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і {. І 

·.;::::..gм-

Теодор Курпіта 

ПРОТОКОЛ 

ГОВОРИТЬ 

Історія життя й діяльности 

221-ro відділу УНСоюзу 
ім. св. сищмуч. Стеnана 

в Чікаго 

На вічну nам"ять nомерлим чле

нам 22"1-ro відділу УНС, що з 
постійною думкою нро долю Ук
раїни в ілійшли від нас у І 1 ОСІІОЛ
нє царство вічного спокою, та 

Тим, що залишилися після ІІИХ 

аnостолами Української істини 
на неукраїнській зе\1лі - на ЇхtІІ<: 
не в" ян учу славу це видання при· 

~вячуємо. 

/Іравліиня 

2 2 1 -~о сідділу У Н С . 



Наші щоденні думки 

ГОСПОДНЯ МОJППВЛ 

Отчr> Іt<lUІ, іжr> ('СИ ІІ<І ttr>бr>cix, ;щ 

с~ят~ться і\ІЯ Твое, ;щ нриІі.ІРТ tщрст
ВІЄ 1 Fює, да будrт во.1я Твоя, яко на 
нr>бr>си і на 'Іf'\1ЛИ. Хліб наш tшсущний 

даж/ІЬ на\1 лнrсь, і оr:тави нам ;юлr·и 

ІНtШа, якожf' і ми остав.1яє:-.1 должни

КО!\1 наши:-.1, і Hf' BBf'J\И на!· no іскушРніє 
110 і збави шс от .1yкi:lnot·o, яко. Твоє' 
(·сть ІІі:lрство, Опщ і Сиtш і Святііго 

)lyxi:l, ниtІі і нрИ('ІfО, і во віки вікон. 

Іс?Іс Xpurmoc 

УКРлІнСЬКИЙ ЄРЕМІЯ ВЗИВАЄ 

Свою У11.раїну любіть, 

JІюбіть Її ... Во врР\1Я лютr, 
В останнютяІКкую \Іінуту 

'!i:l lki Госtю:ш \1оліть. 

Тарас Шевченко 

ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАІвА 

ЩР ''" В\Іrрла УкраЇні:! і слава, і воля 
1 1\Р lli:l-.1, браТТЯ МОЛОJ1іЇ, :VCMiXIff'Tl>CЯ ДОЛЯ, 
.'lt·инутt, наші ворожrньки, як рос(!. на сонні, 

.Іанану!·м і ми, браття, у ('ВОЇЙ !'торонці . 
• J:vш:v й тіло \1И tюложим за нашу свободу, 
І rюка Жf'М, що ми браття, ко ·шІІЬk.ОІ'О роду. 

/Текст 11. Чубuнсько~о, мел. М. Вербицькоzо 

nмв зел 

О, скажи, чи щr ти бачиш ранком ярким 

т~), що ми всі грудьми в боротьбах захищали: 

ТІ чrрвоні стрічки та ті срібні зІрки, 

Що для нас в грізний час наД фортецею сяли. 

(~мrртний ро~іт rранат, кров nожежних заграв 

1\а:шли всю ніч, що наш праnор нr вnав 

(
' , 
Кі:lІКИ, чи ІІРЙ праnор із зір осяйних 

Сяє в вільній ·зrмлі, на11 домами міцних. 

перех.1ад Т. ·Kyp.nirr&u 





И" сРрІІР .нобить рі.ІІІі ВШІІІІІ, 
J.ІЯ НЬОІ'О \\ІСІРО..Іf'РИ 'J.ШШІІі •.. 

Умерти можна із утіхи, 
Свій стрінувши тут клаnтик стріхи ••• 

У 60-річчв 221-го ві.мілу УНС в Чікаtо 

Хоч \1И iiP'JI\f.IИJi pi.'tlli iliYp<tв:Ji 
Cf'pP.I 1\ОІІПJ.І~'КІІіtі, р<просту і І'РУ'ІУ. 
То ТРІІ.ІИЙІнцих Рі;що·І 'k\1.iJi 
\ІІІ Ч~!'\1 'І ,Jі.І !\<tрО.ЩОІ'О ('ою·Іу. 

То ві11 в Ч<tC<tX ІІІііХ.ІИІЮ.І ІІіТh\111, 

НІ\ \1И ВТРКJІИ 'Ііі \ЮР<' 'І 11~"1' JJPIJO.li' 
ІІров<І,ІИВ 1шс. облf'рПІХ і ІІі\1ИХ, 

"рі'ІІ> Tf'\liJJI• І!ІііХТ ,JO СІІіТ.Ш і .Ю BO,Jii ... 

Ві11 б<tThi\0\1 б_~в ... Учив 1шс <".Іів і ко\1 

Til BKii'IYBilB/10\1~ б~JІLІ руЇІІіі ... 
Він ІІ<t\1 <:K<t'J<tll ЧИ\1 <· "Коб з<tр". Фринко, 
ІІІо <· ТрtІїуб і шо ІІР УІ\р<І.ІІІ<І ... 

ІО.Ш 11<1111 ЛЮ.І їрИВіІЕН'Я 'J К<ІU.ЩІІіІІ 
І ЗИ\ШУ кров ї<І\1іІІЮІІііА ІІіІ криню

Союз тоді Іtf' ІІОСІ1.1<ІІІ ІІ<І\1 с.·1ів. 

:\ Шf'іІрИХ іКf'рТІІ ІІрОСТЯПІf'ІІУ ІІр<ІІІІЩЮ 

Коли ляхи ІІ<ІС били й світ \ЮВЧ<ІВ 

T<t вся ЕвроІІа Київ ІІРИ'J<tбу.1а

'ГоІІі Союз нро нас усіх крич<tІІ 

І зак.шк<tв нас витя1·ати дула •.. 

Нк рідний Хуст зорРю заяснів 
І :здійенювалисh мрії срібноусті, 
Союз тоді, у ті воскрf'сні дні, 

ДушРІО був в МукачРві і Хусті. 

Коли з ярма пішли ми у ДіІІі 
Р лишили все, здобуте в nоті й крові, 
Союз тоді слав суми нескуnі,, 

Щоб нас сnасти від морду і мордовій .• 

Тому теnер, без rрацій і без муз, 
Говорю так, щоб Україна чула: 

Я з тими с, що лучить їх Союз, 

І там я с, де сТарас Шnікула. 

Тому хай квітне наша Друга Січ 
І nолк її - nолк 221-ий 
Та нас веде крізь Всеслов"янську Ніч 

До nредків мрій закінчених довершень. 



3аrтавка львівськоzо Апостола/. Феdоровича .1 J!jfi1 р. 

ПРОТОКОЛ ГОВОРИТЬ 

ЧАСТИНА ПЕРША 

Той гідний називатися 

людиною у нас, 

Хто дбає про народ, 

про край ·Свій повсякчас. 

Алішер Навої 

11 ~ латинсьІ<с Ріщоо, 1оото нз 25 груд11~ Го"nод:.ьогс 
J 95~ року, nрюшдан на 'G11aтc·rr:o св. С·r:~п:ш~. ш1. в·дQМИІ 

221-ніІ ВіддіJІ Ущшїнсиюго Народного Сою~у в UJикaro 

50-JІЇТНЇ~І IO:JЇJICJ! iiUI'O ЖертзеНІІОГО If nJІОДОВИТОГО іІ~ИТ1'Н. 

І Іідгuт:Ів.:шючн~ь до гі;~ю~го ніJ(Сr:нт:(ун;~шш тпх :.ш::1мсн· 
Jfi(X JIOI\OBIIH, :.ІВС!JІІУВС.П ДО МСНС ШІІJЮНСJ:нr:ШИ:~t СОЮ:ЮіШ~ 

J~і.нч, гоJЮВШf{І раднІІІІ УНС, пан Тарас UJniнyлu, що багате 
ронів сnравно вш:онус тююшй обов'я:юн фінансового сен
)'етарн тог1 ВіддіJІу, і:з орнrінаJІьнаю nролозицісю. Заnро

понувив мені віддзсJН<аJшти в довшій ювілейній статті життя 

і1 діяльність Братства св. Стсnана Р-а niдt:taвi nротшюльних 
нниг. Значить - nростудіювати nротоноли із засідань Упра

шr Відділу від 1908 до 1958 року і на Підставі того матерія

JІ~· змалювати правдиве обличчя шик~rівсьної союзовоі' клі-

тини. 

Гідний nохвали задум пuна р[lдного :.шайшов у відді
Jюві~t бра1·ії повну піцтримну. Схвалив його ·прсдсідник Ві~
ділу Ф. RасильовсьІШІі, дпр. Д. Німп.нович, проф. І. Мп

ха.ІІЬЦ~внч. J!<'І\ОJЩОР.И:І ct~ЩJPTap С. І'оцr.ІІl<О T<J 6а1 "•·о ін

ІІІІІХ, ЩО JЮ"' .. V:\ІЇІ'І'!'І> ;m:І'Н•JНІ:І ТаІЮ/"11 :.J:щуму ,Т~OJHІ)I\UTL ('ЛЗ

L· .. r'. t:~ОГ,; Відділу. 

:) 



На ориrіва,льиу пропозицію л· радо погодивсіr. 
Погодився тому, що вона ориrінальна, що я <:ам маtо 

честь бути членом "Відділу Шпінули", а- nотретt: --- .цо Шl· 
м' ятниніJІ мину .лого завжди ставився і ставто сл з вел:юш:rf 

респектом. 

ЛюблJ:О мйнуле за його безповоротність. 
Останнє, що примусило мене не відм~витись від TlCI не

п1тературиої робо'11!, .це моя любов до ... nочерІ"У людськог•) 
письма. Незвичайно дюб,що rрафолdгію. 

ПротокQJ1ЬНа І(!fнга 2~1-го Відділу· УНСоюзу, що :ле
жить переді. мною-, не є фатоJ(ОПією існування, думок; дер
з..,нь та ПОрИВіВ ТЇЛЬКІJ ТіЄЇ ОД:НЇЄЇ НЛЇТИНИ наіuої ВіДОМОЇ ll 
високозаслуженої громадсь~ої ор:r-анізації. До наймеІІшої ко
ми так представляється графінон життьово"го пульсу і"'1 усіх 
наших Відд~лів, усіх наших товариств і всісї нашої націо
нальної збірноти. Так вИглядає й тисячолітніІ':'І щютоІ<ол на
шого народу ~ історія України. 

На пом'ятих пожовклих листх<ах nоклад~но уІ-сраїнською 
рукою незретушова11у й до болю вірну · відб1ітну нашої збір
ної душі. На сині рядки сторінок нанизано при·блідлим чар ... 
вилом нвітки палщ>го патріотизму й болючої національноі 
несвідомости., неголословкої релігійности й літеnлого відно
шення до спра:р рідної Церкви, лоtі1су дійової арrументаціі 
та nатос хуторянського балакунства. 

Нанизано те все, на ЩО мИ кіноли не вбогі і ЩО НіКОЛІ! 
не дозволяє нам nоrоди~сь у нашому національному речен

ні на сnільни.й ефе~тивний. прн_судок. 
·Ті обшарпані nротокольні ~аписни с не тілJtкя непере

вершеним документом нашої націоJІальної nс~Іхеі . нашої віріr 
U: маловір'я, нашого заnалу й байдужнрсm, наших перемог 
невдач, але і:'І Rсличшхм обеліснр+v~ олавп У~раХ!JСЬКQГО .:Н:а· 

1\ІІІ\І'И - \10pCbl\i.l І'JИбИІІі.l ••• 

Теодор Курпіта читає протоколи 

2 2 1- ~ о в ід діл ZІ У Н С . 
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1/fрший протокол 221-~о віddілу УНС з 2fJ. ХІІ. 1908 р. 



Перегортаючи сторінни ,,Книги протоколів", я з жалем 

переконуюсь, що повної історії життя і творчих поривів ч.пен

стnа 221-го Відділу не вдасться задовільно представити. 
Не вдасться з вини протоколянтів. Не все в протоколах 

запис2.не, як діялось і говорило.сь, і не все т::ш говорилось і 

діялось, як вони записали. · t 

Дею<і рекордові секретарі довші • справи, обговорюnані 
на зборах, часто зафіксовують у протоколі одним імлистим 

реченням, що в ньому бракує або підмету, або присудка .. ; 
Не рідко бракує в ньому оДного й другого. . 

Що, наприклад, може сказати читачеві таке зреферу

вання справи:· "Про читано лист від орди на біяту і на тім 
Предсідател замкнув Міті.Ньк з молитвою Бога родице Гіво". 
Або: "Вив'язалась дискусія і єще много порушувана снчих 

справ". Чи вкінці: "одноголосно ух валено внесок доб. в 

Лоня ка". 
Читаючи це, не знасШ ні :місту листа СписнопсLного Ор

динаріяту, ні на яку тв.-..tу велась дискусія і шшх с:1мс .. с:ще 
мJioro nopyшynnнo сnрав'', і ІІЇЛІ~ це можещ доглуцатІІсл. 
шшіі BJIC'COJ( ПО<..:та·лrn добtюдіі'І ва~ПJІЬ ЛонЯІс. 

Не ра:~ Gувас, що ч.11енн поІшшшютІ.ся на вине::-ену MR• 

н.\·.Іюрічну ухвалу, <l її в ЩJО'l'ОІ<О.ІІі :~ минуJІОІ'о року зовсі~І 

HCj\Jac: Шуюtючи її, повертастесь ще рі1~ на:шд і добuвJUІG

те ще один рік, і пропаща справа: Як каміt~ь у воді. 
Читаючи різнородні почерки й різнородні епосоОн ВІІС• 

лову людської думки, часто навіть не мо.жеш розі;ад'а·1'И, про 
що властиво на даній сторінці йде. 

rr:'oдi приходпться це все розбирати серцем. Повертатись 

на 5~) літ назад. Повертатись до потеклнх джереJr україись-. 
ко'f іміrрації у ЗДА. 

Знаючи їх, починасш роJуміти ті вбогі протоко.ли. Вuии 

набпр<lють вартости істори'1ного документу. Істоvіі про~•р:. 

вщ1нн національної свідомости. Набирають вартрети жиn·я. 

Жнттн приречених, нні нереступшш Ро/бікон смер1·и і, шюt
но·гворсні вірою, йдуть. 

Звільнімося ж із онов часу й погляньмо на rюжoвr;Jri 
Jшстнu історії українсІ.rюї імі1·рації за оr<еаном. 

А зро:~умісмо не одне ... 
І 

\1. J)Ї.'ІИІІСІ>КИ~: .ІІf'\1КЇВСІ>Ка ІІІ'рКВа 



3астав'Ка Єван~елії з Пол'Кuні /ХУ/ ст./. 

Нс~'1аС друrоЇ УкраЇНИ, 

Hr!\1ac дpyroro Дні11ра! 

Т. Шевчен'Ко 

3 істор:ї ~·ІсраїнсLІ:ої іміІ'рації в ЗДА 

На ·цю тему Знаходимо незвичайно цікавий мaтepi.JIJJ у 
праці "Як формувався світогляд українського іміrрамта в 
Америці'' д-ра Л. Мишуги. 

3 усіх іміrраитів, що прибували до Америки,· - пише 
вів, - таки найнещасливітнм був украї:кськиа іміtра~~т, 
Іміrран·r~ми ішпил націй оnікувалися держави ЧИ' вnціІ а~ 
хuч якісь релігійні ЧІІ полі1'ПЧНі rr)упи. А українською t.мl
rpnцic.ю ніхто не ціtшрився й не опіиувався. Тому вона була: 

ПlЛШаЛІшgа, доtщ:роч~n. безплщюаа. 

Uоети й письменники nже описа.rш ту. трагедію,. nку пе

режили іміr'ранти, що ноющали рідну землю іі іштt шуиа

тн кращої .rtcJii, за морем: Та ті їх описи G ті.ІІЬКИ бJJідою 

відбИТJ(ОЮ праядивих терпlнь. Бо властивого горя, що му

ЧИJІо серце і душу іміrранта на американській землі, це 

нІхто не оцисав, і то з цілком простої прJІчини. Не бу ло та
ного таланту між нами. Тому й не було кому правдиво зма
лювати ту, таку просту і звичайну річ, яку тут кожний на 
ножкому кроці оглядав, а лка зветьсп: трагедія іміrрант~tь

ного життя. Тому та велика й драматична картина з житrя 

rici частини українсьиого народу, що Гі вигнало з рідноГо 
J(раю горе, є майже закрита. І вже ніиоли відкритою не бу
"с. Вона пішла до гробу разом зі старшим поколіннлм укра
інської іміrра.ціі в Америці. А слаба згадка про це залиши
.11ася ще хіба на тих пожовклих листках "Свободи" з-перед 
50 років, .листкя.х, ·що вже розсиnаються. Листки ті сумом 
пппиті, бо вістки ,лкі вони nодавали, бу.тrи часто-густо слізh
ми обJJІІТі, особ.лиnо І<ОЛИ оnисувано, ЛІ< то о;~ного я нппа.Іth
ні :ш<'ипа.по, а другому я фабриці руну •tи ноt·у пiJtтr~,rю, :1Go 

як JJИШИJІисл діти-сироти, що їх нобрі .'ІІОЮt між 1'1"'61"' ро:~
бирали, щоб під Xa1'8.ft'IИ не жебрали, нбо щоG 'іх дu чужих 
сиротикцін не забирали, де мусіли б пропасти длл свого 

вароду й своєї віри. 

J() 



Пусиався юнu се.1пннн :-.· ;~а.ІеюнІ t:віт. fІU:Ц_\';\t.\їочи н:~·~ 

'fHM, ЧИ ЦС СПрі1[Іf"Д."ШDО .JіЦНТУlНІ111 ОЇЦ.НОМj" 'ІО.'ЮВЇІ<ОfІі І)!:· 
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TCtHHIO I<OjJOR,Y ЧИ ЗНбІІJІ<І'ГJІ X<ITj". l3Ііt'ЇЖJРІ\НЛ і:3 :JГНДІ<ОЮ :НІ 

ТИМІІ, ЩО СПОЧИВЗЮТh Лі)l ЛНП<ІМJІ Hn ЦRifHTapi. Ві;(ЇЖДІfШD 
із журбою за жінною і дітьми. що їх остаn:Ілв. А молодшим 
може не сходила з думки ще .-, та дІвчина. що то ,10 серця 

щ.>ипn.;ш. Від'їжюк:али в світ, не nміючІі :цсбільша ні читати, 

ні nиcan-t. І не знаючи, :~ лкого H<~POJ\,\' noXOiЩTh тя ,lC тпй 
народ живе. скілhюІ і'юго і лнн •'Іпго іеторіл .-, к~·.:Іhтур;І. Знr~

JІН Ті.ІІЬІ<11, ЩО JIOI01.71ИCh і іІ<ІІЛИ Л горах. ~ІІ<і 0,\'.ІІИ }{.!ІЛ НИХ 

ріJ\ІНІМ нр~<;м. ЛюuJІлн ті І'ОJІІІ. І ПІJН1'Іс .іІІоІ>ІІ.ІІІІ с·nою мову 

і піс·н•о. ІJ.Іннуян.ІІJІ ІtсрсJt;ІІІі їм іі~tп.н;•ми :ІПІІ'Іаї it оfін•нІЇ, 

11JIII)(f'JIЩ,\'I0 1 rJ(('h ЇХ RЇJIIIO ІІЇ/t '1:11' С'ІІіІТ, Нf'СЇ. 11•, XJH'I'TIIII, IJOMI/H. 

~>і я і т. :t .. та rt:ІІІUі.ІІІ·ІІН' Сі.\ . .1111 11 рІ ІІІ. :t:І;ІІІ і но <·пос:ї І kрнви і 

I'RUI'O ·обрЛJ\,У. 

Ці.1ШіІ їх с.;літоІ'.ІІЛJt обср1·;• ПІ'П тіm,JШ Cii.r1:1 о;(ІЮІ'СІ: п 1\ЮІІІ

снuршс заробити лннnі.Ібі.ІІhШс І'JЮШіІ. Л.11с не про гріш ішло. 

а про поле і хату. з~ тоі·І гріш можна було нрптуватн кус

ник праJ1ідного по.rш. А лн у кпго шк<· не бут_~ ні nп.тш, ні 
хатн. тп можна бу.11о заробити стію.ни. щоб стати наноnо, 

абu й перший раз госnоJ1арем у cc.ili. 
Новий ирай, до лкого вибирався наш іміrрант, його не 

цікавив. Він цікавий був тільки на гроші, які міг там заро

бити. Гязет чи книжои він тоді не читйв. Чув тільки про 

"Сонюши". І того одного радо слухав. коли хто читав із 
.,Сонника". Що це с ,,читальня" ·--- не ~нав. Про театральні 

вю.:тави, концерти, відчити чи вічя - н:е чув. 

Ніякими громадськими справами він ніколи не займав
сл. Суспільних справ ніхто ніколи ~\ ним не обговорювяn. Не 

:~нn.я він теж нічого про яиісь робітничі оргяні~щції i't не чув 
11ро лнісь с·rрайки. А.пе суспільне горе віJ1чував. Тілt.І<И рл· 
туниу не бя.'ІИВ. Тому шуная Jctoro - n нпршмі, не :щrшвавс:н 
•racro до непритомности -- з розпуки і бсзрадности. ' 

Коли слухати оповідань наших найстарших імігрантів, 
що перші торували нашій іміграції шлях до Америки, то во

лосся стас на голові. Так пише "Свобода'• з 17 жовтня 1895 
р., додаючи, що можна було доказати в Америці чудес, як

би і пізніші іміrраити JІИказували таку снму силу во.тtі й 
·rnкe завзяття, лк мали їх наші піонери. Бо кu.rшсь. лк. опо

відає один із перших іміrрантів у ,.Свободі", бувало так: 
Заки українець, приїхавши до Америки, допитався до 

~воїх ираянів, мусів перетерпіти всяку нужду й біду. голод 
і холод, а часто переллачував це життлм і гинув десь у не

:::.нанім місці, в лісній лрузі. а тіло його нанрила хіба впала 
Jогнила деревина. 

Не раз кількя іміrрянтіn нac.rrino пуека.Ішся пішки я нн
.ІІсну дорогу до нралнін, бо, мню•ІИ І(Ї.ІІЬЮ1 центів. дортки.rrи 

ВИМИ ЛІ< МЇ.ТІhііОННМИ, бо ЦІ•ОІ'О ВИ~ТН'ІН.JЮ Ті.ІІІ•ІШ НН Х.ІІЇб, Щnб 

.)' лалсній нс:шаній доро:1і і між •tужими лю;tІ·Ми та п Н('·спо
ім краю :і r'ололу не :ІГІІJ-Іутн. У лениі'і день Божні-І хопа.ІІИ<'J, 
і)ідо.ІНІХІІ ннчс ро:3біііюши. по .11ісах, бо JІІ<би був їх хто с.:трі

нуя нtt битім шллху в подрttній гунці, в чорній по.ІІатЛній 

сорочці, з запаJІими від голоду очима, невмитих, з довгими 

"УдJІами. то втікив би з перелнку, або стріляв би. лк до ди
нунів. Тя бідний іміrрянт не ~внжн.в на те. я з вірою в Бо-





1і перші христилин за панування nоганських царів 1 ІХ на
місників жили в безустаннім страху й треnеті, скриваючись 
у катакомбах, неnевні за свпє майно і своє та своїх дітеІЇ 
життя, так і наші браття в nерших початках українськоі 

іміr'рації не бу.ли ні на хвилину спокійні за сnоє життя. 

ІкоІІ(l Вр~· блн - rІРрлина ~Кр(!ЇН<:ь'\ОІ'О рРНРІШtн~у 

н 



М. Новицька: Мати 

ІІк же ж·виглидав тодt цей новітній Вавилон, цей слав-, 
8Ій Пю Иорк·! 

Алек Невінс nише, що другого такого поганого- міста 
під мешісальвим і rіr'ісиічиим оглядом не буJю тоді в ЦІЛІМ 
хрве"1'ІІ&Ис1.~ свіn. Але осоQпвво иебезпечним був той Ва· 
МІJХQИ ди холодах ваша дівчат, що приїжджали без уси-
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кої опіки. Навіть не можна собі уявити, що то діялось в 

початках нашої іміrрації, коли ,,Свобода" ще в 1909 р. жа
ліється, що стільки наших ді11чат пропадаG навіки, попав· 

ши невинно й нес~ідомо в руки поганців-аrеиТів торгі~JІі 
,дівчатами, які схоплюють їх відразу при висідаииі з кора
бля і запроваджують до публічних домів у не~олю, з JІJ<oi 
нема вже виходу. 

Уже в 60-их роках нараховує цитований ·вище автор .У 
самім Ню йорку лких 12,000 проституток. Пізніш~ відносини 
не покраща.ли ні в Ню йорку, ні деінде, бо перепис із 1880 
року виказує, що 185 міст зголосили, що маюn ·публічні 
~оми, а решта не хотіла дати на це відповіді. 

У Ню йорку бували тоді такі часи, що ЙІІ~ правнла 
Темсні Го-JІ, · в екзекутивнім комітеті якої з ас іди ри: . один :.":t.· 

суджений убивник, один зві.льнений від обвинувачениJІ зв. 
вбивство, чотири професійні шулери, 6 членів rскrстерськоі 
банди і т. д. · 

О лек r: tl По вс те нко: \1азепина бшІJта в Київські й ЛtlВрІ. 
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ІВАН ФРАНКО 

(рисуно1' арт. мал. Ю. Буцманюка) 

Наш іміrрант бачив висоІ<і будінлі, нушинсн н с.:онуху 

rутерен, відчував на Іюжнім кроці порндон, опер·rий на rре

фтярстві й корупції, а.не не знав, звідІш т~ н<.:~ бсретьс.н і 
.нн від нього боронитися. 

Щоб уявити, як почували себе перші наші іміrран·ги 

поза Ню йорнuм, автор наводить ціюіву ілюс:трnцію о. С. 
Манара з LlІамокіну в Пенtилвенії, куни де<.:ь t<Оло J 8~0 р. 
:tаііш.пи ниші піонери. 

У 1 lJамокіні, -- ни ше о. Макар, --- :шстали українці по

ЛНІ<ів з Позн:.шщини, дu Іютрих звичаі'Іно вдuвuлися 8 ко
мірне, бn юс .,rрінори", не зншочн англійсьної мови, лише 

:і ними мuгли rюро:~умітІ~ен. Та полюш, що мабуть, першиі'r 
pa:J ·побачили таке дино, яtс уІ(раїнець, не могли зрозуміти, 
що це :ш :~вір, і с·rали їх дрuчити різнuго роду прізвиська

м.и, поwту(.Ікувати, робити їм всілнкuго роду пакості, а Ісоли 

котрийсь із українців показу·вався на мі<.:'І'О, то не тільки 
самі кидали за ним І<аміння викликуючи ,,гунrерісн", але 

ще й англійсьІшх людей намовляли до того. Кожен із ук
раїнців мусів на;н~;кати до польсJ.Іюї парохії, а то й колек

Т.У точно сnлачува'І'и бо кожний поля1с nід у·гратою неба 
не смів держати нінІ<t'Jго уtсраїнця, .нний не належав би до 

nольської громади. 



Борис Крюків: У Києві на Подолі - олія. 

Вкtнці украінці взялися будувати свою власну церкву. 

1.'а як тільки польський священик Кльововський довідавел 
про це, наступної ·неділі вчистив проповідь, кидаючи 'Гро

мами на укра~нців, що ІJОС:r.іілн ·відлучу,атисх від польсько
го костелу, а, при lfUІUi проповіді підняв руки вгору, про

сячи ~вог&:· "Русіні бендон ставяць божиіцен! Просьми Bo
r'a1 жебц: ссн ім помсшаJШ снзикі, як пши бабіJІьоньсксй 
в єжи" 

Та не помогли · заклІІкаиии: на.род діпняв свого 

стверджує о. Макар у "Свободі" ~· 45 з 1887 р. 
Живучи в ·таких обставинах, - пише д-р Л. Мишуга, 

- бідні наші еміr'раИm, що· були "чорним кретом у копаль-
нях Пенсилвеніі", вислали до старого краю, як подає "ді.:. 
•ю" з 1894 р. "дивне і наївне'' письмо. Ось воно: · 

"Ми тут, ·владико, зайшли цамі, хоч незрячі. Але не 
зовсім ми ті самі, що "в краю" бо до того щось нам :бракує. 
Бракус нам Бога котрого ми розукіпи б, котрого лиш по· 
свому могли б Чт.кти. Ти, владико, отеЦь нам і тут, бо отець 
української Церкви, хоч ми з заходу України (автори лис
та лемки - Т. К.) і не з твоєї дієцезіL Тож просимо: дай 
нам з краю духщІних · і дай благословення на будову цер
ков, хай на чу>Юр~і масмо все, чим свята наша Україна". 

На те, як под.ає "Діло", вислано зі Львова таку :відпо
відь: Зложіть перше гроші до банку. Ну, і український імі
rраит зложив. Тоді львівськ;нй митропо-!fИТ, пізніший кар
динаJІ Сильвестер Сембратович, ·вислав до Америки о. Іва
на Волянського, що перший почав об'їздити українські осе
лі в Америці й заохочувати іміrрантів будувати свої церкви, 
де мог JІИ б почути й слово рідке та це мог ли б знайтJІ роз
раду 'серця н неодиих злиднях. Ві11 об'їхав ·rоді всі важли~ 
віші українські колонії від Ню йорку аж ·до М,ін.веаполісу 
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о. Іван Волянський 

перший український церковний і народній орrанізатор 

в Америці. 

·++++++++++++++++++++ 

Колорадо. З його прніздом почали організувати ао різ·НІJХ 
rісцевостях церковні комітети, і в той спосіб положена пеn 
Ший зв'язок під організацію уираїнсь~tих громад. 

Праця о. Волянського не була легка. Від 1898 р. поча
ло напливати до Америки велике число священиків із За
карnаття. Були це люди мадярського ·виховання й мадярсь· 
кої культури, що говорили між собою тільки по-мадярськи, 
не мали . найменшого понятrя про правдиве мину ле ,нашо
го народу, не знали) хто :ми і .чиї ми · діти, навіть не хотіли 

того знати, і сторонилясь від тих галицьких священиків. що 
•rоетавили в Америці перші організаційні кроки та побуду
вали перші церкви. Вони не ·визнавали ніякої України з 
Львовом і Києвом, а ·визнавали тільки одни центр- Буда
nешт, столицю Угорщини, а нарід туманили Росією й одним 
російським народом від Камчатки до Карnат. Між тими свя-
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щениІ<ами nочало nриходити до завзятої боротьби за nаро

хії ,бо кuжен новий священик, що nрибував з краю, хотів 

··nеісти на вже зuрганізованій nарохії. Доходило до тертя, ., 
•'О й Д() бійок і взивання nоліції. Наnриклад, у такій малечJ. 
ній місцевості як Гейзлетон, Па., було в 1894 р. аж три гре· 
У-о-католицькі nарохії, з трьома церквами й трьома napo· 
хами, і, як nише Юліян Бачинський, уся ,.діяльність тн> 
трьох nарохів 'зводилась до т6го, що кожен із них виклинаІ 

у церкві двох інших, насилаючи один на одного nоліцію". 
До того ще треба додати nерешкоди ,які робили о. Во

'1ЯНСЬІюму if іншим ·нашим священикам айриські єnископ" 
що на доноси nольських свЯщеників забороняли їм сnавня

ти священичу службу. Агітація йшла головно з тісї nри
чини, що українські священики· жонаті, а· тут католики та

ного не чували і навіть не хотіли про те чути. І не хотіли 

~нати, що була якась Унія з Римом та що греко-католиць
ким t:вященнкам вільно женитІtс.я. 

У ~в'язку з цим подає о. Н. Дми'l·рів у "Свобод.і" ч. 21 
з 1904 р. ось що: 

"До таких самих учених, а може злобних мудрагелів, 
належав і аИриський архиєnискоn Патрик Раск із Филадед
фії. Тому то архиеnископові поїхав nредставитисtt. о. ВоJLRК
ський, а юрисдикції від нього не жадав, бо май іі від свого 
митроnолита С. Сембратовича. Архиєnискоn Ра1:н ,довідав
шись, що о. Волянський жонатий, не тілЬJ{И не хотів його 
з·нати, але ще й наказав своїм римо-католицьким священИ
кам у Шена.ндоа (де о. Волянський був nарш.Юм украі-ь
кої ка'l'Олицької церкви - Т. К.), nольському, литовськом.v 
й айриськом)~. щоб його з амвони викляли ... " 

Супроти цього не можна дивуватися ,що "украіи-ськоrс. 
священю<а висмівано, а коли він ішов вулицею, то пл.ова
ли на нього, мов на яного nрокаженого, та що ЬохорокитіІ 
українця на катОJІНЦЬІ<ім цвинтарі було ·наІurбілЬ1ІJJ1М осквер .. 
ненням для того місцн" (о. С. Макар у ч. 48 "Свобоци" ·з 
1897 року). 

На цьому кінчаю трагічні випнен З блис~учМ-·l'І хвилю

ючої nраці д-рu Луки Мишуги. Я навмисне навів ї~ обШирНі. 
ше. бо вони глибИною своею nравди якнайрет.'єфніше ілю
t:·rрують nричини шукання нашою nершою заокеанськОJо 

іміrрацісю захисту й nорятунку від незавидног01 своїм подо· 

ження, під бур та громів чужої негостинної землі, нуди. пе
реІютиnолем юшуло їх .тшхолі·rтя з медом і молоком пливу
чuї їхньої батьнівщини.-

ІЗоюІ tилою своєї наглядної переконливости якнайкра

ЩЕ' :шсвідчують, чому n<>став Український Народний Союз 

і ті всі \юго відділи, до яких ми, нова українська. політична 
:";,·р<щін. нриїханши на готове чи майже готове, здебільwа 
н,r.'Іt'ЖІJмо 11 :шпа.Іrьчmю нритикусмо деякі недотяrнення на

uшх Gідних і 1'Е'МНИХ великих попередників. 
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Заставка Унівс'Ької Єванzелії з 1582 р. 

Вони прийшли назустріч чорним ерам 

Із думкою про рідний край і дім ... 

І тим великим, світлим піонерам 

Належиться r либокий наш поклін. 

О. Стюарт 

ЛистюІ nІд рентrевом 

1Jратство св; Степана, 221-ий Відділ Укрюнеького На
родного Союзу в ·шикаrо, засновано на латинське Різдво 
25 грудня 1908· року. його засновником бун о. Микола Стру
тннський, парох _тутешньої української католицької церкви, 

неструджений церковний і громадський діяч, один із наших 
письменнm<ів у ЗДА, автор повісти "При битій дорозі" і до
С'Иn, популярної серед наШих заокеанських улюблР.иців 

Мельпомеи'и тематично цікавої драми "Страйк". 
Не ·мало праці нложив у зорганlзування Відділу й Ми· 

кайло Ва·біІі, дяк тІсї церкви. 
Братство св. Степана, себто 221-ий Відділ УНС, не було 

першим на терені Шикаrо. Тут уже росли й розвивались 
дві його посестри: Братство св. о. Николая, сьогоднішній 
106 ВіддіJІ УНС, засноване 1 червня 1906 р., і Сестрицтво 
Пресвятої Богородиці, 125-ий Відділ. УНС, засноване 15 бе
резнJІ року Божого 1908. 

!хнім оснонополоЖІmком теж був о. М; Струтинський. 
Що спону1<ало наших іміrРJUІтlв закладати Відділи Ук

ро.їкського Народного Союзу й горнутись під крила союзо
воі збірноти - не треба писати. Про цt говорять 65 рі'ч:ників 
,.Своfі~~" та ,,Пропам'ятна книг.а•:, видана в 40-річчя Ук
раїнського Народного Союзу, про яку ми вже зrадуиали і з 
ююї НаJ1одиJш ширші фра.rменти. Вони якнайширше пода-. 
ють ті иоти1щ і пкнайпереІSQИJІ!Івіше їх обосновують. 
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Членство в pя,Jtax Украікського Народ:аtого Союзу .:..._ це 
на ті часи була одинока законна форма захисту й бороn
би за nраво існування українськоі люднии за морем. Це 

Догма, що її иіХ'І'о ве аси.Лі запеf)ечити. 
Як відомо,· кожен союзов'ІІй Відділ провадить "Кииrу 

протоколів" своїх місячних чи надзвИчайних зборів. Книга 
таких протоколіІІ 221-го Відділу лежиrь nереді мною. Доро
жу тими цінними свідКамИ минулих літ, і мені незвичайно 
приємно. взяТІІ іх до прочи'І'аиия. Взвти іх під рентrен своїх 
очей і серця. Розуму і чуття. З іншими критеріями, з іншими 
факторами до них не можна підходити й про ·них говорити. 

· Як на перший поrляд виглядає такий союзовий прото
кол? Виглядає просто. Старий, пожовклий, обшарпаний, па
пір. На ньому везrрабні кострубаті слова, nід ними сліди 
твердих мозолястих робітничих рук. То тут, ·то там рештки 

присохJrих до паперу. 50-літніх окрушок хліба насущного 
та посивілих волокон тютюну. З поодиноких карток .висту

пає. Бог і людина, добре роби - добре буде, любов до рід

ного краЮ й місця поселення, щирий патріотизм і мала на

ціональна свідомість, любов до себе і ближнього, добро ор
ганізації і погляд на ·власні задні колеса. 

Загальне враження: вихід з темно і ио~і. Показник, Я І' 
ми в коро~кому часі довідались, що ми мусимо жити і му
симо діяти. Що ми українці, і що нам треба всіма 'засобами 

допомагати ·справі визволення Рідної Землі. Сірі мазки без
просвіття, з яких. дуже швидким темпом виринуля зовсім 

скристалізовані фоРми нашого національного обличчя. Це 
радісний показник нашого постійного прямування вгору. До 
прав нації. 

· З першого протонолу довідуємось, що членами-заснов
никами Відділу бу ли такі особи : }Кидовський Михайло, 
Смаль Семен, Ріпецький Іван, Хінальський Теодозій, Сливка 
Іван, Гащак Андрій, Ціхон Іван, Которшю< Василь, Молоч
ник Андрій, Кутний Іван, Молочник Петр<;>, Доманчуr< Ва

силь, Масловський Михаііло, Федик Ів~н. Тайновий Василь, 
Ме~~ьник Олекс.а, Коватtшин :Микола, Лабоіі'но Михайло, 

о. Микола Струтниський 
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Учнівський хор Катедральноі· Школи св. Отця Николая під дири
гентурою сестри М. Юстини, ЧСВВ 

КондрnтюJ< Роман, Потан Яків, Дмитрух Теодор, Холодниць
кий Гuиць, Багрій Ілько,- Міллер Гриць, Ляс Микола, Фили
пів йосиф, Матлюк Іван і Паславський Іван. 

"Організатором репрезентувався Михаїл Бабій, дяк при 

церкві св. О. Николая, котра то містилася на улици супірі
йом і Бікердай" ... 

Із 30-ох перших членів залишилось у Відділі до кінця 
1910 р. тільки 8. Але на місце зневірених приходили нові, що 
поповнювали проріджені відділові ряди. 

На сторінці 173-ій чита~ю. що "джулай 9 суспендовано 
Через ухвалу члена Івана Meraca, що говорив проти вірИ 
церкви і священика сі слqва противились статута брацтва" ... 

У 1912 р. Відділ -нараховує вже 7 4 членів і ухвалює ну
пити за 125 д'олярів прапор, за 10 долярів десять метрів зем
лі "під площу- Сокола Батька у Львові'' та заснувати фонд 
Рідної Шиоли. 

У 1915 р. виносить ухвалу "аби не робити балів в часі 
як в Галичині війна, але добровільно складати до каси по 
25 центів 10 окт". Крім цього читаєм(), що "в октабру ухва
лено на оборону Січинського 10 долярів", а в 1916 р. "по
терпівшим в війні в Галичині ЗО долярів". Відділ ступнева 
зростає. У 1919 р. є вже "членів 162 і 1 новий", і з рамени 
Відділу ведеться дипломатичну роботу в обороні далекої 
Батьківщини. Заното~sано в протоколі, що заплачено за 
телетраму до Вашинrтону 5 дол., а До Парижу 28.80. Змісту 
телеграм не подано і не под.ано їхніх авторів. У 1920 р. 
Відділ ухвалює 57.~5 дол. на інвалідів української .армії, 
100 долярів на голодуючих у Галичині. У 1921 р. висилає 

вдруге телеграму до Парижу за 15.60 дол. "Внесено Іваном 
Чу';Іманом 14 с.ерпня, щоби. кучити Український бонд за 250 
цол. йосиф ТлійницІ<ий (вносить) аби купити за 500 дол. 
Ухвалено голодуючим в Галичині 50 дол. На фонд бідних 
.в Галичині на руки Горожанеького Іюмітету 101.50 дол. На 
етудентів в Пра:Jі на руку Смальстоцкого 37.50 дол." У 1922 
р. заплачено ~а третю телеграму до Парижу 20.36 дол., 
"ухналено на уІ<раїнських інвалідів 25 долярів, даио 25.00 
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;tшr. ш1 СІІJЮПІ m< ().\·u Митр. ІlІ(·ппщІ.Іші"і, на нt>rа(Іну поміч 
н ст:tрім r;r>ato 2!).00 Г\О.ІІ. ІІо:-.Ііч Богданони Леnкому :Jбірна 

22.4[) ДОJІ. CIOlCII f>.()() 110.'1. рn;юм BИ('JJ3HO 27.45 ДОЛ. J(ЛЯ 
Емігруючого Xnp.\· Кошищ1 20.00 дол. На бідних в. Галичині 
.іІІОТІНІ 61.00 до.JІ. ноnембер 25.00 дол." 

Зростання нових членіn і нових пожертн ід~ :1 ршсу а 
рін:. Відділ багатіс. За 25 літ свого існуваннх Відділ у 
числах представлхt:ться так: 

Допомог випш1чсно чле·нам н::1 суму $10.2~6.2р, вислано 
до рідного краю $1.417.15, дано на нар<щні цілі в. Америці 
$1 ,408.65. Фонди ро:щобувано з членських внладоІс, добро
вільних пожертв і імпрез. Майно Відділу таІСе;. у готівці 
$2.852.95, в Будівельно-Позичкавому Товарис'l'Ні .,Дніпро" 
$1,148, в українсьних бондах $250, по:шна на СіЧовому Домі 
$425, разом $4,675.95, інше маі-н-ю вартости $150. Пра:rство 

3організувало при церкві Січовий Дім, церковну оркестру 
і українсьну школу. За своє чве·ртьсторіччя ВіДдjл зростав 
так: У роках 1909-1910 прибуло 48 нових членів, у 1911 р. 
23, а в роках 1912--1913 придбав ·секретар Т~мко Криво
в'яз 72 нових членів. Іван Гайович, секретар у 1914-1922 
рр.,присднав 144 нових членів, а в 1927 р. 12. Ілля ПІпіrсула, 
під час свого урядування в por<nx 1923- 1935 збагатив Від· 
діл новими 90 членами. Тарас Цпікула від 19:31 до 1934 
рр. приєднав 157 нових членів. 

За совісну працю для добра УНСоюзу деякі nр~дсідииші 

~1 сеr<ретарі Відділу були нагороджені Батьrшм Союзом. а 

саме: Д. Гайоuич одержан у 1914 р. ланцюжан до годииин
Іса, а в НН6 р. пам'яткоnу медалю; Іван Карпа в 1916 р • 
.тт·нцюжон до годинника, а Т. Кривов'яз шпильку до кра

ватки; Ілля Шпінула був ІШГо}юдженю'і у 1925 р. золотим 
перстенем, а Tapar JІІпінуJІа в 1934 р. другою наГОJЮДОЮ 
УІ-ІСою:Іу; у тому ж році і <·uм Ві)..І.діJІ од~ржав другу на
городу :ш нuіібілt.ш~ число нuвнх члеttів, присдиа•их за 'Іас 
юніленної камnанії. 

j м у.м1и; .;;-,D м~ lfl~?>W 
.", Ud/ f.l {І Af , Wlef1"' 

f,v?a ~e'J wиfW_~1.tl 
н IJ ~'1.lJ1A 1'-Ш,., ~.,UМ, І 

Автограф ((Заповіту» («Як умру».·.) 



Itc, очсчтдно, :-.ш.:ю:tнуtш:t офі•~іі"шл с·Т:1ТИС1'ІІЮ1, що сnоїм 
:tміtтом щнн:мнu Іjрююн: кожноr·u, хто :~ шчо заnізнйс'n.ся. 

AJІt~ еамі ••лemr до Ві;щіл}' не щmхощtли. гgоші t:амі не ('І<Jfa,. 

Д:lJІИсь, ЧИt:JНl. не нідсумuВ,\'БаJшсь і Відділ сам від себе не 
баІ'::.t1'іН. Тут н~ no;t;.tHo неофіційної стuрінrш віддіJІових здо~ 
бу'l'НЇН. Тf~ П(JД[ІІІО, <.:НіЛІ,JШ труду BJIOЖt.'HO В ЩШСДНУDЗННЛ 

Н(ІНИХ ЧJІt'НЇlІ. ~·ні.JІuнн ни·r·ри ••с·но елів, r·щ~ІІІІ і гром:щсьюн·u 

~i:НI:lJJ)', ІІtІІ.і II('Jit'l:it'C'I'll ІІе О)(ІІІі ІІО:Ш'І':ІНІШІ'І ШІІ'І'ІІІ(, ('ІСЇJІІ,JШ 

::M:J)JHOl.ШHo t'Нt')Н"ЇЇ, ЩО;) :Ш(•l!ЇД 1111'/'Іf 1't', Що Jlt• 1/ІІНІІІІНо 811-

М::Н':.lТН ЖаДНИХ :!ШСtЩЇЕ.І 'l'~l ::j'І'IIJJL.. 

ПереІ'ЛfІДа ttІtllf лш~·rюІ прс,тщюлу, li<1'f11Mo .rrl•))~f'ІІ Ві'Jrt1І{ІІЇ 

дyuri ···а г.ар.ІРІuІ'ІІ t·f-JЩft і t:Ї}JY крнчущу дpiGJJt)1':\·. }І toдt>ji, що 

Пi:lJI:liOTb ЗЗПЗJІОМ ДО І:Ш(~.,ІОІХ ДЇЛ, і .:ІІtJ)ЩЇІ:і, :щН(·jм fіаііду· 

жих ДО uудь-ЯК()Ї I'JHIMU)\t:J.I(OЇ poGo'l'H. ЗycтpiLJUC:Mtl людt·Іі, 

sших ніхто ніде 11 ніІ<ОJШ не :~гаду(;, а ю<і не тільІ<И fіудуІіа

JІИ та розбудuвуватr Братt:тно св. Степана, але й J(BИf"cl.JJИ 
на l'Воїх рименах престиж УНСоюзу. 

Чп легко доводиJюсь nрацювати іІ добиватись усніхів, 

J•oвupH'l'Ь .,1\ІОІІ'U. протонолів". Розгорнімо їі, хзі-, вона сама 
буде свідком. П (•лово дос·Говірніше, ніж наше. Вонз -- крап
лина нашої історії. 

Протоколи 221~го Відділу JІІІсані рі:ншмн людьми, різ

нш.ш чорнилjJ.МН Й. ріанимп стuлямн. Внлючно і:..: патентова-

\1()ІШСТИр <'13, \1ихuі1.'ІU (IH'pKHU СВ. ,·(\1ИТрU) А 1\И('ІЗЇ 
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Євхаристія. Деталь X,l ет. 

ним безстиллям. Вони нецікаві ІЇ цікавІ, короткі й обшир
ні, опрацLоеані й писані нашnидІСуруч. Так,' як усі людсь
кі діла ... 

Ось один із них: 
"Протокул з дкJІ 10 Падолиста 1929. Покеже члени не 

явилися ·На :Мітін і Мітінrу жад1;1ого не !Jідбулося тілько 
Секр. Фінансовий зібрав Місячні в' кладкИ від членів котрі 
прибули". 

Фраrмент із другого: 

"Мітінг от ворив Предсідател з моли Богородице rіво. 
По от вореню мітінrу reJ:(p·. Рекордовий Прочитав Протакул 
з МинувшогQ Місяця по прочитанню протокупу Предсіда

тел поспитав чи все"сст в протакулі записано як було ух 
валено Минившо- МісяцfІ. по короткі дискус-иї вніс внесок 
:МоrіІїчук по пер Гавлічинені щоби протакул був приня
тий принято одно го.лосно. Згодом забрав голос Ізидор Лев

тюх і заяв11в ми ся чванимо що наше брадство велики і 
наіібільше членів мас але ще ЩJИІЇде я1ш робота то в брад
етоі одиниці робят не ті що літами в брnдстnі стоят але тf 
Іштрі napa роУ.ів до нег-о вступили і де яи.а ухвала ухнаJІИт
rя они тюсі азходи роGят щоби ті у хвали переміннти" 
(стор. 15). 

Ось заrсінчення третLого протонолу з Н вересня 1929 р.: 
... "танож предсідател прочитан лист в ·Комітету Лижа

хівців, над котрим то листом застановилися усі члени і ухо
валили що Ми не маємо з ними нічого до Пла Ми самі зна
ємо і Вез них куди гроші вислати і еще другі Важні Брацкі 
справи вили поруm~ні ато як пітпік і ·инші справи. а на кі
вец вніс внесок Николай Сеничин поnертий Сидорчун щоби 
Мітінг замнуте Предсідатель Мітін·г замкнув ~мол"итвою під 

твою Миліст Прибігасм. А Сер. Фінанеовий збирав дал~ше 
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МЇ('НЧНЇ Н І<.JІПДJ<И". 

н~ u<:i лро·гоrю.11и тnні меллнхоліlІні, ІШ ці. Є ІVІ з тем
ІІt·ри'а·уrюю. Є й такі міснчні сходиюr членів, що хоч їх зам
J(Нун "предсідател мітін гу :1 молитвою Під Твою миліст при. 
GiІ'aGM Gогородице Пво, а Сер Фінансовий збирав далі мі

'· н чні внладн:у" ( C'l'op. 11). їх відгомін довго бл у кас між 
ч.ІІенс·геом Відділу. І шrюдить їм, Відділові, Союзові й за
І':.JJІьній унраїнсьr<ій справі. На 27 -ій .ст<;>рінці читасмо, що 
на місячних :~борах рекордовий секретар "Григорій Чикало 
~~явив, що він :ш Калсн дар не с зобовязуючий Платити бо 
н етптути нема а решт.а nei в кладн:и він сповняє. Предсідо

тсл заявив що ми маєм поступати після статута і що голов
на Управа сr<аже член має слухати. Гайови~& заявив щоби 
сеІ\ретара сусnиндувати і нового вибрати. На сім Предсіда

тел Мітінн: закінчив з Молитвою Ойче наш і секретар і ка
енєр з бирали Місячний розміт''. 

Хоч .. і сенретар і касиєр. з бирали Місячний розміт", то 
YfJCoю:~. маючи напевно <.'ОТJси таких рекордоних секретарів 
по сtюїх Відділах, рішив у 193;3 р. здержати друІ<уванюr 
власних І<.але·ндарів, бо їх не було І<ому читати ... 

Та члени домагаю·rься, не тільки усунення з посту ре

нордuвого секретаря. Є й гірші випадки. На 173-ій ·сторінці 
читасмо, що в 1911 р. "в Октомбру Суспендовано Пред сіда
·rеля Івана Гвозьдя за переступлиня статута параграф 336 .. 
відмовляв членів від брацтва до г.айдамаків" ... 

Не кращої долі зазнає й сам основник 221-го Відділу 
о. М. Струтниський як член Редакційної КолеГії УНСоюзу. 
Члени висилають до Союзу протест, "аби О. Струтинського 
з сунити з редактора". Мотивів протокол не :родає. 

В протоколах :віддзеркалений і погляд членів Відділу 
на ролю "Свободи.", пресового органу УНСоюзу. У прото,;, 

І)ори(' 1\рюків: II('P('JtІІo\o,to\t. ().Іі}І. 
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~ихайло Д\1итренко: J) і.·1 н кІН ІІІ 1111 і 

иолі з дня 11 березня 1928 р. читаємо: ... ,.тут зайшла Де· 
бат.а в сnраві Часоnиrу Снободи нотрий то Орrан вндас зn· 
nомогова оргинізация а жадна nолітична Барабаш зuвив 
що H:J Мітінгих Брадсv.их не вільно забирати голос'и в спра
ві церковні і nолітичні і заявив Барабаш а чому Орган Сво
бqди не :~абирас сnрави організаційної али Майже в справі 
Політичні і роз)..(орниіІ Пре)..(сідател зnнвив що що в часописи 

наnисnно то ч:1ен Єсли хочи то Н3Й читає а Єсли не хочи то 
нnй не читnс. Чикало Кажи що так с член платит за часопис 

с1 до чnе1, шн·\' голосу не має яли після статута Мас за 'ra
co пис Мас n. "1тити нnд еею Деботою голосонанє не було" ... 

На сторінці 202 занотовано .,внесеня брата Кривов.и:ш 

аби від нестися до головної І<анцилярії щоби в ті r'азетці 
Ющ>інсн Віили що друну(;~я для мо.rюдїжи більши nисали 
Пропаганги за приєднn нн мшюдї'жи дu Сою:щ ніж nатрийо
ТИЗМ.\', бо они мают nРребратн ни :-\а довго органі:\ацию в 
(.'НОЇ руюr". 

2Ч 



Крім зnичайнИх мkячних зборів членів, відбуваються й 
надзвичайні для полаr·о)~ження надзничаі'Іних сn1>ав. Воки, 
ЛІ< видно з тексту протоколу, тривають коротше й не мають 

традиційного релігійного обрамування. Ось приклад: 
,.Протокул з Надзвич.айного Мітін ку котрий був сктr

каний ( 4. ІІІ. 1927 -- т. к.) в сnраві noмepWQГO cvreч в. 
Петришиного. котрого. Секретар. доб. Іван Гаnов}.Іч, Суспии
дував. і в тім часі помер. Хотяй перед смертию Коли прочк

тав в часоnисі Свободі що сет сусnендованю1 так его жена 
зараз. заnлатила. а Секретар не повідомив Голов~ий Уряд ... 
По доших обговорах і оскарженя Секретара Фіиансоаого. 
Івана Гаnовича що ін.о зіста Секретарем і зле nоступив, бо 
від разу. 10 членів Сусnендував на чім Мітінr закінЧИв Пред ... 
сідатель. ГригорііІ ЧикаJJо, cer<p. рекор.", 

Рештки l\Шстецьких творіо І~ знищеного Михаft.11о(·ького :\Іанастиря. 
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Н. Сомко: Перемога Виговського н з д москалями 1659 р. під 

Конотоном 

Не всі протоноли місячних зборів відзначаються таним 
ІJевибагливим стилем. Є й значно кращі. Є між ними й тані, 
що вже нав:т~ після першого .їх прочита·ння відразу знаєш 
про що в них іде. Це протоноли, що їх Писали тані рею~рдові 
секрет.арі як Василь Лоняк, Тимко Кривов'яз, Дмитро Гой і 

Пет1ю ЛучІ<ів. І>ез заниду фіксують життя Відділу чергові 
рекордові сеІ<ре1'арі - д-Р• С. Кочій, інж. С .. Куропась, Ми
хаі'то Баран і інші. Протоколи Михайла Барана дуже пе
дантичні. 

1'а ·Іfе всі члени 221-го Відділу вдоволені з таких, на 
~•ою ду.'dку, нращих протоколів. Ось факт: 

... "Перечитано лротонол з ми·нувших зборів над якиltІ 
вь лзаJ.tась велика дискусіл бо лротонол не був записаний 
щ< слід, після веказівок naparpaфy У. Н. С. статута. Внесон 
11. Григорія Матвісва полертий п. Яр. Бас аби протокол уне
важ~ити в номллеті задля ·причини що в протоколі нема 

зарекордовано хто стави~;~ кандидатів на делсr.атів і нема чи 

хто їх поперав. Другий внесок ставив л. Лонлк попер л. Лю

бас щоби л. ін ж. Куропась (тобто автор протоколу!) допи
с~ів полравІ<У хто ставив кандидатів і хто поперав в:не-
соr<" (стор. 266). ' 

У сл ra велика дискусіл кінчається тим, що ін ж. Куро
пасr. ;цошrсус п :шравну "після вказівок параrрафу У. Н. С. 
с·гu·І·ута", тоGтn ,.хто стаnив кандидатів і хто поперав вне
(•m<". і ТІІ:\І рлтуr. чсс·л. нnnоnрибулого ,.стаtхшраІ"ювого'' ін-
·rІ:.:~іг~·І!:·:J. · 
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Д-р Дмитро І,аличин, головний предсідвик УНС 

Але це не надто суттєве в протоколах 221-го Відділу. 
його члени займаються не лише грамотністю ,.після вскв
зівоr< параграфу У. Н. С. статута'' своїх секретарів, але ку
ди ширшими справами. А їх є багато. І вони різноманітні і 
не люблять ждати: Це справи суто братсЬко-допомогового 
характеру - скільки давати місячно до братської каси, де 

льокува·rи сколектовані гроші, ЯІ< збільшити кількість чле
нів Відділу, чи предсідник може інкасувати гроші, якщо фі
нансовий секретар зайнятий, чи жінки мають право голосу
.Іщти ,чи небіжчикові (розуміється, членові - Т. К.), що на

оlІОЖив на себе руку, прислуговує автомобіль і асиста від 
братства, що робити, ноли доглядач хворих - сам захворіє, 
і сотки інших подібних справ. Відділ живо інтересустьсr. 

проf)лем.ами Рідного Краю, ближчого й дальшого довкілля j 

не жаліс гроша та крови для оборонних заходів чи оборо· 
ни З'єдинених Держав. 

Ті братсько-допомогаві проблеми фігурують м~йже в 
Ісожному протоколі. Ух обговорюс1·ься і номснтусться. Ух точ
но обмірковується, ухвалюється й записується в протокол, 
щоб згодом на їх підставі неодному ЧJІеноnі братства допо
могти в прикрій ситуації. Про винесені рішення в цих брат
сько-допомогових питаннях зайво писати, бо вони членам 
ВіддіJІів, УНСоюзу добре відомі і в .,Книзі протоrсоJІів" разом 
зібрані на сторінках 78, 99-100, 325-326. 

Справи ближчого, рідного довкілля займають у , ,Книзі 
протоколів" багато паперу й не менше записаних слів. На 
перший плян висуваєтьвя церr<ва св. о. Мю~олая, найкращий 
nультурний здобуток українців католиків Шинаrо, яка пос

тає майже рівночасно з 221-им Відділом. і з ним зв'язана 
своїми парохіянами та своїм парохом, .заслуженим союзов
цем, о. М. Струтинським. Тому зв'язІ<оnі присвячена чи не 
1·ретина протонолованих спраn, що ннми :ш(Ім:l.вс:J ВідJ(іл 

ІСЇ.ІІl.оК:lДе<'ЯТ літ. 

ЛІІстиуючІІ ('Торішш протоноліu, поміч~tсмо, щ:' 1 т;шrш:І 



Українська католицька церква св. отця Миколая в Чікаrо 
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1911 р. ВідД і :л :купує за, 22 Доляри дл л церкви ,,синочник", 
1912 р. за 25 дол. чашу, в травні 1913 р. жертвус 80 дол. на 

· будову церr<ви, 1921 р. дає вдrуге на ту саму ці.тть 25 дол., 
1923 р. скJшдас на малювання церІеви 50 дол., 1924 р. ухва
лЮє 50 дол. ,,на дах", і926 р. складає 25 дол. на перерібку 
дому ,.для сестер'', 1927 р. внасиrновус 10 дол. на чищення 
підJІоги в церковній залі. 

У протоколі з 9 .жовтня 1927 р. нотує рекордовий секре
тар Гр. Чикало, що ва місячні збори членів . прийшов па
рох церкви вра:і із церкоаним урядом і заnроnонував, "чиби 

Брадство не В3ЯЛО одно вікно в церкві". Ясніше висловлю

ючись, чи не моr·ло б братство уфукдувати для нової церкви 

один вітраж І<Оштом, як з{'одом довідуємось, 1,250 долярів. 
На поставлену nропозиЦію ніхто не відізвався. Щойно -
читаємо далі -"по від ході Уряду Церковного забрав голос 
Василь Лшtя:к і зачав Критикувати уряд парохілльний і О. 
Тарнавського, що як уряд nарохілльний може ся упомина

ти в БрадсТва, щоби Брадство малювало вікно чи церков, і 
еще розмаїте виговорюван на nроти церкви т.ак само і Іован 

Карпа хоч Предсідател ім в·:-Іяснював розмаітими сnособами 
і до жадноr:о кінця не мож було межи ними прийти" ... 

Та не зважаючи на сильну оnозицію двох вnливових 

членів - nроnозиція о. пароха Тарнавсь:кого знаходить при

хильників ,1 належне місце в денному nорядку багатьох чер-
гових зборів. · 

Читаючи ,.ПІЮ'l'ОКул з дня 12 Падолиста 1927", зустрі
чаємо в цій сnраві. вистуn Ізидора Левтюха, Я!<ИЙ, між ін
шим, каже: ,,як я чую то на цер:ковне вікно уже Б радство є 

ще 1925 року ухвалило взяти ату чую знову Суnеречка за
ходи щоби не брати чи ее не встидно для нашого Брадства 
то всі Брадстnа Можут узяди а чому ми не. чи жми не не 

ч.ненами Врад·:-:Т.в'а і церкnи чи брадство булаби сл тшс роз
шшуло і хвалилося тілко членами Ш< би не от ся цеtшва. 

rюдумnіІте с~мі і чи та цс}ШD:l не в:тртус. nід нас nомочі :коли 
нас о шо просит. n спрnві віюш. забпраn (ще) гоJІОС М.11хаіл 

!'ІІІ юр .ilf'BTIO\ - .ІЇИ.1ЬІІИН ЧJif'H 221-І'О Відділу УНС 
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Катедра св. Юра у Львові, 

собор Львівського Верховного Архиєпископа-Митрополита 

Биряк і заявив. Мене то ее дуже дивує. ухвала що до вікна 
зайшла с ще 1925 року. і ухвалено що брадство СfЯ. Сте
фана Має узяти вікно. і ух вала запала що чл~и має зло
жити доляра на вікно і декотрі чJІ'еІПІ зложили аЛи· мало. а. 
.решту мас ся дати з брадскої каси али внашім ,Врадс;rві то 
все сет так що раз ухвалюют а ухвали не виповняют. Мене 

то дуже дивус заявив Биряк чому то уже З тий 'МіТінк дус
кусию провадят по Моі думці булоби так раз ухвалено і 
раз виконо. Стсфан Мусійчук заявив . . . коли вікна сут на 
сплати по найлудше щобе Врадство зробило який пікнік а;r
бо бал а як не мож буде на час сплатити то на членів роз
ложити і ее дасьт ся зробити". 
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Довгу дискусію щасливо закінчує громадянин Левтюх. 
Він пропонує "в порозуміню з другим Брадствам вЗяти вік
но" й примірно вю<анати свІй Почесний обов'язок. З огляду 
на пізню пору цю пропоЗицію члени радо nриймають. На 
наступних зборах члени відкладають справу ,.купна вікнtL" 

. на річні збори, бо, згідно з рішенням членів з 1926 р., мі
сячні збори є комnетентні ухвалювати nожертвИ 'fільки до 

висоти 10 долярів. На річних загальних зборах 15 січня 1928 
р. ухюалено влаштувати літом пікнік і весь nрибуток з цьо
го пікніну вжити на ·ту ціль. 12 серnня 1928 р. з жал~и 

стверджує предсідник Biддlrty, що з. тієї імпрези .прийшло 
лише 337 долярів 50 центів, . і треба буде на кінцеву спд.ату 
того вікна аїдетупити половину чистого зиску з відзначен.._.R 
20-літнього ювілею Відділу, ·який повинен відбутися в лисТQ
nаді біжучого року. 13 січня 1929 р. віддають за.гальні збо
ри полагодження тієї сnрави екзекутиві трьох братств (св. 

Степана, св. Миколая й ,,Провидіння"), які сnільно взилисх 
виПлачувати кошти вітражу. 11 січня 1930 р ... ух~алено ро
бити старання і збірку на доківчення церковного .Вікна. кот. 
ре єще не все залачено". 11 rічнл 1031 р. "по довшШ диску
сиї ухвалено щоби nеrсіітн спис членіn і зажадати, щоби 
кождий член заплатив $1.00 доляра тан як було ухвалена 
тому рік''. 

о. Григорій ГрушІ-\а, 
псrш ИІU( редактоr ,.Свобо:щ ,, . 



д-р Володимир Сіменович, 

перший світський народній робітник
інтеліrент в Америці і голова 
Просвітної Комісії У. Н. Союзу. 

13 вересня 1931 р. ,.Предсідатель завзивав членів щоби 
взяли участь в балю котрий устроюють злучені товариства 
на вікно. Тут ;виренула сnрава npo ухвалення 25 дол. ~на чи
щення галі минувших зборів", де має той баль відбутися. 
13 грудня 1931 р. nредсідник ·з прикрістю констатує, що 

балL nриніс лише 49 долярів 27 центів чистого nрибутку. 
10 січня 1932 р. секретар річних зборів П. Лучк~в nише в 
протоколі: "Сnраву що до вікна в церкві віддано Екзекутиві 
до rюлагадження". 8 березня 1932 р. nодає ма·ртин Барабаш, 
що на 3-ох товариствах, "котрі зобов'язалися вікно вима
Jrювати ще nозістцє 288 дол. І. Шnікула заnитує длячогс 

має коштувати 1450 дол. наколи мало коштувати лише 1,250 
долярів. Барабаш nояснює, що за nлян длятого ціна nіднес
JІася" ... 12 червня відноручнини З-ох братств ухвалюють 
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ха 'і"у qіJІь 'Ііе,>mвий піккІк.і 11 черІІНJІ193:: р. ,,ухвLЛено вае
сок братаМ. Барабаша і Чорноnи'с~ого щоби зробити н·а ви
ллачени вікно пі~:иік. ее віддано для урядУ. і.~рата М. J;;apa
бaw". Із nротоколу під загоJJОв.І(ом "Збори· з 13 августа 
19зз•• довідуємось, що з тоrо nіКJІіку "чистого приходу було 
~1~.38 дол. відда1ю на рукИ Отця Журавецького котрий дав 
цось~аідку. а єще остіло дo:~try ·иn вікно 102.80 дол." ~ 
З~ траr:пл 193·1 р. місячні збор11 постановляють •·У..}Іаштvв~ти 
на сплату дud~ враз із іншими · братствами чергов\Ііі ~ік~і~ 
Протокол а·18. липrJІ ЦJ34 р. подає, що на тому пікиіку "зро-· 
били чистого доходу 78 д·; так що ще зic'J'В.JJo давгу 26 д. ви
ходит ·на брацтво 8.75 д. В.есок брата І. Шnікули аби дати 
скаси і зробити І<онец. Внееок Барабаша абн ще можна npc; 
датІІ кілька тИкетів т1rк. котрІ инбуJІи .на nікиіку . .8несок 
Перяка щоби nродати що можиа а реtпту даtи скаси. ВІд
так приступило кількох членів і купило 9 тікетів що з~ 

Bnl-'. О. t:. Теодорович - засновник української школи в ЧІкаго 
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било З.15 д. а 5.60 позістало довгу. Справа ни скінчена". 
Слушною патетикоіо закінчус рекордовий секретар свіїr 

протокол. Справді ,,сnрава ни скінчена", але скінче'не вікно. 
Чудовий вітраж у церкві св. о. Миколи горить каскадою 
барв дос.ьогодні й стоїть пам'ятником вложеної віри і труду 
тих, які рішились на ту коштовну мистецьку окрасу рідної 

святині далеко від скиб рідної землі. 

Але на тому протоколі взаємовідносини церкви й 221 
Відділу не кінчаються. Хоч у Відділі змінюються члени 
Управи, а в церкві парохи, співжиття обох 'українських ін

ституцН'r тривас далі і далі виходить обом їм на користь і 
славу. 

Тимко Кривов'яз, пишучи протокол із чергових річних 
зборів, занотовус на 154 сторінці широким неслухняним по-. 

черком: " ... прИЙШ-!Jа прозба від Чина Отціїв Василїн, з 
прозбою прийшов Ігуме~ От Федорович аби позичити два 
тисячі долярів на сплату довгу нашої церкви котрому рече-. 

нець виходит і рати мусит шукати грошей де є можливо а з 
1·ом прозба сет брацтво Стефана. Дизкусії вивязала ся досит 

довга. 14атвіїв Григорій внесок аби позичити на короткий 
час $2,000 поперали сю точку внесення Ізидор Левтюх, Ва.
рабаш Март. Рурка Мих. Тарас Шпікула просив аби не ви

фосуван мітінr усіх гроше{І. Те саме говори~ прдс. Карпа 
:йи его прн уряді не о~тавитя без що найменше 300.00 доль. 

Д-р Луна Мишуга 
Редактор "Сnободи". 
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Дальше говорив Др. Смук абн дати на якесь ф()рма.Іьне 
внесенс 1000.00 а оnісьля що як уряд брацтва міг еще до 
nозичити 500.00 доль. Внесок зформовано звучав: Щоби 
nозичити тисячу доль. на r·; З np. на рін а що уряд Брацтва 
може деnозичити nятьсот доль. оnісля если буде потреба. 
Наз борах було nрисутних 61 член і nсї одно го:юсно пі;(· 
няли руки нїхто не був і Ухвалено nозичите" ... 

На зборах 11 лютого 1934 р. фінансовий сенрет:1р Та
рас ШnіІ·:ула подас, .,що наше братство позичило церкні Свя
·юго Отця николая на оден рік 1,500 слівно тисячу пнтьсоr 
на тим услівю що 500 дол можем витягнути коли тилько 
:<~йде nотреба nдругу рату 1.000 тисячу д().пярів nід часу дня 
позички no рок о ви вuілости. з процентом г; 4 · '. 

По 5 роках заnисує рекордовий секретар С. І-Суропась 
у nротоколі з 19 березня 1939 р.: ,.Справа гроше(! в о. о. Rа
с-и.•Ііян - реферує п. Тарас U1пікула. Він доводить :tn ві;1о:,1:t 

що о. ігумен Сенишин повідомив !іого, що о. о. Басн. 1i:m•· 
Ht'U.\·:!~'TЬ бі.'ІЬШ(' П.'І:-1ТИТИ ПрОЦ(·НТ)' вj;( 1.00() ;:ІО.'Шріn ш;і ВО-
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ни позичили у нашім братстві. Готові віддати гроші наЗад, 
або держати іх далЬше без проценту. В дискусії забирають 
слово панове Олійницький і Барабаш. На внесення послід
Рого поперте п. Марцінковськи:м відложєно цю справу на 

другі збори з огляду на мале число присутніх". 
На других зборах "предсідник а відтак фін. секретар 

пояснюють справу . . . На внесення п. J1оняка поперте п .. 
:Марцівковськик рішено відібрати від о. о. Василіян 1,000 
.цолярів і віддати до банку. По внесенню надпрограмово го
ворили ~о того ще п. Кривовиз і Любас. Перший щоби гро
ші оставити у оо. Василіян, бо може вибухнути війна і гроші 
у банках вепевиі а другий за відібра:нням грошей" ... 

Як остаточно рішеио пропозицію о. ігумена Амвроза Се
ІІИmииа найближчі ПJ>Отоколи не подають. Але напевно для 
обох сторін рішено догідно, бо попр~ві С1а.>е>"ИКИ між ВJUІа 
існують далі. 

У протоколі з 9 липня 1939 р. читаємо, що "о. о. Ва.сІІ
ліяни просять о жертву ва будову пdмятиика з· наrоди 950-
лі'М'Я Хрещення Украіни. Пам'ятник цей має стати на паро
хіяльнім кладбищі і коштувати ме 1,500 долярів. Товарисво 
чи особи що зложать більшу суму гроша на цю ціль буде 
мати вирите своє ім'я на спеці.*льній плиті Що вмурує'І'ЬСJІ 
на пам'ятник. Пан Олійницький вносить щоб~ вацю ціль ух. 
валити з каси 15 долярів. Справу розглядаво з· одного і 
другого боку а вкінці рішено при·няти внесення· п.' Олійииц~t
кого з тим, що є QТворена збірка на цю ціль. На місці зібра
но на цю ціль 6.50". 
. На місячних зборах 14 липня 1940 р. секnетар відчиfуG 
листа з парохіяльного уряду ,,всправі приїзду еПископа Буч
ка_ до Шікаrо. о. Василіяни просять наше братСтво до }"Іас

ти в привітанні епископа. На внесенкя п. ЛоиЯк'а поперті 
П. Гойом рішено ВЗЯТИ участь ... і на ЦЮ ціль ухвале110 5 
дмярів . . . з ти" що як буде треба більше то можна буде 
на других зборах про ~е поrоворитв" ... 

Руши украІнськоІ католиuької uРркви св. І. Богослова в 

Пискоровичах, Ярос.швшина, шо її зшtшили 1945 р. черво-

ні по.1ьські шовіністи. 
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Але нn ;фугнх зGорах ЦІСІ теми вже не порушуст1..сл. 
У дnJІІ.>ШШf НJЮ'J'uІ<О.ІІ<ІХ :ш'JІЗІШ 221·гu ВіддіJІу з місце

вою церквuю не нерериваютьсн й тривають no сьогодні. Це 
ду>ке відр~щне явище і заслуговус н.а особливе відмічення. 
Та іі бу·ги інакше не може. )Кимемо ж у часах, коли Церква 
стої1·t.. насторожі прав люднни й людина мусить стояти на

С1'орuжі прав ц~рнвн. Епоха, в якій живемо, найнрnщий 
сtІідок цr:.ого твердження. ІСеnкувnте питання С1~аліна, скіль· 
Іси Паnа MJ.c: днві:~іІLі, щ~ rюїстину найновіший крин розпачі 

r1:1іту антнхрнст:t нсре;~ непоборною снлою Христової 
І (t"ркви. 

Crrp:J)ja, :ІІС• :: черІ'Іf :::1 іІмас в "І{ни:~і ЩЮ1'оІшліn" не мn
Jю .\'Ііс•ц.н, Це с:ІІ(І~Іна "СсJІо:ІІJrюго Сиротинця". Ян нідсJмо, на 

)JІ'ІНІ•М.У :'.:1t:i;t:ifllli J'іиІОНІІОІ'О Урщ~у УJJСшо:І,У в JІЮ1'ОМ.У 1U27 
)1ОІСУ ухІ:Ш.JІl'НсІ uнuр:І'І'И номітl~·•· Сиротинця, нному прІ-nюру
чено :~аііннтИ< .. 'L. ІІ.ІІНН~ІМ І·юго ор1-;.1ні:~::щії та роздабуттям від· 

ІІовідюrх фондів. І 'о:юю~ом,r· .Урядові йшло про те, щоб ство
рити захш~тон дт1 t:иріт по ІІомерJІИХ членах УНСою:Jу, яниіІ 

Чу .І отворна Іно на БогородицІ 

в цернві ~· спення Преса. Богоров.нц\ (1872) 

в ІІОРОХІІИК}·. 11овіт Яро<'.lап. (Засяннл). 
Ні.нноJчtн ."Іt·• r ;':·:: .(1 ;9r-r. 



піклувався б' rrолишеними беЗПомічними дітьми та :вихову
вав би іх у рjдному релігійному й· національному дусі. Цей 
,nрекрасний nроєкт рятува.иня ~итrя й душі беззахисної ук
раїнської дитини ка ЧУЖ!ІіІі . знаходить широкий . відгомін у 
Протокольних листках і кnдас яскраве світло на розуміннЯ 
наwим·и людьми цісї важливої громадської проблеми. 

У протоІюлі з 1·0 .ІІ)п'Jня 1927 р. чита·ємо: 

І 

\_ 

\1ИХ(lt1.ю (((lращук: ІІортр(~т В. Стефаника, 1906 р. 
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"Предсідател вияснив членам ЩQ головна управа Союза 
.nр·ислала 'Лушки щоби збирали члени Межи людьми гроші 
ка Укр. Народ. Союза Снротинец. По довгі дискусні ·над са
мими Пушкамн іодні члени заявляли що нам кілько сиро
тиньців Треба забирал·и ·гоЛос Іван Тремба Мартин Сипко і 
друrі члени· що ми Сиротинец Маєм оден другого нам не 
треба той оден спомагати Басил Лоняк заявив щоби поnи
рати той Сиротинец і Союза. і по довших обговорах і Свар
нях вніс внесок добр. Шпікула по перте Бойком щоби пуш
кє відіслати •нй. зад з відні прийшли на що всі члени ся зго
дили. Посім зайшла дискусня як має ся з роботи і поступити 
з тим що Секретар примусово. при збиранню. в кладок. зби

рає, по доляру на' сиротинец. вті справі зайшла довша дис
кусин по довших обrовор~х членів вніс внесок. Шпікула по 

перте Гуральчином що хто хочи то нехай дасьт а хто не хо
чи то на ее нема силуваня. Григорій Матвіїв вніс ·внесок 
ЩQ котрий член зложив доляра а сели з хочи відібрати то 

м.ає Секретар Фінансовий з вернути поnер. Василь Лоняк. 

Тимко Кривовяз. вніс внесок і заявив що ся ухвала зайшла 

на річнім Мітінrу. що член має зложити доляра на. Укр. 
Нар. Союза Сиротянец а ви тиnер хочити ухвалу зміниm. 

Мартин Сипко за явив що на ее с nіврічний Мітіньr що ух
волу ся удобряє альбо ся зміняс. і Предсідател поспитав 
rшша чи ее внесок робит сипно заявив тюс. Предсідате·л да.Р 
під голосовавс оба внескі ... 

Отож Більшистщо голосів перейшло. що Секр. Фінансо

вий nримусово· не Може збирати Олейннцкі вніс також вне-. . . 
СОК ЩО РlЧНОГО ВНеСІСО не МОЖ ЗМlНЯТИ на ДИ СИМ ВНеСКОМ 

нихто не голосував. Еілше членів Бу.по не втиралиих. По 

В. Січинський: І(ерква н ІІряшівщині, 19;39 р. 
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буm далі контролером і по ЩJRЧИНі що члени ке постуnа
ют т.ак як мают поступати і М-ают ух вали всі сповняти" ... 

Хоч рекордовий ·<!eJCpe'rВ.'p ~азвачає:, що "Міті:А:'ь'r за'К111:. 
чпв Предс1да'J'е11 з Молит вою ВоУ"о}..юдиЦ'е fl'в'o", тu с·права 

Святосл(lв І'ор;•инський: І'уну.1пспкі м~"1ики. Teмrrepa. 
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Союзаnого Сиротинця на святих словах молитви не закінчи
.ІІ:lСt.. У nротоколі ~~ чергових зборів їі стрічасмо знов: 

" ... по nрочитанню 1 nротоколу з Минувшого Мітіньrу 
вніс внесок Петро Луцків no nертий Іовном Проциком щоби 
nротакул був nрийнятий. Тимко Кривовяз вніс внесок ло
nертий Іоаном І{арnою щоби nротакул небув nринятий. з 
причини тої що на річнім Мітінrу було ухвалено що кож

дий член мас nримусово зложити доляра на Ук. Народ. Со
юза Сироти нец а на лів річнім Мітіньку ту ухвалу зМінили 
і на що Доброrій Кривовяз. ся не годит і наводив зі стату
та точки що nредсідател не Пост улас nісля статута. али в 
жаднім nараграфі статута нема зазн·ачено на nримусову 

щ1нину" . . . додає в nротокол від себе рекордовий секретар 
Григорій Чикало. 

"Михаїл Биряr< даВ' лолраnку. щоби ту точку котра сет 
3 ліврічного Мітіньку, що до збирання на сиротинец вичери
нути і залишити до річного Мітіньку ... Кривовяз вносит 
щоби сей nротакул з лівнічного Мітінку уневажнитй. ло дов

гі!• Дискусні і сварни і резиrнациі секр. рекордоного лрото

І<\.11 nринято" ... 
Але внесеною nоправкою Михайла Беряка річні загаль

ІІі:Jборн ·не займаються, тільІ<И вирішуют•~ важливішу від 
,. 111 ютинця nроблему: 

" ... за члена Померлого Сnадкосм«і дістают з Брадскої 
І:аси 50 доляри Караван і І{ариджу і 4 члену до впнесеня 
небіщика з хати і на цвинтар ті члени Мают бути ллачені з 

І>радскої Каси ло 5 доляри так само дістав вінец али на ві
ш•ц Коли член nомре то члени мают зложити ло 10 центів". 

Шукаючи в настуnних nротоколах сnрави сиротинця, 
с·трічасио nід датою 13 травня 1928 р. таrшй теJ,.ст: ,.Секре
тар рекордовий nрочитав Ві;s;озву. від Комітету. Будови Укр. 
J І а родного Сою~а Сиротинця і захисту ло лрочитанню. Ві~ 
до:~ви заІЇшла Коротка дискусия. всі cnpani бо в відо:1ві сеть 
;ш:тачино щоби кожден Ril\riл вибрав Комітет з 3-ох члс.:нів 

щобп ся занялн. збірІсаю H:l б~·доn~· Сиротшщя ло коротиій 



Тимко Кривов"яз- видатний член 22J-ro вІдділу УНС 

Дискусні вніс внесок Михаїл Микєтин щоби ту справу за
лишити до пів річного Мітінrу". 

І залишили . . . Тільки Головна Управа УНСоюзу fle 
хотіла їі залишити на примусовий летарr. У наступиому 
протоколі довідуємося, що предсідник ,,попросив Оекр. Фі
нан. Василя Лоняка щоби здав справоздане що до treгo rій
ше головна управа Союза Лоняк заявив що Союз списує усі 
сироти по померших членах Союза і віднеслися \до Лщ1яка 
щоби з нашого Б радства подати кілько сиріт/ ся находит по 
померших членах і віднеслися до Секретара що кожден члеи 
Мас примусово зложити дар на Сиротинец всі справі забрав 
голос доброr. Левтюх і залnив що мене ее дивує зі сею спра

вою і если би ми ся добре над сим застаиовилЦ і ~обре роз
думали то бисмо сказали що нам двох сиротииьЦіе ке треба 
али що оден котрий есті у Філяделфії і ее наш Католицкий 
сиротинец і яби за тим був щоби сей сиротииец по пнрали а 
що Союз хоче будувати сироти·нец і щоби Кожден члек nри
мусово силадав то здает ся що ее ся· не удаст у Америці Му

су на ничо нема хіба з охоти то СКорше Мож~а зібрата а 
мусаво то тяшко". 
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11. Хо.1о.'1.НІІЙ, старший ( 1876---19.10): 
У Гетсн\1Мfському саду - темnера. 

Докази шановнш·о бе~іJ,ннка може іі пер~нонують не 

Ol\нnr·n прн~вного на.· або рах, але ніяк не змінюють думки 
Jtpo потребу Союзавого Сиротинця найвnливовішого члена 
.. урлl\у", тобто фінансового секретаря. У чсrговому nрото-

нолі 3аПИсано, ,,що Лоняк в nорозумінню зі всіма Брадства

ми Укр. Сщо:Jа котріся нахоrлть в Шікаr'о разом зробити 
еnілними силами якус забаву аможе дасься зробити які ви

ші nід nриt:мства. щоби зробити ЯІПІЙ дохід на будову Си
ротинця". У настуnиому nротоколі з 9 вересня 1928 р. 'f'Іред
сідник Відділу М. Барабаш вияснює, що "скликувались всіх 
Брадств Екзекутиви і мала кілька засідан на котрих ухва
лено. щ~ зробити nросбу до Союза і щоби Союз виро
бив nотрібні друки веnраві Сиротииьця і може ся вдасть з 
робити Tcr дей і шікаrо на Сиротинец" ... 

Після цілорічної м?вчанки знов nригадус nредсідник 

.ч.ІJсиам, щ~ виконувати річну nQСтанову загаJ1rьних зборів, 
тобто щоб сКJІадали свої nожертви на Союзовий Сиро~нець. 

Це саме дослівно фігурує і .в настуnкому протоколі з 8 · ве
реснJІ 1929 року. Але все надаремно. Крім склаДання заn, 
ніхто не складає й цента. Подібний апель ухвалюють і за
rа.льні річні збори і місячні авкчайні сходини членів у 1931 
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р~ ... і ... і таки не вдаєтьвл Українському Народному Со
юзові зреалізувати свій вельмИ доцільний і nохвальний за
дум. Не вдається з вини членства. 

Ми тенденційно не наводимо й навіn.. не шукаємо даль
ших записів чергових ходів' Цієї сnрави по' манівцях прото
кольних сторінок. Наведених ориrінальних цитат внетарчає 

вnовні, щоб зобразитИ; я~ важко nриходиться реалізувати 
в нашому громадському жиrn світліші задуми й далекосяж
ліші nроєкти. Не наводимо їх ще й тому, що вже й досі на
ведене ·здвигає nам'ятник nохвали тим, які· серед національ· 
ної ночі бачили лискуче світло й вірили в нього. Світ.;.1 ·на
діонального добра, куnину Українськоі Правди. 

1 Є одиниці, що рвуться до nраці для національного нім
бу Батьківщини, с вибранці, які розуміютh nатріnтизм не ли 
дешеву оклеnану фразу, а як І<онкретне жертвенне діло. 

На 159-ій сторінці читаємо, що фінансовий секретар 
Тарас Шnікула на місячних зборах членів звертається з та
кими словами: " ... теnер пора і час nокликуют нас до на
родкоі nраці. До тої nраці обовязково nовинен бути кож
дий член і члениици Сестра і Врат сут обовязані яко укра
їнці до народного діла проволока і байдужність наша не
повинні мати межи нами місця всі як о~ин до праці - по
магати сами собі і нашому УН ррзвитковИ . . . ~епора нам 
ховати ся поза чужі плечі" ... 

Так записує виступ фінансового сеиретаря лротоколяю. 
І. Плетяк. Але чи ці хвилюючі слова ·не кинені в порожне
чу:? Чи залишаться важ.ким каменем вони в 'І!всрдих сер
цях тих, які домагаються. ,,затвердження протоку лу з ми

нувших зборів'' виключно тому, щоб оборонитись від по
жертви •иа народну ціль? СумІО..ваємось. · Сумніваємось, бо 
"у Америці Мусу на ничо нема;'. 

Трети спDава, Щ() довrі літа. товчетьси по сторіикц 

\1икоJш Бутович: ~:!<і: л і б рис 
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Вівтар чу ;~от ворної Богородиці в соборі І 'оснодньоt'О 

І Іреображення в ЯросJІаві. 



.Книги nротоко.rrів'' і висушус голови членам Відділу, по; 
~инаєтьсл так: 

f "Дня октоб. 12 1924 року прозьба Др. Гриневецького о 
юаичку 1,000 долярів на січовий Дім внесок Ізидор Леф
~ю'К поnерто I.n. Шпікула рішено скликати· збори окт. 19 
~клю<ано збори членів було 75 ухвалено nозичити н.а 6% 
>учителі були Мусійчук і Джеr'ановский оnісля Музика і 
dарущак" (182 стор.) .. 

Точніше про це згадує д-р С. Кочій у протоколі із збо
>ів Екзективи. що відбулися 22 липня 1931 р. у зв'язку з' 
Іроханням доктора Івана Смука, щоб Братство св. Стеnана 
Іідмовило йому позику на його дім, що на ньому БратсТРо 
має ліп". 

"Ці гроші - пише д-р С. Кочій -були rтn:нтчені лише 
ta один рік найдоше або доти доки золоті бонди небудуть 
nродані. Як бонди спродаду11- тоді мали бути гроші зверне

[і до каси братської. Щоби не стратити на цім Брацтво за

кадалq запоруки. Тому Василь і Анна Музика підписали за
tоруку на $500 дня 24 октобер 1924 року. За других $500 
[ідписав Іва.и Марущак. В 1926 році Марущак затягав мор
·еч на свій дім і просив щоби його звільнити. Тому Др. Іван. 
~мук і 36фія його жена підписали запоруку на $500 в роді 
~-го морr'ечу дня 28-го октобер 1926 року. цr морrечі повинні 
•ули бути сплачені по році або січовою організацією або 
•учителями, або бодай робити лиісь заходи щоби віддати ці 
рош і - але до цего часу ніхто цего не робив". 

Таким ст.аном ·справи члени непоколтьсл. На зборах 

О липня 1931 р. "риряк каже що це є гроші сирітські і тп
[}Т мусимо добре порадитися аквоката, щоби не запропас
ити це що маємо. Кривовлз знов каже що вже досить дов
о чекалисьмо на них а тепер повиннісьмо прийти з цим до 
jчuя ~ЯТТ.ЛЯ UЄГО ІПО СіЧОВИЙ діМ переЙЩОВ "8ЖЄ И& ВJІ8.СИЇС~ 
Др. Ст. Гриневецкого. Музика - хотя й ця ·справа не торка
ється його nризнає: що брацтво має рацію, бо так є після 
права. Др. Смук nочав скаржитися що ми позИЧJ1ЛИ січо

вій організації а коли Др. Гриневецкий забрав дім то заб
рав на себе довги які є записані в січових рекордах. Тут 

зараз Лонлк обізвався що ці всі січові рекорди в цій справі 
nіслл пря.вR не варті цсго паперу що напиов.ні нанїм" ... 

У nротоколі з 11 березня 1934 р. заважуємо, що ,.Місто 
nредс М. Барабаш оголосив nрисутним членам що виходить 
і кінчит сл умова Васильони Музиці на 500 доллрjв за котрі 
ручив в нашім браетні ,а тепер незголошусея і не прихо
дит на збори. (Члени постановллють), щоби уряд провірив 

чи В Музика зобовязусея назначену суму 500 доль .... звер
нути, -- оскілько нехоче то справу віддати Адвокатони і 

підсуд'' ••• 

;) 1 



Uерква в Бесідах - нарисував арх. Т. Обмінський 

На зборах 15 квітня '1934 р. "пан Василь Музика заяв
л~. що він бИ від серця хотів 'J\O як ;Най скорше з кінчити, 
а що він пл а тит до Дніпра за добрих люди й (підnисані їм 

вапоруки! -'" Т. К.) так він міг би с.nлачувати до В рацтва 
.ви більше як 15 долярів на місяць без nроценту" ... 

Збори н.в. цю щюпозицію погоджуються і знов уклада
ють рекордові секретарі нудні протоколи нудної справи. Піс
ля 25 літ ... спадкоємці д·ра Гриневецького мають ,.Січовий 
Дім", січова організація ... "січові рекорди'', а Братство 
св. Степана несплачену позику ... 

Подібно виходить Братство св. Стеnана й на власних 
каnі'J'І&J1овкладах у "Амерікен Бенк" 1 в українській Позич
коао-Будівельній фірмі "Дніпро". 

У протоколі з 12 січня 1941 р. читаємо. що під час j.бо
рів "Дискусія велась досить оживлено в більшости в спра
ві грошей так званих Заморожених . . . На внесок n. адв. 
Романа Смука і за поnертлм п. Олійиицького Збори одного
лосво од~рили: Щоби секретар фінансовий виключив ті 
"заморожені rpш..i.ri" що с: в "Дніпрі" в n. В. Музики в Ук
раїнськім банді і в банку з місячнпх вик.азів фінасових, а 
тільки за.пишив їх на річних виказах в відnовідній руб
риці" ... 
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І фінансовий секретар досьогодні слухає того одобрен-. 
ня загальних. зборів, і тільки раз у рік подає в своїх фінан

сових зведеннях штахетку чисел тяжких братських долярів 

у відповідній рубриці. У рубриці ... "Пропаще". 

Водоспад 11ід туре1~ьким мостом у 1\(lм"янні ІІодільсько\tу 
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Щодо украіІJського бонду ,що його в 1921 р .. ~абув Від
АЇЛ з.а 250 долярів, то адвокат Роман Смук, член контрольної 
J<омісії, пропонус ,,вичеркнути його з рахунків, бо він мас 
вже лиш історичну ваfІтістЬ а фінансово]· жадної. Де той 
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бонд є, хто його має, ніхто із nvисутних членів не знає. Але 

пк його відшукається - nоставити nід шкло і держати при 
Відділі як nам'ятку" (424 стор.). 

Але чи хто схоче Щ>го теnер відшукати? Він наnевно 
nоявиться тоді, коли nостане Українська ·держава. Поя

виться, як дорогоцінний документ nатріотизму українськоі 
еміrрації в ЗДА, як вірний свідок ії державницького думан

ня й діяння. 
Оці ширше наведені три ~nranи, що ними займається 

Відділ уnродовж свого 50-JІітнього життя - це. тільки за

гальні рлмці. в яних містtІтьси бсзJІіч коротших nроблем, 
що ними жип і живе члснсьний антив. Сеr'реrуючи їх, на 
nерше міецс мусимо поставити жертвенність Відділу і його 
nоодИноких членів ни потр~би багатостра~ального Рідного 
!\раю, яний у думнах українського іміrранта завжди стояв 

на nершому мicrtt в його житті і в його задушевних мріях. 
Для точности слjд зазначити, що в nочатках існування 

Відділу його братська каса не велича.лася nриходами, що їх 

ради химерної слави можна бу.тіо .легкою рукою розсиnати 
на всі боки. Вона бу.ла вбога, і з кожним центом nриходи
лось Уnраві солідно рахуватись, щоб її зовсім не оnорожни
ти. У тих роках стрічаr.мось із вийнитковим жестом деяких 
високоnатріотичних ч.лснів для аа гального добра: у 1912 р. 
громадянин Михайло Ревеляк дарує для братсьної каси 
свою доnомогу в сумі 10 до.лярів. Подібне робить у 1917 р. 
Іван Дубенський. Вони на nершому nляні ставлять не влас
не добро, .а добро ближ·ніх, аони глибоко розуміють ту icm-
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ЧЛЕНИ БРАТСТВА СВ. •СТЕПАНА, 221 

. 111.. 22 / 
одн ого COIOJA 

ВІДДІЛУ УНСО/ОЗУ, В ЧІКА(О 1935 Р. 

Фото зроблене на сходах церхви св. •Михолаs~ що.1 двиtнена похер".вами членів 221-'tо . відділу УНС. 



Симон Петлюра та йосиф Пілсудський 

иу, ЩС> поаsа JIJDD[ fC,ayt: світ рІдІІІІХ братів і с~тер, яким тре
ба допомоrиr. Треба, бо походять •оии ·з одної крови й з 
ОДІІОЇ ЗeNJd. 

І 221-d Вfдді.п ІІІ довомаr&G. ДопомагаG від перших ро
ків caoro ісиува.ВИJІ. Для прикладу наведім зовс1м ве харСІ.К· 
!ерИС'ТИЧИВЙ Під ЦИМ ОГЛЯДОМ 1924 рік. У ТОМУ році ухва.ле· 
Ио такі пОжеРт•и: для українських стрільців f5, вашим сту· 
деитам у BfдJd $22,·студеитам у Берліні $30, у Празі $30, на 
Рідку Школу $50, голодуючим у Галичи.ні $50, "Просвіті" ~ 
Львові ~20, для НТШ $40. . 

Копи взяти під увагу, що Відділ в тому році мав лишf 
243 членlв, '1"0 кільхість і внеота наведеких пожертв справді 
гЩна похв&J111 й ае абиякого признания. І таких колонок 
.-едрости можемо навести багато більше. 

:Маючи, як кажу, завжди перец очима потреби рідноі 
земЛіr інтересний ·внесок ставить 9 жовтня 1927 р. Іва·н Кар
па. Обговорюючи справу висилкИ представника Відділу иа 

конвенцію Об'єднання, він пропонує "ті гроші що має браст
во видати на Деліrата післати до Галичини для потерпів
ших від повени. :М:усійчук заявив деліrат иам там мало по
~ожи а і11о коштів иа роби і лудше до Об'єднання вислати 



привіт,. а до Рідного Краю гроші". І цей внесок члени схва
люють і nрипор,Учують Уnраві вислати через Об'єднання 50 
долярfв до Львова. 

У протоколі з 26 вересня 1928 р. занотовано, що члени 
ухвалили Бідступити півприходу з 20-літнього ювілею Від

ділу "иа старий Край". 
На річних зборах 13 січня 1929 р. Кривов'яз ставить 

внесок, а "Чика.1ю nonep гроші які ся знаходят в сумі $18.00 
доложити дорівиа і вислати на інвалїди або на Рідну 
Школу" 

І внесок одноголосно преходить. 
Хто т.акі українські інваліди і як після програних виз

вольних змагань вонИ живутЬ, на зборах 11 ·листопада 1928 
р. "в ті справі забрав голос Предсідател М. Биряк КотриЙ 
ве давно По вернуВ з рі,ц'Иого Краю j сам Був на· очним Світ
ком. як біщІют иаші Нещасні ІнваJІіди у Л в ові і просив в 
Імени Тих Нещасних Калік щоби за них не забувати али 

по можности іх спокахати Бо они віддали майже свов. житя 

за нашу Справу за ·неньку Украіну що з того що він ве 
стратив житя і жив.оті єще на сім світі як не оДеН стрttтив 

руку. ногу чИ не лудше щоби був стратив житJі иІж тиrtер 
нужднє і не має ні ущо ся оrягнути і Що в рот в.ЛОй'<Jїти і ki 
де ночі переночувати я видів то· заявив добро. Внряк отож 
кличу в Іх Імени не забувайте 38. :щ~них Калі" ... 

І братська каса про них кожвого року н~ забувас й 
кожного. року на річних зборах ухвалюють "Ілени відПовіДну 
грошову ,р;опомогу. 

Тарас Ш11ікула ІІро:vювJшс в оборові України 
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Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький 

в останні роки свого життя 

На вістку про пWІЬську , nадифікацію ЗУЗ, чJte:Rй Від· 
ділу ініціЮtрть всеукраінсьие. протестаційие. ьіЧ'е 21 грудня 
1930 р., і на внесення В. Ловяка весь прихід із Иьоrо призвtІ.
ч.ають "на старя'й Край". У протоколі з 12 серпня 1934 р. 
за3иачено, що той же сам Вас·иль Лоияи стави~ в'несок ,,аби 
заіІняmся збірною нв. потерпівших від павіні в старім краЮ. 
Тут зайшла жива дискусия. Ухвалено поиликати иигай.Но 
Той КоміТЕ\Т що був в справі З~юзового сьвята і . разом І'Сі 
відїли зробити 'Віче щоб заіти рисувати як найширше ка. Ше 
громадяиьсmо. А що наш відДіл дає по"І'Ии до сего ухвапево 
аби кождий член Дав обовясиоао щось від себе а також щось 
ухвалИ'lСЯ екасв БfJацкоі аа СІІJJідую1fім JІЇТВJГ(J(У,. •• , 

"На щось н~д себе'• склздають .члени 10 д:тярш. 
(У настуnнім прот:жоJІі ре:сордопий сещн~·rап Дмитро 

rо~Ї ПИШе: "В cnp.::lDi ПОВСНИ В краю ССІ:р залnив ЩО ВіН 
(!КЛИКав збори <;QЮЗОВИХ делеrатів hСЬUГО ЯDИЛОСЯ 6 делє
tаТЇВ і нічого в ті сnраві ни ріnіино. На внесеня брата Іліі 
Шnікули по перто бр. Процнком аби пподовжати далі з6и· 
раtи датии а гроші вnслата .1;1а руки Митро. ШептицкоІ'о" 
І Члени зиов· складають 11.50 Дол. 

Страшний голод в Украіні, ш'tучно створений· больше

виками в 1932-1933 рр., теж знаходить свій відгомін на сто
ріиках відділового протоколу .. На сторінці 144 · читаємо: 
."Справа ДОПОJУІОГН голодуючим на Ве.цикій Україні і в го
ли-чині. На зборах окружного комітету припоручено Урядовп 
віДДілу, абн піти на збори. Василь •Лоияк забрав слово z 
апелеи аби ми спішили, бо хто скоро дає той в двоє дає, і 
И.ащим обов'язком єст щось дати з Ю1.СИ і морально nомогчи 
а по змозі і матеріяльио". 
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ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ 

1\.омандант «Січових Стрільців>> 

НачальІІиА Командант У. В. О. 

Він був між нас - Великий Командант -
І з нами мав велику Світ лу Раду, 
Щоб Україну і Заокеан 
В боях злучити у одну громаду. 

І нині ми, розсі11ні в світах, 
Крізь колими і каторги погуби 
Із ним йдемо, бо діл його мета 
Провадить нас у вифлеєм Тризуба. 

Б. Ол'Ь~ович 



Дu І.Ш6.'rХУ друrJї t·ніто::uї uіІІНІІ Uід.ці.ІІ p:I<·j •ічно uиcи
JY~tl: t:B'-.Il ПО>f~С!JТПІІ H:t рі:ші H:.J.ЦЇU!t:.lJILIIЇ IІІY;·J;t~GH :~u мо:Н:~М. 

~~:· с.:вою І'·:•·~)ТDt'І!Ні•·'f", r·тс.н: наu·т,, н.;ч•••'НІ'М ч.r;,··~(І!\1 М~r:~ею 

Ннзnою ... ної GоротJ,йн Уt:р::lЇнн в Ч!ТМ<ій 1 ІІJЗ:Jі. J:iлLшtpз:юuu 
r·І:л.::.~зс д~п~!t і E:t уІ::)зЇнсью.: підпілля ОУН. 

На сноїх зборах члени не тілt.ІШ ПРр~.tюд.нть :!6ірии, але 
ІJfir·urюpюiuть деякі ак1·узльні нроGлN.ІИ. Фр~ІІ·rм:н·І' їх шща

даниі1 на ~68-Ш С'І'uрінці: 
"Олійницький: Ми прш·рали t-noю сщ •с.шу Gu нарін н::~. 

в~юшій Україні небув тодf сnідомий а ['аJшч:tшІ псм(Н'.:ш 
всього самі зробити. Петлюра віддав Галичину ІІолнкам. Бі
JJецькиіІ: Воно трохи нетак. •Нарід Велиної УЩJ::t.їки був до

брий, рвався до бою але про11ід нe;J,ortиcuв. Що до П.:тлюри 
'J'O він добре думав і хотів та мажаль Поляки його обм.Jнули 

так нк все нас обманюв001и. См ук: Свого часу як був у нас 
н. полк. Євген Коновалець, то він сказав що ворогів Укра
їни НебОЇТЬСЯ але бОЇТЬСЯ ЩОбИ В крИТИЧНу ДЛН УкраЇНИ ХПИ
.rно ми самі невзяли ~еб<! :ш горJІо .:1 теп~р 11::1 це заноси·rьсн, 

бо ось вже кілька місяціn І'овuримо шщ сюшш.1юшм Ущ1. 
J(oнrpecy і досі безвисліду". 

Початок другої світової війни не переринас думок чле
нін про Рідний Край. На річних зG'-')JaX 1 !НО р. Оліі'tницьJ{ИЙ 
nропонує всім оподатнуватись на 50 центів міенчно. щuб бу
ло з чого понривати великі грядучі по'ГІJеби ущшїнського 
народу. 

І ті потреби дуже швидко народились. Післл У.апітулн
Ції Німеччини українська Америка довідується. що в Зз.хід
иЩ Европі опинилися грубі тисячі безприютних сестер і 
братів, і ім треба негайно подати помічну руку. По ncix міс
цевостях Америки, де тільки б'ється живе українське сер
це, йде широка акція за рятування рідних скитальців. 

На місячних зборах 10 червня 1945 р. ,,Секретар відчи
тус лист в справі 100 долярів жертnи на пЬміч нашим уІсра
їнським братам в Европі, юсу започаткуuаш1 .,Свобода" і 

НІШ aii~JJIOC до поодиноких укр::tїнців. ТЗ.J< і дu укf1аїнських 
upi":.lHiJaцiй, щоби складали енuї· жертви". ~-гu липн.н 1945 
І' ,,Адвокат Смук забирає слово. По пеuеговоренню ціла! 

.І \ 'J 11 ІІОВЇТ~ Hj.)Ot',ШB 

\1~ІJована ІІІ'j.)І\В<І І'В. \1ІІІ\О.Іі.ОІ. tfi~ ІОІНtІІа в IB~:JІJ. і її 

р~ІІІІІІІЇІ'.ІН 'lf>~IJI'IIIIH ІІО.ИІІ\а\ІІІІІО )і.tІ\ЇІІЧf'ІІІІЇ tр~І·ої 

('І~іЛІІ:ОІ ВЇІJІІІІ. 

( ··) 
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~nра.ви рішено одноголосно на внесок п. Смук піддержав 
Вас, Кривовяз і Баран виасиrнувати на ту ціль 100 дол. із 
відділової каси". На чергових зборах "прочитано JІИст від 
Ліrи Американців україн. походження (Допомогового Комі
тету) в якім закликається всіх свідомих українців, щобн 
поспішили з жертвами на допомогу .нашим братам. З при
сутних членів відізвались на той лист і злежили свої жертви 
слідуючі: Мииола Багрій, Ф. Василь'Овс:Ький і М. Гутман по 

5. дол. Задек.тrярував М. Васильовський 10 доллрів, а Мих. 
,rtiдyx 5". 

На річних зборах у січні 1946 р.; "на внесок п. Олекса 
J1юбас.а піддержав п. Никол~rшин рішено більшістЮ голосів 
дат~ ще жертву 100 долярів на ~опомогу українсьІ<им ски
тальцям". Тану суму ухвалюютt члени і в 1947 р. На с'Jо
рінці 457 -ій зустрічаємо згадку про існування в Шикаrо 
"Фонду помочі Україні". На цю тему говорить касир Відді
лу Д. Максимюк і признається, що "він сам його започатку
вав і ~еде і до нині зібрав на ту ціль $35.85" і Загальні збори 
одоорюють шляхетне діло свого члена й сами ухвал:юtоть на 
цей фонд 10 долярів. 

ПИтання рідних скитальців і досьогодні не втрачаt. .. Іі>h. 
членами Відділу свосї гострої актуальности, r .йому далі 

присвячується в книзі протоколів немало громадського місця. 

Належно оцінюючи багато:напрямну допомогову ді

яльнісТІ:t 221-го Відділу тtt. фінансові спроможності його 
братської каси, мусимо признати, що та каса часто-густо 
переростає свое статутове осіювне призначення. Але саме в 

цьому їі малому мінусі криється той великий плюс, який 
пр~uюсить С'лаву тим, що її своїми членськими внесками по

пЬ:зню:trть, і тим, що, розуміючи загальноукраїнські потре
би, ухвалюють на них nідповідні фонди. 

Та Відділ не лише допомагас українським справам у 

Тарас Шнік~JІа говорить 
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Филип Васильовський довголітній предсідник 2'21-ro відділу 

зиратель хворих п. Олійницький не застас вдома й інших 
претендентів на братсьну підмогу, лк Петра rуральчука 
(стор. 37 4) і Шиманського (стор. 241), хоч бував у них 
кілька разів. 

Але хоч які бувають невирозумілі доглядачі хворих на 
щодські видимі й невидимі иедуrи, хоч як не респектують 
вони лікарськи]t посвідок і особистих свідЧень розс'лаблених 
прр нерозгадну законспірованість іхньої стовідсоткової не

дуги, то і на них приходить конечність. шукати в людей 
віри т.а ділового співчуrrл братськqї ... каси. 

На 454 стор. читаЄмо, що·той, не надто улюблений хво
рими, п. "Олійницький (надзиратель хорих) подас, що не
ма хорих членів лише він сам ... хорий". 

Але предсідник ,мабуть, цього . не дачувас й закінчус 
збори традиційною молитвою, після чого всі члени розхо
дяться, тільки фінансовий секретар збирас розміт. Але від 
_кого збирас, ~оли всі розходяться, не питаймо, бо протокол 
на цю тему мовчить. 

Побіжно ресструючи всі проблеми, що входять ка по
рядок дня щомісячних зборів членів, не можна оминути чис
ленни~ абзаців у "Книзі проТQколів ", присалчених справі 
українського культуриого жиrrл на терені Америки та са
'Мій АмерИці. МотороІr у порушуванні тих справ с або рі
шення конвенцій, або ініціятІіва самого членства. 

Перше місце в цьому секторі займас т. зв. Українська 
Світова Виставка. Як відомо, в 1933 р. відбулася в Шикаrо 
з нагоди його 100-літніх роковин Виставка Сторіччя Поступу, 
на Якій· заходами й коштами українців поза межами Рідної 
З~млі побудовано Український Павільйон, що чимаJІо спри
чинивел до .популяризації в Західньому Світі українських 
с·амосrійницьких асдірацій. · 

Із слов'янських народів брали в тій Виставці участь 
тільки ми і Чехо-Словаччина~ бо широко розреклямований 
польс~tкий павільйон збанкрутував ще далеко до відкрит
tя ВиС'ІІавки. Нашу секЦію очолювали такі особи: д-р М. Сі-
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менович, як голова, інж. С. Куропась як сеиретар, Т. Шпі
кула як касир і Юрій J:Іебор як фінансовий· секретар. Ди
ректором Павільйонубув д-р В. Левицький, тєх. референтом 
інж. Степанія Чижович, а пресавим референтом О. Степан
ківський. 

Український Павільйон відвідало коло 2 мілЬйонів осіб; 
в тому числі баг.ато чужинних дипломатів та поліТИІ(ЇВ і 
сам президент ЗДА Герберт Гувер. 

Побудова такого павільйону вимагала, лсн.а річ, довшої 
підготови і заздалегі,ць добре обдуманої та вміло веденої 
акції збирання відповідних фондів. Але на цю важливу 
справу навіть наші брати з далекої Арrентици не жаліли 
гроша і прислали свою пожертву, щоб включитИсь у всеук
раїнський фронт ширення правди про свою далеку дорогу 
батьківщину. 

,,УКР АїН А" 
Пляка, вироблена Олександром Архипенком з нагоди сорокліття 

Українського Народного Союзу в Америці. 

ІЦо 221-ий Відді.!І не. стояв ві!\ цієї иам:панії остоrюнь 1 

розумів політнчні нcneІtrn ШlШ(ІЇ :участи в тій всесвітній iм

nre:~i. с~лінчнть слова тогочасного nротоио.пу. Уже завчасу, 

ІН" 1 1 В<'рссн:r 1928 р., на міслчних збор.ах "Барабаш прсд

·'1tІ>ЮІR Справи Світ~воі вистави иотра має ся відбути в Ши

нnrо 1933 року і дав ширше пояснене в сій справі і що ми 
повинні БратJ-! участ всій виставі а ее прийде ІІа корист ук
раінскому Народави і єще білше поясьнюва ее відложено 

ня ріЧний Мітінr". Після 4-~чної мовчанки Відділ знову 

67 



nовсртастьсл до цн.а теми. 11 грудня 1932 р. "Лучків подає. 
що на зборах делсrатів ріш.ено п<>вести як найбільшу ділль
ність в збираню грошей а то тому що вже короткий час а 
ще нічого не зроблено. Барабаш додає що наколи буде уря
джений укр. лавільон то також мож сподіватися доходу 
який с призначений на рідну школу в краю". Услід за цим 
члени ухвалюють на фонд українського павільйону 5 долл
рів (стор. ~27), і до цього питання вже більше не поверта

ються. 

ІСрім цієї пожертви ва пропаrанд,у рідної справи, Від
Щл жертвує в 1938 р. 25 дол. иа Світову Виставку в Ню 
йорку, поручас членам орати участь у показі українського 
мистецтва, що його в 1935 р. улаштовують в Шикаrо пан-. 
ство Кочани, та плянуt: в обороні Української Правди ви
найняти сторінку в одній із найвпливовіших шикаrських 
англомовних газет. Переведена н.а ту ціль збірна, як подає 
предсідник Ф. Васильовський (стор. 454), . приносить 225 
доллрів. 

Члени цікавляться всім, що стосується України. Вони 
доr.\агаються, щоб· УНСшоз щороку видавав- свої цінні ка
.пендарі, роблять заходи, щоб урухомити Просвітний !{омі
тет, поручають членам купувати Союзові видання, апелю

ють, щоб батьки посилали своїх дітей до гайску лів, засно
вують старанням Т. · Шпіку ли мо.11одечий відділ та широко 
обгоцорюють потребу пластових інструкторів. Вони беруть 

активну участь в антипольській і антисовєтській маніфес
таціях у Шикаrо і вимагають негайного звільнення з праці 
в Союзі союзавого лікаря (стор. 157), який не брав уч.астн 
в жадній із тих маніфестацій і задарого брав за медичну 
поміч від покалічених наших людей. 

У дальшому Відділ виасиrновус, а члени добровільно 
складають більшу суму гроша на закуп~о Дому Відділів 

УНСоюзу· в Шик.аrо, фінансово піддержують УККомітет, 
ЗУАДК, українські школи та організації нашої ·молоді. 

Не на одних зборах зустрічаємо цікаві політичні диску• 
еіЇ. На ОДНИХ осуджують К.~ІИЖКу "Фифт КОЛЮМИ ИЗ Гір", В 
лкій запідозрівасться українців у нельояльності до Америки, 
на других виносять протест пр<>ти шкідливих для українсь
кої справи зізнань громадянин.а Р., на третіх виступають 
проти очорнювання нашими несвідомими людьми героїв з 
УВО і ОУН. 

Крім цього читаємо, що. поруч тих усіх справ, .. дапь· 
ше оула диснусіл над радіовою годину котра відспівала 

плиту котра висJІавллла проститутство в .каших укр. словах 

.своїм співом. О,цобрено віднестись до менажера радіо години 
з nротестом". 

ІІ.{(~.б l\ОПомогти ЗДА, своі'й Л)JJІбраній батм<івщині, в; 
f\('ТанніІІ світоnНі віііні, ВіддіJІ і ч.псни заиунпвують воGнні 
Ііонл.н, а два ЧJІСНН Відділу гннуть аа Амсрииу на полях 
r)oїn. 



Hi;t nо•штІ<У kнув<Іннн Вінділу ііш·о дс.ІJеІ·ати nостщ

••о бсруп. ~·.частІ. у І<онnснцілх УНСою~іУ і ннві·rь бувають 

обнрині на керівні становища Централі. Найширше обгово

vено в протоколі конвенцію, ЩО відбулася в :1.937 р. у Ва

шинrтоні. Подаючи з неї на 277 -ій сторінці звіт, "пан Адв. 
Р. Смук висказав свою працю на конвенції а головно що 

був. в Комітеті статутовім. висказав поправки статут:а котрі 
будуть видані в новім статуті. На діланці національні Укра

іньскім дописала ідбувша великого успіху межи АмерИкан
ськими Сенаторами котрі вічливо відвідували Салю Конвен
ніііну і І<о.rrи дслсrати зробили бенкет на цей бею<ет радо 
прибули Сенатори котрі не могли nрибути ЛІ< Сенатор з 

І.пль Гамель Луйсь цей прислав листа що неміг бути. З ви
с.казом "Чуйтеся добре бо я так як би був з вами. Дальше 
п. Смук висказав що делєrати з Ілінойе тоє з Шікаrо за
ховувались дуже пристойно, а зокрема наш секретар іТ. 

Шпікула як радний мав найкращий рекорд і що надальше 

r.ст раднем' '. 

Іван Дужанський 
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Подаючи цей: корот~t1':'1 нариr. життл 221-гсJ Підділу УІІ~. 
Союзу і тих різнородних nробJн~м. що і'х впрщ..(овж GО~літ~ 
нЬого існування Відділу розн'язую1·ь його члени, хuчу цим 

бодай у частині сповнити бажаин~. я1<е на 161-ій . сторінці 
.,Книги проток.о.Лів" висJ'юв.Лює заслужений, найстарший 
члеисьІсим ст.ажем союзовець Іван Гайович. Ці~ скро•tво 
~tросить, "щоби всі старі члени :котрі поклали· свою мозоль
ну і тяжку працю в нашім Братстві Сьв. Стефаііа відділ 221 
УНСоюза щоби були записані до рекордоної · гіСтор'kї УНСо
юза, як рівнож щоби бу ли проголошені в наші -часописи 
Свобода бо они вірно собі иа це заслужилИ". 

У цьому намірі ми це робимо. ПІJшемо цю t'М'lТЮ, пере
конані щирими словами Тимка Кривов'яза (стор. 304), що, 
мимо ясних і темиіших сторінок життьової :книги. Від.цілу, u 
членам усе проевічував і просвічує думки і діла О.двtJ вез:мів· 

ний ідеал - ідеал ,,аби жила Україна". 

Українське фото, що само про себе говорить. 
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Протокол рекордовоrо секретаря Стf'пана КоцР.;Іка 
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Заставка €ва1иелії ізЗдвижени.я з ХУ/ сторіччя. 

ШЛЯХОМ ДО СТОРІЧЧЯ 
І підете в мандрівку століть, 

З мого духа печаттю. 

І. Франко 

ИРF: УКРАЇНСЬКЕ бажання видатного ЧЛРІІа 
221 відділу УНС, Союзавого с~ньйора Ти~1ка 

1\ринов"яза, щоб уся Ішша союзава 11раця була спрямонаІІа 

"аби ЖИ.lО. УкраЇна" - ЗНіlХОДИТІ) еві Й б.10.ГОСJОАеНІН1И В і;~['О

\1іН і н діялt1ІІості 221-го відділу УНС у ЧікаІ'о ІІа ІІІ.:ІЯХУ ;~о 

100-річчя його влас:ного життя. 

\рч у І ~ентралі УНСоюзу та в наших вііщілах частиІІІІО 

змінилися люди й заговорили до нас !\ІОВами українськоІ'о на

ни:юІІу - то ідея от1~я Г. І'рушки, основника "Свободи", іі 11(~

rrРревершеного її 11 ізн ішоІ'О редактора д-- ра і] у ки Мишуги :ш-
" . . lИІШtлася в "низовому козачеетні без змін ... 

Усі ми, члени Українського Народного Союзу, віримо, що 

УНС, як був, так і надалі !\1ає бути амбасадором ІІІевченкової 

Украї11и за окешrо\1 та виразником наших національних ду:-,юк 

і 11рагнень. 

І І і веторіччя праці 221-го ві,_щілу УНС ~ібіглося з 65-річ

ЧЯ\І існування Українського НародпоІ_'о с:оюзу. Наш нідділ ту 

ДсlТУ в істо~JЇІ ~Juокеанської України відзначив сrІеціялtlІІИМ 

бенкетом, що в rrриявоості головного rrредсідника УНС І'- ра 

J>·tитра І 'аличина, ні;~бувс_;я в Чікш·о в суботу ЗІ. сіЧІІJІ 1 !J59 р. 
в iмrrpf~:юnii1 :тлі 1\Рркви св. о. Миколшr. 
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НІ\ тоі і f>t'ІІI\t'T вrн·.нцан '3Шl:\ОЩ1\ІО в 11ротоко.1 і НШ1Ю1'о 

upilT!'TB а '3 26. 1\ВЇТШІ І o::;g р .. 1!',0 lior·u Т<І\1 :~сtфікс~ ВсШ Д.1Я 

ІІі\11111\ І'р}Іj{j'Ч\1\ IIUI\U.'I ЇІІЬ ТUІ'ОЧПСІІИЙ рN.:ОрІ~ОВИЙ Сt'Кретар \ІІІ· 

\аІі.ю І 'і кавІІіі. тuІ\у інфор\-ШЦ ію: 

''_.\ц І) !}, Т. 'ІІнікула дuс зніт, що .\О 51) ліття t>ратС'тва 

,('Л. Стефанu ві.~.1і . .'І 221 УНС н 'ІІікш·о ві;~булос.я в суnоту 193~ 
р. в ::шлі школи св. \fико.rшя вшrичнви\1 бенкетом. 't:ІЯ ві;рна

чення 50 ліття зuснонuння найбільшого ві;ІІ1ілу УНС G Амери

ні і Ксншді, що було 300 нрисутніх осі'5, а в тим головним r·ос
те\1 і 'lромовцем був r]редсідник УНС ДР. Дмитро Галичин, 

Тостмайстер"v1 був 'lредсідник 221 відділу· н. Васильовський 

n., Свято підкрив о. Др. Ваврик молитвоЮ, а нершим промов
цеІ\1 а першим проr..ювцем він був і подав коротку історію 221 
відділу, відтак промовляли о. др. Ваврик,· Др, Кочій, Др. Д. 

Галичин, 110 цім була мистецька, rro .які слідували нривіти уст
ні слідуючих Організацій, Укр. робітничий союз, Укр. Музей, 
~іІ'а Американців українського пох()дження Обсднання укр. 
демокр. органі 3Щій в І[Іікш·о ~2 ві "діл 6юзу УІ< раїнок То

вариство Княгині Ольги. 

У 65-РІЧЧЯ СЛУЖІННЯ НАРОДОВІ 

І'оловний лрецсідвик д.;. р Дитро Галичин rrромовляс в Чікаr'о. 
Біля ньоrо стоять Т. Шпікулп, І І. ІІуцило й С. Куропась 



ЧІТtА(О ВІДЗНАЧАЄ 65-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Наші Союзові промімеити під час перерви на святковому концерті, що відбувся 13. грудня 1959 р. 
в залі Школи Шопена в Чікаrо. 



Організації ОБ. В.І~д. НТІІJ. 001JCy, СУ\1ь,АБН, ОУА "Само
поміч" Тво Бувших вояків УГlА а також видавництво Денисюк 

та редакція журналу "Овид''. Студйіно- пресовий клюб, коон. 

тво Самодопомогя., Укр. молодь Північної Америки, Три від

діли І'етьманськй Організації, дирекція дому відділія. УНС, 
Окружний Комітет всіх .Відділів УНС, в ІІІікаrо, ()бєднаІ-Іня во

яків, 93 відділ Укр. Риб. Союза та відділи УНС 106,125, 131 
220,37<J,433,425,492 та Тво ТІеви?. Та при кіньці подав що 

розходи ''на бенкет 50 ліття 221 відділу були 577.99, Приходи 
579. 05 та сlстало сальдо 1. 06. '' 

Сальдо, як бачимо, смутне. Нано доказує, що українське 

Чікаrо або призабу ло організувати сnектаклі високого мис

тецького звучанн.я, або що .люди, .які переважно .люблять х~ 

дІІТИ на імпрези тепер збайдужніли до культурних проявів 

своєї громади й займаютьс.я спранами, що далекі від культ)'· 

рм. 

А колись українське Чікаго вміло улаштовувати могутні 

імпрези .. ·, 
Ось у моїх ,руках .гарно уложена й видрукована англійською 

мовою програма укр. ·концерту, що відбувся 10. травня 1947 р. 
в будинку чікаrської Оіlери, з якого чистий прибуток був при

значений на допомогу українським скитальцяч в Европі. ІДі
ловий комітет концерту творили такі особи: Роман. '1. 'Смук, 
- голова,· Катерина Гульчій - екзекут: 'секретар і скарбник 

1 
Іван Дужавський - фінансовий секретар і Тарас ІІJпікула - се

.кретар. У лоадиноких ресортах, того концерту працювали : 
о. С. Журавецький, ·о. О. Чицик, о. О. Писар, о. П. Дармо -
ць, М. Даркович, І. 'Карпа, М. Барабаш С. і О. Чуба, Е. і С. 

Команишин, М; 'Батюк, Ф. Васильовський, С. 'Куропась, Б. 
Пелехоsич, Е. Фіца та багато інших ,жертвенних .людей нашої 
чікаrської громади. Виконавцями . програми концерту були: 
1лучені українські хори чікаrської округи під :проводом Семе
на Чуби, Марія По'линяк - Лисагір /сопрано/, Олекса Кульпак 
/бас/, Донна r ресько /скрипка; і відомий Ф.!льмовий артист. 
із Голивуду .Іван Годяк, що свої перші сценіЧні кроки ставив 

на дошках,українських.аматорських.представлень у Дітройті 
й Чікаrо та згодом був мистецькою зіркою й славою всієї то
гочасної заморської України. 

Коли рознеслася чутка, що той славний американський 
зорян українського роду виступить під. час концерту у виши

ванНі сорочці· й буде "по-нашомv балакати" - не стало квит

ків вступу. Будинок чіJ<-аrської о.пери показався замалим для 

української громади ••. 
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ФОТО УРЯДОВЦІВ БРАТСТВА СВ. СТЕПАНА 221-ГО ВІДД. УНСОЮЗУ 

Зліва сид.нть: Іван Михальцевич, касир, Михайло Гікавий- рек. секр., Іван Дужанський- заст. предс. 

Филип Ва(.;ильовський - предс . . Тарас Шпікула - фін. секр., Іван Карпа- тростис, 

Зліва СІІО.ІІJІ'Ь: Марія Шпікула - пом. фін. секр., Агафія Фіца - надз. х~орих, 

З.tіва дру~ий рлд: СfJІО.ВІІ'Ь: Григорій Кулакевич - прап., Іван Сапач - надз. х~орих, Михайло Канюк -
контр. ~ Василь Музика - Тростис, Андрій .Іванюк - надз. х~ор~х, і Микола Думич - поряд. 



І, після покр.иття всіх . витрат, зв" язаних із концертом, 

українське Чікаrо відіслало десять тисяч долярів чистого нри

бутку на допомогу рідним братам на згарищі Европи. 
Xp';J це стара історія, але наводжу її для прикладу, як 

треба влаштовувати імпрези, що приносили б їхнім аранжерам 

біЛІ?ШУ rот івку, ні ж один одоляр і шість центів ..• 

Іван rодяк 

Українська зірка американського екрану 

Та залишім цей чудовий влом у райдужний 1947 рік, коли 
наша стара еміf'раці.Я робила для нової еміrрації ч·уда, а по
'Вернімось до збутвілих сторінок протоколу 221-го відділу 

УНС піСля 50-річчя його існування і пошукаймо 1 яке запи

сане чу до в~инила нова еміrрація для старої та на яке міра

ку.ІІюм 'дії спромогласв вона для Неньки- України. 
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1\\1\СТ~ 1\-\\НННЯ- Чl1C.J-\ І'ОRОРЯТ~ .. 

ТАК ДОПО~ІАГА.-111 КО""ІИСЬ ••• 

~ У краінський АмерІІК&ІІСЬКІІІЇ Допомоrоввй Комі~т постав з :ваі.шлsх".rвЬц.х поЧраа та -РАк~-· 
волІ ВЄJІВКоі маси Амерв:кuомсих У:країіщїв, .вкі бажа.шІ а.ктвп:е:. дощжоГ... своіІІ ;.,аедолеВКІІ __ ..,._ --. ·_*'ІР___,. 
lpyroi авtrовоі ВіЬв. в ЕвропІ. ~•·опіJІ цьоrо чеку є найкращим доказеи .ТІа .uочуа&ІІІІ ' І -Иf;J· .. 80JIIr а.. . ~ 

еаиа за себе і ваз&QWІ за.DпІиІ'Іd пр~· ~PaeJd)on-.& 

Чiкi:tt . ct)I\Іtii JOI\~\tf\HT, шо НР tютрf\бу(' 1\0\tPltтapiв. 

Із ар1·ів1, Т. ШпіК!І. 1И 



~- 'lal'i\.1 ЬІІО\ІУ КаЖУЧИ - НОВі:І украЇНСЬКі! 110.1 іТІІЧШІ Р\1 і І'ра-

11 і И 'Jpof>JJ.li.l :~.ИІ ~·краЇІІІІ цужf' \Ja.lO. 1 )і.ІСТІІНіІ ЇЇ ІІрІІЇ\НЛа до 
1 1іК<ІІ'О Н<І \](1ЙЖf' B('f' ГОТОНР. f~y.111 НЖf' тут ІІаІІІ і І'арні ЦРрК

НІІ, ІІрІІ\Іішє-ння ні;щі.1ів Ylll' та іttІІНІ\ українсьКІІ\ товарн<"тв 

і орtїші~ШІІІЙ. Провідні одиющі шшюї чікш·ської гро\нщи ІІрІІ

іін.я.ш нову українську е'\І іt'рuцію ІЮ тращщі ЙІІо хл ібо'\І і <" і.1лю, 
а 1101/іlДТрадиціЙНО -- ВЛаСНИ\1 КУТКО\1, ВЛаСНН:\1 \Л ібО\1 і В.ШС

ІЮЮ кров"ю ... так їм казали робити УІІС, УІ\1\А та ЗУ:\ДІ\ . 
І::>ув тоді в Чію:lt'о д.:.._ р Інан l'\1ук, був інж. 1\уронась, Та

рас Шпікула, Івuн Дужанський і десятки інн1их українських 

JІатріотів, що не тільки безкоштовно розвозили uвтами ншнн\ 

ноооприбулих .до Лмерики братіu на uіукшшя роботи, алР й да
вали їм по дорозі "ланчі", що за них .при касі мусіли витю·ати 

власні гаманці ... А їх~tіх витрат ніколи й ніхто їм не Іtовер
тав. Вони це робили для добра України. Цього факту в нрото

колі нашого відділу не зазначено, й, мабуть, жоден нротокол 

нашої союзавої громади цього в себе не зафіксував. І t~P :юв

сім правильно. Це висококультурне явище й незвичайно гу

манне становище старої нашої ем іr·рацїі цо новоприбулих .бра

тів, що їх .не добив Сибір, Картузька Береза, 1Їі збожеволілий 
дикар Азії Йосиф Сталін, ані творець ''Нової Европи" - німе• 
цький націонал- соціялістичний ідіот Адольф Гітлер. 

У моїй пам"яті залишився блискучий факт цоtюмоt·и <:тн

рої еміr'рацїі новій. Десь у грудні 1949 р. прийшов ранком до 
моr'о "руму" нри 1465 Вест Чікаrо Евню український чолов"я
га, що назвав себе Стенаном Куропасем, і заrtропонуван ме

ні сісти до йоt'о "кари" й поїхати з ним шукати для менР ро

боти. На його нропозю(ію я радо погодився. Моя дружин а 

Ольга, І'ероїня мого найкращого літературноt'о твору "ола
китні Троянди", нрацювала тоді в ОлсоІІ І)ш· 1\а:vнrані ·ш 65 
центів на І'одину й у нас не нросвічувало достатком. Ми бу

ли бідні й жили вбого, але .ми щодня молилися за Україну й 
Лмерику, що нас цо себе нригорнула й дала нам ·Можливість у 

себе жити й творити для України й Америки. · 
В автомобілі іІІЖ. Стенана 1\уропася я знайшов своїх 

давніх знайомих. Вони були в Чікш·о безробітні, як я. І{Р- бу
ли - д.:.._р Юлі ян Вас і ян, нрава рука полк. Коновальця, д-р 

Олесь Бабій, автор "І'уцульського Куреня" й культурІю-ос

вітній референт YL30, ташшовити й лослідник совстської J( ійс
ности д-р Ярослав ІІІу:--.н:")лда та ,vчитель І'енрик 1\ональ, що як 
не tюми.1яюсь, вчив у народній школі Стенана І~шщеру .1Іоfіи

ти Україну. 

І старий Р\1 іt'рант ін ж. l'тсlІаІІ КуроІІrН'І> нам ;~ав роботу. 
Оба доктори ІJОІ'ОДИJІИСІ) 'lа'\~ітати долінки в t 'ір('.іІ і1 J>обРКіІ ~~ 
цумати 11ро· укрuїнсь·киИ ресорджі:vtснт і t'O.'IOI' УкріІЇІІи в еві-



ФОТО УРЯДОВЦІВ БРАТСТВА Г:В. СТF:ПАНА. ВІДД. 221 УНСОЮЗУ З ЖОВТІ/Я / .Щj. : І' 

Зліва cmo.вmtJ: Іван Михальцевич - касир, д~р Семен Коч ій- трости<..:, Михайло Гіка~ий - рек. с.екр., 

ІІетро Куліш- предс., М. Ольшанський- заст. предс., Тарас Шпікула- фін. серк., Іван Карпа

тростис. Зліва сто.вт'Ь: Микола Думич - поряд., Михайло Рошко - надз. хворих, Марія Шпікула- по~. 

фін. секр., Олена Чуба - надз. хворих, Іван Арлинський-:- контролер, Михі;ійло Цісовський- контр. 



тові й політиці ... Ми, молодші, вибрали інший шлях. життя ... 
І ми пішли іншим щлях<;>м. ~ок.тор Васіян і директор Генрик 

Коваль вже не живуть. Ми ще живемо й думаємо так, як вони 

думали. Думаємо тільки про Україну. ~ . Подивляємо її, як 

вона відродилася. Як виросли на руїнах. України Симаненки, 

Чор~оволи, Вінграновські, Забашти та чудові Ліни сьогочас -
ної української літератури під: московською кормигою ... 

Цей позапротокольний. пасаж вміщую тільки для цього, 
щоб нова українська еміГрація, після свого 20-літнього побу

ту за морем, відвдячилася попередвій за її для неї безкорне
ний труд: і жертвенність. До послуг такого комітету подяки 
нової еміІрації попередвій - я стаю першим і ·ніколи. в покло
ні піонерам не буду на останньому місці. 

· Та повертаймось до книжки протоколів. r "Велика буває 
користь - писав колись літописець Нестор ~ від :науки книж

ної, книги показують нам путі і навчають нас.·~.~ . 
. Справи, що ними. цікавиться 221-ий відділ на шляху до 

свого сторіччя, ті самі, що існували досі. Це, головно, допо

мога Українській Правді та змагання за перше місце в дер

жаві УНСоюзу. r 

У КИЄВІ ХОЧЕМ ТРИЗУБА. J J 

Члени 221-го відділу УНС на протибольшевицькій демонстранцїі 

під час Тижня Паневолених Народів, що відбулася 16. липня 1966 р. 
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ФОТО УРНДОВТ(ІВ БРАТСТВА СВ. СТЕПАНА, ВІДД. 221 УНСО/ОЗУ З 1966 tP. 

Зліва . сидят-ь: Іван Михальцевич - касир, Михайло Ременюк - заст. предс., Петро Куліш - предс. 

Тарас Шпікула - фін. секр., Антін Кущинський- рек. секр., Зліва сто.вть: Дмитро Німилович -
контр., Агафія Фіца - надз. хворих, Михайло Банах - Прап., Марія Шпікула - пом. фін. секр., 

_.._,..... .. _ = Микола Думич - поряд., Олена Чуба - над з. х~орих, і Роман Мартинюк - конт. 
IМI'RIIi!!G , . ~-u..._ • _ ua 



Ось в протоколі з 10. січня 1960 р. читаємо: 
"1. Мих1;1льцевич пропонує дати піддержку дол. 50. ОО для 

НТШ в зв" язку із проєктаваним виданням кнИги про помордо

ваних, большевиками н~уковців, другий. його внесок: прийняти 

удеІ?жання одної української дитини з Польщі у школі, то-б-то 
4. ОО дол. місячно, або 48. ОО дол. річно. Др. П. Турула, дя

куючи за щорічні дотації для Наук. Т-ва ім. Шевченка, ста

вить внесок, щоб відділ УНС ім. Стефана став членом-добро

дієм Н. Т. Ш. 8 цей спосіб б:іде моrла бути створена відпо
відва фінансова база для науково-видавничої діяльности т-ва. 

Предсідвик зборів ri. Ф. 8асильоІ1ський піддержує внесок при
йняти .спонзорство одної дитини у школі в Польщі і піти на 

зустріч потребам Н. Т. Ш. П. Лучків пропонує підвищити да

ток для церкви св. Миколая до ~ 5. ОО дол. П. І. Карпа про
понує провести на Зборах, збірку на укр. дітей в Польщі .. 
Проведена збірка дала суму 33 . ОО дол. Збори висловили опі

нію, щоб до зібраної суми Відділ зі своєї каси доплатив реш -
ту, щоб ~ожна було покрити кошт~ споизорства також другої 
щтини в Польщі. Інж. Цімура говорив про труднощі удер

жання українських ,дітей в Польщі та про велике значенн~ по

мочі для них, П .. Кутько піддержує внесок,, що б наш відділ 

RОСИП ЛИСОГІР 
ГоловинА ПредсІдник 
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ФОТО УРЯДОВЦІВ БРАТСТВА СВ. СТЕПАНА ВІіlд. 221 УНСОЮЗУ :J 1968 р 

Зліва сtюАІІІt;Марtя шшкула-пом. фін. секр., Карло Крайник-рекорд~ с~кр., Петро Куліш-предс., Тарас Шпікула

фін. секр., Олена Чуба - надз. хr;юрих. Сrt1081ІІ'Ь зліва: Васил~ К_ушинський - · надз .. х~орих, 
Мих~йло Банах.- прап., Дмитро Нім·илович- контр., Іван Карпа- тростис, д~р С-емен Кочій- · 
тростис, і Мих~йло Р..Dшко - над з. х~орих. 



став пост1иним членом- добродієм ~- Т. Ш. ". 
"Із протоколу річних загальних зборів членства 221-го від.;. 

ділу, що відбулися 29. січня 1961 р., довідуємося, що "МІр. 
А. Стецюк пропонує, щоб збори ух1;3алили стипендію для сту

дентів в сумі 1,000. ОО д0лярів·. П: Ф. Васильовський вияснив, 

що справ а стипендії є добра Ідея, але її мусить обговорити 

дирекція 221•го відділу УНС та свій проєкт внести на чергові 

Загальні Збори". 

У протоколі з засідання управи й контрольно! комІсн 

221-го відділу, що відФулеся 14. січня 1962 І'·, подано, що 

"Прийнято закладовий фонд:· стипендійний 1,000. ОО доляр,їв , 
та обрано комісію д.nJІ вироблення правильника Стипендійного 

Фонду в слідУючім складt; n. n. І. Мих<,ільцевич, Д. Німилевич. 

М. :Канюк, та представники управи 221·го віддіЛу Ф. Васильо
нський і Т. Шпікула''. 

І хQч предсідвик 221-го відділу УНС пан Филип Васильов

ськИй добре сказав, що справа стипендії є добра іде.я, але 
фактично вона не знайшла ширшого відгомону серед: членів 
нашого відділу. Цю ак утну справу відлежено "ад :калєндас Г'ре

кас", пущено в синій простір часу, щоб вона, можливо, ніколи 

до членства 221-го відділу не поверталася. 

Але вона, як заплакана зозулина дитина 221-го відділу 

УНС дуже часто до нього поверталася. Повертал~ся, щоб 

братство св. Стефана дал о :й право жити, а не лежати мерт-
. . . ' .. 

вим реченням у вІДдІловому протоколІ. 

Хрч Комісія "правельника" Стипендійного Фонду давно 
була обрана, в протоколі річних ,загальних зборів братства, що 

відбулося 26. січня 1964 р. 1читаємо таку нашу суспільну га
максойку; 

"П. '1 Uпікула просить вибрати 3 членну Комісію Стипен
дійного фонду. 1 У дискусії брали участь n. Матвіїв, Рошко, 

Яворський. П. Куліш Петро ставить внесок на замкнення дис

кусїі. Ue внесення одноголосно nринято". 
У дальшому текt.;·rі протоколу читаємо, що "n. Сенчишак 

пропонує щоби остаточно .полагодити справу стипендійного 
фонду в сумі 1000 долярів і призначити для студіюючої моло .... 
ді, бо самох1;3альба нічого не дає. Півночасно він пропонує 
що би на народні цілі признати не 378 долярів а 780 долярів. 
Пощо заморожувати гроші, коли і так вже відділ має на сво
йому канті 27 тисяч дол ярів, але під :голосуванням внесок п. 
Сенчишака перепадає. Рівночасно ставлено внесок щоби всі 
гроші призначені на допомогу організаціям передати на дім 
старців, цей внесок перепадає. По вичерпанню дискусії п . 
Петро Кул\ш голова управи дякує всім за участь в зборах 
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Члени Ділового Комітету Шевченківських .Святкувань у Чікаf'о, що його очолив Тарас Шпікула. 

На побудову пам" ятника Тарасові Шевченкові у Вашінf'тоні Комітет зібрав тодl в Чікаf'о 30. ООО 
долярів. Погруддя Великого Кобзаря на цьому фото виконав скульптор Петро Осташ, член 221-го 

відцілу . 



рівночасно просив приявних, взяти участь в академії 22-го 

січня, яка зараз починається в Шопен школі. На тому загаль

ні збори закінчено". Так подав у свому звіті з 25. січня 

1964 р. секретар Зборів Ременюк про перебіг Річних Загаль
них, Зборів 221-го відділу УНС, що відбулися в Чікаr'о 26. січ

ня 1964 р. 
Маловажні справи в нашому союзовому середовищі пола-

годжувано швидко. 

Ось у протоколі братства св. Стеnана з 10. січня 1960 р. 
читаємо, що "п. Д, Німилович поставив внесення, щоб під-: 

вищити платню касира /Івана Мих~льцевича/ на 5. ОО дол. мі
сячно. Внесок був прийнятий Зборами без спротиву". 

Найбільше місця в протокольних .книгах присвячено спра· 

ві приєднання до віддІлу нових членів. На всіх .зборах ,ЦІV 
справу якнайдовше обговорюють. ·Виступають із промовами 

найкомпетентніші члени. 

У протоколі з 29. с.ічня 1961 р. читаємо: 
"П. Васильовський зазначив .У своєму звіті, що почина

ється рецесія, багато. людей. стає б~зробітними, досить людей 

в цьому році взяли переступні листи, а 12 членів померло. 

ХОР,. •о НІКОЛИ НЕ 8/ДІІОВЛRЄТЬСІІ 

ВІД ГРОМАДСЬКОЇ PfJБOTH 

В ідомий чікаrський мішаний хор "Славута", під в прао
ною диригентурою д- ра Я. Кокорудза, під час свого 
висту11у на літературному вечорі з нагоди 35-річчя лі
т~ратурної творчости Т. Курпіти. На тлі хору говорить 
віддании·славутич і член FJратства св. Степана Т. Кур
ІІіта. 
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З ЮВІЛЕЙНИХ СВЯТКУ В АН ь· УНС R ЧІ КА (О 

Дня 8. линня 1962 р. відбувся в Чікаго День Українськ<;>
r'о ~Іародного Союзу. Промовляє головний предеі,п~ник 
УЧС Иосиф Лисогір, біля ньоr'о сидить Тарас Ш пік у л а, 
І'олова Окружного Комітету Відділів УНС в Чікаго. З бо
ку стоїть Олесь Бабій, український ноет і діяльний член 
Українськоr'о Ре.сорджименту. 

в в 



ФОТО УРНДОВПІВ БРАТСТВА nR. СТЕПАНА, В!Л.Іl. 221 УНСО/ОЗУ В ЧІКА(О 

ЗАіва скдJІт": fв~Ji Михальцевич- касир. Михайло Гікавий- рек. секр., Іван Дужавський- заст. 

предс., Филип Васильовський - . предс. Тарас Шпікула- фін. секр., Іван Карпа- тростес. 

Зіва сто.вт-ь: Марія Шпікула - пом. фін. секр., Агафія Фіца - надз. ·хsорих. 

Зліва дру~ий ро~~д: сто.вт-ь: Григорій Кулакевич - прап., Іван Сапач - надз. хеорих, Михайло Канюк -
контр., Василь Музика- тростис, . Андрій Іванюк - надз. хsорих . і Микола Думич -поряд. 



Однак, щоб втримати стан 221 Відділу в першу чергу прис

лужився фінансовий секретар п. Тарас Шпікула. ··Докладчик 

Шпікула підкреслює, що треба заступити вибувших членів но

вими членами, при цьому напам" ятновує некорисні зах<;>ди де

котрих членів, котрі бажаючи відійти з відділу, подають неп

равдиві мотиви. Він заапелюз ав до присутніх ладавати адреси 

тих. родин і осіб, що не є заасекуровані в УНС з ціллю при

єднання до 221 Відділу. Подав, що мав понад. 150 телефоніч
них. розмов, полагодив понад 300 коресПонденційниих.листів, 

вислав понад 700 повідомлень та 50 неділь у звітному році ін
касував членськівкладкита їздив по х~тах.до тих.членів,що 

довший час залягають з вплатами членських, вкладок. На кІ
нець, п. Т. Шпікула закликав членів цікавитися більше пра -
цею відділу, зголошуватись до услуг Управи, х<;>дити на Збори, 
піДвищувати свої убезпечення на вищі суми". 

На ,юдібну тему говорив предсідвик 221-го відділу УНС і 

на Річних. Загальних .Зборах, що відбулися 26. січня 1962 р. 
Протоколянт М. Гікавий нависав у протокольній Книзі та

кий зміст промови п. Ф. Васильовського: 
"Предсідник Управи п. Ф. Васильовський підкреслив, що 

що дає вже звіт про свою діяльність, як предсідвик 221-го від~ 
ділу УНС іНа протязі 25 років. Подає, що в минулому році по
мерло багато членів, а: деякі члени взили переступні листи до 
інших. відділів, спеціяльно для того, щоб збільшити членство 
відд;ілів для вибрання делегатів на Конвенцію, або для того, 

щоб бути вибраним на Конвенцію, а при тому rоблять самі со
бі кривду, бо не дістануть допомоги, яка їм належитьt.;):! з 221-
го Відд~лу. 221-ий Відділ найкраще стоїть з усіх інших .Відді

лів ·в Чікаr'о, бо дає допомоги тим всім членам, що дають свої 
внески на випадок хІ;Jороби і т. п. Дітей треба навчати до жер-

Наші 1/?СJJаїнс'Ь?Сі соловей'і(,и, що .навіm'Ь ЗUJrt(J :а при~адцюm'Ь весн11 • •. 

ЧіІ\(!J'rt)І\ІІЙ жіночий хор ··чайк(t''. від дирt1І'f'нтурою еві
ВОЧОІ'О ct"'pLIЯ \1ИСТКИНі \1 иросі J' а.1аН ~ ІНО ЗLJ ХОПЛЮС СВО
ЇМИ вист~·rtа\1И вею ч ікаІ·еьку Україну. 

оо 



твенности на народні ЦІЛІ і щоб вони самі за себе платити за 
членські вкладки, якщо мають на це засоби і змогу. 1962 рік 
є конвенційний, а тому кожний член відділу мусить бути ор

ганізатором 221-го Відділу. В УНСоюзі є найкращі поліси. 
Треба повідомляти про новонароджених дtтей. Тому, що є ве

лик і залеглості на невплачені членські вкладки, треба точно 

платити. Мусимо собі помагати в укрd1нських, справах. а не 

покладати надію на чужих. а спеціяльно на конr'ресменів, се

наторів, які нас хІ;Jалять лише для" того, щоб дістати наші го

лоси при виборах, Дав пояснення, хто має право бути вибра

ним на 25-ту Конвенцію УНСоюзу і радив вибрати таких .деле

гатів, які на це заслужили. Делегати на 25-ій Конвенції ма

ють вибирати урядовців до Централі УНСоюзу. А що в Цент.-:
ралі У]-1Союзу може і будусь небажані для нас урядовці, та 

про те це не залежить від: нас. Під кінець звіту п. Ф. Васи

льовський зазначив, що проти нього ведеться фальшива про

паганда, про його коншакти зп. ~Куропасем ''. 
Про "небажаних .для нас урядовців" в Централі УНС і про 

"коншахти." Ф. Васильовського зп. Куропасем нічого більше 

з протокольних кних. 221-го відділу не довідуємося. Знаємо 

тільки, що на заклик Ф. Васильовського; щоб делегатами на 

25-ту Конвенцію УНС були вибрані найзаслуженіші члени 
221-го відділу, членство своїми делегатами вибрало Інана Ми

х~льцевича, Марію Шпікулу, Мих~йла Канюка й Петра КуліШа. 

Дня 29. січня 1962 р. Правління 221-го Вщділу у Н С 
одержало листа від :свого предсідвика Ф. Васильовського, що 

він, після 25-літньої служби в УНС, зрікається головетва в 

Братстві св. ·Степана. 1 Що спонукало амбітного предсідника 

~ :21-го відділу залишити своє тверде й гірке крісло для свого 

заступника, Петра Куліша - знає 'ТІЛЬКИ вс~вишній Господь' 
Филип Васильовський і, можливо дехто з ф'інансового секто
ра нашого відділу. 

Протqкол місячних ,зборів членів 221-го відділу з 22. лю
того 1962 р. ·справу предсідвика Ф. Васильовського знову ак
тивізує. 

"П. Шпікула відчитав лист до п. Ф. Васильовського Упра
ви 221-го відділу в справі його резиrнацїі з предсідателя на

шого відділу, а пані Марія Шпікула відчитала відповідь п. Ф. 
Васильовського на лист Управи, шо .до його резіrнації. П. 
Самиця жадає прочитати лист п. Васильовськог.о по україн
ські. П. І. Арлинський заявляє, що п. Васильовського зіr'но
ровано не вибравши на 25-ту Конвенцію УНС, а вибрали мень
ше заслужених. для 221-го відділу. : f. Мих~льцевич підкрес

лює, що не є поважний закид:п. Васильовського, що деякі 
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члени Управи не голосували за ним та що Васильовський вис

ловився зневажливо про членів 221-го відділу." 

У протоколі з Річнhх ,Загальних ,Зборів, що відбулися 20. 
січня. 1963 ·р., знах<;>димо знову відгомін цієї смутної для со-

~ . 
юзово1 громади справи. 

"Предсідвик п. Д. Німилович вияснює, що п. Ф. 'Васи

льовський зрезиr'нував з головетва тому, що його не вибрали 

на конвенцію УНародвого Союзу в 1962 р. ". 
Чи так воно насп~вді було - ні Ф. Васильовський, ~і 

Івзн Миха.r.ь~свич не х<;>чуть дати власних, коментарів. У на

шому громадському житті - це закорінене явище й всякі ко

ментарі на цю тему злишні ... 

КАЙЗЕР ДВАЛ ЬДСЬКЕ ЧУ ДО 

УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТЕХНІКИ 

Українська дерев"яна церковця на nередмісті Львова 

що її з закутин rалицької Волости сnровадив nід Львів 
rалицький митроnолит Андрій Ше nтиц ь ки й 
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Там, де є щось живе бувають нурти. Але нурти існують 

на це, щоб порушувати й удосконалювати живе. Жоден нурт 

небіжчика не зворушує .• Він призначений тільки лежати ймов
чати. 

Іван Михальцевич, касир 221-го відділу УНС в ЧіГ'ако, жи

вий і любить живо говорити 

У протоколі з засідання Уnрави й Контрольної Комісії 

221-го відділу УНС, що відбулося 17. листопада 1963 р., зна-· 

хQдимо такий його чорний нарциз: 

- "Звіт з приводу 70-річчя Свободи зробив л. Т. Шпікула 

та підкреслив, що Свобода весь час обороняла українські 

справи яка обходить в 1963 р. свій ювілей, а УНС в 1964 р. а 
тому 221-ий відділ як найбільший відділ має цей ювілей в цим 

році відповідно відсвяткувати і заповнити салю на 300 осіб. 
п. І. Михальцевич висловився. що не має квестїі що ми Сво

боду шануємо, а тuму і більшість була за тим, що Свободу 

УНС разом урочисто відсвяткувати великим концертом і зро
бити виставку усіх, видань "Свободи", але головній урядники 

цьому спротивющся, а тому він. не піде на бенкет, а білет і 

три аплікації нових, членів відішле до Головної Управи УНС . 
Органі.затор В. ·Гірняк апелює, що в ім"я "Свободи" п. Миха

льцевич зробив ревізію своїх думок, 'бо він є урядник найбіль -
шого віддWІу а головні урядникИ УНС не є всі злі і вони є пе

реходові в УНС. Рівнож висловилися інші присутні в справі 

цього бенкету, а на прикінці п. П. Куліш закликав присутніх. 

купити білети і піти на бенкет "Свободи". 

І касир 2 2 1-го відділу УНС в ЧікаГ'о напевно зробив реві
зію свого становища тільки Протокол цього не зафіксував. А 

шкода. Була б ще одна лекція, що нервами нічого не будуєть

ся, а обдуманою спокійщ>ю мислю, християнським підходом до 

справи та ІІІевченківським "братолю.бієм" .... 

Великі роковини Батька Тараса Іllевченка Братство св. 

Степана чесно вшанувала: пожертвувало 100 долярів на побу
дову Йому пам"я;гника у Вашію~тоні, взяло масову участь у 
великому концерті, що його улаштовував у ЧікаГ'о Шевченків

ський Комітет nід проводом Т. Шпікули та деякі його члени 

бр;али участь у віделоненю шtм" ятника слави "Українському 

Гарібальді" з Маринець у Ваші:tІГ'тоні, що його довершив ко
лишній президент ЗСА Д. t\йзенгавер. 

ЧікаГ'ське 150-річчя з дня народження Шевченка - принес

ло на побудову Йому пам" ятника у столиці ЗСА 30 тисяч до
лярів. ЧікаГ'о знову показало, Що воно вміє· та чого хQче ... 

Це був великий осяг духQвих, вальорів, тру долюбивости, 

самозабуття й організаційного мистецтва фінансового сек

ретаря ~21-го відділу УНС - Тараса ІUпікули та його коміте

тового штабу. 
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Що Тарас Шпікула любить працювати - зна:vодимо ·багато 

тверджень у протокольних.книгах, Ось Мих~йло Гікавий за

нотовує в 1963 р. таке: "а опріч того він виконував слідуючі 

уряди в організаціях .в 1962 р.: був головним радником УНС, 
предсідвиком дирекції дому відділів Українсько'Го Народного 

Союзу в ЧікаІо, Предсідвиком Окружного Комітету відділів 

УАС. Заступником предсідника Ліr'и американців українського 
пох<;>дження. Предсідвиком ІUевченківського ділового Коміте

ту та Головою комітету ПОJ\~Qррнів геfІерала Івана Омеляно

вича - Павленка і про чі обов"я~ки" ... 
Далі не цитую. Для однієї ·людини думаю, досить громад~ 

ського навантаження й досить доказів, що Тарас Іllпікула гід• 

ний бути не тільки головним .радним Uентралі Українського 

Народного Союзу ... 
Таких Шпікул українська нація породжує дуже мало. І то

му дуже мало про нас знає вільний світ .•. 
Я, як фабричний робітник і член 22 ~-го відді~у, пожерт

вував у ·великому 'Гаоасовому 1964 році тільки lb долярів на 
пам"ятник для Нього у tіашшІтоні та написав на Його честь 
дві n<'езії. Перша була поміщена в програмі Чікаr'сь.кого Шев
ченківсько'Го Концерту й її чудово віддеклямувала добра міс

цева акторка й жінка помітної зверх~;~ости пані Лілея Цепинсь

ська. 

Для історії нашого відділу подаю повний текст тієї Поезії: 

ТеоАОР КурnІта 

·v ПОКЛОНІ КОБЗАРЕВІ 
Вже літ 150 пройш.'Іо в нестримний час 

Як, під тужливий шум козацької тоrю.1і, 

flрийшЬв -з Мори:ttців він, аби, ІІL"JрЯLІіfх, HJC 

Вести крізь кров-. і см~рть до ІІранди і до Но.:аі. 

Не з.1ато й сере~ро та радість гордих слав 

Го~ПОДЬ Йому ЛOKJlaB На серце розпростерте, 

А дав йому той дар, що Сіtнові Він дав: 

Терпіти за народ і за народ nо~ерти. 

Car.s. Бог з ним говорив і янгольськ/ім кри.1ом 
ЗамІнював його слова в мечі' двосічні 
f ше як вівці пас чужі він за се"лом, 
То рвався ДО стовпів, ЩО nідпирають вічність. 
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.Він вічно вічним жив з-під його пера 

Сn.1ивав наш гострий бі~1ь, заміне.ний в рубіни, 

І де він не бував - все шуми чув Дніпра 

Та в...1асне серце рвав терпінням України. 

fІізНаВШИ царСЬКИЙ .НИЗ, ВіН К ІИІ<UВ ..1.0 ВСрШНІ1, 

Кричав до душ Г.lІухих. що віра ·В них .пог()с.l~, 

Щоб з жару і руін будили Батурин 

Та нищили вогнем шляхи на Пtреисшн 

ЗаслухаНІий у біль і північну ГР('Зу, 

Він .івав увесь народ в єдинодушні лави, 

Щоб з ·попелу і сліз підніс він свій три3уі) 

І черпав творчий гнів із чашки Свяwс.1авн. 

Усе його життя -- терпіння за усіх, 

Бея молодість в тюрмі, без с.1ів і без o.1•1atu\ 
І хоч ·сліпив його Сіібірський чорний сніг, 

Нін кликав у nурзі: Мучуся, та не каюс1J ... 

}Ік tюрог тьми і пут -- ненавидів Москну, 

І llo .і руйнувала Січ і n ред.кі в заповіти ... 
І хо•І закутий був --- гри1мів до наших нух: 

І>uрітl'ся, брати. і кайдани порвітс~ 

Ввійшовши нам у кров, лишив він грізний свj1 

Незламний, мов граніт, живий все t нестертий, 

І в спадку нам .пишин свій сильний "Заповіт'' 
I.Uo, де б ми не були, він не дає нам вмерти. 

І вмерти нам не да~ть велики·й д.ух жаги 

До волі смітлих брам, зак.1ятий в йuго книзі. 

Хоч в ярма нас кують і б'ють нс1с вороги 

Та nророкують смер"Fь нам наші рідні Кизі 

Ми Жіітимем, як він, великий наш Тарас. 

Володар .наших мрій і туги зрілий овоч, 

Бо на сторожі він постав;..tв бі.1я нас 

Безсмертне, як він сам, своє воrненнс. с.~ово. 

Живи, nророче. нам. Тн з нами все і наш 

І~артуй нас і веди на зустріч xмapo.lo:\t~'. 
Твоє святе і}І'я, :-vt.oн другий отченаш. 

Шеnтати:\tеш. іі.1учи звитя.жця:\tИ .J.u.J.o,н·! 
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На свято відслонення пам"ятника Великому Тарасові в 

столиці вільнuго світу я написав поезію та передову статтю в 

кольоровому виданні "ЧікаІських. Вістей", що їх .я реда(ував, 

фінансувала ЛіІа Американців Українського Походження, а 

платив руками мrра Володимира Ничая, мого стопроцентового 

друга й приятеля, знову, виконуючий обов" язки президента 

ЛіІи, -невтомний Тарас Шпікула, фінансовий секретар нашо

го відді.~іУ. 

Ось ці тексти, що їх фотоІрафуємо з тієї ч1каІської га

зети: 

П' !J. ПАМ'ЯТНИКОМ У ВАШІНГТОНІ 

МОВ ГЕАБ НЕЗКОРЕНОГО СВІТУ. 
І СЯйВО СОНЦЯ У ІМЛІ -
СТОУШ ІЗ БРОНЗИ ТА ГРАНІТУ 
НА ВАШІНГТОНОВІй ЗЕМЛІ ... 
ЖИВИй ТИ ТУТ. ТИ ВТІК ВІД КАТА, 
ЛИШИВ ДНІПРО І ЧИГИРИН, 
ДЕ Б'ЮТЬ В ЛИЦЕ ТЕБЕ БАйСТРЯТА 
ЧУЖИХ І РІДНИХ КАТЕРИН .. ~. 
ТАМ СОРОК ЛІТ ТИ КЛИКАВ: ВСКУІО? 
І БАЧИВ КРІЗЬ НІМІ СТБПИ, 
ЯК З МОСКАЛЕМ ТЕБЕ ФАЛЬШУІОТЬ 
СВОУ ВИШИВАНІ ЦАПИ ..• 
СЬОГОДНІ ТИ МІЖ НАС ... ТРИВОГА 
ЗІйШЛА З ПОХМУРОГО ЧОЛА ... 
ЧУЖА ЗЕМЛЯ ТЕБЕ, ЯК СВОГО~ 
У СЯйВО СЛАВИ ПРИйНЯЛА. 
ТОЖ СЛАВСЯ НАМ І «ЗАПОВІТОМ» 
ШМАГАй І ЗІРКОЮ ЗОРИ, 
ТА БРОНЗОЮ ДО СЕРЦЯ СВІТУ 
ПРО У.КРАУНУ ГОВОРИ! 

Т. Курпіта 



І 
І 
І 
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Ш!~lli\U~Ш~~ 
~Ш~ШJШ 

Ло6ущова пам ятника Шевченковj в Вашінrтоні 
- це не лише один із найбільших ку.1ьтурно-полі

ти.чних уопіхів української еміrрації в ЗДА, але ~ 
·nроречисти.й доказ, що український .те.кст нашої 
·боротьби за волю стає в світі за,гальнозрозумілий 
і світJJяне обличчя нашого Гарібальді з Маринець 
оланрилося в столиці вільного світу символом 
людської -боротьби За Правду .та засЯJІо -бойовиld 
прапором всіх паневолених 1Vюсквою народів. 
Через Шевченка св.і:r пізнає нас, хто ми, яких 

~атьків, ки-м, за що за·куті. 
У 1961 р. прези!дент Кеннеді слушно заявив: Та

рас Шевченко С·клав багатий- внесок до культури, 
не тіль·ки України, що її так ·пристра·сно JІюбив і 
вимовно описав, але цілого світу. його твори е 
ЧУ'довою частиною нашої іс•·оричної спадщини. 
Москалі творів Шевченка. ні.коли не любили і 

досі не люблять. Вони знають, що він їх ворог чи

сло один, що яr<би не він, -- не було би України, 
Визвольних Змагань, Львова, Хусту, Українського 
Підпілля, ні теперішньої їхньої моро.ки з діяльні
стю української еміrрації. 
Але вони не маю,-ь із Шевченком виходу. Хт6 

має Шевченка - той має Україну - твердив ко
лись Ленінові Скрипни·к і червоний московський 
шовініст наказав воз'єднати Батька Тараса. І во
з'є~нали. За ціну України дали українцям пофаль
шоваНОІГО. Шевченка. Зробили з нього знечуленого 
ра,ба атєчества чужого, безбожника і предтечу 
ІМосковського больш~визму. І гомоніла Україна, 

довго гомоніла . . . ... ТрИмаючи в своїх лапах 
Україну, ·Вони зму;шені талерувати Шевченка. 
Це, що відкрито в Москві пам'ятни·к Тарасові, 

свідчить ясно, що вона ля.кається завтрашнім 
;\'країни, що вона це робить із ненавис:rи ta жаху 
'Перед ·силою його слова, перед революційним про-
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ти московським мечем його во·гненного . сЗаповіту». 
Перед тим, до чого кликав і за що карався Вели
•КИЙ Кобзар України. 
Та живо·го і правдивого Шевченка ми при·везли 

з ~обою в своїх серцях і приміщуємо його в Ва
шінrтоні. -~ід. сьогодні вІн стае тут амбасадором 
вільної України і звідси говорит.и:ме про її правду. 
Він на це вели.ке становище має найкращі ква.піфі
каціі, бо ніхто. в історії УІІ<раїни не признавався 
JJ сво~й ·любові до рідноІГо краю так, як він: 

Я так її, я та.к люблю 
Мою УІКраїну убогу, 
За неї душу погублю. 

Відтепер пам'ятник Великого Тараса в велиюи 
столиці говоритиме, що баrнети, якими обсаджена 
Ухраїна, видніють у В'єтнамі й Ля-осі, що червоні 
~а"Танинські сили, яІІ<і похлонуля пів Европи, наці
лили свої дула на Злучені Держави, що за ідею, за 
Rку він карався і помер - сьоrодні вмирають аме
риканці по всьому світу. Звідси проситиме допо
иоrи Україні. 
У день від,слонення його пам'ятника в Ваші&rто

ні КЛОНИМО .перед НИМ (ОЛОВИ і ТЇШИ'МОСЯ, ЩО наш 
Шевченко з нами. 

До 1968 р., що ним замикаємо ро зел ід протокольних книг 
Бритетва св. Сте11ана, його дія.1ьність ніхує прикмета мину
лих десятиріч, років постійної допомоги паневоленій батьків
щині та праці для добра Батька-Сою:Jу .. 

'Цо наш відділ любив і любить все, що українське, хаИ ІІО
служить звіт Т. ІІJпікули про ножертви нашого відді.1у на на
родні цілі впродовж його дотеперінІнього існування. 

За 60 літ пожертвована на: 
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РОЗХОДИ БРАТСТВА ЗА 60 РОКІВ 
110 кінець 1968 р. 

Нкладки до УНС за членів і канц. видатки 
Доnомога nотребуючим членам братства 
К<>шти nохоронів членів братства 

На церкву й школу св. Миколая в Чікаго 

На церкву св. Йосифа в Чікаго 
На Дім Відд. УНС в Чікаго 

На укр. цілі в Чікаго і в Америці 

1,191,497. 48 
23,448. оо 
14,689.95 
2,291. 12 

255.00 
l ,885. оо 
І ,949. 09 

140.00 
212.00 

На Православну церкву св. Володимира в Чікаго 

!!а укр. Сиротинець у Америuі 

На УІ<І<А 

На nотерnілих від nовені в Україні 

На укр. ст у дентів в Евроnі 

На nолітичних в" язнів в Евроnі 

На Укр. Фонд в часі Незалежности України 

На "?ідну ~колу" в Україні 

На nросвітні цілі в Україні 

На ЗУАДК в Америці 

На укр. Кале,І:W< в Стемфорді 

На укр. Семинар у Вашінгтоні 

На Дім старців в Слотсбургу 

На Амер. Червоний Хрест 

На nресовий фонд "Свободи" 
На nресовий фонд "Веселки'·' 

На Союзівку 

Иа укр. Інвалідів 

!-Іа АБН в Чікаго 

На СУМА дім і оселю 

На Пласт в ЧікаГо 

На Укр. Музей в Чікаго 

На Укр. Університет в Німеччині 

На УПА 

На НТ~ в Америці 

!-Іа Катедру Українознавства 

На Пам"ятник 1Іевченкові у ВашінГтоні 

На Лігу АУП в 'Ікаго 

!-!а КОДУС 

На укр .. радіові nередачі в Чікаго 

9 fj 

І ,061. ОО 
469.00 
230.00 
130. оо 
565.38 
170.00 
155.00 

1.380. оо 
340.00 
105.00 
220.00 

60.00 
230. flO 
195.00. 
156.00 
560. оо· 
225. оо 
545.00 
245.00 
445.00 
280.00 
[ 65. оо 
275.00 
100.00 
135.00 
210.00 
50.00 

[50. оо 



На r~оюз r\~rь~·ншців Дrржав:ІИків 

На Ko\1ir~r rІон~вол?ІІИХ Чароці в 
100.00 
30.00 
25.00 

600.00 
288.25 

На видання УкраїнськоІ ~~нциклоrІРдії 

~ен r за уживання залі 
8ра rськ і npanopи 

РозхJди за 60 років І ,246 ,262. 27 дол. 

Фінансова І'ОС'l()Царка ~а 60 років існування 22I-ro Віццілу УНС: 
Прихід ........... · ...... · ....•.............• І ,270,546. 98 
Розхід: ....... ~ ......... ~ . . . . . . . . . . . • .... І ,246,262. 27 

\1айно Відцілу по кінець 196-8 р. . . . . . . . . . . . . . 24,284. 7І дол. 

ДВІ ПРАВІ РУКИ ФІНАНСОВОrО СЕКРЕТАРЯ ТАРАСА 

ШПІКУЛИ 

Маруся Шпікула 
довголітня невтомна поміч
ниця фінансовоr'о секретаря 
221-го відділу УНС, заг(lль
.ю членством люблена дру
жина ГОЛОВНОГ'О p(lДHOJ·o УНС 

Тар ас (і Ш 11 і ку ли. 

tnn 

Іван Михальцевич 
довголітний обов'язковий 
касир ~ 2I-r'o відділу УНС , 
ЩО ЗН(!Є, де і ЯК ЛЬОКуВаТИ 

відділові гроші, ·щоб вони 
приносили славу членам 

та укриїнській crtp(!Bi. 



Це п1 рні числа, але ск ільки у їхній з~1 іст вложили своїх 

сердець і с.1 ів та за ход ів ті, що про необх tдн і сть тих проя

вів української 11равиці думали ... /~Р були вийняткові люди , 
що стояли в проводі нашого ві,Lщілу, і які досьогодві не діж

далися від нашого союзоного членства найменшого слова по

дяки. 

А їх треба хоч частково у цій книжці вшанувати. Тому 

для їхньої слави наводимо їх1;1 ій реєстр: 

ПРЕДС ІД НИКИ 221 ВІДДІЛУ УНС В ЧІКАГО 

Михайло Жидовський 
Іван rвоздь 
rнат Ничай 

Микола Шабаrа 

Тимко Кривов"яз 

Петро Мотало 
Іван Карпа 

Макар Васильців 
Іван Чучман 

Дмитро Гой 
Мартин Барабаш 
Михайло верзак 
Филип Васильовський 
Петро Куліш 

1909-1910 
1911 
1912 
1913 
1914 і 1922 і 1926 
1915- 1916 
1917 й 1920 і 1932- 1934 
1918 
1919 
1921 
1927, 1929-1931 й 1935- 1938 
1923 - 1925 - 1928 
1939 - 1958 
1959 -- Н)68 

ФІНАНСОВІ СЕКРЕТАРІ 

Оо Микола Струтинський і 
М. Бабій 
Ісидор Костюк 
Дмитро Кривий 
Тимко Кривов"яз 
Іван ra йович 
Ілля Шп і ку ла 
Яків Квачан 
Василь Лоняк 
Петро Лучків 
Тарас Шnікула 

1908 
1909- 1910 
1911 
1912 -1913 
1914- 1922 і 1927 
1923 - 1925 
1926 
1927 - 1928 
1929- 1930 
1931 rюс ьоrодн і 

Марія Шпікула - поміч. фін. секр. 1949 rюсьоrодні 

1 о j 



1\ ·\ с 11 і-> 11: 

Андр і й Гащак 

Петро Мотало 

Дмитро Кривий 
Михайло Яворський 
Іван Семчук 

OcтarJ Бабій 
Василь Дубас 

Іван Драй 
Григорій Чикало 

Іван Чучман 

Ярослав Бас 
Дмитро Кузьма 

Онуфрій Ду дчак 

Олекса Любас 
Дмитро Максимюк 

Іван Михальцевич 

1908 
1909-1910 
1911,1913 і 1915 
1912 
1914 
1916 і 1918 
1917 і 1920 
1919 
1921 
1922 
1923 - 1932 
1933- 1938 
1939 - 1940 
1941 
1942 - 1954 
1955 до сьогодні 

РЕ КОР ДОВ І СЕКРЕТАРІ 

Іван .Гайович і Михайло Городецький 1908 - 1912 
Казимир Баr'ачин 1913 
Кирило Доскоч 1914 
Дмитро (ой 1915 і 1917 
Іван КарІІа 1916 
Михайло Онищук 1918 і 1921 
Василь Чеr~іль 1919 
Осип Козак 1920 
Ілля Шпікула 1922 і 1923 
Петро ІJуральчук 1924 
Роман Бойко 1925 - 1926 
І,ригор 1Іикало 1927 - 19:30 
;_. р СР-мен І\ очі й J 93 J 
Насиль ~оняк 1932 
Тимко 1\ривов" Я3 1933 1936 - 1938 
Ілля ІІлетяк 1934 

і О:! 



ГриІ'ОР Білецький 
Стеnан Куроnась 
Петро Лучків 

1935 
1939 - 1940 
1923, 1924, 1941, 1942 

Михайло Баран 
Стеnан Коцелко 
Михайло rікавий 
Карло Крайник 

1943, - 1949, 1950, 1951, 1952 
1953 
1954- 1967 
1968 

С Е К Р Е Т А Р І 221 В І Д Д І Л У 

що nричинилися до його зросту 

О. Микола Струтинський 
Михайло Бабій nриєднав 
Ізидор Костюк 

зорганізував відділ 

Дмитро Кривий 

Тимко Кривов" яз 

Іван rайович 
Ілля Шnіку ла 

Яків Квачан 
Іван rайович 
Василь Лоняк 
Петрn Лучків 

Tapat:' Шnікула 

1908 році 
1909-10 
1911 
1912-13 
1914-22 
1923-25 
1926 
192 7 
1927-28 
1929-30 
1931-68 

Багато nричинився до зросту Відділу 

зо чл, 

48 
23 
72 

144 
90. 
13 
12 
33 
22 

1814 

орг. УНС Дмитро Білецький та такі урядовці й члени: 

Дмитро Білецький приєднав: 1949-54 725 
Анна Васильовська 1949-61 216 
Стеnан Куроnась 1949-52 73 
Дмитро Максим"юк 1950-54 ЗJ 

Олекса Любас 1949-50 24 
Іван Михальцевич 1957-68 36 
Дмитро Той 1949-52 19 
Андрій Іванюк 1959- 12 
Катерина rульчій 1952-54 15-
Стеnан Коцелко 1952-56 10 
МикоЛа Сенчишак 1954-56 10 
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Іван Іванчук 

Петро Куліш 

Дмитро Німнлович 

Михайло Загасвич 
Теофіль Ольшанський 
Борис Шевченко 

Микола Денисюк 

Стефан rавриш 

Іван Сапач 
Іван Бурд(іш 

М. Дербуш 

Михайло Канюк 
Михайло rікавий 
Ону фрі~ Ду дчак 

1949-50 
1962-66 
1954-58 
1949-50 
І963 
І962 
І962 
І965 
І959 
І959 
І959 

1962 
І959 
І95І 

7 
14 
4 
6 

20 
3 
3 
3· 
4 
2 
2 
І 

2 
І 

За 60 років разом приєднано: . . . . . . . . . 3546 

З о р r а н і з о в а н о . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 3 5 46 

Відійшли, померли і пер. листою та виключені . . . . . . . . . 1764 

Померли впродовж 60 років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 

Відійшли з пер. листами і виключені . . . . . . . . . . . . . . . . . І46І 

Ра з ом .......... І764 

Число членів з кінце'Vt І968 р. 1782 
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УРЯДОВЦІ БРАТСТВА СВ. СТЕПАНА 

відд. Відд. 221 УНСоюзу в 1969 році: 

МихайJо Цісовський 
Михайло Ременюк 
Тарас Шпіку ла 
Марія Шпікула 

- предсідник 
- заст. предсідника 
- фін. секретар 
- заст. фін. секретаря 

Іван Михальцевич 
Карло Крайник 
Дмитро Н іМИJОВИЧ 
Роман Мартинюк 
Петро Куліш 
д-р Семен Кочі й 
Іван Карпа 
Михайло Рошко 
Агафія Фіца 
Олена Чуба 
Василь Кушинський 
Михайло Банах 
Микола Думич 

- касир 

- рекорд. секретар 

- контр. комісія 

" 
" 

- тростис 

" 
- надз. хворих 

" 
" 
" 

- прапорщи.к 

- порядчик 

РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ 

Тарас Шпікула 
Іван Михальцевич 
д-р Семен Кочі й 
Теодор:·Курпіта 
Михайло Ременюк 
Роман Мартинюк 
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Список цей неповний. Бракують ще імена тих, що сповня
ли завдання заступників преДсідників нашого відділу, бракує 
листа членів контрольних. комісій, тростисів - мужів дов і ря, 

відвідувачів xJ;Jopиx, х<;>рунжих. і порядчик ів. Це були і є люди 

великого душевного формату, що безкорисно стояли і стоят'"' 

настарожі правди й добра української .людини Заокеаном. Во

ни все робили й робЛять, "щоб жила Україна", щоб наш Укра
інський Народний Союз в рамах. УККА - був надалі квітником 

наших. національних. думок. 

Високо оцінюючи їх1;1ю працю для братства св. Степана, 

їх~;~ іх. імен не наводжу тільки через обмеженість місця та тех~ 

нічні труднощі. Славний Вінстон Черчил у сво_їй історії другої 

світщюї війни теж не подає всіх .прізвищ десятників і сотників, 

що проламали г·ітлерівський Атлянтійський Вал і зробили ЗСА 

провіДником вільного світу. 

Все ж слід: згадати, що своєю працею в нашому відділі 

впродовж останніх. 10 літ визначилися такі особи: І. 'Арлинсь

кий, М. Банах. І. Бурдаш, М. Гікавий, К. Гульчій, І. Дужав

ський. М. Думич, В. 'дмитраш, Д. Забіяк, А. Іванюк, О. Ду
дчак, М. Канюк, К. 'Крайник, інж А. Кущинський, Г. Кулаке

вич, І. Куньо, Г. Кутка, В. Лучків, В. Мартинюк, В. Музика, 

Д. Німилович, М. Ольшанський, М. і Ременюк, М. Рожка, І . 
Сапач, д.:....р Р. І. 'Смук, мr'р. 1 А. Стецюк, А. Фіца, М. 1 Цісов

ський і О. 'Чуба. 

В протоколі на 126-ій сторінці читаємо, що "п. Карпа під~ 

креслив, що 2'2 і-ий Відділ іде вгору, що на протязі свого -існу
вання дав до Централ і УНС ~::ю"vnника голови. радних. і кант
рольара і є найчисленнішим нщд1лом <..:оюзовим". 

Д-р Семен Кочій увесь ріст відділу завдячує виключно 

великій самопосвяті Тараса Шпікули.· Тарас ІUпікула говорить 

доктор- віддав себе нашому братству. Він не мав молодости. 

З дружиною Марусею вже 20 літ присвячує кожну неділю на 

збирання членських. вкладок та на полагоджування сою зо вих·, 

і суспільно-громадських, справ. 

Признаючи повну слушність достойному ·бесідникові, ду
маю, що головний радний УНС і наш 'фінансовий секретар пан 

Тарас Шпікула доживе до сторіччя існування відділу й буде 
наочним свідком надання членством братства св. Степана йо-
го заслуженого імени. 

Тож слава звеличникам чину, 

Що потом довершують чуд~ 

У світі лиш ті не загинуть, 

1Цо прапором їх1;1ім є труд~ 
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Сталевий Володимирський хрест на цвинтарі парафІІ 
св. о. Миколая в Чікаго, посвячений 3. вересня 1939 р. 
з нагоди 950-річчя хрищення України. 

/С в ітл u в д- р С • Ко чі й І. -СПИСОК ТИХ ЩО ВІД НАС ВІДІЙШЛИ 
до 1939 р. 

Бабух Олекса, Бойко Роман, Васильців Макар, Во

шак Василь, Ващишин Дмитро, rycip Михайло, rриневе
цька Наталія, rрабик Михайло, Дубас Дмитро, Дубас 
Василь, Дубас Анна, Дем"янчук Марія, Зуль Теодор, 

Кутний Іван, Ковальчук Микола, Кацапир Матрона_, Козак 
Йосиф, Кацапир Іван, Каспер Самуїл, Курчак Йосиф, 
Лоїк Петро, Мотало Петро Молочник Андрій, Мадей Й о
сиф, Мацюк Василь, Петришин Василь, Павук Филип, 

Плетяк Ілля, Семків Теодор, Стефан Панько, о. Стецюк 
Василь, Сеник Петро, Стефанюк Михайло, Сенишин Ми
кола, Тронд Войтіх, Худак Василь, Чучман Іван, Чучман 
Марія, Швець Михайло, Шевчук Едвард, Ярvюра 'Dрій 

1940 

Ка \1енецький Тео цор, Ка\1енеІІький ГІе rpo 

1941 
Дворник \1ихайло 

1942 

д-р f,риневеttький СrеГІан, [,авришкевич Василь, ~Uведа 
\1ихайло 
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Іванишин Степан, Мельник \іихайло, Іващук Михайло 

1944 

ДриrановськИИ Боr дан, Іванків Стеnан 

1945 

Дубас Катерина, Барабаш Маргин, Бас nетро, Тре\'Іба 
Іван, Галас Стеnан, Гура Микола. 

1946 

Микенко Семен, Гудз Михайло, Ку чкуда Юрій, Френцан, 
Марія, Канюга Катерина. 

1947 

Мотлюк Микола, nилип"як Василь, Шиян Катерина, Піндяк 

Теодор, Галан Стефан. 

1948 

Слабий Титус, Яворський Михайло, Канонік Семен, Шпак 

Михайло, Буцяк Йосиф. 
1949 

Тронд Марія, nаславський Дмитро, Лоняк Василь, 

Пилипів Микола, Кілер Василь, Гутман Михайло, Водзян

ський Дмитро. 

1950 

Федун Василь, Дяк Франка, Овчаренко Сергій, Левтюх 

Теодор (Ізидор), Стоrрин Максим, Боднар Іван 

1951 

Стечишин Олексій, Риндик Мирослав, Куньо Дмитро,Де
цик Анна, Іванишин Євдокія, КориІіьовський nавло, Вав

ришин Боr дан, 

1952 
І енсьорський Степан, Кузьма Юстина, Капустяник
Ксеня, Риндик Раrніда, rасюк Андрій, Му дрик Іван, Зе

леняк Михайло. 
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Андрус Люїза, Ткач Петро, Летвай Павло, Солтис Ми

хайло, nавліш Емілія, (ембус Михайло, Яворська Анна, 
Ждан Анна, Рипан Марія, д_:р Васіян Юліян, Макар Ярос

лава. 

1954 

Татарин Іван, Голоський Антін, Канюга Микола, Шиян 

Марко, Ільчинський Іван, Гук Теодор, nап Карло д-р Лег
кун Дмитро, Капустяник Олекса, Барабаш Катерина. 

1955 
Інж. Сем"янчук Ілля, Дзигановський Михайло, Обух Во

лодимир, Притула Анна, Кузьма Дмитро,Кравець Дмитро, 

Мурин Степан, д-р Онушкевич Михайло. 

1956 

Шпікула tлля, Максим"юк ,L.І,митро, Кривий Дмитро, Кур
піта Ольга, Дзиrановська Марія, Пітух Богдан, Рибак 
Остап, Cet1 Олександра, Каськів Марія, Рішовська Ка
терина, Водзянський Дмитро, Драй Іван, Панчук Михайло, 
Новицький Іван, Попадюк Теодор. 

1957 

Гайович Іван, Ткаліч Ольга, Гутман. nелагія, Будник 

Микола, Срібний Михайло, Головатий nавло, Виrнанt.:ь· 

кий Мартин, Бабій Василь, Козак Микола, ni1yx ttJлiя, 

д-р Рибка Ірина. 

195Н 

Сень Дмитро, Бабій Остап, Дрозд Степан, Федун Йосиф, 
Горінь Rаси.ль, Мадrй Володимир, Іванків nетро, Ду дчак 

Онуфрій, Бурило Михайло, ІІеліх Ярослава, Онищук \іи-. 
хайло, Лучків Василь, ·Бас Михайло, Бикалюк Марія, 
Вайда Антін, Борис Юрій, Яськів Іван. 

1959 

Олійник Йосиф, Водзянський Микола, Дубик Василь, Рур
ка Михайло, ~о~.ц1ховський Василь, Горбаль Ксеня, Бі -
.ІJеJ~ький' Григорій, Андрейків \1ихайло. 
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1960 

Ременюк Іванна, Сипко Мартин, Шиманський Іван, Дикий 
Михайло, Костирка Петро, Плешкевич Омелян, Матущак 

Йосиф, Сиротин Андрій, Марущак Микола, д-р Никорович 
Орест, Кучма Роман, Куриляк ()оест. 

1961 

Кашу ль Микола, Полюга Олекса, Баран Михайло, Бакуль
ський Степан, Лесюк Йосиф, Г ерус Яків, Павлюк Ольга, 
Івашук Семен. 

1962 

Васильовський Микола, Мельник Ярослав, Маршалок Ка

терина, Сикелинда Микола, Смолимський Карло, Квачан 
Яків Задорожний Іван, Станrрет Семен, Шултс Єлисаве .
та, Микитин Михайло, Костюк Адам. Сітарська Юлія, Ди

кий Аолодимир, rорінь Іван, Дячун Антоніна, rолоська. 

Катерина. 

1963 

Шайда Іван, Татарчук Яків, Шило Валентина, rодованець 

ОJІена, Стефанюк Юліян, Дужанський Іван, rринчишин 

Павло, Пилипів Анна, Гановська rаля, rавльо Михайло, 

Солудчак Петро, Стромський Василь, Марущак Теодор, 
Нагорний Роман, Фрищин Василь, Хава Іван, Арсеній 

Іван Сеньків Михайло. 

1964 

Демчина Петро, Гой Настя, Кочан Йосиф, Коць Франка, 
Забияк Дмитро, Коцур Ілля, Тимець Степан, Стен Кате

рина, Леськів Остап, Марцінковський Антін, Берестянсь
ка Стела, Марущак Іван, Шило rордій, Шміrельський Ан -
дрій, Гой Дмитро, Дацьків Марія. 

1965 

Ірха Анна, Матвіїв rригорій, 1'ремко Мhл~йло, Волкове

цький Микола, Чорній Йосиф, Каладзин ЕмІль, ІJучман 
Олекса, Лецик Филип, Пелехович Ьогдан, Чикало Г'рИІ'О

рій, Білецька Текля, Барабаш Ольга, Василів Степан, 
Сенів Марія, Карпин Теодор, Сl'едан АндріИ. 

tl() 



1966 

Іванищин Микола, Кулицька Леся, Бас Яросла:з, Фрищин, 

Хеомінія, Дубицький Юліян, rлинська, Марія, Марущак 
Текля, д-р Рижевський Володимир, Бригадир Роман,Сві

тенькИй Петро, Ждан Яків, Шевченко. Борис, rамерська 
Дарія, Строчук Микита, Цебрій Михайло, Кницикевич Ми
кола. 

1967 

Децик Петро, Хом"як Софія, Шевчук Катерина, Масєв.ич 

Василь, Курко Тома, Яворський Йосиф, Панчук Филипи-
'1v"" 1\.-.4 .. 

на, Курко Іван, Лучків nетро, rнатишак Микола, Лучків 

Іван, Шиян nетро, Дідик Петро. 

1968 

Пришляк Михайло, Н(іконечний Петро, Кузьма ЙосиQJ, 
Івасишин Марія, Кучер Антін, Маколондра Юрій, Оленець 
Андрій, Бас Яків. 

ЧЛЕНИ .ПРИ rРОБІ ЧЛЕНКИ 

Теодор Курпіта, член 221-го відділу УНС, складає в бере
зневу ніч кіш квітів на могилі своєї дружини, що їх одер
жав під час власного ювілейного літературного вечора, 
в Чікаго в 1966 р. 
На фото: Т. Курпіта~ сестра покійної Єв2енія, та пані 

Степані.я, дружинад-ра Семена Кочі.я. 

/Світ лив д-р С. Коч ій/. 



ВІТАЄМО ГРОМАДКОJО ІЗ ШІСТДЕСЯТКОЮ 

Тарас ІUпікула Теодор Ткалич Іван Паславський 
Марія llJniкyлa Григорій Панько Іван Свитюк 
ц -р Тарас В. Шпікула Володимир ДУбицьки~ Іван Петруняк 
Мирон Шшкула Микола Козицький Мих~йло Рошко 
Антін Зборик Іван Романків ВасильКушинський 
Михайло Рачкевич Бог дан Кашуба КатеринаКушинська 
Семен і Олена Чуба Петро Куліш Григорій Прокопович 
Петро Кулик Ольга Куліш Йосифа Прокопович 
Дмитро МироfЩів Михайло Куліш Михайло Цkовськи~ 
Іван Мазник Богдан Куліш Тереса Цісовська 
Катерина Мазник Степан Куліш Христина Цісовська 
Юрій Боберський Михайло Ременюк Сгепан Сербинський 
Анастазія Боберська Микола Бойко Михайло Ющак 
д• р Василь Стефурак Олекса Півторак АнастазіяРачкевич 
Емілія Стефурак Іван Лоrуш Антін Букачик 
Роман Мартинюк Марія Лоrуш Ярослав Кравець 
д•р Роман Залуцький Ярослав Лоrуш Анна Кравець 
Сергій Ковальчук Іван Лесн.як Микола Лушняк 
Марія Ковальчук Петро Глинський Теодор Чиз>і 
Андрій Млак Ілля Федюк Анна Склеп інська 
Віктор Шило Василь Якуб"як ЯрославСТрутинський 
Павло Шило Микола Личик Е-встахія Струтинська 
Іван Гарлей Ярослав Лех.,кж Володимир Каськів 
Андрій Барич Юрій Лецик Микола Стасюк 
Катерина Барич Михайло Чі зда Ярослав Чорномаз 
Станислав Фурманюк Софія Апостол Ярема Годованець 
Теодор Григор" як Марія Цимбаліста Анна Брагар 
Григорій Хрм" як Юрій Кравець Іван Ривак 
Іван Шпак Ярослав Кулина Петро Свитюк 
Петро Беrінь Михайло Білас Володимир Засадвий 
Володимир Лизун Василь Милер Мих~йло Гуока 
Мих~о Коваль Теодор r' ембус Тарас Губка 
Ігнатій Кутко Сгепан Пустовий Василь ГриUП<о 
Юрко Русн.як Михайло Ключенко Андрій- Іванюк 
Марія Сем"янчук Микола Кордик Василь Андрус 
Олена Сем" янчук Петро Осташ Ольга Андрус 
Іван r'. Будин Бог дан Півторак Микола Куновський 
Роман Дмитерко Іван Півторак Марія Куновська 
ЙОСиф Апостол Микола ДУмич Евстах~й Яворський 
Uлексг Кмицикевич Михайло еверлик Ярослав Комаринський 
Григорій Кучма Параска Козяк Богданна Комаринська 
Михайло Дерех Олекса Возняк Микола Басевич 
Вероніка Дерех Мирон Лепак д-р Іван Івшщів 
Юлім Позняк Катерина Лепак д ~ р Мирослава Іванців 
Петро Брагар Володимир Галізів Федор Никифорак 
Володимир Стаюра Катерина Галізів Теодор Курпіта 
Василь Голод Іван Бурдаш Євгенія К~рпіта 
інж. Володимир Непіп СТепан Гордиський Параска Дубка 
Карло Крайник Людвик Попіль Іван Михальuевич 



У бО-РІЧЧЯ 221-ГО ВІДДІЛУУНС В ЧІКА(О 

КЛИЧЕМО 

ЗА 

ВЕЛИКИ\1 ТАРАСОМ 

Членам ВііJділу 

БОРІТЕСЯ-

ПОБОРЕТЕ! 

ПЛАСТОВА СТАНИЦЯ В ЧІКА(О 
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1~:::::=--з нагоди 60-річчя іс11ування J:Jратства св. Степана, кличу: 

Зм,а~аймос'Ь за вели'І(,е, ,Хай ні'І(,оли наш перший відділ УНС 

не буде др ці им. 

ТАРАС ШПІКУЛА 

І,оловний радпий УІІС і фінансовий секретар 

221-ro від:dлу 

ІЗ бО-РІЧЧЯМ БРАТСТВА СВ. СТЕПАНА 

221-ИЙ ВІДДІЛ УНС, 

Щиро вітаємо 

Д-рВ. іЄ.·СТЕФУРАК 

ЩИРІ (РАТУЛRЦІЇ ПРАВЛІННЮ Й ЧЛЕНАМ 

БРАТС.ТВА СВ. СТЕПАНА 221-~о.В/ДД/ЛУ УНС 

пересилаюm'Ь 

С ТЕ ПА НІ Я і д-р С ЕМЕ Н 

КОЧ І Й 

НАЙКРАЩІ ПОБАЖАННЯ 

СКЛАДАЄ З НАГОДИ бО-РІЧЧЯ 

БРАТСТВА СВ. СТЕПАНА 

Д-р П. НАД З/КЕ ВИЧ із ДРУЖИНОЮ 

2216 West Chicago Ave. 

~~~~ 
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~~~~~ 

Б. депкий І 
Не схил.яіІте вділ прапора. 

А держіm'Ь йоzо fl1trn h п .' 

1 Вітаю з 60-річчям найбі.1ьший відділ УНС ім. св. Степана 
1' в місті Чікаrо й бажаю йому найкращих успіхів в ·йоІ'о 

І 
великій роботідля добра нашої національної спільноти 

Д-РТАРАС ШПІКУЛА 

~~-~~~-.q~ 

З нazoiYu 60-лілrм існування Bauuno 221-и Відділу УНС 
ім. св. Степана прийміть побажання ще кращих успіхів у майбуmн'Ьому 

від найстаршого 106-ro відділу УНСоюзу - t>ратстна 
св. о. Миколая в Чікаr'о 

А. Іванюк - предсідник 
І. Карасейчук- заст. предсідника 
М. ІІоrііль- касир 
В. Ничай - секретар 

І. Дидьо - член Управи 
М. Кекиш- член Контр. Комісії 

П. Гнатів - " 
В. Кловатий - " 

ІЗ бО-ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ! 

379-иИ Відділ УНС ім. св. Юрія в Чікаго 

предсідвик - Б О Г ДА Н КАШУ Б А 

З усіма членами 

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ КЛЮБ В ЧІКАГО 

засилає палкий привіт ІІравлінню й членству 221-го відділу 

УНС з нагоди його 60-р іч чя. · Х,нй занжди ІІравда просвічує, 
Ваш Шлях у праці й ншrонняс Ваш і серІ\ Я в і рою в Псремоr'у 

добра над злом 

2234 W. Chicago Ave. 

Теодор Томків, президент 

з усіма членами Правління 



1~·::::;:::;:::--Осеrедок ім .. J\1. Пав.1ушкова в Чікаrо 

І 
Із бО-річч.ям, існування 221-~о виJділу УНС 

· ім,. св. Степана в ЧікаJ·о засилає Правлінню й Членству! 

свої ~арячі вітання. ~Хай бО-річчя принесе Відділові 

бО тисяч членів дл.я добра Українс'Ької Правди. 

~~~·~~~ 

З на~оди бО-річчя Б- ва св. Степана Відд. 221 УНСоюзу 
с"ладає щирий привіт та бажає якнайкращих дося~нен'Ь' 
в ~рядучому 

д-р/ВАН ЛЕСЕЙКО 

ST. STEPHEN'S BROTHE~HOOD 
BRANCH 221 - UKRAINIAN NA TIONAL ASSOCIA TION 

CHICAGO, ILLINOIS 

~incere thanks and appreciution is extcndect tn al1 

ннbscribers, so1ici tors, memher8, а.•нl fri еайs fot· 

th е і r со оре ro. ti on, res }JO ns е, аrні who 1 e-he u.rtetl 

JнЬі1ее Jool,:. 

Н r tl tІ е l1 , : 21 о f t і 1 е 



·~с.О-~~~~ 

! __ 1/_А_Й_К РА ЩИ ~у С-П ІХ_І_В_У_В_А_Ш_І И-u _П_Р_:_:_~·-Ю_л_і_я_н_К_~_· Jl ЯС 
ВІТАЮ Й БАЖАЮ ВЕЛИКИХ УСПІХІВ У ЧЕРГОВІЙ 50-тці 

2405 W. CHICAGO AVE. І в а в БУР ДАШ 

ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ та бажаємо великих успіхів 

у майбутн 'ЬОМ у 

TUMAN'S TAVERN 
j _______ 2_1_s_9_w_E_s_т_c __ н_•c_A_~G_o __ д_v_E_N_u_e ______ _ 

ЗРОСТАЙТЕ Й ВЕЛИКОГО БАЖАЙТЕ! 

Д-р \1 и ро с л а в К О Jl Е Н С Ь К И й 

ЯКНАЙКРАЩИХ УСІlІХІВ НА БУД УЧЕ 

8 JERRY'S LOtJNGE 

2053 West Chicago Ave Тел. 733-9449 

ЩА С Т 11 Б ОЖЕ ! 

MICHAEL DIDUCH 

NATІONAL 2-39!52 

DІDUCH'S UPHOLSTERY Вс 
FURNITURE Со. 

CUSTOM MADE FURNITURE 

RE-UPHOLSTERING ·- REPAIRING 
!594!5 W. GRAND AVE. 

Слава Основникам, Правлінню й Членам 221-и Відділу Yl/r 

DENTALLABORATORY І. SKOMOROCH 

~006 W. CHICAGO AVENUE 



1~===--COLITZ PR.ESCR.IPTION P.HAR.MACY 

BR. 8-6336 

857 N. Wester·n Avenue, Chicago 

ЩИРІ ПО БАЖАННЯ )А СИЛ А Є 221-ому ВІДДІЛОВІ УНС 

-· Загальна Асекурація -

jOSEPH DA TZKO 

2228 W. Chicago Ave. BR 8~0194 & AL 2-4195 

Обезпечення .всJх родів: 

Авта, доми, хатня обстакоІW<а, 

нещаСЛИВі ·RИПЗДК·И (ШІІИТЗЛЬНе) ІІа іІ<ИТТЯ Та інші. t 
~ ------------------------- -·-·--

~ НА СЛАВУ БОГОВІ Й БАТЬКІВЩИНІ 

· ХАЙ ЗРОСТАЄ НАШ ВІДДІЛ! 

ЩИРІ ІІОБАЖАННЯ 

длльшоrо 

РОЗІ:sИТКУ 

Д-р Ром ан І. С М У К 

адв. 'І Л Л Я М У Л А 

(рат,уJІяції й nобажання Братству св. Стеnана, 

221-ro віддіJІу УНС 

від І. КОRАЛ ЬЧУКА іМ. ЛІЩИНО ЬКОГО 

COSMOS PAR.CEL EXPR.ESS COR.P. 

2222 W. Chicago Ave., Chicago 111., Tel: BR 8-6966 

Висилк.а пачоІі .в !Україну 1 а до інших краї•• Европи 



Іr-::::~-:-----Кличе Всім Членам 221-'to Відділу УНС 

СТЕПАН КОЦЕЛКО і ДМИТРО БІЛОЦЕРКОВИЧ 

в 1 тАю члЕн 1 в вР А т с тв А св. І с тЕ ПАн А тА й о r о 
ПРАВЛІННЯ З НАГОДИ ЙОГО бО-РІЧЧЯ. 
Х,ай Господь допомагає Вам у Вашій праці для добра 

в світі. 

ВІТАЮ Й (РАТУЛЮЮ! 

ХАЙ ЖИВЕ СЛАВА УКРАЇНИ І 

Sunn,r's Sipka Florist 

939 NORTH WESTERN AVENUE ТеІ. BR 8-7890 

СЛАВА 

СЛАВНОМУ 

ВІДДІЛОВІ 

RES. 833·7887 

S. KINIAK 
сд-1 .::PAlкt Store 

WE CARRY BENJAMIN MOORE PAINTS 

~loor S.aulч Aкtl CJ2ellкl.,Іtlч 

2430 W. CHICAQO AVE. CHICAQO, ILL. 80822 



Bf:JIИKifX УСПІХІВ У ДАЛЬШІЙ ПРАЦІ 
!1.'1 Н БР :І Т СТ В А СВ. СТ Е ll А 11 А 

б а ж а r: 

ZECHMAN 
LUMBER COMPANY 

LUMBER 

MILLWORK 

BUILDING MATERIALS 

t 400-410 N. Darnen Ave. All Phones: SEiy 3-6600 

~-~-~~ 
· 15ітаємо 1/равліиия й lfлeucmвo ~21-10 Віддzлу УНС 

ХА Й ГО СП ОД Ь В А С УСЕ ВЕДЕ В 1/ ЕРЕ Д! 

MAIN OFFІCE AND FACTOAY 

523 25·27 N WESTERN AVE 

CHICAGO 12. ILL. 

РІІСШС': TAylor 9-9622 

І:!() 



І 
Із бО-річчям життя й nлодотворної діял?Jности 221 .",о відділу 

УНС ім. св. Стеnана в Чі'І{,аJ·о 

засилаємо Йо~о Правлінню й Членству 
свої щиросердечні вітання й nобажання вели'І(,их усnіхів 

у ~рядучому 

ВАСИЛЬ І БОГДАН МУЗИКИ 
FUNERAL НОМЕ 

21Sl-S7 W. Chicago Ave. ТеІ.: СА 7-1~22, BR. 8-7767 



Із на'ьоди 60-ліmн'Ьо~о ювілею Братства св. Степана, 221-ий 

Відділ У'Країнс'Ь'Ко~о .Народно~о .Союзу, в Чі'Каі·о 

бажає. йом, у ще біл'Ьщих успіхів у м,айбуmн'Ьому 

ОКРУЖНИй КОМІТЕТ 

ВІДДІЛІВ УНС ІЛЛІНОЯСЬКОІ ОКРУГИ В 

ЧІКЛrО 

М. Олек - голова 

І. Кравчишин - мІстоголова 

М. Ку~vн\ - сс~<ретар в укра1нській мові 

О. Козак- секретарка в англійській мові 

В. Бережан - касир 

ІЗ ПРJ{ВОДУ бО-ЛІТНЬОГО ІСНУВАННЯ 

Братства св. ~степана, відділ 221-ий УНС, в Чі'КаJ~О 

щирі nобажаннл най'Кращих успіхів у союзовій праці 

Уnраві Відділу й Ус'Ьому Членству 

бажає 

ДИРЕКЦІЯ ДОМІВ ВІДДІЛІВ VНС )' ЧІКАrО 

Т. Шпікула- предсідвик 

Василь Вак ів - рекорд. секретар 

Карло Крайник - касир 

Іван Мих<;~льцевич - заст. лредсідника 

Василь Семків - фінанс. секретар 

Члени Презид11 й Контр. Комісії: 

Михайло Семків 

Марія Шпікула 

Лев Боднаn 

Федір Денега 

Правний дорадник - д'"Р 1--'оман Смук 

Мих<;~йло Попіль 

Володимир Ни4аЙ 

Мих<;~йло Цісовський 

1~2 



НАЙКРАЩІ ПОБАЖАННЯ 

складає 

длл Братства св. Стеnана, відділ 221-ий Ухраїнс'Ьхо~о 

Народно~о Союзу, в Чіхаn! з на~оди йо~о 60-лzтн'Ьо~о· 

ювілею 

УКРАЇНСЬКА КАТОЛИНЬКА КАТЕДРА СВ. МИКОЛАЯ 

о. прелат Петро Леськів 

о. шамбелян Ярослав евищук 

о. Тома Глен 

Із радісним 60-річчям праці для українського Народу 

найщиріші побажання дальшого розквіту та щедрих Божих ласк 

для Правління Відділу і Усьоrо Членства Братства св. Степана 

Відділ 221-ий УНС в Чікаr'о, 

заси.Nле 

Редахція "Нової Зорі" та Провід 

Ехуменічно~о Центру св. Атанас іл 

в ЧіхаJ"'о 

Щира подяха Фундаторам, Шановним Авторам, Товариствам, 

Підприємцям і Членам нашо~о .Відділу, що причинилися оо 

видання цієї ювілейної хнижхи 

Правління Братства св. Степана, 

221-ий Ві;щіл УНС, в Чікаr'о 



;~~~~~~ 

! 
Д О ;1 О Б Р А І К Р А С И ! 

Кличе в 60-рІччя 221-ro Відділу УНС 

Українсько-Американське Кооперативне Товариство 

"САМОДОПОМОГА, ІНН." 

що веде відпочинкову оселю в Равнд Лейку 

та харчову крамницю в Чікаго 

П'РИ 

2206 W. CHICAGO AVE. 

-- Telephoнes: --
2:52-2793 - 252-0092 

Із 60-річчям відділу УНС ім. св. Степана 

вітає Достойне Правління та його Шановне Членство 

дирекція 

SECURITY SA VINGS & LOAN ASSOCIATION 

Щадничо-Позичкова Спілка 

"ПЕВНІСТЬ" 
N. \YESTEHN А VK CHlCAGO, ILU 

Ощадности кожного конта обезлечеці до 15,00().0U дол. 

Аrенціею Фе,р.ерfільного Уряду 

Federal Savings & .Loan Insurance Co·rporai1'on. 
8 ДаЕмо позички на купно і наnраву домів; 

8 Видаемо чеки і грошеві пере'кази; 

8 Г:риймаемо всі домашні рахунки за газ, електрИку, воду ітд. 

8 Б~яплатне паркування. 

~~~~ 
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ІЗ бО-РІЧЧЯМ БРАТСТВА СВ. СТЕПАНА 

ВІДДІЛ 2.21 УНС 

ВІТАЄМО Й БАЖАЄМО ДАЛЬШИХ 

УСПІХІВ В КОРИСНІЙ ПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇІСЬКОГО 

НАРОДУ. 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА 

"САМОПОМІЧ" 
~ ОЩАДЖЕННЯ -

важливий засіб виховування молодого . 
ПОКОЛІННЯ 

ЗАОЩАДЖУйТЕ ПОСТІйНО 

2351 West Chicago Avenue, Chicago 22, Illiпois, USA. 

HUn1boldt 9-0520 

41/2 lfo ОПРОЦЕНТУВАННR ВКЛАДІВ (платне двІчІ на рІн) 

"КОЖНА СУМА ВКЛАДУ ВРАЗ З УСІМА ФОНДАМИ 
МАЄ СВОЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ". 



Редакційна КолегіЯ цього скромного збірника про 

життя й діяльність 221-го відділу Українського Народно

го Союзу ім. св. Степана в Чікаго щиро. вітає Його Ша
новне Правління й Дороге Членство з нагоди 60-річчя іс

нування відділу й засилає свою вt:лИК·У подяку панові Фи

липові Васильовському, довголітньому його предсіднико

ві, та иевтомномv фінансовому секретареві відділу голо

вному радному УНСоюзу, панові Тарасові Шпікулі, що за 

їх~ім старанням перша його частина бvла написан? і 

опублікована в 1959 р. в нашому союзовому щоденнику 

"Свобоца". 

За написання другої частини ·та теперішній її друк 

належиться велике признання знову п. Тарасові Шпікулі, 

що, дослівно, жив появою цього збірника, п. д~р се·менові 

Кочієві, що безкош~овно заосмотрював нас цінним ілюст

ро.тивним матеріялом із життя українського Чікаго, сень

йоровІ 221-го відділу УНС п. Іванові Карпі, недавньому 

предсідникові відділу п. Петрові Кулішеві, теперішньому 

предсідникові п. М. Цісовському, Чого заступникові п. 

М. Ременюкові, рекордовому секретареві відд і лу п. Кар

лові Крайникові .й іншим патріотичним членам 221-го від~ 

ділу, що в міру своїх. сил і спромог допомагали нам у 

нашій nраці. 

Х,ай Всевишній Господь винагородить іхній труд ·своєю 

великою милостю й благодаттю, а наша спільна праця хай 

причиниться до слави Тих, що за горами й морями воюва

ли за велич України. 

За Редакційну Колегію 

221-го відділу УНС 

в Чікаго 

ТЕОДОР КУ РО/ТА 
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