула про це від батьків, 
свояків, сусідів, читаха в np~ci. 

Вона бачила в школі, що Гі рідна 

мова чомусь то негідна того, що

би на ній викладати всі nредме

ти. Вона була свідком, як батьки 

боролися за введення рідної мо

ви в школу. а нераз сама nома

гала збирати підписи на декля

раціях за рідною мовою. 

Рік-річно бувала дитина на 

академії - хай і вбогій - в честь 
Т. Шевченка. або nрисвяченій 

якійсь іншій національній річни

ці. Нераз вона, наша молодь. 

ждала в довгій черзі nеред зам

кненою залею, бо годі було діж

датися дозволу від ворожої адмі

ністрації на національну імnрезу. 

Густо-часто в останній хвилині 

приходила заборона, або на вже 

дозволеній імпрезі допускалася 

ворожа nоліція провокації, щоби 
мати нагоду до брутальної інтер

венції. А в дома дитина читала 

сама, або слухала як другі чи

тали про те .. -... хто ми, чиї сини, 
яких батьків, ким за що закуті?" 

І в неї зраджувалася ненависть 

до ворогів, а nалка любов до все

го, що рідне. Вона бачила як nо

ліція розганяла зеленосвяточні 

nоходи на могили, як nереводнла 

труси й арешти у них самих, або 
у сусідів і Гі ненависть до воро

гів ще більше зростала. Вона вчи

лася ще nалкіше любити рідну 
землю і тих, які віддавали за неї 

своє життя. В річницю Крут nо

головно nроводила наша молодь. 

а навіть дітвора, цілий день на 

строгому пості. А коли nідросла, 

брала участь у далаеких маршах 

на Маківку, щоби там nоклони

тися тіням героїв. Так росла 

гартувалася наша молодь вдома. 

Сьогодні тут воно інакше. 

Правда. живемо не серед воро

жого. але всеж таки чужого ото

чення. Батьки на nраці, а у віль

ний час або відnочивають, або 
шукають розваги для себе самих. 

Для дітей у них часу майже не-



має. Іх виховує вулиця, школа з 

П не все добрими впливами, камі

ксп. телевізія, кіно. Вдома л ед ви 

чи знайдеться рідна книжка. яка 

захопила би молодечу уяву. А 

ви слід такий, що ось нпр. в школі 

українознавства діти, правда, го

ворять по українськи, але тільки 

на лекціях. Зараз же за дверима. 

на сходах розговірною мовою 

стає лише англійська. Наша сьо

годнішня молодь виросла не на 

рідному rрунті. але в чужому 

оточенні. Ії світогляд формуєть

ся не під впливом рідної стихії. 

Уї уяви не запліднює стрілецька 
романтика. бо вона нажаль не 

знає П. Чиж диво. що їі героєм 

замість Біласа чи Данилишина 

став уже. або готов стати Ельвіс 

Преслі з його .. безсмертним" рак 
енд ролем? .. 
Дитина байдужніє під націо

нальним оглядом і готова цілком 

відчужитися від рідного пня. Ось 

небезпека, яка загрожує нашій 

молоді. Длятого з признанням 

мусимо наголосити щиру турбо

ту про неї наших молодечих ор

ганізацій, які ведуть для молоді 

вакацшю табори з методично 

розробленими плянами зайнять. 

На допомогу цим організаціям 

мусить станути одною лавою все 

наше громадянство. Мусимо всі 

однодушно піддержати клич: 

Молодь на табори! Хай ні одна 

українська дитина не залишить

ся поза їх благодатним впливом! 

Там навчиться вона того, чого не 
дав їй дім і школа. 

Але на цьому обов' язки наші 

не кінчаються. Коли б нам на

віть удалося післати всю нашу 

молодь до таборів, то й тоді не

має пев~ости, що через те вона 

буде вря~ована. Бо побут в табо
рі короткий. Там будуть заложе

ні тільки фундаменти, на яких 

треба далі будувати. Виконаємо 

це в той спосіб, що не тільки сво-

єю поведінкою словом не дамо 

їй нагоди до згіршення, але на

впаки. на кожному кроці будемо 

їй давати добрий приклад до на

слідування. Багато нагоди до 

цього \іаємо також під час вака

ціИ. l\ІІаИже всюди знайдеться в 

нашо~tу безпосередньому сусід

стві. часто й під одним дахом з 

на~ш. наша дітвора і молодь. на 

яку ми можемо мати великий 

вплив. Треба тільки знайти ро

зумний підхід до неї. Треба заці

кавитися нею. П радощами 

смутка\іи і то на правах рівнос

ти. хоч і без .. панібратства". Тре
ба брати участь в їі забавах і роз

вагах. або ..- ще краще - по

могти їй організувати такі розва-

ги. коли у відповідних моментах 

вплетемо зручно якийсь цікавий 

спомин з наших молодечих часів, 

або з життя наших видніших лю

дей. тоді серця молоді відкриють

ся широко. Вона стане відноси

тися до старших з довір'ям, по

шаною і любов'ю. а наші ідеї ста

нуть П ідеями. Тоді наша чарівна 

пісня лунатиме на кожних моло

дечих сходинах, наші національні 

імпрези не будуть світити пуст

кою. а ми не будемо трівожити

ся думкою про те, кому повіри

ти наші організації й установи 

та на чиї плечі перекласти тягар 

дальшої боротьби за здійснення 

нашого н~ціонального ідеалу. 

І. Василишин 
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РЕЦЕНЗ/1 

Deutschland und die Ukraine 
( 1934-1945). Tatsachen europae
ischer Ostpolitik. Ein Vorbericht 
\'On Roman llnytzkyj. z,veiter 
Band. Urheberrechte beim Ostett
ropa-lnstitut, Muenchen, 1956. 

Німеччина і Україна (1934-1945). 
Факти европейської східньо·і політикп. 

Другий том. Роман Ільницький. Остсв
ропа-Інститут в Мюнхені 1956 р. Кни
жка має 438 сторінок. 

Цей другий том праці Романа Іль

ницького починається описом підгото-

1m ІІІ. Райху до війни з СССР,_ а кін

чається 1942-им роком. В книжці знай

дете документальну аналізу німецької 

політики супроти України й українсь>;:о

го народу. Все те, що підготовив Ро

зенберr провалилось. Його пляни ство

rення української півдержави-півкольо

нії завзято паборювали Герінг і Гітлєр. 

Рішення Гіт.т:tєра 11ілковнто перечеркну

ло пляни Розенберга. Україна стала те

реном. який мав бути скольонізоnаний 

,.герре.нфольком", а її населення мало 

стати погноєм для німецьких кольоніяль

ннх адміністраторів і ВJtасників. 

Автор зібрав багато м;,теріялів про 

українців за німецької окvпсщїі, але не 

про всіх, а тільки про ті їх групи. що 

під окупаційним німецьким режимом 

могли себе назовні прояв_т:tяти. На пер

шому пляні стояли обі націоналістичні 

українські групи. а саме ОУН п;д пnо

водом Мельника й ОУН під пооводом 

Бандери. Доволі матеnія -ту зібрано nrю 

тодішний Український Допомоговий Ко

мітет з осідком у Кракові. Опублікова

ні там листи до Гітлера від ющіоналіс

тів (від Національної Ради, сформова

ної грцпою полк. Мельника) і від По
кійного Митрополита Андрея Шептиць

кого. 

Там же знайдете д<~ні пnо генуван

ня й долю краківського Укр<tїнського 

Національного Комітету, як політичної 

української репрезентації, nокликано-і 

ДО ЖИТТЯ В день вибуху СОВЄТСЬКО-Ні

JІІеЦЬКОЇ війни. Дещо довше проявля.т:tа 

себе пізніше заснована за німепької 

окупації Українська Національна Рада 
у Львові. Але й її життя довго не три

вало. В обидвох випадках німці приnи

нили діяльність названих установ. Мо
тив до розв'язання був дуже простий: 

в німецькому Райху - мовляв - ні

хто не має права поза фюрером про ні-
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що радити ані думати, бо про все рі

шає виключно фюрер своїм .. генієм". 
Книжка написана спокійно, діловито, 

a,lc з своєрідною тенденцією, хоч і доб

ре сповитою серпанком сповидного об'

єктивізму. Недостає там деяких насвіт

лень n::tжних фактів, що стались в 1941 
р. Але про це важко писати на цьому 

місці. Це широка тема, що переростає 

межі цих рядків. Може при іншій нагоді 

та на іншому місці прийдеться ще про 

це писати. 

Поза тим книжка є збірником дже

ре.т:tьних фактів і матеріялів, які для до

слідників цієї трагічної для нашого на

роду доби будуть необхідні. У своїй 

книзі автор унагляднив велику nрацьо

витість і добру ерудицію в опануванні 

велитенського матеріялу. ..Остевропа

Інстнтут" дав спроможність авторозі 

nрацювати і за те належиться йому 

признання. 

Вас. Мудрий 

.. УКРАїНСЬКІ МОЛОДІ ПІСНІ" 

Музика: Микола Фоменко. Поезії' 

Іванна Савицька. Анrлійський текст: 

Люба Терnак. Обкладинка та ілюстра

ції: Петро Холо]1ний. 16 пісень. 96 сто
рін. Видав: Український Інститут Аме

рики, Ню Йорк 1957. Всі права засте
режені. Ціна: $3.00. 

Збірка .. Українські молоді пісні" є 

перша спроба створити для нашої мо

лоді р:зного віку nісні з сучасною ак

туальною тематІlкою. Текст nодано в 

ній англійською та українською мова

ми. 

Автори її, комnозитор Микола Фо

менко і nоетка Іванна Савицька, розв'я

зали нелегке завдання: дати збірку nі

сень, що її можна легко виконати, а nри 

тому збережено національний їх ха

рактер. 

Збірку nобудовано о тому nляні, що

би nісні стали однаково nридатними для 

сnіву, хорового і сольового, а також і 

д.т:tя інструментів, скриnки і фортеnіяно, 

а що найважніше, легка транскриnція 

м=-~є ()утн доnоміжною для виконання 

D'Іч:лючно дітьми. 

Збірка дістала nрихильну оцінку і з 

боку українських фахових кіл і з боку 

американських реnрезентантів музично

го світу. 

Шкільна Рада Українського Конгре

сового Комітету в своїй рецензії зазна

чила, що ..... nісні змістом і музичною 

мовою дуже надаються для шкіл укра-

їноз~Іаостnа та молодечих організацій". 

Проф. А. Берник, керівник департа

менту музики Гантер Каледжу в Ню 

Йорку. підкреслив, що: .. Композитор 
Микола Фоменко в цих піснях говорить 
з душі й серця ... Його пісні невига]1ані, 
!'они стnорені д.1я молоді і молодь їх 

співатиме ... " 
Поезії на англійську мову переклала 

,1уже В]1ало Люба Терпак. 

Виданням цієї збірки Український Ін

ститут Америки здобув собі загальне 

ПDИЗНіШНЯ і Зі1С.1УЖИВ На ЩИру ПОДЯКУ 

унраїнсьRої молоді та батьків українсь

кої дітвори. 

.. Українські l'vfo.т:toдi Пісні" можна на

буnати v всіх книгарнях або в Україн
ському Інституті Америки' 2 Іст 79 Ст., 
Ню Йорк 21, Н. й. 

Платон Стасюк: В НОВОМУ СВІТІ. 

Спомини і думки бизнесмена. Ню ЙорІt 
1958. Стор. 158. 

На книжковому ринку появилися спо
мини заслуженого українського бизнес

мена Платона Стасюка. Стасюк нале

жить до нанстарших українських емі

Грантів в ЗДА._ Приїхав він до Ню 

Йорку з Галичини в 1912 р. молодим 
хлопцем і зачинав так, як кожний емі

Грант: без копійки в кишені пробявався 

крізь тверде життя, один крок важчий 

від другого, аж доки своєю послідовніс

тю, сильною волею і вродженою інтелі

генцією не досягнув поважного успіху 

о торгівлі. Став одним з видатніших ук

раїнських купців в ділянці мясарського 

промислу, а своїми вдалими помислами 

часто звертав увагу на своє підприєм

ство англомовної преси, що кілька разів 

ставнла його за приклад доброго під

приємця. 

Треба бути вдячним авторові, що 
списав свої спомини. Таких книжок по

трібно, щоб можна бу ло якелід оцінити 

той великий шлях розвитку. який прой

шли українці в ЗДА за останнє пятьде

сятиліття. А тимчасом лише дехто з ук

раїнських діячів в Америці пише сnо

мини. Не написали їх навіть такі видат

ні діячі, якими були др. Л. Мишуга 

др. Л. Цегельський. 

Стасюк показує в своїх споминах, се

ред яких важких обставин приходилось 

жити першим українцям на цім конти

ненті. Пригадує важкі nобутові умови

ни перед І. світовою війною, голод на 

мешкання (в одній кімнаті жило часто 

6-7 осіб), трудність в підшукуванні 



Тріюмф жертвенности 1 організаційного 

таланту 

В Ню Норку посвячено ве.mчаву шко.іІУ Св. Юра 

У країнський Ню Иорк має 

своє велике свято. Тисячі і тисячі 

українців звертають свої очі на 

б-ту вулицю на Давнтавні і з гор

дістю оглядають величавий буди

нок з написом: ,,українська шко

ла св. Юра". Широкі великі вік

на роблять з неї "шкляний буди
нок". В школі багато світла, про

стору, обширні вигідні приміщен

ня на кляси, гарне устаткування. 

- а все разом взяте це тріюмф 

організаційного таланту оо. Ва

силіян і прикладугідної жертвен

ности українського громадянства 

міста Ню Иорку. Два мільйони 

долярів коштує школа, а з того 

вже більше ніж половину сплаче

но з пожертв українців Ню Иор

ку і передусім парохіян і батьків 

дітей, що записані до школи. 

Кожний із них зложив щонаймен-

nраці, невідр<ідні умовнии фабричної 

роботи тощо. Коли автор nриїхав до 

ЗДА, то і він сам і більшість nереселе

них українців уважали себе за русских 

і тільки з роками, під впливом відро~ 

дження на рідних землях, ставали ук~ 

р<tїtщями. Стасюк пригадує кілька nріз~ 

вищ, теnер вже призабутих, nерших ni~ 

онірів українського літературного, гро~ 

мадського і політичного життя, що се

ред дуже складних бетавин в гущі М<t

лоосвічених людей, прорубува.'Іи перші 

стежки культурного розвитку. 

Шкода, що П. Ст<:1сюк не nрисвятив 

більше м:сця таким справам. Як бизнес~ 

мен він ув<tж<tв З<t доціліьпіше більше 

розказати про тайни свого комерційно

го успіху і на м<tргінесі того nодає ці~ 

лий ряд nорад і для інших куnців. Ці~ 

каво, що на його nогляд в ЗДА nовин~ 

но бути більше ніж 10.000 українських 
бизнесменів. а в тому в самому Ню 

Йорку понад 1.000. 
При читанні споминів приємно вра~ 

жає жива національна совість П. Ста~ 
сюка, яка залишилася такою навіть по 

45 роках nобуту H<t чужині. 

ше 350 дол., були й такі. що зло
жили по кілька тисяч ( напр. др. 
Іван і Наталія Макаревичі 5.000 
дол.). Королем жертводавців 

ста~ др. Сас-Яворський. Він по
дарував 30.000 дол. і його іменем 

названо найбільшу авдиторію в 

школі. Причинилася до будови 

школи також кредитова коопера

тива ,.Самопоміч" своєю позич

кою у висоті 140.000 дол. 

18 травня серед великого здви-, 
гу народу і серед духовних па

рад та бенкету для громадянства 

посвячено нашу школу. Приємно 

було бачип-І сотні зібраних паро

хіян. голова коло голови, люди

на коло людини. українець коло 

укр.:;їнця- як всі вони разом ду

Ч3!ІИ, одне говорили, спільно від

чували, всі гуртом раділи і ... на
діялися. На що вони надіялися? 

На те, що та шола не буд~ ~о

лодною для їх дітей. але стане 

матірю для них. Що мозольний 

труд довгих років буде винагоро

джений добрим вихованням їх 

найменших. Надіялися. що в на

шій школі не буде ніколи таких 

скандалів. які трапляються по ін

~их школах Ню Иорку: не буде 

в ній розбещеної. невихованої. 

Замість квітів на могилу 

с.-1. n. ЛІДU ПОСТОЛЮКОВОї 
складають $10.00 на у::.-раїнські 

сироти в Европі 

ВОЛОДИМИРі ГАЛИНА 

ГІРНЯКИ 

-------------Просимо Членів Кред. Кооп. 

"Самопоміч" у Ню Норку 

зголошуваm в бшрі Коопераmви 

кожвочасну зміну адреси. 

-------------

УКРАїНСЬКІ 
КРЕДИТОВІ 
КООПЕРАТИ'ВИ 
"С А М О П О М І Ч" 

в 

ШІКАrО 

ДІТРОПТІ 

НЮ НОРКУ 

ФИЛАДЕЛФП 

ДЖЕРЗІ СІТИ 

ЧЕСТЕРІ 

КЛІВЛЕНДІ 

БАЛТІМОРЕ 

РА ЧЕСТЕРІ 

ЦЕ ПУНКТИ МОБІЛІЗАЦП КА

ПІТАЛУ ДО НАСТУПУ НА УК

р АІНСЬКУ ГОСПОДАРСЬКУ 

НЕДОРОЗВИНЕНІСТЬ. 

• 
ВСТУПАНТЕ В ІХ ЧЛЕНИ. 

ПО~НОЖІТЬ СІІЛУ YKJ? АїНСЬ

КОГО ФІНАІІСОВОГО ФРОНТУ! 

рознузд~шої :\юлоді. а будуть по

божні. здисципліновані. чемні і 

.-:юдпні ;:~;іти. Вони надіялися та

кож н<1 український дух в новій 

школі. Дух любови і пошани до 

Амерн~и. але й такої ж пошани 

і любе nи до У краЇІІІІ. Сподівали

ся. що там будуть не тільки вчи

тн читати і писати по українськи. 

сле й думати по своєму. 

У всіх цих своїх вимогах укра

їнські громадяни і жертводавці 

мусять бути так само послідовні, 

тверді і непоступливі, як вони бу

ли твердими. послідовними і не ... 
поступливими при складанні 

своїх пожертв. 

19 
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РЕВІЗІННИИ СОЮЗ УКРЛІНСЬКИХ КООПЕРАТИВ 
У ЛЬВОВІ 

(Закінчення з стор. 11-ої) 

ми. Ревізорський і інструкторсь
~ий апарати були в постійному 

контакті не тільки з низовими ко

операторами. але також з Само

управними Виділами. агрономіч

ними відділами при окружних та 

nовітових німєцьких у р я д а х 

( Kreishat:ptmann'и Kreis- і Land
\virt'и) та волосни\.fи війтами ! 

громадськими сСІлтисами, яким 

дораджувана подавати зменшену 

засівну площу. подавати значно 

вищий відсоток незасіяної площі. 

м'Jnляв. з браку насіння. nарів та 

неужптІfіР. або площ взятих під 

vправу пашшrх рослин: коопера

тори радили подавати нищий від

соток урожайности та ви~айнос

ти зібраного збіжжя. не здавати 

чистого. збіжжя, мотивуючи тим. 

що села не мають потрібних с.-г. 

машин до молочення, чищення та 

сортовання. В той спосіб збере

.жено тисячі тон збіжжя для нашо 

го населення. що в протилежно

му випадкові бу ло би вивезене до 

Німеччини. 

В 1944 р. совєти вдруге окупу
вали зах.-укр. землі. а з тим 

прийшло й цілковите знищення 

кооперації. 

Які ж були досягнення нашої 

кооперації? 

Вони були величезні на всіх 

вання широких верств українсь

кого населення. Кооперативні 

з'їзди та свята. загальні збори та 
анкети. перевІЗІННІ засідання 

Надзірних Рад та Управ були 
свого рода суспільно-політичною 

та госnодарською школою. що 

вишкалила наше селянство на ви

соко свідомих гром<і;нн. Вони 

підготовили кадри. що були 

спроможні опанувати міста під 

господарським оглядом та усуну

ти з них чужонаціональний еле

мент. Кооперація усунула з на

ших сіл чужих купців, що десят

ками а то й сотками літ проводи

ли лихварську торівлю. Коопера

ція nобіч Церкви. ..Просвіти" і 

Т-ва .. Відродження" довела до 
цілковитої ліквідації піянства. 

Кредитова кооперація допомага

ла селянам набувати землю в 

першу чергу з парцеляції перед 

І. світовою війною. Вона навчи

ла його складати ощадности та 

купувати товари за готівку. Ко

операція допомагала фінансово 

інвалідам з наших визвольних 

змагань ... Рідній Школі" ... Про
світі" та другим установам. Во

на впливала на злагіднення пар

тійних спорів. що зазначилося 

після 1935 р .. бо коли йшлося про 
.:юбро нашої кооперації, то наші 

ділянках нашого національного політичні діячі. йшли на повну 

життя. співпрацю. КоС'nерація розбудо

В першу чергу вони ма.1и t\Vвала рідний промисл. при ча

вплив на розвиток національної "''' наше ре ча аянс-т3о солідарно 
свідомости та політичного вихо- піддержува ·ю Ін- ro. купуючи 

ПРОЖЕНІТЬ БАНДУЖІСТЬ З ВАШОГО СЕРЦ.Я ~ 

ДУМАПТЕ ПРО УКРАІНСЬКУ СПРАВУ! 

•• ТНЕ NEW WORLD"- New York.. 

тільки свої вироби і в цей спосіб 

усувало з ринку чужі вироби, не 

зважаючи на сильну конкурен

цію. В загальному наша коопера

ція розвиРалася так успішно. що 

почала творити держаьу в поль

ській державі. 

** * 
Для виготовлення реферату 

використано такі джерельні мате

ріяли: 

1. Українська Енцикльопедія. 

розділ про кооперацію (А. Жук. 

Д-р І. Вптанавич і інші). 

2 ... Кооперативна Республіка'' 
за роки 1931. 1933. 1934-1937. 

3. Історія України, вид. Тик

тора. 

4. Власні записки. 
Дуже інтензивно використано 

статті про кооперацію Андрія 

Жука. 

ПРЕСОВІІІ1 ФОНД ,.НОВОГО 

СВІТУ": 

Семен Магаляс, Нюарк 0.50 

Ольга Купчинська,Амстердам 1.00 

Василь Кузик, Нюарк 0.80 

]Кертводавцям uциро дякує 

Видавництво 

ВСЕ ДПЯ ВАС! 

має на складі: 

АРКА 

48 Е. 7 вул. в Ню Норку 

(Те.іІ. GR 3-3550) 

EDITOR: Roman llnycky 

Printed Ьу Елsт SшЕ PRESS 71 Е. 7th Sт. NEw YoRK СпУ 


	10001
	10002
	10003
	10004
	10005
	10006
	10007
	10008
	10009
	10010
	10011
	10012
	10013
	10014
	10015
	10016
	10017
	10018
	10019
	10020

