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zaлoei~<i<ti~N,pn.ю..,ІNIUnl.,....._ 

ва./11< до .. раці куго .... "'І"'"'У fi0.>1IO 
УІ<раіні. А Щб НІІіі6іJІОІІ< •с..."....... 
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"УІ<раіІ<СОН<І Сr-рілСЦЬІ<ІІ Гро"'-'JІ'іІ"', 

-WВІ<ЛІОt/ІJfМС•еПОрl<ІІ<і.юціо1ні 

pa.orw ro мpopo(kl..ow ro.oo (ІС..1WІ<оІ eco~w 

JІ0MO.tOiЖІ<IO<".!f<"'MONo-.r<J"..7<11"><811!/,; 
ор,оні:юціІі~<о-оt:еІло..,нуро6оту. 

/l/mоІІІ<Оt!іJ'(МІW>ЮІ<<І3tІJІІІС.30<1)13І>І<іJІ.ІІ•>о:І-78111 ЩОІІ.ООіж· 
СаdІІОJІОСJІІJZІІttJІОІІ0о1СІ<ріІІІІЛО<"•іJІСІіНО.!lОС70/ШІІСІ<!/l<І~ 
oфop.wwrwt• в окр;:.оrу жіноzу орtоІІіз•щію, що(ІІЮлолі.-.. :юв11анн.о ... , 
.ІІ<і"""С!І'8/ІІІ<ІНООІОJІоба. 

f/q>шwii кроІ< на ro.ory ІІ<ІІ•%!1 зроб.Іц-но 3Q ІІW<ТО>Ю:lа 193() року 
в ВtІІнІмсrу. ffa тоіі 11""" :юмові.:l>І<t"ШІ ..., .. ,.,.., "J'О'"t'<'Т<І'Ііііне жішн:е 
оісс "ІЮ'"" """'"""""''" терору е ЗажіІІІІііі УІ<раіні. У ІІіІІ•м<><rі ,; ІІЄ"рС· 
"":l€HHi Цо-о.'О otiza ІІіІІ ""rр<Ж"ТО"' "УІ<раінсьноі Стрілсчьноі rpo ... a. 
ll"u""JІJІO •ро.ою,1нууtасть иж уІlрfJінсьІЦІ >І<іночтtю, що •УІ""1Н"'·"ІОС• 
llptІriiiop,QHi:юцil,ra .. icл•rmo8>1piІWІІЛO:ra.<'II!I"''TI<COOIOOI<pi!Jtry 
ор•онізоцію.Нааfюро.ооnісл• тo<ootiza ""есііі Кана:~; ..Ot<Mw 8>11'0-
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нізаt;іІ У"'Р"інок Каналw i.w. Оль2w &І;;ора6"' 

ТаІ< ІІОt<.ІNІJІСНО УlОІІонwіі ""-'<іно ,.;11 е<-JІІІІ<У 6улімю нвшоІ opta• 
нізаt;іІ, що ІІ'""ІІН••• "'••• роІ<і<І оtірно служw..та NJO-"Y нвро,w.вІ, ні· 
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Інс~ЧІІZ »:іно.:, нсрсіі.'ІаЮzІІ но С<JОІІІЛЄzі т••арла.пьшоІ "~'<'~Чі, іІІ"УJ"Ь 
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інсь"'оюжіноrоzоруzу. 
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Ісw,Нs укр~~інс~ко:о жінасом py:ry в Ш.
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СкрізІ> бо, ле діалІІ укр~~інс•кІ ку.~•турні, 
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ііжіНОІ<,Щ0Мр<І-ЛWН<>МО8Н"-"'11р<Іва:І'СЛг. 
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"..,., 
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t<ICOII..ci<l, наІІІ'І'КМ,1 у "Каноліr.сьІ<о.-у Ф<Ір.-срі" з 18. V. 191Q 1'· 
:ІІІ<<ІСЬ"ЧІІСНКІlНІ"ІWД(LІІОгісt"І<уІІрt)СТООр<:НН:ІІ"ДЦІО,(f>КО!ОС~' 
" Монтреолі. Проrе "Ді-•к"~ Сою:J" ....,в біль"'-" І<.ІІ/06ов-І<іі -'"'Р"""" 
ТЄJІ,ДСС.t<JЛІОJІ..С:ІІЛі<ІZОТО"'УК/ІЮZІІрідНО!ОУІ<р<ІіІ<СЬ-'<О!О~ІІ"""Щ(І 
""'ІІро><О.-у .оюрі «ЛІІ-'<О..,ісОКО!О ЖІlМ":ІІ 

СІІЛОНІІіі >ЮWТО8;1: Ор2/ІНі.7ІЩііінііі ініЦІ:ІІf'І<гі укроіНСІ>ІW!О жtнац
Т<І<> JlaJIO С%<І<>ЛЄНН:ІІ всісні 1916 р. г ,VаніrQ(\ські>і 3аІWШІД"<і7ІІііі По
лаrігВінНіІtСf"!І""lіорсО~ОІІР""" жінк/І..,.ЗаманітО(Юю ІЦ:(;о...,..,,.;шт~ 
інші npoeiнцtl. В ro ... y Ж 1916 рочі 3 lPYII"'' 11 m;rішнііі сп>ЛІІІІі 
конадііісоко;:о укроІнс-rво, Віннімсrу" золі УкраінсІ>І<ОlО 1/ародІЮЮ 
До.-у ІUІ OCHO/I!IIOZ"-"' .tбораж СТ<ЮрСІЮ '"УІ<р<ІіІІСІ>І<С Жіноt<І Просгітш: 

ТОІЮ"..стоо". Була це """"-lО•о.:~і6но мсрш/1 м...".".іііІUІ жtнт:а <>JІ•а
нізоцІ•, ЩО icHy<IO/IlJ НО 8JI(Il"HII.t СТОfУТ<іЖ, <ІШ:ТУМІІJІО З 4ЛІJ.СНОІО ІІр<>

:р<І...ОЮ, no6ypOIIOHOIO "" З<І~мьніМ, а не naprwкyn•pнiM ІtЛотфор.-і 
ІUІІІ<О!ОІUІ•tіонол•/ЮlоЖІІМ":ІІ з.-стІ>Юо6'сдно,.,. всі% укроінt:І>КІt.%жі

ІЮкrа """'""""'свііі ружна інші ..,;"ЧС<>ОМ"і. МоЖJІ..-, що нові,...,_ 
жід1<11гарж-іоо.tст/ІркжrогаР"СJ"в,у6і6піо.-еІ<о:.:наіі.сторшІ<ZуІ<роінсь
КІ<Z 110..-іеок у /f4ІUІДі Mcpt"Cy><yr• W<) лаrу 11 JІОJІЬtшІ.-wНуЛ<О. 

в... ..... zі до ІUJC Р'Ж" """н«ЛІІ JIOO"""'" і зрі:.нІ<сІ<У""~"• ор•<іні
'ОІЮІЮ•ОРУ"'JІ уІ<р<Іінсько~о жіно11r""" К<іноді і дл• ііmогідтеоре-нНА 
ІUІіІІ"'"""" моrрі6NІІіі .or(lfcpi11Л <І муб./Іі~(ІЦіОU ОІ<рt"-""Ж ОJ'!ОНізаЦііі. 

Ормнімціо УІ<роІнок КОН/1:/"- і-м. ОІІІ>lW Басараб (г скороинні 

ОУК) ""лвод•t••ь м'ать роІ<іг іІ лі•льІ<ОСnt лишІІ.JІа нпа..",..,.іі =ід 
гісrорііукраінсІ>І<ОlО жінт:оzо py;r;y г Канаді. Вн;иціі 1Ір<ІЦі грізні 
дLо.он1<11 н<Іціона.лІ>но•о "..,,.. укроІнськоі СtІLоьно,.,. г КаІUІлі, .:rом
...",., II"W.ЮOJIІ>Nw.- з.wnмнн11.w Укр<ІІШ<, уим.:rІ> у ЗnlМЬН"-" купІ>тур

""-"• tiOJiin<cн...", і •ро-дсь~~ ок11іц укроінсо~оі е ... іrраціі г .,..;,..;, 
сn;.."рац., з інш11.11w жiнozw.Іrw орl<іНізоці•..,., г К<іІUІJІі ії 1103<1 іі ..,.,_ 



Ж/1.1111, гєt: J'e Ді.ОJІНІ<ІІ, ЩО :ЮСЛ)/l/)<J)ІЮТ& ІІа !frр<:<ЮJІЄІ<ІІ~ із: ДЛ~ нашоІ 

~a .. 'JІri, іі ДІІ~ "Р\ІІ<Ладу МОЛО;ІШІІ.ІІ NOIWJiiHIOUI. 
ЮвfлrіІнІІ~ 36ipH1tl<0 3 JІІ(ІІ.ІІ О.(Є <I"I'C"J"YNOC ІО~Д ЦЮ.ІІОДJІНСТtЮ.ІІ 

Ор<аnі.заці• УкроІмк Ка1<0дм і.ІІ. Ол"" Басороб .?ібро>ошІІ 1'\J,'JСУ.ІІ""' 
ЄІЮd!5•ріt:НоІІІроІІіЛОJІЄІ<ОНЄІJІІЄср>ІІІІІіііІІС-НІІіі.R8 вс/...,..,.;6нІ 
д>«.q>І!Л(J з6ереt!>ІОС«. В єасі .......,,.; а ВіІІні..еrу roorep!lia арdв: орг.,_ 
~<Ь..ціІз б.><аТІІ.м Л\ОСfу"""""·" і іІІШІІ.ІІмдоо<у.ІІЄІ<Т(J.ІІW. Re а yciz ВІд· 
діІІсr.1:30ІЖ08ІІЛІІЄІІ>ІО811іСТІОІ<ІІІІ.ОІWЗІІnІІСІ<ІІ3іІ<І811іОІПаt:.:rс/8.fffі{Wа 
<JСі<JаЖІІіШі.ІІІІrеріJІЛІІіі ІІІІМДСІ<і І(WТОТІІ(І<Т<ІТТJІЖU"J'ІІОІ<І іі ІОСJІЄаі
~І<і З ТІІ-'<1<Ж0СН()61111Ж джерел: ІІр<>ТОКОЛЬІІі І<НІІІ:'оІ, обіЖІІІІ1(11, Nf'PЄ
NIOЄKII /і іІІ • • 11атсріJІЛІІ aJI'ri<щ U<ІІТJ"'ЛЬІІоі Уrоровм 0УК, журнал "С.-рІ
JІСЦ&Кі Вісті~ (8іІІНі~tеt. 111$0 j J~Jрр.),ІІро1"0КОЛІІ 1\Сj)"ШІІЖ pGIKi(l ді· 
JІІІ&ІІОСТ1< "Укроін.ськоі Сrрілєцькоі rро.11адм~ та !5 рієнмкіе racornц:y 
"11<'НІ1Ііі Ш.оJІж'' (Іfід IIJ$0 ДО 1955 рр.). lcтopol Bi.1Jrillia 3ЛІІ,1ЖЄНі 1111 
1ІідСТ<WіКІІІІJі.rНІ>ІпОІІілоfюдСІ"<Jаіі<>еt>бІІстІІжСІІОlа,1ів,аІІС>ІІ,!ІNІІСQНІ 

еІІІ"WСлідо.ІІ.ІОі"рІІоІnроцієлснок.Брокусзеі.7О..ООІІtІІЬ збсuатьожпоанІш 
аКПІ8НЦ8ідділі8. 

Уз<ЛІІ.ОШІТІІ а нілііі розт••JtОС1"і ввесь ,,...тср;.оrл, роз.ІІІЩеІІw/11"іль

""'""""''"""""'сrе>рін"щ:"11080ZІ;JllІл•:rу''з .чсl ... мІW.1рі6НІІ.ІІІІзеіло.ІІ· 
"'"""""_... ІWЖІІОЄОЄІІоІ""ЧіІ ІІООJІ'ІІНОІ<ІІЖ ВіпділІ" JІК І вс/ not:t<HII Цсн
ТрdЛЬІ<оІУІІроеt<НЄЗ.ІІірнорозІ<ІtІр!ІЛО/!ро.ІІІІ"рІІ3ІІІІЄСІІІдлJІЗ6ірнІІКІІ 
311Ц'nрwєІІнза.ІІіtтьzронологіеноговмк • ..,дуnроісrоріюііJІ(>НІІrок 
ор•ані.зацІl - у .,.,.,... nєршц рс>Зділаж роз.11іщсно craтri, що СWСІ'<'.ІІІІ· 
ТІІЄН...., ІO<>J'JIIIKO.II ІfідНОСJІТЬСІІ JIO t(>..T()611i01t\a ро.1і8 Д"іJІЛЬНО('ТІІ QYJ(; 
(ІІІІJСІ""УМЮЄМ%ІЮсо6іt:ІІсовМ%СІ"ІІN(Ц;еі,lОрtаІІі:МІ(іііІІІUІЮЄІІТІ<і<І 
/lОСТ80JІ'ЄІІНІІ<райс>воlОІІ/ІО<ІЮіfІ/,JlОtІОСНІІІІІЇІ0сріод,ІІідєасІfіанн,nі
МJІІІQСІІНІ 0/ЩіІ, ЛіJІJІ~НіСТЬ ОС1'~Нніж рокіе. 8 ЩО<'ТО.ІІІІ рс>Зділі "1"'11· 
СТІJвлена "Р"Ч• в NООд~"""ІІЖ Візділв:r. а ""СТ!/~""" розділ в.міщас 
<1"116ране' ІІіди>rов'ІІ А NCpc(,izy ювілdіноІ о<раііовоі ксжgІсрснrсіІ в То
ронrі 1955 р. Особаосrі СІІОtадu nіонсрок і ноеішwж єлсМІ< 3ібрані 
в (IOCЬJW).III/ розділі; ОСІ" .. ННіІЇ nрІІ~Н .. ЄСНМіі НО ~ЗОЛІ(ЩіІ, CI<JIII,l Це .... 
ТJІdЛ~НІІ.Ж Уnров, nсрс,трукм а~6ронІU tтаттс/1, 11ро.11оа p<>Nwciв. Іfіршіе 
і r. "· .11/JТСріJІЛіе. щедро розІ(мнуrwж"" ,таені:о: сюрінк.аж "ll080zo 
UlлJI:J&y". 3 усіж тц р•дІ<іе ra щмрw.r ""'" і ІІСаІІроам<ЖІ рукою """""''ж 
віршіеn/'(>QІІ<Юстьс•мні.внеnоєу...,нн•мІІ6окоzо""тріоп<з-"У. 

ТвІ<ІІіі укла,т ..,arepi.orлy р•сно ілюструюrь І ІІІ>К!/""'"7!РОrь сеіr

лмнм, ""'""" обwr<>н" І<ільІ<іСТІ> не 1"іл~к11 УШJlЛJІднюс СТІІJІІ> ро(ЮтІІ 
ОУК,ІJАв АдоІ<взІІf,""' дОРС!""""" tлснкм тою nрацею . .ІІtІ (\аєtІ.>юЬ 
"РІІОJІ<ІІІІізІЩіііІІW%ІІОЄІІТІ<ІJ.І:ЩЄЗО(І('О..,.ІІ(>.."Ю,'/М.МІІrае~дІІІ%рGІІЦІЖ 
і~.муІfіІІіNі3НіІtОІІЖСІ"ІІІІі8 

СІІро.ІІ<>ZПІСJІ ІІа 70І<Є І< ..... r()6ІІС амдІІННJІ 8 Є(JCIU (Юіідужосn< ДО 
КНІІ".І<ІІІЇНСЖТІ/80ННJІНЄІО-/lОДІJЄЩеОдІІ,.ІІfNі:о:уІІОК<]ЗН'ІІку0СJІlіе 
ОУК,ІІІ<ІІіі 3 вл•єнісrю.,овwнні зустріrw .1Юіібутні посліанмкм укроіІІ
сь...пожіІІоео•оружуаІіан.,ді 

lІаІ<інечьсклапаю,...".,,.о,1JІКJІвсі..м,жrоnРІІЄІІНІІІІСJІJЮ:rбаzв
инн• рсдакціііІІо<о ,...,тсрі•лу, З<Жрс.ІІа ""словJUОю в.т•єні<ть Цен
ТрІІЛІ>І<іііУNровіііВідпіла ... ОJ'Іі 3ІІіжІІЮСІІівnрІІЦЮ NрІІfІІІJоrое.оСІІІІі 
ю..ілdіно•о З6ірнuка, а 8ІІДавнwцтеу "1/.,.,міі lllлll%" за .ІІО""""вkт" 
"""'ОJ:І"ІІСТУ""ТІІСJІріt:ІІWІ<ІІ.ІІWііо<ОЄІІООІІІІСJ. 

lр~н" RнtІш 
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І. 

L 1ta. ~о~ ?\о\\о\о Х-ра.10 

ЄВДОКІЯ СТАХОВА 

Dnьra БасараD • Патронка D!::IK 
Біл~шс ~к rридцоm.рокІ•wuкулові,ІІскср

rн Onьnt Баеараб,аnа><'JІn.nроиеtметільюr 
иеnсмс,кавn.., ... мжнкііковиіірікдо:І&Єсаі
жоrо nроІІіник дn ореопуспави, що вінчас П 
~wщ npккoctm. ноаі ІІЄТ&йпІм ІсторІІ П б&r&-
1'0fl'І.КНО<'ОЖІІТТІІівкщсn!диоситьПn".,..,.ть 
каtr'С.1~і.ЗперсnсК'МІаироківПсаітпніі 
обр83неrощокеб.3І!д"". аіииабир..:(ІІпьmоІ 
вкразкос:mlСD.ІІк 

Щорои}'жікоu І""""""" украІие>...
преса npкcu~yc Ііі с801 сrорікки, вW...ачуючІІ 
рІчккІЦІПсмсрnо, аж!но•і і юкац~кі орпкІ
».ціІ &ІІВШТ<ІВУЮТІ> СUТОчиІ СХО;J.ПНІІ Й ак&М

кіІаПчееn..ЕооnоиіксАwовіриожuливІбуІІк~ ... кк,еере;>.ІІКІПІ: 
1101111 :J.ІІОЖІUІІ С- ЖІІТТ8 1111 жерrіВJІІІК)' Баn.кіащнІІК. Бо ДО ,..Kof х\· 
ри етрашкиАбу.мо-.кк ІЮJІw:ькоІ nоJІІціІкц ocai'feHOIO, за"*"ьно 
ШІКОАІІОІО ЖіНКО.., і ГJХІІІІАСЬКОІО JІі.tІ'ІКОЮ. ТаккJі ~JІІІКІІЙ і СІUІЬІІІІА 
буG rtpт П .цуn, що иакuу .. в coropiwe npкiiк.orm муки І смерn. •Ія ІІG
роn, ам Sp8JUIТII nо~и~адеке ка неі доаір'" "УкраІись.коІ ВіА~•ковоІ Ор
rаніuц.ІІ". 

Пркrа.utко ІІОКІІадніше цю трагі..-ку по;~.ію. Дн11 3 JІІІОТОГО 1924 
рокупм...,•каПОJІІІІІ11nрм.епа0n•гуБасаро.б;!ІОС80СІетаниціnрнау
JПІц.І Яхоан..-а у Л•аоаі. Це стаJІоса niCJІJІ П~І"'~деного трусу, в чвсі •ко
го Jнвt.цено n.nepa, що Blti.3YAJIH на U ~··•:оон ~ УБО. П011іціJО накамо

"""" Рдоб)'ТИ &ід lltf, X"f'OJU.&il Ці кanopiJІJIR j ~ JІІ<ИІІК 'tJ[~K&ICR 0рмо
КіUц.ІfІІОІІаS.'JІ~У.._"8СJІ.0ІІU"І.ріШ)'Чt&ідІІ010JІJІJІІ.СJІКК:Х313gВН .. Го
JІО&gоrідОПІrТnіІІПJІОІІОДОІС&ідОКОГОСаднет&.КОІСіе&!)JІКаАд&кІ.аідбув
СJІ12JІІІОТОІ"О,&ІночіаІ2ка13nІІОТОго.сере.:~ка/іетрашнішкхrортур. 

uкінчКJІа 0JІhl"l. С80С житт•. Шел• тоrо П тІ.11о поаіu<ено ка rpaтu тю
Рf'ІІНОГО аІкна. щоб a.ecm в оману. наче б вона са11а кІLІІЛLІІа на оебе 
руии.ПотІІІті.JІоuкопанопота/ікивіІІродинн аневіІІОІІокукісці.кк 
.акус•ЮnІюБаро.ІІСhКУ."'-J'ІІ&Ючн.щоніхrозаиеІне8nікв."..,.,ІІ. 
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Танетак С'Т&JІОСОІ. Захо;1амн родииц й ук!J*ІРеькоІ rромадеькос:ти 
віднай;!.енотайни/1 rріб Ольrи! чере~ пронуратуру в ВаршавІ ОСІІrпе

но, що тіпо аинолано А 
ІІСрен~но до nочесиоІ 

моrипнприrоповРіАа.nеІ 

flІІіВО::ЬКОГ\) ЦВНІІТІРІІ )' 

~:н"Zа~~~~ .. :~д~=м~~=~ 
Моrила ца стала місцем 
збірюtnатріоrиqнихук!J*· 
інціаурічницюПсмсртн 
івчасіЗеленнхС..Т,міс· 
ЦС>ІDНJІВ)'СН>ІПатіАдоП 

ідеіі. Мнмо :.аборонн """" 
піціІвідбулнсІІвепІІчааі 
похороннпри:щвюіпо
нзд 15.000 людсА. Полі· 
ц·,. іаіііськообступипн 

ЦІшнтар, в.пе д~монстран· 

тн nJXІP88.11 H кордон. До 

RаІІаІІІІДІІСТВІІ)'ЛОбагато 

СВJІЩСНІІЮВ. адОСТ)'ДЄІІТ· 

сьоrохоруприпучиnнСJІ 

ІІСІ,,...оа>ІівспіватІІ. Про

.,овці ІІалнопро.щали По

н'АнуАпідносиnІІВНсокі 

пр11кмеn. П харо.к~ру; 

ЧІІНІІІІ/1. r.rшбокнА патріо

ТН3>r.гартдуха,доброту 

м.,-,,... о-.. ~:.;r": ;.:.:~і•с•••"'Т •JAIO•· ~;;~7 •. ; посвJІту за сво!~ 
ВіетнапромученнцькусмертьОльrи з Левицьких Басараб fJ03H&

e.nacІІ ш11рокнм віІІ.rомоном по світі. В Ка11алі і ЗДА в•дбулисJІ демон· 

страціІ3 nротестами nроти ~рору попьсько1 а.nал" та жорстокости П 

п<UІlціІ. УкраІкське :юрmні:юване жіРОЦТВО аинесJtО с11раву Опьrи "" 
~рекміжкародні>:жіиОчІ!ХОРГВРізац!/1. 

Річннцюсмерт"Qльrи Басарj~бсмткуютьнелншеріднііідр)'3і, 
купьтПпереніссІІна широкікопа украінськоі rрQМадськости, аІІпер
шу черrу плекають Aoro жіночі орrанімціі і молоде понопіРНІІ, що 
відРОСНТІоСJІдонеІзособпнвнм пістнзмом. БоМ>набулаперwа в:rкх 
naux, що пішли набе3поu\8днупідпільну боротьбу~ ворогом 

Немаложіночих УНJІаінськнх оргаРі3ацііі і товарнетв на емl!"раціІ 
обj)а.ІІнП мсвою патрсщку, щоб внивктк тнм споеоІІом оеобпuву 110 
кеТ пошану. Перші зробили це Ві.цд.іпн ""Орrані:.аціІ УкраІнок Кана. 
дн". Тепер, копІІ'"Орrані:.аціІІ УмраІнок Канв,цu" вндає свійальманах 

іробкn.nі)ІС)'МКИ)ІіІІJІЬНОСТН3аЧ8І'(>ТЬСТОЛі1ТЯС.UАоrоісР)'АННІІ, 

требацепідкресл1!тu.шосправ,цітруднобупообратнсобі атомучасі 
кращий патронат. 
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Го;~ікивітл~m~кацьомуwісці..,ісrоріккибагаrогранноrоПІ вк

значноrозкожногобокужкnв'І.nостаамособіnередочІ,ІІизразои, 
о;цкуrільиидітшку-громадсьноіробоnо,авиііівоІІаПОиаз&ласебе 
waiicтpow. Прпвітка А rоарнська у ІІКСJfкках а nюдьми, вона чудnво 

вміnапрацюаntвсуспіnьІшхорrвкі.аціхх.Суспіnьнупрацю.ачало. 

дужескnро,бо=•нучекиц•сере;~ньоіwкмІІВперемксІоІ<ОМУДі80-
"ому ІкстuтуrістасвоиаІніцІвrорною"ОсаІntьоrоГуртка"т•сnІа~ 
;~акторкою rазетии учеющь. Під аnлuво~о~ патріоmчноrо аихомнн• 
&JIOMi батькіа та в Інстuтуті, вже тоді родІІТЬСІІ вП душі НІtЗВОJІJ.И<>
незалежкІІЦІ>J<і дуМІ!К І ІОН& ІІерекОНІІКІІО ВН"-'ІО.."ЮС:і>:ПеJ>"ДТОN• 
ришка,.н.3аробJо.•оочилеІщі••шн•с"""утрнманнJІвІнстuтуті,вова 
беа Ж&ІJІО від.цас 'ІВСТННУ rJІОШСЙ на НС:ІLІІСЖКИЦhН<>-ПОЛіТК'ІКі ВІЩіі. 
3аП ..... ВСНКМКСJІОRаКН,баЖаНН8ЗКагатнсА З&ВОJІІОСІІОJ"ОКВJІО;!І.)'ЗJ)о
JІUЛСІСВВНСіщеВДИТННСТВі,ПіДВПJІНІОК:UОр)'ШJІНІОr<>ОІЮв.іJІ&КК8Во
рис.>. Грінчснна'"Олесв",де~о~аладіnккІС&ціноооапасноrо жвттвспа· 
свсрІдкееv~овідтатар. 

В Відні, вк курсвитка ТорговмьноІ АиадеміІ вступ&<: в чnеии сту· 
ден~ькnrотоІЦІ.рнства''Січ" і та~о~щJОПаrує ідеі, щов_,..,..., горіли 

BПJIYU%1. 

Верну..".,.,.доЛьвова,працюс:в"Дністрі",апоті~о~у"З.,ке.nJ.НО
ІоІУUакнуГіnnтечному"іnоІІОСJ.МИГО;ІИННіііпраціножногоднJІ&ееЩе 
..... аходоrтьчаснасходнкивrоварнствісту;цсиrок,напрацюв"Жіно
чііі !'рокаді", на 8І!деккв нурсів rракотн в "ПроеаітІ" І кв руханну 

а"Сонолі". 
Bllll4 році. разом зіншикидівчатами /1 жінкаки засновує жІко

чучету"УкраІиськкхСічовнхСrрІльців"'). 
Коли ж піс.п.в вuбуху вііікІІ ГаличІІ

ну .а/ІкВf()ТЬ кnеІ<ОІСW<і ві/Іська,переІж

джаєдоВіди•-
Втратадорогого чоловіка. інж. Дми· 

тра Uасараба та неиорксні ДJІВ Укра
Іни nодіІнtз.аІОО><ІІІОІОТьП сuльноrо 
;!І.)'Х&. З подІІВу гідкою емерrісю кида
стьсвІОнав""рсв~о~арнтансько!n:>ацІ 
;u;n•раненкхІхворкхунраІнськкх80-
""Jв, роокндаккх no ШШІТІ.1ІІІХ у ВіднІ. 
Оnінустьсв ники, потіш&<:, прннnснn га

:оеm і нннжкн . .астуnасІмJ>ОДОІНУ. 
Коли УираІна nрк~-туnнла до аідио

внс"""tдержавности,Оп~гастаєврвІUІ 
І!будівІІичІІх.На•кнАс•часвонвссек~ 
nркnю украІнського n'ХОJІьства а ФІн
JІВІІДіІ. Листопадові Дні ІUІнчуn. П до 
ПрАІІі :.;118 НОІКІ<ТВОреноІ ЗахІдиьо-Укра-

:::.~;·~~~~~~~~~: ;~ ;~ • о:;.:.,..п;:цс~:&ё;:"~r. 

=~~~~:=::~t~·==~u:::~~J~_·г.~.~6;.;:u~~~~~=·~~ 
'І ІІор o .... c, .... ;.-Jta nсрцО>нІ .. '"'"' ..,,;1·. л .. ;., 1930. (<т<>р.3S. ~1) 
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8ПІJО;І.Оаж чоrкр1о0х рокіа, найnерше, Jtк урцовеЦІо, а поті>~., 1111 ~к, 
ІІі;ІІ.1919Ао1922року. 

КріJІ того бере 80Іt& жааву У"ао:<~ у різних 1\ілІІк><ВХ 11раці "'Уира
Ім~hкого ЖіКО'І<.>rО CQIQ3y". ЩО lli.:\Orp&B ІWКЛІІІІУ poJIIO 11 *'<ТТі укра
іІІС~КОf ЄJІіrр&ціІ у Відні. Лого цІплю бу:~~а куп~турно-осаітка nрвц>~ 
ДJІІІС80іХ'UІЄНОК,/VІІІJІQJІО;І{іАдітеі.3асобіІ.JІИДОТОГQеJІУЖJtJІІІІІур
СІІ Й ДОІІОІІіді ДJIJI <:"ТІІрtІІИХ. 11 ДJІІІ дітd НВУК::. уираІмс•коіJІОJІН, ЧК· 
,.._" .... ,. і JІНо:<ввкн. Опьrа ввес~ ••с була 11 У11раві Coto:oy, н&Аnерше, 
ІІИСІt&рбнІІЧКІІ,ІІ!JОТіІІ.ІІК(\ібпі<m>КІІрКІІ.ДОСоК>3уІІапЄЖ&1UІуира. 
інКJІ SpiSNИX.RIIe.Jt~ УкраІНИ і копи 3ТОГОПрНІІ(Щу IIKKKКLJIK ІІиJС~ не
ПОf'ООУJІіІІІІІІ. 0л~rа, JIK ІІраІІДІІа& ооборКІІЧКІІ. ІІВГі.цКНJІа ро:1ХОД>КеІІ· 
>UІ, uщt~~o підкреслІОІО'Ін, що не сJІіють нас різии"ПІ 38JІНШКJІ поп~о
ськогоІJІосковеькоговкхоаанкІІ,насJІусІІтьо:дна"ПІспіпьиІІІрІІК><е
n~украІнсьиоІадачі. 

ЗуспіхоJІnрацкм:80натежудіпІІнцізв'•жіаСоюзуаJІіжкарод• 
кімн жін<>'Інмн орrанізаціІІмн. noJІaraє JІНІ'ОТ"О!І.ІІ&тм ІІІ.:tоо.вн, Інформа

тисні :~~каки й обіжники 1\ПІІ nоокаАомпениJІ "ПІХ орrаніаацІі ЗIIQJII• 

....,... .. ...,ІІОJІоженнІІмнаукраІмсьнНІІзеНJІJІХ. ЖінккзСоК>3упрнrотоа
nІІ:ІІІтежУ"•а•УнраІнок,ІІкделегатокнаміжнаро.:tІІlжіиочіз'Ьдн, 
а чому »ІІЖ)UІ щиро noмara.tta Ол~rа. Вока належапа до оскоІІJШЦІ> 

украІнськоІ""С..нці!Ліns Мира і СJоободн" у Ві.ци.і, •коІ rоло80Ю була 

письменниІVІ ВаперіJІ О. Кокиор-Віліко:ька, нопншка 'Іnенк.а Центраn~о

иоІ Ради 11 Киаі. Доп11 су;І.ИJІ&. що три QСІІОІІКНЦі тіd Секціі, Ол"" 
Б.асараб, Харнт11 Конокекно і Лід& Суровцева ~ну.11к аі.ц брут&п!о

иоІ СІtЛк тих, ЩО на асіх :ОЄМJІ:ІХ Украіни НЄJ<ТУІІ&.ІІИ Божі І liJO;I.CbKJ 

" .... Ол"... І>асара(І помаrапа теж ор
гакіауааn~аііськоаіаідАілизткхnо
поненнхукраІкціа, що..,ртІЛкСJІ до
;~ому s різних краІн. Дпа ких :обира
писІІзброІІІсакітариийматеріІІп.це 
відсНJІаJІОСІІ ка фронт 

Копи 1920 рІк пои.нІс лінаі.цацію 
фроктІа,авеnі.циткмlукраІкськоІ 
державкости. Єа'""и КоноІОІІ.JІ~ЦЬ <:т8о
рнв ··УкраІнську Військову Орга:нlаа
цію""JUІІІ.>броАноІпіJІПіпьноІбороn.. 

би з усіми окупактами Уирr.Ікн. Ол"_ 
ra СТІІС 1J '11ІЄІІОJІ. Влітку 1923 року 
nриlж;І,жц АО ГапН'ІИНІІ, /ІН p'.q.. 
коаа УВО, нала,цнати коитumо ' ко
пншніхн ІІійс•коІІИІ<МІК І помаrати 
СТІІJІНтноргакІааціІІиу cincy.Вan.ro 
анаАомо:та а 80ІІІt&МІІ, щобуnв під IJ 
опікою в ІІ(Аеисьиих шmrтІ.lІІІХ, о6-
пе,...,уІІ&.ІІиІАЦІQроботу,80Іt&JІобре 
СПJ)ІІJІН.ІІаС:ІЗQС8ОІJІ311.11ДІІfІНІІМ,Снn&-

11а3ВіТ3ИІоОІ"ОіІІ«\&80м""риуп&СІІ 
АО1J~ІІОЦ 11& ІІОСТІАІН! 3 ИОJІПІІІ JІopJ-



'l~llllOfii,ЩOПPQIIWlЗII&JIOriJI .... ІІ НЄІІМИ'ІКе'ІІІеJІ01110;1<'А.3ТОІ'ОQеу 
аід;~аnасебеаповнікаспужбуУВО. 

Що J18JIO.we етапои- 3И&ЄJ<о. ~аізіа • П кімнаті при аупиці Вке
п"аІІСЬІІОf"О'І.З·І.арещт.:..ка9пюrого,жП..ІІка!;wпнтн 12пюrоrоІтра
гі'ІІІВМ)"ІЄКицькасмер-rьано•із12иа13nІm'ОІ"О192tроку. 

Учиn. Оп~"" Баєараб у JІіц УВО та П переJІчао: .. а см~р-п. :. РУ"" 
....,~.,,.. cтaa.nrn. П • PJIJIRX перших rероАсо.ккх ПОСТІІ~А украІІІсо.ноrо 

пілnіппа.ТаноюrtереІІ:шпа 80Н&а іеторІю 111131101\О.НоІ"борото.бн украІн

со.><еrо нароА)', ТВКОІО бачут>.П ПіЗНІШІ hOKQ.Jili0/8 укра!НСЬІІЮІ жJІІОК, 

а ел. п. ОпеІІа Тепіга nиcana про н~І. що ПІ>нзначеккІІм П бупо "з ме

"~"в рунах і б.лнскааиамк гніву, віАсьиоаІІм ироиом. з noгnІІJtGм повЦJІ 

Іnrаі)Іважиокрізо.80rоньі31lІІау". 

Вгром&)Ісьиуnрацю,щомшовнWІа»еJІНІІУЧасnокуПжнтrІf,аІІJІа· 

JІ8.11&80ІІас80юJІУШУ,пюІІоа,знанн•ііенерrію,}"аеtьсІ!ііаІпWІнАчас. 

""ОрганізаціІІ УнраІнои K&ll&JIH" nрнАна.t~а ел. n. ОJ!ь,.. І>асара(І 

заnатрониу ОргаІІізаціІ. Нетіпо.ин, ак вкІrа tІЮСІ ІІОurанн 110 мучени
ці"" 11011ЮУнраІнн,аnе!анснмІЮJІщоJІенноТгромадсьІ\ОІІІраІІІ уиро.

ІнсьІ\ОІжінки, щобПЧJІеІІкибраJІн ообі ІІрІІ11118JІ.З ,....,.,..on..,.,. Баеа
раб, сІІJІадаючн жtji1"B}" ПJ>Іщі Jl.ll" c80ro наро;u. Кожноrо року ціnа 
ОрМІиізац!а врочисто С&ІІТИ)"С naк"an. ciiOd ІІатронкн, а П че<:ТО. вІдбу
""ютьсасu"f<)чнісходвниАакадекіІ.ви!"ОJІОwуЮ'rЬСа~ратк.Цек
трапьна УІІро.ва ОУК ввдаnа с""Ік ноштом драму О.1енеандра Луго-

801'0 n. к. О."ьrа J;acapa(l, що цобупа амнку ІІОІІуnІfрнісn. 8 Канаді 

ікіпькаnітнесходWІа""сценаматорсо.кккrурткІ•. 

На 11. К[)І.Йоаій !WJІференціІ ОУК, 
дна5.nкnнк1936Іюку,nрннаrоді 
СВІІТО~НОІ'О відкрИТТІ! IIOI"f)YJIA'I СЗІ. П. 
o.n~rn Басвраб, тодішкв ['onoaa ц~н · 
Tj>&.llloKO! УnраІ<ІІ QУК, СІоОІ"О,ЦНі &ІО<е 

покіііка АкастасЬ П..."нченІ\0, сКJІа• 
na а U.сннІ ОрrанізацjІ nрнреченна: 

Нощоа.,.., ... Потр<»~ооІ 

... с.о":;" ~":.::~:~~::"=.7 :::;7.",;'~, 
,owбpoT•olj\.OOAOc-"'нno tn~~oн 
ІІ•І"о•ніnркІ""оа.о""""оношощ•ро 
iтнpAonpkpnu-нo 

Мм,уороімсuіооqіооWстом,юрАі> 
Т80іІ Аі• ..ороnноі со .. , о6іц-мо ~• 
рцТо6оооІТ-оом•••<»<>ІООрt80"'><У 
•онмцl ><OnOOKTitO, ЩО.О ... МО і АО оім .... 
•ошото ""'"" бор<>тнсо І оо oiACOvno..,. 
оІ.о •ісі І.ооі, м ••У Т• ""ооно >rMHJAL 
Во10о ноw .оопомо .. •І O~on Лоо•цоо&.Іоео роІ 
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"~країнська Стріnецька Громада" 

та ~країнське жіноцтво в Канаді 
Копи почаnа д.і.,.,. "Украінська СІ'рілецька [)ю•вда" • КанадІ, П 

ствтуrоІІ<>-Оргаиізаційні форми ке да118nи спочатку багато мІсu.• дпІІ 
rпхукраіицІа,щонсбрапнбс:ІJТосереди>.Очнпоосредн>.О)"'UІСТRваИ3-

во.•ьиихз><агаииих1917-1921рокіt.Пз.аЩІанни><.пСрwзавее,бупо 
JіGратІІразомдавиіхто..ариwіазброІ 

Одначе ціпі но110І орrмІзацІІ І рухливІсть uepwn П ощекІв 3';д· 
капи собі Ш8ИдкоснмпатІІ вс-.оrо свІдомоrо іі n.aтpl')'niчнoro украІн
ст..авК.Н..Ці,щоw)'J<вnоспоообівпідтрнмвтнпочни УСГ Ідопомоrтн 
:..к~іпитш:и иоІЮму то..арис-пу ~ред каивдііtськоі укv-tнськоІ..:у· 
спільности. В тому на><аганкі не остаnкс• п03ВдУ теж yкpalиCJ.Jd W. 
чаткйжінки. 

Дуже скоро • різних вкRІІВХ діипьuостн "УкраІк•~коІ С..рілеца.коІ 
І"'ромади" бачимо жінок. Ц.. сnівпраця жікоцт..а з УСГ Ішлв JIIIOMI. 

в.) оргаиі.w..аиою вкцісю тих украікських жінок І Аівчат. що вже 
оq.,ркиписиасвмос-rійніто..аристІІІІ,m!реІІІІЖномісцсаоrохврактеру, 

б))'ЧІІсnоаорn.нІзацііІиііt.сусnількііt.добродІІhrііtІnолІтпчкІй 
роботі УСГ жінок. що з тих "" інших проrчин ще ке кмежвпи до нІ•· 
КИХ)'J<раІксьивхтоварис-п. 

В першііі катеrоріі СJІід аІд><Іtк:rи товаристІЮ "КанвдІііське Ук~ 
Інське}f{ікоцтtІО"'вВінІІіпеrу.щоиаіІоrочолІ~авідомауираІк· 
сьиа патріотка та суспільна ді>tчиа. Анна Понкер. Т&ких ro•pнcn, 
ро:кіаних по ~~еіхбіпьшихскуrrченких украІиськоJеиІrраціІ • КаквдІ, 
б)'ПОбаn.ТОбіпЬWЄ,ДІІВ!ІрІІІІ.ЛІОJІУНІІО('ДЄ)f(ІДЄІІКіЗНИХ,ІІКО'І"''Това• 
ркс~ІЮ ім. Опьrи Е.асвраб" у Вікиіпеrу, ""То ... рнстІЮ lм. ЛесІ Украіи
ки"вК~ик. Албсрта, "'ТоІІІІркетІІОl><.С/JІЬl"ІІКобІUUІкеwсоJ''аРе.ІІ
ІІОТО'р. Апберта та інші. ДекотрІ з них зinnJІnкcJІ пізніше з '"Оf»'НІза
цІGУ• УкраІкок Канади". інші Існукm, самос-rііІко до сьоrодкІ, в cn!Jn.. 
коюриооюбіпьwос:rизнихутпхчаеахбупоте,щоІІОнк-кезапеж

иовідмJІскихсаоІхстатутовнхцілеА -nркхкпьнос:тuппкСJІДО\де
onoril )'J<р&ікськоrо и&ціокапізму, реnре:м: .. тоаакоJ ТОА! 1 Какаді 
"УкраІиськоюСrріпсцькою Гро><r.дою"таетuаJІ.ІtІіt удопомоrу ІріІ-
ІІихкупьтурнихІ суспіпьних Імпрезах. ПереrЛJІдаІО'ІІІ рІчннК.ІІ '"СтрІ
лецЬJ<Их ВІстеіІ" І "Hoaoro lllлJІxy" ~ ТНJІ: років, кu мІА>fІе а кожкому 
чu.:лі етрІчаtмо <:11lди ~itl дружньо! співпраці, де украluське орn.ІІІ:ю
ІІВІ!РЖ!ноцтІЮві,цдава.подоро:шориднк<>СТ.ІІ YCГciiOft1tJIK Іс•!Аорrа
uІзацііІнніІ досвід. Про те :1l"I,Ц)'JOТL дописи gтачі• "Ho110ro lllлиxy'', 
чneotla УСГ І ощеuок тих жіночих товаристІ. В офЦІІіккх salтax За· 
rмьнкх Зборів Гуртків УСГ і в протокопu: КраіІоІІИХ З'І:!дІв УСГ U• 
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Т])8.ІІJІJІtмо на nод~ки нерівмкх органів "УкраІиськоІ СrрІnєцькоІ rpo. 
мадu" >11. доnомогу • 61.3.орц:, сnільки:< СВJІ'Т·Ве~ор&Х І С••~сикх, про
гра>Івхнаціока.пькuхсмт,добродіАио.хаtmтатнвнІІхаицІ•хіиуnь. 
турІІіА роботі. Неможливо 3і6рати в стnтиСТІІЧН н :t І(Іtфрц. усю ту -
nику доnоміжню роботу УК])8.інськоrо жіноцт"" AJUI УСІ', киньмо ка 
неІо:~нн ІІJЮІ<іньсвітлв.І<Орнстуючис•авітом єекретаІ>• ОсіАнОf'О)Гур
тка УСГ в Вінніп~rу. Д. Микитюка. в ··новому Illnкxy"" ч. 4 3 28 сі •н• 
1932 ]ЮКу, 3а ОІІІІН тіnьиІІ 1931рІк. а ОJІНОІ<у .1ише місті Вінні~rу, 
одне тільки тоаариство "КанадіАсмrе Ун])8.1нс••ке Жшоцnо"': 

в) p.onoмorno вnаштуаатк 6а»JІ. що дав nо".жниА на час деnре
сіІ'<нсm/І;~охіддОJr. 100.00. 

б) апаштува.по ра.юм 3 Діво~им Ві;Іділом nри УСГ спільииА 
Смт·Вечір і сnіnм<е Сц'ІенtJVІ• чnеиівУСГ. 

В) СКJІ8JІООДИО]ІІ.:ЮВУДОП0Іf0Г)' ~011. 30.00на НУХНІО-ХВІ)ЧіВИЮ)VІІІ 
бе:І["Qбітн нх членів ~·cr і П nрю<кnьшtків, 

Г) пркчинкnоск р.о зб&rачсннв nporpa)Oи JІнсто~~>'JІ.ОВОІ Анаде)ОІf 
анстуо.~мк своІхчnенок. 

Г) черu свою єекретарну, Св~нію Ситник, :оаnоч .. ну8&JІо що. 
п"nницідоnов!J\і3ісrорі1УкраІнн". 

ІтакукожвіАмісцеІЮСТІ.деаі.."ачнтІлькнІИ'рwІ нJ)<Жнс:т&ІІІ1ЛІ. 
"Уч,.tнська СУJ>ілецьк.о. Грокца"". Тому не дІІІЮ. що :Jб!per-na .онІ 
довг ЦІІчкосm АЛ• }'НраІнськоrо жіноцт". t уета•н чІJІьннх своІх 
ПроІtіАRІІХ'<JІСНіІІ3ГQ.УСПJІОТЄПр.н8С•ННХНаrо~. 

Рівнобіжно 3 Т>І>t т•rоті..,....;~о '"УираІнс•иоf СУріnеЦІоиоІ Грома. 
д.н'"жІн><н ІІдІвчата.щенезорп~ніЮАкі•кіІІккхтоар.нст8&Х. 

Тхккучаеn.упраці ГуртиіаУСГА)'же:~авна,с-rасса><кх по•ат
кі~ заложеинІІ "Укро.ІнськоІ СУрі.мцьІ«>і Громцн". Ск131тн треба, що 
цраитер тісІ nраці не був чисrо nнute внконннй. ДІвчата А жінкн 
сnільно зо своІ><н товарнша><к·•ntкамІІ УСГ беруть участь у засідан. 
,...,.; нар&Ацтаоnілько~инмнвнрішу..,....ус/І"иІбіжуч:сnро.вн ~р.ІІІJІь
костІІ ТоІІ&ркства. Це :.а;шшиnос• ке тіnькн в cnoraдax учасників та 
учас><нцьтоІпро.ці. Найстарші донументарнІ сnЩи орrанІ:ю•ноІ про.· 
ціжінонідівчатур~~><ах УСГ збеrе-гnисІІв книзі npoт<:>иonlt "Гуртка 
УСГ. ч. І в Тоrюито" щє 3 1929-1930 JІОНІІ. Чнтасмо ,..., нпр., що 28 
бе/"3"" І929JІ0><уnостаиомеиовідоrрj\ти reaтpan""y анста•у "Софі• 
ГL1ечко"" nри спіаучасті орrанізованu,. а УСГ дІвча1 1 ), а 23 nютоrо 
1!}3() JІОІ<У Міе>ІЧНІ 3(1opu УСГ OJI.HOI'QJIOOHO ІІ))JІ~КІІJІИ U1<.,.,..KKII 'IJICHKH 

ОJІ~гн С..нюnt, щоб JІ.ІІІ&Т>І чаАні ІІf:чорІ на 110nомогу безробітним 
стрільЦ>Ім1).Два міскці піз><іutе. 6 квітн• 1930 JIOKY. знакQ,ІІнмо,... 
3f"l!l><Y про те. що жінки ПРІІ УСГ КІІ <Жрt.ІІМJ< моі:t" CJ<O;/WIIa>: обрали 
З·П()між ~ представІІиць до Комітету ІVІ• nс~wІІеннв cninьнoro 
Сuчскоrо'), В тому ж році вони :юрrанlsуІІUІн еві/І ок~мнй хор. 

Наnе•но і а інш_нх місцtІЮСІ"ІІх Канали. де вже дІал11 Гуртин УСГ, 
itunl СПІІПРІ\ЦІІ 3 ЖІИКВ>ІІ! т&ИІІ>t СВ>ІІ!М ШJІІІХОМ, ІІИ ЦС дJІІJІОСІІ І 'Го

)Ю~ТО. 

дJ!ІІ каоаіт.мнна тоІсrорінкн n<>СJІужкмоса сnоNми Ір><ни МНХІ· 
nовнч.ДJочун, ноnншньоІ rоловн А се><ретаркн "Ж!ночоrо ВІм!nу ім. 

') J)роІОКІ>.І •. ~- fl. )~ 
О )І1роІ"оо,..•. )3, п 311 
' JILpмoк<>.~~ • 1 ~.<t.43·~4 
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З!dоо """'f ' СтокомІа ••6Іом, Стоnом Іо Соо•то. CмUfi т nершому рці •ltioo 
,..nрuо , Стоnоміо Дммтруо-5о роо,""'" к<о ІІ уркnіо, дкркrоооС .. n..,.І\уро
,.;., Q,..oo Сомоото, МорЦ .kao.&o. Сто ... у друrому РІUі ,.,; .. до npooao 
IIJ>O<LO••• Петро ... о><м, Ооно Заоц>,Іас><ІtКоа ЛооJІКrа, МарІо ІП>до. Софіо 

Іоор. 

o.n~rи &асароо.б np11 Осідио>Іу l'yJ>I'><Y УСІ'" в ВіииіnеІ')'. В "Коротио>Іу 
ntІ>еrJІІІДі ДіІІJІЬИОСТИ Жіно~оrо ВіІUІіJІу" ("НоВJ<А !IIJIJІx", ~- 23.3 28 
~ерІШ•І932) nише .,на, ак"бувwа секретарка": 

"Д..о мое, О.одсммн діатат, що nскккуок """"' І>•оноо ..,., том aoneoo 
ооРідоіі~..,.і,r-оІІібу•острі•отмисоосВ.•кцок• ... Втс••ос•н..,тсч 
Р'"''"" •ш•о ~•• кu.,.оо ао тутоР>кіх тсоорксто, о то • """"" nркткм. Но 
обокооомnоккоооооа•><•,к••••••••оnо..,отоахіо..,о<>тіОоікноn.,•окоукро 

іксоокотооорме<о,оаооіnоrомооооускомхnоО.оіабмроомкоммо .. ок
оіе<• остуnоомко ао буJUокотроІ"О • ""'"""""'"·-· Мн моnн омо.-у бон'"""'" •• 
nі>котмсо • іІІ-•отісоо Стр••оцоооі fpo""-""• що npo маі аоокі о кос У"'" 
туооn і о Сторому 1\.рооо .. . Ношмм '"'""""'"У'"" ко no ...... .__. 6yno npo 
цооо.-rк сnі .. ко > тоокоми с-rрі,.~коі fромuм _..,добро кoworo иruy, 
•• у 1\окuі,тоо і о Уороікі ... Хо..,око """""'" діоом, ко ооооо""• що укро
іка-оо ,.;мко ко"""'" бутх 6оІАУ'"" ~• ац ••. •• що иро> 6орот""• моwі 
6ротм і с..,.рм о Уороі.,і. СоосІ<> nроцо"' ~от омо ""'" >anopyoy ноwнм 6ор
цомиСо .. уІ.о•оо,щомк,,.іккм,оц<моосмоі•моо .. •ртоу le<opo"".""" no 
ONO>i сооі~ см~ спіnмо О ... ~аномк УСГ дonoworo•н і" у ri• 6ороn.бо ... н 
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''}'краfИСЬІ<.ІоС.рі.ІІЄЦЬКІІГроІОада",ІІКІІ8ІІК(ІJІА)'КраІксьКОІ'ОNІІ· 

цlокаJІі<"І1І~ІЮJ'О руху а Какuі, JІіотал6 а то/і cnot"itl саІжніІ fiJ!IIItliИ& 
01-~ і єн~рrіІ. У••ет~ жікоцт• а П JІ.іМWІОСТі ~ аІ,црuу ро»МU: 
8 орrакі:оацііІнІіІ po(\ari І амкку piaнopWoJ.".. а П ... _...,._ Вс:ю :tі.ІІ•н
куw•t>нс•коrожІІ"І'Т•аідра3.упє~насаоІрукt<жІннN.СпІ..ІІWІІ 
С...,...ВечорІІСU'ІС>Іt,1'08ІІРНС""І~t-І>і,'ІІІіІнІІІе'ІОJ>ІnІ.цтрн
куІ01'•тР8АнЦІІ )'Кj>О.Інс•коrоnобутуІанос:кn. JІОІ\НННу&ТІОосферу 
8ЖII"''ТII1'0811ptteтaa.UonpKn>CТ8JIH 80HH3HIIJ«HtrnІIOfiJIOnar'IIІІДH81Ut10 
:оасобом, що а'с:,11.11уа1 ''УкраІнсwtііІ СrрІ.мц..,.іІІ Гро~о~цІ" снкnІІтП ""' 
:юрn.кl:юааиих щеукраІкціа, :sаохо'Іу•аІ~:6.11кж'ІtJІ'ІІ3)'U.nІСІІ30р. 

rакІ:u.цl~ю. 
llcpe/1 K)'.llb'f)'pHDIO роботою УСГ I)OOI<pti.IIIC(:II ноаі rори:ЮИn<. 

у,.~."." жінок у цІіі po(larl )111.1111 коЖ.ІІиаі.".. l!ОСИ.ІІІІТ11 JІІІІnьні.".... 111<11· 
торських rурткіа, Нє:>SІІЧ&іІко ааЖ.ІІиаоrо а тнх ~•еа.х СПОІ:Обу з'сдку
В&ТІІ Собі П[>ИХИ.ІІЬНі.".... 11)-б./ІіІ(И. ВІ,црuу ,.,Ж nJлиі«ІІ ІОНетt'ЦІоКИЙ рі· 
~иьхоровнхтаlкС'І'J>)'КtІІТІІJІо.нихаиСТ)'nіаn>аІриет".,ЗІ'ІJІ.ІІЙКОХО"І· 
би фо.К1', ЩО кішакий хор Гуртка УСІ '1. 1. І ТО[ЮІІТ(І ЗJІ.об)'І на КОН· 
церrоаокувнетупінаrоj'Ю;І)'срібноrопуrаІ>УвІІІуиl~~ерснтетумузннн 
і 10011 уТороиТ(І,кк цt чиn.ско а ''СтрІ.JІєцьких Вlст•х" (Biинlner, 

І931р.І'І 
ДЄІІКі ВІІІІВИ )ІіМЬИОСТ1і УСІ' бу.ІІІІ б IIJIOI"'' НСІІОЖ.ІІНаі 00 )"'&enl 

жіноцтаа. Ві3ь10ік ІІDІІОІОоrову акцію а •асах ООробІтrІІ. УСІ' етарапа. 
СІІОрrаиl3уаатІІ:U.р'ІіаиІ)ІJІІІбс3робітнlJ:с80іх'І.ІІЄІІіІІТ)'ТІІе.ІІНІІЄJ>І'ІІ 
жінки. В 10\еті Шиніnеrу асі жінки t JІіІІЧ-1'1"1, пр,.,.н.ІІ•ннцІ УСГ, що 
ІtLIIH en.ny nрацю, ОІІD;\ІІТК)'аІ.ІІ>І єєбе постJ/Ін>Імн І<іtІІ~ІІКІОК ІІІТИВІІІІ 
наоrrриканк• тісІхарчІані, щобІІІІТJІІОО>ІСИІСТ>осаоІм тоаарнщам nере
Тf!UІоІ&Ти:ІJІНJІКІІ нсприnи....,. ор,..,.ЬацІіІкоІ роботи, 

Тому, ЩО саме РОСТІКНІІ УСІ', а ще (\І.JІІоШе РОНІІJІП&р1'ііІка І fiOИIIJI· 
кон->"<:іАнаtt,Іd.ольні."."нсJІУжеnодобLпнс•ІІе•кимукраtие•инкко
.11&10, що п~ка.nмс~ ~~ре:о "' ІЮС.ІІІІблеКІUІ caotx anJІиala у сусnІ.JІьностІ, 
ІІОИ>І не ЖLІІІ.JІ~ СІЮС:! КjІІІТНКИ nід адрееІ)Ю УСГ. Оанкм 3 tхніх 3&мІтів 
бу.ІІО, що УСІ' ПЄрєСТ)'ПИ./1& :1110.81' С.:М:І ІІU..ІІьШJСn<, ІІОІUИ]>JІЮ~М С.:М: 
Ч.Іk:ИСТІІО"rеЖ J НJІОСС)бк, ЩО НС бр&./1>1 ІІКТІІІІНоf УЧІІ<"11111 111310.11WI"" 
з-~<аn.иках. Ht мккупн nри тому А жінок, щоІхІІunаапн "стрІ.ІІкиик· 
1011", ІІІЛІІJІІЮ•и 1 це c.noao іроиі•~У :оакраску, бУІІЬТ(І б аонм .. е спу
"'""" в украtнс•ко10у аіАську. а xo~yn. ІІаJІЄЖІІnІ 110 opra.кisaцli ио
пмwніхаііІс:ькоІІІкіа.UшtанаІО'ІкиабоцlnІ*81Ю-фоРN&JІhІІуеторіику 
с:пr".•н - Y•acn. жінок а УСІ' (\у.ІІа цІ..ІІ>ІОІО оора~на іІІОП)'ЩtНа ста
Т)'fОІІ орn.и13&чіІ - са10нІ фаК1', що >ІрtmІка сnрк10у.,... с- аістрк 

nporи nриІІJІпtжкостк жінок АО УСІ' СТІІtІ>.:ІЖУ<: ~JІНw.> ту 11t1ШІ<У 
роnю, що П аІ.цоrр&.ІІм жінки а no•an<U ОJИ'1.>Іі:І&цІІ УСГ. 

Зкож.н,...міс•цєІОІІІ.JІ""'цчис.оо>ІСІиокІJІІІча1',3rур!'ОВІІІІJІ::Іnрв 
"Украtн.,.,кііІСrріnєц...UtГро10аді" lanapl а тнм Ірое-ТІСnІП'Ома•І'ІІ 
ІхиІоОІJІlаn•иосткарахu:орrанім.ціt.ВжеІкекОJК.ІІиаоІнtспраІІеІІJІІt· 
110 буJЮ бTp:!IІtlln<fX У СТ'ІІR\ РJ>КХІІ.ІІWІНЦЬ ті>ІЬІ<К, ..._.8./l~cn.eJI liOf'/)eбa 
І'сдкаn.ІХ тіскlІП>tКН СТ'ІІТ)'1'0ІfІІІІН 3I'J131<.1oltH а орrа.нІ:оацІсю, ІІро3бУ· 
JІO~V ~коJ ІІК.ІІІІ.ІІК аоик стІ..ІІькн nраці. ВкрnR&с Іде• формуааn. окремі 
"Жіночі ВlJІді.ІІн" nри Гуртках УСГ, ЩО SКІЙW.ІІ& ·- а"""ІИК/1 Й :ІІІ· 
аерwеиик иа Ш. КраАоао10у З'tцІ "Украtнс•коІ ОтрІ.JІєцькоІ Грома

---;тё.ї" ... ,.",,. ,...,..,._:rо. 
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~',': ~~=~~· :с:'д"а~:~·~~~~~ :"~~~ ~:и;~?~~~9;:і~е:,~і,:; 
~кcтnporoNOJOyroro31winмчorтaємo: 

"То .. д..н•роfерн•·nо,.ооотрмжГур>оu...,,.онrо....,сnро.оуфо~у
"""' 11\ІоО"ІМХ 8l.uJo1o nри fyphOX Ycr. Мммо (ooro•o омn...,.іа, IRO .ollK .. 
sroJtOШpooмeo 0 ..... Ycr, а .... ,. .. o>Poicn • нмо npo..- • сntм.ц•
•Р"мотм•••• .. оцІІомашмоfур•.Uо.Томуnаоо><>он-••.що6стоормn 
""Р""' ~ж, • .,., Bl.uJoн "Р" ГyJ"'otU. УСГ'. 

Нц '"" ""''""'" оно'о:оuосо JІмооуо'• і ріwомо цю onpoay """"""'" 

Го-г:о::::-у:І)І. .... ІІQ31tТИ8ИО BKplWNJI& це !ІІІ'ТВИИ" і ~~ДОВЖ 1931 
року )18ііже nри .еіх Гур1'К8Х УСГ n001'1<JШ !хні ЖІНОЧІ ВJМІІІn. 

nАМ 'ЯТНЕ ЖІНОЧЕ ВІЧЕ В ВІННІnЕГУ В 1930 РОЦІ 
1\tскчадн'.оrть.соттркдцІІ...,Арікбу•ос:о

бJr".,..".rітикІІбагатьо .. аn~аціАми,.к•І· 
~••ш. "" иідгомін ш:>Jtо.еькоrо А бо.п~wевицько
rо~рору НІ украІКСІоІ<ІtІ3еІС11"Х. ПерtдуцІА 
n~аціІІ.міііакціІкпа"УкраІкс~о~са~і-
11ецькаІ)юмадв'," непе.-коІ- було nркт•rиу
nІІІ.отІєІсnJ>аВІІвсюукраІис~оку І'рОМа,дськіс:n. 
уКаиаді. І ИІnіое~,wвкщаабостоІUІност-орокь, 
або СТ&ЬtJІн ІІС:іпІІкІ nерmокк, щоб CtІiЛ•fW ІН!· 
f><:'ІІt<:ТКТ)'NЖJІНІ)'ВКЦіІО 

НаІіщиріwе nос:таВИJІОСJІ ;.;отІсІ сnра•то
мркст"" "КакадіАське УкраІис•ке ЖікоЦТ8)" 
аВікніnеrу,.,..кокетільккке.;дмо.".",ос..,але 

• ці.~ою екерr1сю niwno назустрі• nо•ниам "УкраІис•коІ СrрLмцо.коІ' 
Громадк",що:NtlкІцІю....,а nіАосікь ІІ!30роху 8е./1Ике ....,.,.., -.іно•е 
n~rеnаІІііі""аі~еnроІ"Иnоn>-еьхКJІ3ИуtЦІ.ньнад)'ХІ*fнс•кнмиаро-. 
ЖІИJ<ІІ, що І'УJІТУ""-"ИСІІ nри "Ук~>аІИt•к!/1 Стр!пецьк!А Громад!~. ке 
"ornк nepeбJ)flrn на t:f!6e іищі•тиак, tм б~>акуаапо ще мас:коrо opra
иi:NtцiAкoro офор.,пеикІІ, маскоІ nк сказаnо ~ "фірми", що піА нею 
можна б СІІJІКІС.атк аіче. Цю ІЮІІЮ nepeбpano на t:f!(le "1'(1118риство "Ка
ицІАt•кеУхраІио•кеЖІкоцт""" 

ДосІиtакс•ітпекаІІх&nlдро.n•"КакадІАськогоУхраІнt•коrоЖ!
иоцтаа" 83&rапькому жіно~ому украІксько)Іу русІ •Как~!,тпм б!пь
wе )І.Слуrоау,80ио маокрему 3rадху • історіІ ИОІІОІ'О руо;у, щоnочае 
сдк.1nо •c80l~t rурта,.;Стріпєцьхкх Г1юмад nатріотІІ~кеукІ"'ТкськежJ
ноцт.,.., Одна ' біпьwкх самоотіАких ж!ио~КJІ орrанІзацііі у КанадІ, 
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• • •• й •••• , , ... ~··· ...... 
)>OC"IU"K ... цUocoooYopolo· 

с•:.:;:;::-.:~є.І •С:::~ І 

"Каиадіііське УкраІиське Жіиоцтао", •ідразу ааІйшла а иайтіеніший 
18'/І:ЗОК 30 стріпеЦТІІОN, ЩО npona('yaa./10 ІUШЧі UІІЗ..ОЛЄНИІІ Украінк 
J·пІд:t.ай>ІайцІа. Начолітоварuстц бtзnеребІІіІІО сто"па жІнкавепи
коrо украІнсМ<оrо ~рц.о:, неsабуткІІ Анна Понкер, ~роду Гу>ОекіnО). 

ВІІч.Здобулааонаообіnочеснуиазвуоnікун"иА-.асту"ннцІцьоrо 
стрілецт/І:S..ВонавнєднуВАJІ&ДОЗІІО.ІІ"иавІІна.смзалімиІ>:иіхі>ІПJ>е3, 
в.пасuн>Іи иошn>Іu в.па.штову/І:S.ла Смт-Вечо,)І і Сuчсие ІІ.ПJІ nообаа
лених coood до>Іівки стрільців, аона вела перед а Іхиіх збірuх на. 
дом>Іогурідио>Іу ирасаі. Воиасправиласаоі>І кошто., nриІіиJІМ'ІІ ка 
першо>Іу З'іці УСГ в Biинirrery і аЩо>Іа була широко зо сюlх кнкжих 
дарів на ціnі внз11011о.иоІ украІнськоІ боротьби. То>Іу иі•оrо днвкоrо, 
що "УкраІиська Стрілецька І)ю>Іада" в сюіх :rаГLІІьно-гро>Іадськнх 

по~инах шук.апа опор11 в "КаиадІйсько>Іу УкраІнсько>Іу ЖіиоцтІІі", 

а :юкре>Іа заажди тІсноспівпрацюІІ&JІа 3 Т11N ТО/І:S.J)НСТІЮ>І а усіх жіко

чих справах. Це Т11N більше, що дівчата й NOnoдi жінки, що гурту.а

лн•к при УСГ, бупн ІК>диоча.:: нерЩкоаК1'>tвни>ІІІ чnенка>І>< "КаиадіІі
ськоrо }'краІнсьІtоrо Жіноцтза", а.~ дpyroro боку Aoro ro.noвa, Л..на 
Поннер, обрана буnа а \93~ році • чJІеиІІ 11ершо! ЦентраJоьноІ Упра"' 
ОУКуСаскат}'НІ 

"КаиІІ.ІІІйсь""У"І»\ІНськеЖіиоцтю".и.!ніцІ•тивоюідоnо>Іоrою 
УСГ СИJJИКВJІО >Іасоае n~аціАне жіио~е віче і J)&30N 3 ТН>ІІІ дів~а
т&>ІИ Й жіик.а>ІИ, ЩО СТО~ЛН бп113ЬКО ДО УСГ, ДОИJJВІІО асі" с:пr-иь, 
Щоб ві~е аід(іуЗІОСІІ і>ІJІОІІ.ИТНО, Щоб :I&JIИШitJ\0 JIO собі СИJJЬJІИ/і відrо
>Ііи\що(іnрикеє.лодобріnопіТИЧНіАфікансоаікаспЩки.fхиіс:праииІІ 
ие:u.пишипиоJІ~успі,.ів!цевlчеспраІІJtівідбулосІІднІІЗОnнстоnа
да 1930 року. Прt'дсідннцtю віча була Анна Пон><еn, секретарюаапа 
ЄвгеніJІ С..Т..ик. Про>ІО&nJІnн: ЄвгеніІІ СнтнкІІ, д-р Іван Гул•й, МаріІІ 
Днма, rono .. "МісцеІК>f І'ІІ.ІІ.и ЖІнок" ~ІеІ/31 І ro.noaa "ГОN Вепфер Аоо
сіdшен" ди><. Часоnис "КаиадіАськиА Фар .. ер" ~ Вінніпеrу а чнмі 
S:І!ІJІ 3f1)уднІІ І930рокуиаnсршій сторіицІп><нкн сnо&а>Імописує 
цюtажпиву no:J.iю в політичній акціІ украІнсо.коrо жіноцтва Канади: 

·зожодоw "1\ококіАсо>L<>rо Уо)>Іоіна.оосо Жіноц~••" ао.о;бу•оо• ""' SO •• 
<'tonuo а Ін<Т>ІТ'f'І nроооІ~н о ВІннопоrу ><о:ои міно•• nротос:таціАна оі•• 
nрОти >чщоно •••О·аороорІо на.о уор.оікО>•и" косе•окном rо•м•нкн. В. 
"""аоuо!к<Т>ОТV"упоt\ор.о,."окnооки•оо•v•Р<Оіксоакм .. ,коцтооw_Натк· 
с .. у мІсщ, но бу~о акі одноrn ПОJ>ОМНWІ'О. Мо10но 10асом щиро с••••тн, що 
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ПО.ІІІ~МОJ"О 01•0 y•poiNO>oOOI'O "'ІМ<ЩТN МО ~JOO 1110 JІQCi МІ О JІ~NIПO<"f' мі МО 
ціоІІОІО>ІtІІиошJІ..,......,.n.,..,.Ш>Іnоо•і:ю.Іоуороімеw<оrо,.імоqтао мо 
Іо<орІ.о»іІ-,.;ОІОПо6оtо,Ом'(ІІІОо•І1'0І'ТУРПОІРоС>оОО~Nр ... р!оуоіІ· 
Q.oo-•oPJO<OQo~ сwоострооо 1 nootyoWІt npo оооок100 оро ... оту уороім:о.оу 
Оро8-- n••- 10l-no ВІкміnоrу І о.ооDці >іІІUоО<'ІІ, 110о6 eniowro n<). 
рUJmІОо,ооуощІ»ОІАІ<ОТІІОо6орокі""то .. ооІ'Оі<ОР"'УР"N•ОІ'ОУ•роі•· 
О>оОО«>кОро.уооІОJ"ОJІІОМІІИ .. .U.]о-ОІІ,щоб>ОІІІСМ.ОМ.ООМ"'rроwі 
МО Qр<ІТОС"ОЦІІОІ >ОООМ І ,.."Orp&NM ОО /11tм Н ... ІІ ТО ОО рі>ОМ~ УРО_.;О

:::..:;,•,:.:.: ~:~:•ро.імСІоооІ B<lew<oooi Ор~оі>О"іі~ мо >Ooynoo оброі І оку· 

НооІ.уОІбромоnоо ... му,о•мотоnор•"'•і•осо,еукуІ'JІОШОІ 
_Вмrоооо:моомuоом•оІмоімтероомупрокооуn·іМ."оt.&окоро>оо>Uо, 

оотоцооrооІто..."оі>.окооаоВ<.окококои<росміо<иородмооrоІОіиоцтм, 

добу•оІОО.ооооrотоо,..,оро•rро>омтуоо•к•1.оор.оо.оомікоооомуосмоnрод· 
СТООМООДІЙСИОССООІJ\ОМИОУОРОіМціопіаnООо.еІоОО»Ооупоціе».fооор .. кnро 
fоок•кму, n·l Моно! •••••••, "'о то, що діст..::о топор у Го•и•кмі, мо о"'"" 
біаоwоооооооомосnро.оо,цооnроооціоо:ооо"о .• ІІ.rоНоціО,ооооооооио, 
мусмn.окоомотмсоіОо6оо'ооокі>о6оо'ІІокмосуnJ>О'МИоціоооu.ммх"""' 
wик, осио мускто моnроомти nо~о .. окко уороімц<•, до ооото ,.ony<:n~oo ,.. 
МО.О6оММ0>1 СООіО о6о0'11~10 ОІДМОСИО МОЦОQИО~ОКМО ><OMIUKK. С00"' бесі.Оу >О 
о'о•моо """' МомоІ сооооокк. "Сооі nротости n<.отрммоОто •іоомІ-

Друrо"' омr>ІtсооО>О боосіомкцО» ~У•• помі Дмо, rooooo ' 
Лс:саісtwом"уВІОКІnсrу &омо,,.._.,І,.ІиоІ<,СоО>ОоО,ІІІО 

Уораоо т ••• , ...... "J<..модU<сои Уораі••••• ж;" • .,...-. •і>І•ІооОТ'f,> о ... 
меМІК..сІ .. оеооеооt<•......"АРтn>nро.оооооосмоfІ••і.n.о_..,,,..., •• ..,.. 
орnоІ>очІ*, у lnt ро.чL С...•• ооіоо •• npooo o М. Moofponp, coopnop.o 
'"МІсцоооІ ЖІи о••І ,..,.~, A1t10o Йокоор, """"'"• '· +. оІІо..-Іоомс, aononтu 
оо ,.сІ.Іtомио lllrv Наці*, Ооомо К..сІrІоосооа, Jlro. дм><. І'<Іоооо ry ... otтopoo"" 
•Pro•o.ro ноорксnо, 1110 npo ... ,.",.. оо уораІмсооому •'"''"""У oi•J· СтоІn. 

nор..,о>JІ!ооЄаІ"<ІоІоС ..... мо,сооротороо. 
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і~ц! nоо"•~кі иомцуоотк nooo!o о Оtтооі п/)0'<-Омк п/)О'<к по•-•"• оку 
........ """ уороі~ц ... k. r •••••••. -по ........... '"роікцо .. ко і~~~· рі.окі/1 ..... !. 
~•••••опокід.><.~ .. усммо•орооОtтооу,••І>4•ЛіrуНоцІt" 

Пі~оо ТОі'<> СЩоУОО.ОК бесіJІм nрцО'ТООККЦ~ ріОККО ,_ІКО"!КО тОООркО'ТО 

:.:~:о.,•::;;~~: .. •,=.:..:-:::.,~~.::::·;;.~~~: .. ,..ік•коосо oiJicniooк~•" уор&· 
Це оІче ммо дуже """""" зиачеккк ке тіл~кк n~м, що С'!ІІrкуло 

понад ТИС/І:чу уv • снuць, що ~ібрано ка ньому більшу суму ка ІІИЗІІОJ\ ... 
ниііукра!нськиА фом. що"""'"' в ньому )"ІІІС'!ь nредС"tавннці ор,.,.иі
:ю~:nноrоонrліііськоrожіноцтsа в Какаді ітнмсамІІм аі,цбилое~~воно 
rолхнимаі,цrомономаанrломовніііканадіііськіАпресі.Значеикоііоrо 
nоJІоrасиаііпершена'f'Ому,щоюно вн,.вилодвірсчі що на нихдосі 

НЄ:І&ІІЖДНS .. рта.1ІаС"УUМІ,аСаМе: 

l.ор,.,.кі:оацІАккііхиС"tжІнок,щопотрапилипідrотоакти ііпе~ 
вееm иаіібІnь.uІе аіче з ycld пrютестаціііноІ акціІ а Каиаді, подбали 
про .. асовуучаС"tьжінок,пройоrопОJІІтцчкукацІталІ..ацІю,про~ 
rолооміж украІнськоюй анrліііськооо суо:піnьносто"" в Каналі. 

2.силуукраІнськоrо жіноцтва,що:оаімІІокувал' СІІОООО ><&С<ІІІООО 
участювполітнчнійакціІпроаіднио<КОJtВ><УКраінськоІсуспільности 
в Канаді, єюІм :оацікаменно>< орrанізаціііннми і ІЮJІітнчннмu спра
аа><н та можливост,.ми rюс:нленнR ціло:о украінс~коrо орrаиі:юааиоrо 
ЖІІ<ТІІ а Какаді чере3 :s&Jrучеин~ до ньоrо жіноцтu. 

Висковни a'f'Oro В'ІТоrкенодуже скоро, боажена наіібпмжчому 
Кр><ііовому З1зд.і "Ук~ТнськоТ СтрІмцько! Громад.и" а сІчні чeproiiO
ro року natta."eкo на денний nорадок сnраву офоркІІенно жіиоцтаа 
в т;снішому ор,.,.ні:оаційному за'JІзку з УСГ. Можна ска:оатн, що Імпо
куоо~е віче з ди" 30 листопада 1930 року було тtІк аttанкі>< Ікnул ... 
С<Ім,щосІІоиуиаа Г011овну Управу УСГС!ворити Іtраан<>-<:Татутоаі nід· 
ставндозаіснуванн" Жіиочих Відділів при "Унраінсьнііі СтрімцькіА 
І)к•маді". 

РОСТУТЬ НОВІ НАДРИ 

До 1931 року ноту~мо тільки ~рші сnроби жінок opraнisyuтuca, 
спочатну-JІкпркхильниці"Укра!нсько!Сrрілецько!Грома,дк"прн 
n Гур1'КU:, ІІі~ніше А окремих Відділах nри Гур1'КU: УСГ, одиаче 
Ще не офор><J1ЄИИХ СТВТ)"'ЮІІО і ДіЮЧИХ ПіД 8ПJІНВОМ ЖОІТТЄВИХ nотреб 
у ді,.льиості УСГ та nід нутом пос:нпеино роботя • Гуртиu: УСГ. ЖІи· 
кu орrакі3уІОТЬСR СІІОктамно і самочинно, ІхмІ Відділм І nрацJІ а ккх 

має хара~р ~рсuжко місцевий, у 'Юму зна~енні, що на ~ршому 
ІІМ:нІС'!ОІІтькісцеаJсnрааиJ некащедумки nроте,щобnонрІ<ТИм.,. 
рсжею жіно~"" 'f'O&a])HC'!B цілу Канаду від океану до океаку. 

Разом з тнм у місцеаостІІХ, де ще не :оаіснуваJІа "УкраІиська Стрі
лецьІ<А Громада", а дезнаіішлнсJІ ініціRТ>Іоні жінки, Іtattaoon. окремі 
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жіночі тоаарнстаа <І!д різники назааик, деакі з них існуаа.пи вже а ~•· 
сі, sакн nок.пикано до житта nерше стрU.ецьке тоаарнстао. Багато 
з ТІ!Х сакостійних жіно~их товариста тІІrоті>Іи Ідейно до "УкІ)*ІнськоІ 

еrр;пецwюіІ)юиuи"АорkитуааписанаіідіІ<JІЬн!сть,аоик:wодок 

.:~~::;::н3 ~~іту ВПJІнаів уиІ)*Іисьиоrо нацJокмістмчиоrо руху 

ПіСЗІІІТОІ'О,КОJІН збіJІІ>WИЛОС& ЧНСЗІООргаНі.ООІІ&НІU< ЖІНОК j KI>JIH 

.ОИНВИІІВИJІНС.ОЮ&ИТНОJІіСТьуrjЮКUІСЬКіЙІІраЦі нарі3НИХПдіJІІІН· 
нах, nрийщл& ІІJ>уr& СТ&.ЦіІІ а організаціі уиро.Інсьиоrо иаціон&JІістмч· 
коІ'{Іжіноцтq аК..кUІ!. Першик ирокои дотоrобу.ІЮ схІІ&.ІІениІІlІІ. 
HpaAo.oro З1зду "УкраІнсько!Сr-рілецьиоІ Грокадк" а В!кнІпеrу дни 
11 січнJІ 1931 року, nередати Го.n:овиІА YnJ)*&i УСГ сnраву офорклен· 
н:о зrуртоааних nрн УСГ жінок в оирєwі "Жіночі Ві.ц.цілн nри ГуртКАХ 
УСГ". Щоnра&,;Іа, а>ке Й ДО ТО!'О часу тут і так такі ВіІUІіІІИ tjJoo;Т'IlZHO 
іеІІловлн. о;:>.наче щойно від весни 1931 року почаласа організоана 
акц>а ТІЮJ)ИТН статуто .... nрамі форин 1111" украІнс•коrо жіноцта, що 
орі~ктуаапоса ма украІнсьинА націона;rістмчннА рух n. Aoro ідеw'Іо. 
rію. теnер ЦІІ анціа не А,це вже .... ~ш:wнно і З~ІІЗу,тіІ1ьИІІ ор:онізовоко 
і з~о,..., ак и&еJІ!док саЬоко подукаиоІ організаційно! дІІІ"ькС>С'ТИ, при 
чnІІуатіАсправі:І&Іит.::рес<>вана(ІуІІа.rсаукраІuськаrроІІа,цСьк!СТІ>, 

неJІнwеииіжІнкн,!k>Іnершwхорrані:J&ціАнихпоІцках тав осно•· 
НІІХзбоJ)*ХДtІІКІІХ>І<іНо>ЧІІХТОUj)НСТВбуІІИ ПОІІіЧНН>tUПЖ ЧJІеНН УСГ, 

no """"""; nоршкіі ro•o•• Ycr • Імм~оор, І. rт•••м~. Cowrn ••і•• оо npo· 
..,, А. Пpo.,.U<•uo. А. Іоііто•Іо•о. С. Kou.~•·nм<O, l!u!o МорцІмІо, Хр. nмсо· 
М.І"'••ооо. Ю. К. Мор•••"'..:;:::;'."7Т.СРь~::"'"ц•, Н. Н!ооо, а.. •• ,, А. 
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НаСJІідиом ~ісІ орrаиіsаційкоІ а кціІ • JIOJ<&J< 1931 -1934 цi.Jta Ка
ІІВДh поиривастьсІІ сіткооо жіиочкх орrанізаціАинх ІUІі'mн. В цій а нціІ 
можна вuзначити~рн етапи, з ІІКІІХ першідва чергували~" по собі хро
нолоrічно, а третіііішову"""ь час паралельно: 

1. Найперше оформлено • окремі Bi.ui.Jtн жінои і довчат, що вже 
rуртуаалнс11 при "УираІнсьиій Стріnе<оьиіА ГjЮмці". Назви ~ут вжи
НJІІІСJІ різні, ІІК "Жіночий Bi.U;i.Jt", "Дівочий Ві.uіл", "Кружок Дів
чат", "Жіноче Товарнст110". 'Іасомдот-оrодоходипо ім'к патро><кІІ, 

""Р· Жіиочс Товарист~ ім. Г8нни Бараінон, а ІІ&ІІбі.JІІ..Ше іиені 
Оль!'>І Басараб. Цей стантриває до осени І932JЮку. 

Прнчина постаааннІІ жіночих т-оаарнста у т-ому nеріоді здебіn"_ 
ша - потребе. nоснленнІІ дІмьности УСГ І внкорисоанна жіночих снл 
JІJІІІ ткх sаrап~ио-украІиськкх І иа надійоь~иrунраіuськкх цілей, що Іх 
ІЮСТ8акnа пере:~ собооо "УкраІнська Стрі.JІецька Громада". 

2. Дн11 17 липня 1932 р<»<у заснуааласІІ • Какаді орrаніsаціІІ 
"Украінське Національне Об'о:дианнІІ Канади". Від т-оrо часу, а ще 
бідьще nіСJІк тоrо, ко.rщ устійнено ЮІІtмоаідиосннк nоміж "УираІи· 
ськооо Стрі.JІецькооо ГJЮмадооо" та "УкраІнськиw Націокальи"" Об'с:о.· 
наниІІ>І Канадн", ноаі жіночІ тоаарнстаа nостають уже не при УСГ. 
тіл~кн при УНО. Від тоrо -.еж часу ІІСі ио...,.т.орені жіночі тоаарнства 
прий>ІаІО'П>sа с.ооо ПВТJЮНКУ Ольrу Басараб. 

ОрnІ<ізаціІІ ж!ноцтN. а тому періоді njЮходить під кnичек .. ж. 
/ІК~ИJЮЛіЖіІІКНВСУСПі.JІЬНОСТі,пОТре(ін..алучктижінОцт.Оасу
СПіЛ~ІІО-ПОJІіТКЧН'J ІІр&ЦІО lt-'111 аиЗІІОЛЄИНХ УираІкк j А/ІІІ добра уир&ІК· 
сьиоІ к-.ціонап~ноІ спільноти а Канаді . Це про(Іиаастьса 3 ПJЮwов ор
nнізат-оJЮк і ~ арrуме нтаціІ ~ільннх жіночнх поста~А тієі доби. Дn~ 
прнІUІаду 

1. На орnні:оаційнкх жіночкх зборах у TOJIOHt-O 23 березна 1932 
jЮо·у голо .... нА пjЮwОІІець, ~пані• Савчук. дока~уN.Ла жінкам ко
неч.,ІстьорnнІ3)'1ІІІТИСІІ такими -.еsа>Ін eiiOd пJ)О>ІОан: 
- свіrоаа війнІ,ПОn()нІІС!е.оІсорахітт•,прннесла одиедобре, 

зріВІІІІИМІІ І ІІр& .. Х ЧОІІОВіиіа І ЖіНОК, 

уираІноькийнарідпотребує!дєіІкоrожоиоцтц.Жінк""""ову
ооть иову rеиерацію І тик СВ>Іш< суспі.Jtьні.,.,.... Вони СТ8.1ІІІТЬ 

карактериІПJІекаюrьrеJЮІ3><, 
- боротьба. украіксьиоrо кароду за попітичму неz,алежність ие 

буде успішна, ІЮJІІІ невкnючВТЬСІІ в неІжіикн, 

- сусп!лькапраЦІ<sавж,цкбудене:~оwаrатн,колнжінкнбудУТь 
трнмвтнса ОСТОJЮІІ~ від неі. ("НовиА ШлІІк",ЗтравнІІ 1932), 

2. На основних иrапьикх зборах Жіночоrо Відді.~у УСГ а Содбу
ри д><ІІ 18 жоатн11 1932 JЮку, перша r-o.nou. Biмi.Jty, Одьrа зааць, пі;~
крес:.nнлавпроrраwовіАпjЮwовІ: 

- 881/3110J1ЬНІІХ3МВГІИКІІКі911-192\р<»<івуКІІ&інеьиіжінІІИИе 
ІІЗJІлкwасо.оІучастм!це р,уже .-u.жипокаинелІді боротьби 

- нака:ооwсучасноІхвилімуситьбуткJЮ:tбУІІЖ}'UТИсередукра
ІнськоrожіноцтааsаціиаменнІІ націонапьно-r.олітнчннwи і су
сшльннwисправаwн, 
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-и.ообооодоrоrо>Іуе.пьбутвжІно•іорп.,.і».ціІ,дежі,.кист•· 
".УТ" в анf'Ивній суспІльній праці поруч чомовінів. (''НоІІ>Ій 
ШJІІІХ",2:sжовf'ИІІ1932) 

З. На СХО;ІИНа:t УСГ а Єдмонтоні НІ ЖОІІТІІІІ 1932 JIOHY Іаа .. на Пу· 
це,.,~ ло виІ'ОJІО<:кла реферат n. н. УнраІнсьна жінка. і в н..ому: 

- nодLJІаісторнчнмJіпереrмщучао::тижінокуну.оьтурио>ІуАпо
JІіf'Ичко>Іу ЖІІ"ІТі інших народів. 

перевеJІа порІвнІІННІІ оо>Ііж nрацею ІІЛR c..,ro народужіион 

УкраІинтаінwнхнраІн, 

- ак на иеобхІдниі\ внсно10к ~тоrо иІ<аз.аJІа на конечність opn· 
ні~уватисІІ жінкам. щоб нииористати Ікню ПJІІЩІО іі енерrію 
ІІJІІІр.обраунраІнськоrоиароду. (""І!овнJіШJІІІ><'",8лнстопІ· 
да1932). 

Отже а цьому періоді "'""""'}"СТО.СН зна>ІенннА з10рот: HBI'OJIO<: 
пересуваGТhСІІ 3 JWІІО"'і"'"""""' жін<»< у суспіпьні/1 n~аці Інших roaa· 
ристи наса.оrост1ііністо тісІпраці у маснкх rоІ<ВристN.х. Це відр8.3у 
стаєпомітне пж у самоку змісті poб<mt. Всі ті піннІиоr. баз.арі. това. 

рнсьиі Ікnрnн в род! чаАнuх вечорів. спіJІью<х Си'"'·ВечорІв І Сцче· 
ноrо пере10дать жінки вnосн~"'" СНJІВМІІ, з впасноі ініціативи! пір. 
6-"<>снІ<..,керІвноrцтІЮк.Черезпікіпьнісn.f'Ихікпре3неnо>Іірноз~ 
<:11&1 >ІОР"J!ькІІАта фіиаисоаиіі успіхи піднесписІІ. В 3&гаJІьно-грокв;І· 
СhНІІ><унраJнськІІ><іканадіАськихсуспіnьнихІnМітІІЧНІІ><ВКІІіІІХЖіН· 
кивособахІ'ОJІоасІЮіхто.,.рuствчимJІеnотокЩ тих орга,.lзацІА 
бefyn.pW.нop•ii"!JY'<•ctь і nере(інраоот~ на себе ріdщ:>рмні :\аR,ЦІІнк• 

Було б n~ремо>ІОІО """ читачів .,.л!~уватн на цьо,.у кісці, скіль
ки цеА чи roA Віціл у ціА ~и іншіА >ІісцеІЮСТі маштував .,.стуnів 
рі3НОІ'ОХ8рІ.І<пр)'ЧІ!СКіпЬІ<І!ДОЛІІрівзібраввіНІІ881'31іОJІЬНУ6оJЮ1"Ь'" 
буукраіи~ноrонаро,цучинаіншінац!онLJІьніціпі.'Гутідоm.сІІтіп". 
кнпроп. щобп!дкрес.ІІНТН уса ... осrі~нснна жінок усуСІІіnьні/1 ініціІІ· 
тквіпрндружні/ісnW.нрuціі:ар"'оніііІІііІ~ООР.7иІ<оціісвоеІдІцьноети 
з УСГ та 3 УНО. При току вже ппер ».рнсовуст""" 3&CaJIB, що пяrJІа 
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nі.3ніше а основу діаnьности ··орrаиі:u.ціІ УираІиок Канади ім. Оnьrи 
В.Сараб"':міцноаростатиаманадіАськиАrрунтіпнnьно>оорта"П1СІІІ 

поrnидом всторонуукраІнськоrокароду. УкраІнські :кінки стають до 

:~н~~ :юв рідкоrо краю. не ибуваоочи водночас на нраІиу c80ro nо-

ЦеАорrанізІщіАниАстаитІ)J<васдопоnоа"ки1934рому.коnнкіlІ ... 
кlстьжіноч..,.rоваркстаиастількизрос.nа істіnьнижіноцтм.з"сдкаlІа 
а своіх орrані:u.ціАн..,. рамах, що пока:u.nас• потреба ст80рнтн дnа 
них спеціJІnьнкА центраnькнІІ мерівииЦ oprnк, що і\ поставпі.ц наз80JО 
'"Центра.nьнаУпраааОрrані:оаці!УмраІкок КаКІІJІНім.Оnьrи І>асараб". 

З. У8еСьцеА 'Іас. аі.ц 1931 до 193 ! року 1\Ауть намаrаннJІ скоордн· 
нуNrи ідеііно А орn.нізацІАно ті са .. ості/Іиі жіночі rоварнства. що 
спроііииnи i)1eo.nol'"i>O укра.Інськоrо націонаnізму. ин і УНО, ane або 
ісиували аже )1авніше, або в тих місцевосrях Канади, ле ще не було 
ані УСГ ані УНО. 

ДnJІ історіі укра.Інськоrожіночоrоруху а Канаnі буnобспра80JО 
о.е.nикоТurиnо:uоDІ>інаІІrочнішеустіАнитидвти,молнАдепостаааnн 
оо:іціорrані:оапіАнікnітннн,ІІкffжпіонерс:ьмуроботупер<ІІНХ іиіціІІ· 
тнвннходнниць.щосвоІмІІтрУМІІІІПОІ<JІІJІІІПідоа;шІ<иnІдц>Оо.е.nн 

ку tуспіnьиу бу;~ову. Н• жал~о, це дуже А дуже важко. БаrаТ<І з них 

уж~ аіІІііішnн у а!чніс-n. і ке можуть промо""т" no нас. До тоrо !хкІІ 
праоІ'О ПІ)J<nадала на неІімовірнотJІжиІчаснекономічноІ депресіІ в Ка. 
НВД!,КОJІНУКj)&іНСЬКu/ІеnементбуВНСНВЧевстаИіІІеD>ІаНСНТІІОіМИВ· 
косrк, nюдu мандруNnн ззаходу на схід і иавпвмк,шукаю~н :оа ІІJІ&· 
цеюіпрожктком,аодномумісці:.біраnос:JІсмупченкІІукраІнеькоТГJІО" 
мар,ннате. щобІІкІІІІс~очасnізкішеро;>ІІІ-nос• І кІ)1шумува"П1 себедеік· 
де. ТакиА стан дуже несприІІа :.береженноо протоиоnіа, орrанІзаціА 
KIIX:t&ПHC<IKIJIOKYMCHTIB 

СекретарсьннІІ звіт на І. КраАовйі КонферекцІІ ОУК у І~ J>ОЦі 
nод.•є, що ще до заісиуванн,. ЦентраnьuоІ УnравІІ ОУК буnо чннннх 
І8:::іночкхтоuрІІстазпонІІJІ~'Іnекка>Ік.азвіторrанізе.Т<Іркн Цен
трально!Уn]'ВІІІ,Сrепані!Санук.доrюв><К><:. щоаідтоrочасупрІІІ'іу· 
nо8ноакхВіJІІІіnіазnроаікці!Октаріо,утому3новозаnожекі. На під· 

стаuідоп~<сІв.заІдо><.ІІеИь>відбутнхЗ.rаnьикхЗборіаІкореспомеи

цІА у "'С.,ріnСЦЬМІІХ Віст11х"" та а '" НО80Му ШJІІІху"" можна бодаА ЧІІ· 
стІІкновідтворІІтиС<Ібіобj)&зтієІорrвнізаціІІноІро6отн,вміруrоrо, 
ІІК пос:та8а.!ІІ! ЩО]>&З ro но•і орrані»ціАні жіно~і І<JІітннн 

J. Весиооо 1931 року, на дpyn•Ji nень nicn• сnіл•ноrо Сuченоrо 
в УСГ, аІдбуnисІІ орrанізаціАкі збори жінок і заnожено то;U ""Кружок 
ДіD'Іат rорн УСІ"'. Основниц~ми буnн: Анна Музика. пізніше одруже
на Мота, АІІн& Наумнк, пізніше одружена Стодіnка. Оnьrв Гупапіа
сьм. nі3ніше одружена Сrе5ннцьма, Сабіна rрс:щум одружена Рабець. 
НатоnіJІ Грещук. пізніше одружена КобІ<JІІІкська. м. Небе<:к•, ~ІарІІІ 
Лсжвкська-Дукец~о. Ірина Мн:u.ловнч. nlзиіопе одружена Д..чун. М. Бі

лоус, Софі• JІнnом, одружена Проціа та А. Семенюк. До заnожекив 

тоаврнстаа ПJ'wчиинnаСІІ також Єаr.::ніІІ Ситник. rодІшиІІ секретарQ. 
Т<Іuриства ··канціІІське Ук~~&Іксьие Жіноцт80"". (rn. Є. Ситник: З 
ІсторіІ украІиськоІ націокалістичиоІ жіночоІ орrакізаціІ в Вінні,....rу. 
НовиАШnІІх.4nІОТОrо1936) 
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П!ІОЧИІ'ІІІJU(ІІ1 УСГ І ІІнtППJ;fУ lfll rOKY 

с..,..... ... Іоо..., npooo' А••• Н•т-•·С•••І~оо. А••• мт ... оо·М•••· Оп.,.• Гт· 
~onioe>Q·C•oto•ІPooo JU.C•PТ•••Po& olnмopy->to onpoo], МорІІІ ПoaO>t .. LO• 
Птооцо, Но•uіоПrо••·kаріІl. с, • ..", ІоІорІо Нот""о, СоІІоо Гро".уо.rоkцо, 
Аооо а;".~,.., то .... н • ...,.._ Ксо"" Сухо ... ••·П•'"1'а. СофІ8 11•n•••·Пpoul8, 
Aoocooci8Co .. ooooo·llo.lu p,C"nool8k"1'o·Пoototo ... , Mopi8H-oo·roмЬ.co.oo. 

2. Дна 11 ЖОІІТ~ІІ \931 рому ПОСJ'а.>\0 "ЖІн<>•е ТоМ])І< С'ТІІО Ім. Qnьrи 
Б.о.rараб" у Пе"tф&Аи.ц~р. А.nбєJІ'І'&. На Го.nоау Q(Ірано n·IO Сааурин, 
ао;>ганізаціІrоNрнстN nомагааВоrдан 3\'.n~ннА. ( Вов"А lll.nм, •· 49, 
26r.мcrona.u.I931). 

З. В І!о-ідомп~ннІ rrpo Загал~иІ Збори І)'JІ'І'иа УСГ а ~:;дмоиrонІ, 
дна 27 rруднв193І року постаал~но ОИІ'""У то>ску: С:ТІІО])еКИО Жіно
•оіСенцІІnри І"уртку.ЩеnеJ'",ІІТІІмбупорІшtннвnриАматижінок, 
ан >спені•nрнхІІJІьмнІІі .. П~рші аіСТІІи 3 JІ.іІUІьн()С'ТJІ ...-.,.,р.."~ноі""" 
остаrо•ко Жіно•оІ СекціІ nрн~ІО'І'~ на мІсаць ж<>ІІТtкь 1931. "Жі· 
oro•a С.,кціІІ УСІ~' nepeт.,J'IUIUII на "Жіно>се TONPHCUO ІМ. Опьrи 
Васараб nри ~'НО" на 36орах 23бе""""" 1933 року а ,ІІ.о,.ІІЩІ "НоІЮІ'О 
Ш1111ху". До Управк Q(lp&Rf: ronoq- СофіІІ Ромамю>с, :аастуnннІUІ ro
nOBІt- Сtоюзар, t:>e><pen.pмa- ~ноdІІtІ, сиарбІtн•>са- І•кна Пу· 
~11'1'('.11<>. (HoaнAlllnax,26лкcrona» \931,8nмс:тоn;а.u.І93214 каі,... 
наІ~3) 

4. Див27rруднвІ93І роиуІЮСТ&JІО"ЖІиочеТо8Іриет.,ім.О>І ... 
ПІ &асараб" у ВинJІ.оор. ПідrотоN JІ.О roro Ашла ... е кілька міевці .. 
На 36opuc Q(lpt.нo пе-ршу Уnраву ТоNристаа а СІІJІа;Іl: ro.noм- IOJtlll 
К..3ИМНрtІ ~І&JІ'І'ИНІОК, Одружена Я110рс~иа. :а&СТ)'ІІІІІЩ11: I'OJIORH -
Хрнст~ Лиса, одружеи• МІJІ'І'ИКІОИ, сеиреп.рма НцІ• Марціиі•, 
ок•рбннчна- Аниа ВоАТІІІІіана. rосnоднк~ - Н•тLІІЬ Німок. 

5. В Геффорд., Саекtч~NІІ, itH)'II&JIQ "Жіноче То ... рнсnо Ім. Лео! 
УкраІнин'', Пім~ того, ~к пост•• там ГурrоІС "УкраІнс•коІ СrрІ.мц ... 
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коІІ'роwади"nідrоJІо.стІЮw&сІLІІІІ І 'ультаІІ,обиJІватовариетва над· 
зmrчайиодружиосnівnрвцюватr вуоіхJІілІІнках. (НонпІtШлих,ч. 2. 
14 Сі~ИІІ 1932). 

6. "ЖіночнА Віміл "І'" УСГ'' в Торонто факТіІЧІІО д111в від самих 
110~.•тків 38.іонуваин• Гурти• УСГ, ІІJ!е оформився орrанІиціАно на 
nерших жіночих орrаиr:...ціІtннх зборах JІИВ 27бере;жІІ 1932 у nриаІІ
иості 28 членок. ТовариСТІЮ очОJІила СтеnаніІІ Савчук, ~кретаркою 
обr.ако~Іарію Грицьку. ( Нови!\" Шn11х, 3травня 1932). 

7. "дlІЮчиА Відділ nри Гуртку УСГ" в Мириах. АзІ6ерта, :юрга· 
ні~ванозnочаткомнаітиІІ І932року. Ворrаиі31ЩіІnоwаrааВогдан 
ЗелениJІ.Вімілро3вииуаактнануді.ІІJ1ьиістьааматороьному'і'ртку. 
(HvвuJilllJiяx, ч.1:S, 12t<'ітни 1932). 

nop- ""'"'""" , ІtJІ "' з~і•• до """"" .. ,r... ... ,;. ,....., м. м . ..... ., м. Іо11. 
мор, т. Ам6роао. М . .o\OIДpfwoo, Ю. Соочо. М. fJ'Y'IOO. О. nнсо•, 1'1. ю....,.. .. 
днnо•ра.~~• +ромцмс,Р.fрм .. ро.І.Мос.,роо. А.Іо>Хnооо,Т.JІ'r"..,м. rо. 
n.,ш,т~;;ра.~~ , А.ІоІhоо.іома. Н.МорцІ..Іо,Ю. М. ІІоорс•оо, Хр.Морnокооо, 

Н. Ніоом. І"""""'' А. л .... ~f• І С. Пхсо. 
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8. Зnдку npo ""Жіноче То.арист80 ім. Ольги В.tараб" у Віммер, 
Саскече.ан, о:трі~а~>Ю nершиА раз на -=мі 1932 rюку. (НовиІі UlnRx. 
~- 17,26 иairna 1932). 

9. nерші орrакі.u.ціІіиі 3борм ""Жіно•оrо То.армо:т.а ім. Оп~"' 
ІJ.а.;:о.рабпрмУСГ" аСаскатуиі,Саске~е.ак. аІдбулкеІІ18чераІUІ1932. 
Упра.аск.падапиа3такихос:іб: f"OJIOooa- ЕИJ~ерс<>ІІ.:s&СТ)'Пн•ща rо
поаu-Р.Капин,СІ'крот&рка-К)'3lа,скар(іІІнчка- 8еп ІІк& ч.Від
разу8ПиСLІІОСІІТ)'JІИІ8чпеиок.(НовиіІ ШnRх,І:!пистопала1932) 

\0. "Жіночий ВіМІІІ при Гуртку УСГ" 8 Со;\1\ури С'Т80(ІИВСR 18 
жоаrна 1932 rюху. До першо! Упра"" ІаІ А Ш.ІІн : f"OJIOQ - Ол~rа За· 
аць. :sао:туnниЦІІ f"OJiouи - ~1 . Ан,црух!а, ~И]>еТІ.риа - А. КоІІІІJІи-

шнн. скаІ!бмичкв І рена НикІп~чук 
1\.О<:uовиіор,..

нlзацііІмі 31\ор и "Жі· 
иочоі Секці1 ім. От.
". Басараб при Фlni1 
УНО" в ~джвІІиі аі.ц
бупис,. 22 сl ~н" 1933. 
Управа:rопова-1111· 
нщька,:u.о:тупккЦІІrо

пови - Qль,.. Кор

пус~. СІ'Иретарка -
ВабіІі, СК&рбнІІ'ІИІ
Лизеи, реОО<исерка

Сrоіко.Д..акіше k:ІІу
м.поn.м''ТоQрнст80 
ім. КН>ІГНИІ ОпЬПІ"', 

~c.:lt:~:=~i=~: ІІJІЬНО:~~ :.~~~~~-д~~r~11ІІ=У ПtН 
•~ ·-то•рнстм Ім. c ........ c.olc.,.,._.,,.olooaonpa.oo,T.-....olo>-

?f";~~~1~~2~ ==-~4~:4?!g~~~i€~:€:-~;r 
ліn~•ннм а'>ІзІІJІІІ, іиаа.підах унраІи01окнх ВІ>ІІіt, ""УираІмськіt Віі
ськоаіІіОрnоиі:u.ціІ"т-а,.акціІ~раии>Іуділоаоrокаn!.-..пуJVІ.а""'· 
еопксу "Ноаи/1 Шл>Іх". tНовиА Шлак, •· 11. І бtpuкR 19321. 

13. ""Жіноче То•рнсnо ім. Ол•"" Басараб" у Моитреалі зиа ІІ- 
шло саііі no~an~к ка основних :tаІ"8.JІhІІМІ< 36opu: ,_... 7 траана 1933 ро
ку. Голо,.. - Ірина ~І""апо•к~. астуnнк<и< f"OJIOaн - АкитасІа Бі
лик, ""мре-nрив - PoJQ. Коаа.пь.с:ьк&. СUJ)І\нкчка - Mapyt:JІ Ч:аА· 

коос•ка. (Новий Шл•х.4лнпн•І933). 

14. В РЄJІ~рн, СасІ«!чемн, ді•ло ""Жіноче то .. рисnо і•. ОльІ""ІІ 
Бас:І.раб"'. В 1933 роцІ е-трt~аЄ-JОо • ПJЖ'І кlпьиа ~raJ\011 npo йоrо І:ІІаль
кіс1ь спі.ІІьио s wісце8010 Фі.ІІіtю УНО (Новкіі Шлю:, 11 ТІ*•к• 1933). 

1:1. В !,;сnано.па, Онт-арІо, ""* ісиуВАJІо жІно~с то ... рнсnю, 80но 
СТО>ІІІоа3а'•зиузие;сапскимн Со:~~бураwи.nі:о иlшеsиьоrорозІнкука 
ВІІ\.:І)JІОУК. 
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З .вІ .. до dpooo < ........... , А. nокооо, И. ЧоІІіАіоео.ко, А. lloxo, Ір. Дnу><, r, ДJif,o· 
""" jKooa....coк oj , О. !ІJІкооо, І·коі J>Ц о Ю. Сто...,wои, А. Шо...,.ои, А. Kopnloo· 
"""' м. Ур6о.ос. А. r.p ... ,P.e>ooo, с. n···~·w••· с. M oJif,IROO І J·•• ""' ' А. дJ· 
.. <. с. ro•••~•. к. c. ..... w.u., м. &у ... іІ , м. м • ..,.,.. .. о. І орт.u.., с. , . .. ~ ... 

16. Дк~ 19 rрудн~ 1933 рОку ІІОСТ"ІG "Жіио~е ТоааркСТІІО іІО. 011~1':11 
Б&саjІІОб"уКірІUІендЛеАк,Онnріо.І'ОJІова-ЄаІ't'ІІіІІЛuар, :.астуІІ
НІІІІІІ I'QJIOIIИ - Po38Jiill Н...".,.JІО8СЬІС.&. ~І<ретt.рІ<& - СофіІІ ВоробеЦh. 
ЄІ<арбккчна - Акко ф"кюн, '<JICHH& У11рави - СофІІІ Голубець. 

17. У Buncoai, СвєІ<ечсваи, "Жіноче ТоваJНІСТІІО і10. ОnьМІ Б&са. 
раб" д!""о ""'" І<іпьн.а рсжіа до nостакн• ЦсктрапьноІ У11рави ОУК. 
о;о;нвчсrодіустііікнnоточиу;о;атуііоrозаісмуваикІІ. П!Юаідною JІіІІЧІ<ОЮ 
була тут Анна Баєараба. 

18. "Жіноче ТоІЮристою ІІІ. Onьrn Васараб" у Норт Бетепфор~~о 
СасІ<ечсваи, :tОрf'&І<іЗ)'валОСІІ при І<kце&ііі ФintJ УНО. На ІІСрWІІХ з6>
рахбупоl4'<JІСИОН.ДОУІІраанобраиі:rопова-К..тсрнма8оіітоаu ч, 
3&Є'І·упииЦІІ І'ОJІО&и- .Марі• Коваль. <:оеІ<ретt.рка- Мип.А.пива 
Овчарчки,скарбкичн.t-Сt.::nаиІІІ С.r&по.<:ьиа, І'ОСІІО,ІUІИІІ- Ірино 
Г.tришии.(НовиАШпІІХ,17каіткІІ1934 ). 

ІІІ. Жіиоцnо а ЛіІ<інrrои, ОктарІо, :tОрrаиізувалос:• в свое т-ова· 
риствопІсписnіпьноrоСаsrчеиоrо 15 квіnо• 1\134 року. 

20. В Б.:~фор;о;аіп, С.сК<'чеваи, існувало від ~акк 1\131 р. "Това· 
риС'ТІІО іІІ. ()Jоеин К исіпеІОСьиоІ"', а Aoro Управі буІІк Катсрина Kpue 
(ОС:h08НИЦІІ), К..тсрииоСІОІЩИЮИ, ()бух ТО інші'). 

21. Пр11 t'уртку УСІ' а !оІарліи, С.сІ<ечеваи. теж Існувало "Жіно~е 
Touapмcno і10. Озоьrи Sacop.aiS". 

') с.;,..~, ._..,.,. • '"'о .",., .•• , ... .,. •• """"'"~ VI po.o~LIJ при k•OI'il щ,. 
~і.о~ ОУ~ • ~~"•1·1><~-~•1• 
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22. В мl<:цевииІ ААтуна. Саскече.аи, та><ож дуже шtі!ДИО sродн
лас. т~гадоорганіз(ІІЦ>.нО<;Ті ycniltllpt.Ц[ s жіночим rуртоІІ у Бедфорд· 
ВІл .... nроіснувала 80на ДО СWІІ"ОДИ[, ВИ В(ддІл 0УК В АІітук!-Бедфорд· 
.U.. nowиwo тоrо, що іиші Брt.тиі ОрганізаціІ s скстеw~ УНО nisнlwe 
nрНІІННИJІНТUІС8О>О)ІіІІJІ.ЬНІСТ •. 

Коли додамо ще 23) - Торо.зщ О,....рІо.! 24)- Му:~~ Джо. Саске
чсаан.)Ііствнемо цнфру24 жікочнх rурті8, що в хви.nнні сnоореква 
сnіл,.ноІма ню< центт-лі • біпьшим чи меишнм усnіхом ро:<rортал.к 
С8010 діІІJІ.ьиІе-ть у Кана)Іі. Цифрt. .,.. далеко не nовн•, ~ ж таки АІоЄ 
можливІІІІ обрU організацІйких nочаткІв )'І(рt.Ікеьиоrо жІно•оrо иа
цІок:\JІІсnочноrоруху вКанаді 

На nnчатиу всі"fі жінnчі тоаркста діJол.к окрr,.о, в томуаиа
ченкі, щn не стоJІлн в бе:sn"""JІ"днWІму s•'•sкy 3 собою. B"OQaJIІ 
Іх сnІльна nporpaмa nрацІ І вироблені в УСГ. 1 rЩніше а УНО 
мстоди д.і~<n•ноети. В тіА ста)ІіІ роов'""у жІкочоІ організаціІ ааж
·'"Ві"JІОІІІОІО\І\Огра.ІІакаціощ.JІьнапреса,а•nершу'ОСрТ)'u.сопнс"Но
•нй UlnJІх"".НаІіоrосторінквхжінкндІли.nксІІсаоІмдосв\;І;ом.допнса
миsкісцьпоріаиюаалнсаіАорганізаціАинІіствн,роороблІІJІ.нс8010орга
кЬ&<ІіАну й ідеолnrічну пробnсматнну. Не дн10, що "'НовнА UlnJІX" 
з.,qобу.еобІтакІІІСJІккісиІfn&тіІаукрt.Інt1>КОrо•Іноцт•.Вокn~аnо-

е. за :Jбіриу удІло10rо нanira.t~y ~~~~~,~~ 11,.118 ""НО801"0 Uln11ay", nрИІWІУ.· 
.І<ОАомуnерс"_олатиккіата:Jбіраnо 
ІІа nресовий фонд. І.ІІашrову81.11о 

рІ3нІ імпреsк • корксn "'Ho10ro 
Шпьу""І:.щобуІІВ.ІІоІоІfуфІ:ван

""'Уба3уснсте•ооовнкnикІ• на , .. ~ ........ , ........ , ... u•••ь.:~• І!ІОС"ТІ<МККІнад:и. 

СхороnрнІішов час, ><ОJ<><ме 

;ч;:,. ~о=~~~~::_і JI1,AJ.Н ІІДДІ1~і, ~~~;оито, ттом 

~~~i~f[~fн~I§~~; ~~j~;~f.ff~~~;~j~;~ 
са .:.;:~:."~~~ ~;:р~ -'••• Іо•Іwоо,д:::;:. Сооо., МорІо 
JІ.оажуа"' органі:u.11ійну npt.aю сторики метод•м" J 1 С"Т&J>ІІ.І< формах. 

~::~~~;~r~~f§§:~:f~~":5~~~~F:f§ 
'ІОrоружу uо.=хт• ~&'І<О&і рсІ~к. 
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СТЕnАНІЯ САВ<ІУК 

ІДЕііНІ ПРЯМ!:ІВАННЯ D!:IK 

--=-..-, о;овн~~":: .. ::~ша~~т;-:.~;~"~::.~1';: 
..ежуван~• по пініІ ntрє>Іожців І nерєможе
ІІИ><.ІІс'fU.ькнщ.nолІбою,алето:ож:І& кр)'І'
nшои С'Т(UІ.О.)ІН ДИІUІОІ<ВТИЧНІІХ І<ОІІферєиціЙ 
НІІІ)іШУ..."О<::ІІ маМутн~ кроо.Ін І народів

і Ck.fiA.JIOC" тsІ<, що"ОJІ" nокапласв лукаu 
NІІІУкро.Інн,нсnрнкеспаІІ.ІІІЗ~ІІИа,пере

"І""'"ИJІаиоодіІнаро.цу 
Однак укрооІис~киА народ не попав у sне

віру, ШІЩЦКО Мр8ССІІ S О'І''JПІІІКІІ 1101\ОЛВІІИJ< 
убороть6ііетупивианоаІшп•хн•'І'~Щій3>ІВ
ганн":.ас801rЮJІітнчнІпрааа,и.до.JІІОСВОІХ 

синІв і доньок, >а м .. у своє! нр~~.Іни. Відиоои.пн с-ою дU.пьніст~ старі 
ПОJrіrичнІ снnн,щоІкпрнгпушнвна моментбр•sнІтзброІ, І T80J»>11o.CII 
нові суспіnьно-nолітнчні рухи, що а опорі на минуле 38Є])ТМНСІІ СІОІМ 
об.nкччІІмумаАбуntє. 

J КО.ІІІІро:!ВіJІВСІІТ)'МВІІ НВПо6\>І:ВІІЩ&ХУК))І.fНІІ, ІІОJІК lmOШk.fiKCII 
nристрас-rі ЙМ.СПОНОІВ<" ЖВПJ. ПОК&>&JІОСІІ, ЩО НВШІ 8И3110JІЬНі 3>1&· 

ганнR noкuщoвnpaui не nrкн..,."нсподі .. ноrо к!нцR, ме вІІк]tклІІІі 
усаідомнnи багаrо дрімаю~ их і "Р"""~утих у кацІонм~и!іі душі t(Ікнос
теіі,вІІ'ТворклнuовіRкос:тіііnостваклинов!фактнта.~ерtsтебез"'!рuо 
окріnкnи каw каріду Aoroicro]mчнiA бo]>O'fh(l!, 

У міркуваннп про nричини нашо! 'Іб]>ОііиоІ !, щt більше, ttOJii'nlч 
но! иеІСІ&~і • ВІІ380J\ЬІІІІХ sмаrаннах, в анмІs! nроІі.ІІеннх no;t!ii, у nUІ;
сумкахівксновкахsноАковішоІісrоріІУнJІ'оІнІІ nочавроднтнс11 іі зро.. 
с:татпновнАUІ;еАно-nмітичнніі рук,щозксІімовІриоюw8ЩІ,кіс:тюз.а. 
воnодіад,ушамкміnьАонівукраінцівnоці.rtомусвІті.длІІ8НОГ'Онебуло 
НіІІОJІіТ1ІЧНІІХКОрдОНіВ.Ні реГіоНВJІЬІІІІХЧІІ КОНфесіі\нцбар'С]І це 
виііwовнаврену !сrорІІунраікськніі націокuІсmчниА рух, щОСJос>О 
ідеоnоrkюві]»tасклуІівоепичунраІиСІоноІиацП,беsмсжиоюаІяцаиІстJО 

З5 



д.пn БаrьмІащккк аж до саможертви А самовідре~енк,. ПОJІонив наАмра
щі о•ннощі нашоrо наfЮJІУ та щораз глибше :sапуска:. коріннІІ в уира
ІнсьніАкаціокальніАгущі. 

Колискоюновогоруху була укра!нсьиа :>емли,там каукраінсько
му чорноземі випускав він псршІо.оі парості, там налнвавсн живою 

кроn'ю і 'відті.п:ь рушив ма аідбіА ціJІоі нацІ!. Поrо ~н~иі І(JІІІЧі, його 
боАовнА дух в активній лостааі до житrа /1 ЖІІТТОВІІХ ВІІМОГ віnбІІВСR 
ГОJІОСНОІОЛукоювсвітіізкаАшоввідгуку~рцікожкоrощнроrоукра· 
ІнцІ' Пrюwостнв Іtік ооІ!і ШЛІІХ Ідосер)Іець з.аокеамськнх украінцівта 
знвАшов ЦІІчкніІ !"рунт для роовнтку <:е~)І тнсR~ів noo)leA, що іх ,..,_ 
Іtідрадні політичні А еконоwі~ні відносини nрнмусІUІн nокидати рідІ<нА 
край. 

Під вnлнвоw свіжоrо ПОJІУВУ ~ових ідей ІІJюбудІLЛОСІІ :Jаокеаисьие 
}'ИраІкство до ікшоrо життн. На !ІіJІ>оогу йому nрІ<ІІшлн тмСJІчі братів 
і сt'СТ'ер,щосвоімнr:тоnа .. н !ІJІОЙшлишнJІОИУ украінську :seмnoo. мао
кнмночнмаоглядалимлнчніхвНJІіnід/ІомунвціокальноrодУха.пере
жквал" А Перший Лнr:тоnа)І і ДвадцRть Другий Січки і nоксели 11е 
'собоювсвітикзаповітс110rонаrюду. 

ІтодівнАшлонаRву,щові/ІІІаtІрннесла в11раці ие.."моанІ жахіт
та,zабралажІnТІІміпьАонuол!ОДСА,алеуираінсьннАнарідвкАшовзнеі 
загвртованнІІАУхом ісиріnленнn моральнотафізи~ко.Моралько бо 
асноосвіnомивооІ!і СІІОІОІЮJІіткчну мету,заиуштувавши вількоrо, н~ 
залежноrод~ржавноrожооттяіфізично· бодослоаазГQJІОСІUІаСІІ ,,;. 
ла Aoro одна ПОJІовuна. що досі н~зкачну тільки }"!&сть у суспільно
політи~ніА роботі nринімапа.до ГОJІОСУ !!рнАшло Т\"Ж украікСІоНе жІ· 
ноцтІІQ,акому ІІИІІаАжеиціломусаіті - велкиі!ІОGИНіло-rрІІСенкк 
прииеслизрівюшнивnолітичІІкхnравах,атимсамимнаклалииан.о
готежноаіобов'азннсуnротяс!ІОGІнаціі. 

Уираінські жінки в Канці стакуnи в обличчі тако! ж само!, ан~
раз і таж~оі, боротьби за існуВ&Нна, ак і .wуж~икн. Сnільність дмІ, 
сnіпькіціліаоообкr:то-ро,цннному/Ікаціональномужнтті~редсус· 
пільнкхумовиибуттяаНо80муСвітіоднановоз.аставлалнкапружува
тн сІЮ! фізІІчкі с•<Ли А сво! духоІtі спrюможкості так муж~ик ІІк І жІ· 
нок. Отжеоднако tІ вкхідні nоонціJнапорозі новоrожиттR мусіли да· 
ти йоднаковІ наслідки, і копипо~алитворнтнсх новіформиорrані:юва
коrоуираінськоrожІnТа в Кана11і, аже ue моглозабракнути там жl· 
кои..ВідмрuшхпочатківпосьоrоднішніАдень,осьужетретіАдесаток 
FЮКіВІІКІІВС,ВіДКМНуКраіНСЬКіжіІІННІКВНІДіСТаНуJІ':'щдnраПОіЮІІ 
ІдеоJІоrіІ украінськоrо иаІІІоналізмута йшли під инм ащ пере11оrн до 

nеремоги. 

В своІй орrанізаціАкіn працІ та іІІДІІВіАУальніА орrанlз.&ІІіАніА ро
боті спрнАнІІло украІнське жlкОІІТDО, зrу]rrоваке • "Орrакізаціі Укра
Ікон Канади Ім. Ольги Басараб", ось такі качала каціоналісткчноrо 

саіТОСлри/ІІІІІННІІ; 
1. 0)ІкиицаможеnовністювиІІВІІТКоебеТасnовнитмБогомlлюдь· 

ми каложсні ка неі о6ов'11зкн тількк в гурті. О:tнннчн~, Іиднві,Ауапьи~ 
жнтта С!ІJ)UІІСегоІстн~кнм нахилам тодкни, в через те ПІХ'п&ІІ&о б&rато 
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ІщдІп ·оrrлшзлцл укrлжок клилди ІМ. опьrи ІACAr.u· 
У ТОРОНТО. lt ЛИСТОПАдА 19JO rOKY 

с ......... •.оіа• •• npoaa • Снn ... Іо Кухоруо·Г•••Jо. Jlpo<u.oo Потрооаао-. 
{c .. ph...,цf, Мо рІо Соо""'"" {JК"I"!'n••"" r Nooo], Стоnо•іо" Соо~у• {r'OJio· 
оо], ЄoNotio" lolho•o·le~ow•o {eoo,...ap .. J, Маріо" Jlooplкog, МарІо Тро.,. • 
... ry~ ..... д,,.,.;,"""<'"'""'"ioo>Іonpooo , Пoo ... roмOJto-. ••ao-.Moplo 
По .. •<О.ОО•АТ•О,.., СофІо Пмnооо-ПроцІ-, Амоо Ио.Ц.оа, Маріо Кораа., Ірмоо 

Jolha,...o.,...,Іo. Tpo.U. рц e>oon. uloo ао npuo, А••<>•<Іо Торо41"". з ... 
pon, Снопооео -. Поросоооіо" Зох•Р"То, C"Nnoмlo Хоху-, Маріо" А•РТ•, Ио· 
ріо"Ом•с•оо.Ч .... оо,.....рцs.оІооаоо-•/UuіоЩГоорокооо,МорІоС.... 
Іесо_.о Па ... rо, ИорІо Д.U.о..., Кан- Цу""о, А.оое>ос:іо" Крооое ... ~уо.. 

~Иtpril иамеnокоскка ПрІІ.U.И8И" чк ілІ030ркчмю< щrrpeбAJІll: .,.асио
rо щаст>І, 6<:'3 коркст.. д.пІІ с-1 наці!. Тому націй. "" найвища фGрма 
JІIO;ІCJoKOro сnіаісму .. ИиІІ, ВІІО)'RСТ""ІІ 8 Р,О'ІОСНОМУ ЖІІ"f"Ті JIIO;u!HH на 
;.rес!.""'іІкаА .. жнІшемfеце і3аідті.льрод.......,,.nрннцнп:иаціІІnош.:~ 

H!no кро.щевір, >І<іник нсспрнАмастісІ пра~~;:~u цілоооtОО<;ІО і<:ТО
rооо. Жінка 3 nnнрод11 тІІrотІє ~о родинного жнтта ,а че~ и а нd кра· 
щерозуміИИІІПОТJ~іобо8"JІ3><іаусІІКО!ЛІО:ІОЬКОJ36ірнотн, 8ідНІІЙПрк
МіТиВиішОrодО ІІ&ЙО>ІЩОrо тклу. Навіт~ там. nc не уевідомлJІс собі...,. 
иа щеrоrоро»умо80.8І'деnІІе<>МильннА ІІІстникт. НІІІІІІІІввінсебетеж 
аорrанІ:юqиІІхформах.у1'0".~кствахіорrаиізаціІІх>І<іночuх,щомоr
JШ>о•тІІусnІ"иоtІіхльності .. еншічІІ6іЛІ.url,моrJІІІНСбутивільнівЦ 
sаrапьни"еоцІоJ!оrІсюви>нанІІхСJІВбостеіІхврак-...русусnільно-орrа· 
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иІu.ціІіноrо житr11, одна~с иі~оли не з.азмаІІ&ІІи ta><><x І><утріw><іх nо
УрІІс~иь, wo .. ornн б до основ :;.зхита?н орrаиlз.ацІсю та загрожу ... тя 
са .. омуtііснуваииі 

УкраІнсЬІ<& жінка, 3'сдна•mІІСІІ п сюій "ОргаІІізаціІ Уир&ІІІGК ){а. 
иа.t~и", ч""но А аірно ІІідС?ОІІл& rrepwиA саіІі ідеІіно-nроrра .. ооиІ на· 
ка.:І,WО - И&ціІІПОИІLД)'tе! 

2. Нічоrо не npпAwno nerкo унр&ІІІСькому народо•І. а :юк]>ема 
унраікськІ/Іжіиці.Що'fіпькносІІпtуnаІЮнввжитrі,ІІОЧОf'ОТіпьКІ• 

мnrпад<!бІП1ІсІІІіщоданоІІібулодолсю:т<!бути ІІебулонаслІдко>< 
УІІжко!АбошrеребіІіноІnr>~щі:щтці надсвмоюсобою,nрацІнадІІІІко
ваниІІJ<новоrопоколіннІІ,працісерєдаласноІrрома.1сьнОСТІо ідлІІнСІ 
ХМ ПОКJІа,tІ,&С каді! на чужу ласку А ~уж.. І)ОЗ)'>ІіИИJІ СЩ!аWІUІІІІІОСТК, 

ао:амснднn.зrорнувwи рукн,rомудосуду·вікуІІСВІІЗІЮJІІІУІІСІІз каА· 
Д&Н,'fСЙНИдіУІІJfССВ>ШіІізаnроП8ЩУСІІ01ІЮ8118СНИХСІЮ!Хдіте/І.Сил8 
народу.nежнУьуиьомусамому,ІІІіоrосІІиахідоньках,уІхкіАnх<nі 

допраціАІЮJІі,доборотьІІнзакраще:~.~nра.ТіпькнУвер;~опрнІінІІвшн 

в основусІЮrосвіrоrлJІдувіруІІсІЮ!аласиіснлнАсипноІіnоrосноrо 
народуможеунраІнсьнажінкасnо;~іІІВУНСІІ, щослабннІі nромін• ІІМіІ. 
ІІНИЙ а КОЖНОМУ ЛЮ:ІСЬКОJf)' серці ЖСВріс, JI03f'OjШTЬ.CII НОJІІІСЬ б)'ЙИІІМ 
nолум'JІ мнаціонально!ІЮJІі/Іосо6нС?Оrощаст.ІІ врамак віпьноrоІ 

спавноrо на;юду. "Наща снла в нас самшс" це друrа :.ІІСІІДВ, щn П 
вІІпксав на с110Тх прапорах украІнськн/1 11аціоналізм. ПрІІІіІІІІла !ІСА 
с•ітоrпІІдовиІі принц•щ теж "От>гані:У.щіJІ Унра!Іtок КвнадJІ ім. Оп~"" 
l>асвраб", а ДІІ& 3 ПОJІОІІИНОЮ Д('СJІ~ЮІ ІІіТ на fi орrаиізаціІіно-ЖІІПСІОо
М)' шл•ху ~ rop.otiC'I'ю внnравдують Aoro .оtіІІННІІ. Органі:JаІІі~ наша мо
же"" ~робила ..сьоrо, що ІJуло б за дан><х умов11и можnнІІС, о;~наче ..ее, 
що вона МіІІла ЗJюбІrnа масннм11 оилами, УІІерІІою вірою і жерУ-

Мі111амU Хор IJ>Wfмix ОJІПмЬацU. (ОУК. УНО, YCf і МУН) > ІІJІРмtаоrтом. 
проф. Іо• .. хом ІІ•••,,.,,".,.м, 
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wнuooonpo.щoooc80fx 'ІJІеt«Ік ІnркхІUІhККЦІо кашоrожіко•оrо к&ціока
пІС't1ІЧКоrоруху. 

З. ТІJІ•ккактк&ІІа noc:noм~o ... ....,.. мОJО<еро.хуаnІ ка nepeмory 

1 ЖІfІ'1'і:.-іА боt>кІ. Це кеn~а;~а, що жінки a&I'LJ\1, "" )'І<J>I.I'"'W<& жІ~І<& 
:sокрема :меуджекІ npиpo;tOIO єnркАмати nae>oi~O )'ІІІР•І дОJІІ, ~косктк 
Іх~ т-ерnелrс.ІС'Т10 І s ІЮІ<орооо. Cnrl nро..цн укро.І~tІ>JІоrо к&роду: "не 
риАаА ацобумІі","кема•ем лкшме•ем"nрш•rиrкnКІЮмуnІt
ТОj)&ето.trІт~ІІІкоОJІІ.ІJІе8JQІІІМІ)'81Хиа;~еккееаітJЮук~Іксо.КІІІ~
ц!ОК&JІІ3мІnриr&:ІІІtІІТОІІ,щоа!J\ІО&Іі,u.&ІІІт10Х•асІІИІWоfhрt.ІС'Т'ОрІІ 
жІиккІІКnмІС'Т'ОІІnкrrоруче80Іх•ОJrОвІJ<ІаІоборокіс80іІоrоІІСКТ118,t80-
ІІоrо""nа,с80rонароJІ,У.АнОJІІ<~ІП,.ОJІовік 80КІ tiJ)LII&Iioro 
шаtіJrоовеІОІ'рукн аждокнкеnіJІ.роепииеооnоро;:~жеиіІІкеоовкхо: 
мкі сини. І иетіпькн на ОКJ*ІкахаемпІ унре.Іие..,.оJ. не пише в д&ІнІ 
ІС'Т'ОjІКЧКі .. ІСИ,ІІЮІ>tІІКЧІСJ КОЖИОІ'О;\ІОІ=-мІІ'LJІІ(І)'КJ>І.fКСhк&ЖІКк& 
ащо;~екнІАnJМцІдпас80СІро;tиви,бодоп.r небу.Іt&АJІ.8 Неі nаска1111 
івекоt)6откоиужкrrІиаро;u-укJМІи...,.оrоріаніаимоnrеп8И./ІисІІідо 

чОJІовІкІІІдожІкои. 

Haaln. nобі>rено """>''"'"оком на nрощоо ··Qpl'l..lliu.цit УкІ*Інок Ка
наднІм.ОnІоІ"ИВ.єарооб"уКанці І80Н&вкчерnноnредстаменакв 
JншІІХ міС'ЦІХцІdІІНРІ"ІІ МИ НІИО>rСНОМ)'ИроЦі Jако>rекіІміеце80СТі 
б:ІчІ:хо, що І!ІWІ Oprrll!lsaцia ІІО'І•и~~n~еа ..."..., іиіціІІТИ•кіетоо, орrа
ні>&ційнооо метнІстоо {о актианіС'Т10 е80іх чпенок, •кхомию: ~о•І'ОJІl:r
ноооАІІаnопеrпІІ8010ІІJІ&ЦСІОС801'0ОJ'П'Кlмційноrоnро80дуІАУf'lКІ• 
цІон&JІlетичиоІnf•&;~и,що"пишхтоборец• тоАцоtІу~е•lт". 

Це ке npнnuoк, що ''Opnнl».ц!or Укро.Іиок КанаДІІ" o6pana собі 
:>а n8троику сп. n. Оп•!'}' БаєаJМб. Go ЦІІ >reiнu цІпим еІОІ'м >rеmтІІм 
AOKI:JII,JII А М)'ЧСНИ~ОІО CIICI"ffi :>аt8і;ІЧІUІ8 НІАОСN08КіШі І,цео.nоrічи[ 
ІІ]>аЦИИІШоfОрrанJ:>ац]f:nj'ИМІТНІцІОКІJІ.ІЮІ'ОНЦІJерсх>И&JІ.NНМІ>rС 
ДОІІДДІЧІСІІО!'ОЖІFТТІІSІ.Укро.fну,діІІККІІМ ІQne]11'l КІІЛІСКіtІІJІИ И8· 
]>О;tуАактиакоІОбо]>Оnобо:ІІОа]І&мах"УмрвІис•коt ВіІс•ко80І0рrаиІ:>а· 
ціІ". 

X•J>07к ... ....., • ..a . -o....,.Joc•J>•IyCocuoywi,ІI1L 
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Зтаки .... саітоrлІІJІ.Оаи"к ...ела"" ..,..упила а жuтr• "Орrанl>.О.ц!а 
УкР'ОІНОІt Канади і,.. Onьrn Басараб". 

На ці/і ідоологі'ІкіА підбудові ро31'0риула "ОрrаиІ>.О.ціа У~Р'ОІнои 
Кмоад~ ;,.. Ольги Еасароо(\" прооитичкО-ІІ[ЮІ'рІ."Оаі цілІ А .. етодн сао<:І 
діІІЛЬКОСТИ ""І'"і'ІУИJІ&іИСЬИОrQЖіНОЦТ811 Каиадн. 

Суспільио-ІІрограмові >.О.~~;~.вниІІ кашо! Оргаиі,.ціІ поділ11ютьса 
на даі осиоІUІі иа~оріТ: s11утрішні,:; зо•шішні. Перші s них po:sna· 
даЮТЬСІІЗИОІУЖ на.wісІ..,..;іІr.:М. краМові, а ПО'ІІС[СІІОЙОrQЗДіЙСНІО

ІІ&ИІUІ одні 11 друrі о.:~начкти "оже"о або"" /kз..о«рсдноо·лію~і •u 
обрахованІІІад08шу .. сrу. 

На першкАіи.ІІк пос:тамrно ІUІхоану А са,.оанхоану nрацю. Тіnь· 
нктажікна,.ожебутндоб[ЮІО А норисноюЧJІенкоюсао<:Торrані~аціІ. 
аапар!зтихісао<:Ісуспіпьиостu,иотрасвідомасвоАоrопрuзначеннІІ 
анаціТ.саоІхправІобоа'ІІзніасуnротисуспіпьностu831.ГL11lісао<:Іауж. 
-.оІорrані>.О.ціІ:юнр<:-ма. ВІQ<О88ННІІ cooAoro 'ІJІенства а орrані:...ціАніА 
днсцнПJІінідасаа1tСJtідімоrуткіАінстру,.ентсус"І"ьuоІАнаціонLІІь

но· '""''"""ноІ рО(\отІІ. то,.у "ОрrакІзаціІІ УнраІиок Какади lм. Ольги 
Васараб",.о,.ентса .. оа .. ~о88ннаііиацІонаnьноrопере""Х088ННІІСRО
Аоrо'І~НС"Т88)'1"рявапил"заразуnерwомуn:унІ<fісаоІх статутов"" 
завдань. ОрrаиlзаІІlАне ан~О88ИНІІ чпеион "усить с-т&n< модІО'ІІІ>< 
rрукrо ... щонан..омуколнсьбуііІІорозр<>СffТьсІІЦІJІаорrаиІ:uщІа.ІІІ· 
8ИІІІJІІЦJІ,ИіJ[ККЙТруІІ.МОЖЄНІІііусnfNІВУВЮІ0ваНН" ЧJІеисrваиіИОlІН 
небудедарекниІі. Хоч може иаСJtідки виховно! діІІльнОСТІІ 11е alдJ1*3Y 
КІІ.ІІ&ЮТьсІІа аічі.одна'Іе аона невід'смна коие'Інісn.І иаІh])іІВкіша 
вартістьаорrані>.О.ціІ.СильнасаоІмнаІІіональнІІміос:обисти"~•РІк* 
ром чnеІІка це цінІІіст~. що дас JІ.НВіІІ.енду ма кожкіА, ІІК& б ro не бу· 
па, JІ.ілІІнці opraиi>.O.цiAнot)>OIIonr. Не вистас сама 3JІ.ібиІсn., уміІІІІІІ А 
О~ота 8ИНОІІУ8ІІТ1< грDМВJІ.СLКО·О[ІrаІІізаці/іІІу ПJІ&ЦІО. Це речі, ЩОПJ)І.• 
да, дуже важні, та минущі, сьоrодн11 """" с, а >.О.ВТР" Іх нема, ОІІИН 
ті.,ьн .. стіііинАІнепохнтииАuрактерrаро.нУусбезnерернвністьуробо
ті,цесИЄ.ІUІ, що на иііі, .о.к ІІа наАтаердwоку фуІІJІа.ІІенті побуJІ.оваиа 
силаАТ))ІІак!стьиожноІоІJn.ні:...І[іІ.ШоАнокопиПосІІnrуnr,щоАно, 
ІІОЛНОJІrакі>.О.ціJrднспоиусиадрамн1tацjона.JІьноа1tробпсиоrоАорrакІ· 
заціАІІоцксцІШJІінованоrо ~ленства може аоиа думати прод81Іьші 
С8013.0.~ІІИІІ. 

ВпsсІІе,І[сАетапорrаІІізаціАноІпрацl нікопинеwrавао::.Цеnоас.о.н
~•сннА фактор, ЩО JІ.іЄ ~. ІІСJОДН Й $8. ВСІІКН~ у><ОВІІН і HiHOJIH iioro НС 
спJдпрнпіІиІІТИ.ТіпLнибезиастанноюп))fоцею надообою. безперериа
никудоскокІJІЮ88ик""себе,ІІІІО;ІІІнІІцj/ісуNІІОJІ.ИНИЦL,.о.корrані>.О.· 
ціТ, можна етрнкаТІІ орrанІзацію в "формі", 11ебто а :одатнос:тІ до дlІІ:к
к,.і&nlІц88инІІнагрокадсо.кість.ЖнтrапоанеспокусІнсбезпсн.ооио 
ммнть ие))fо~ І нвіітаер;~,wІ :о:а))fонтери і ІІіхто ніиопи не може бути nеа
нІІІІ:,що...rоІтьсІІсередбурі неrодн.ТомуІІетіnьІІинаиоаих і саіжкх 

'<lІСІІОКро:І'ІІІСJ<еІІ&аихоанаробоn.,LІІе ІіnродоІtІІСу"""'"'80"1'аІ.ц"о
шенні иваІть до сво!~ ліонерок 

ВіІМВКІ іі С8.ІІОІJІХО&На nраца НС ІІіН~ИУЬСІ на СТІJІСНІІі ХВР'ОК"'рів 
~пенок. Ноа;...,,. сусnільність анмаnс аі,ц саоІх 'Ілеиок деаиоrо рі!ОСИІІ 
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куг.и-урноrо, cycnU.J.JІoro А оОJІітичноrо ~канна І аиробленна, а Іоrо 
тU.J.JІІІ а орrанізац1І нож"а на6утн і тU.ькн а Zl6inнll орrакізаціАніА 

роботі внаанти. Са"н•ш JІОІІОаіддІІ,.н, реф>рата""· а6ірни" чиnнка" 
ІJІ..біта"н иц nрочитани,. ке асе "ожна осаІ'ІІутн. Gракуаало б т~-r 
npaктttчuol запрааи, :І.'ІіАснюванн,. А анионуванна ТО!Оре<нчно набуm
rо sdакан, аироблюванна а еобі nро.Щницькоrо х.иету І nочутт,. ."... 
)ОЦС~КО! аЦіnоаід8.JІ~dО<:ТН а амрц ОJ'І'8КізаціJІ ;u<: ТНО8ЧІ і ТИСJІ'Іі 
иаrо;о..аіднаіідрібнішІІХ&ЖJІОаtемраАоаоrо"аштабу,наможно"укро
ці<:n.внт~дооаоІх~нокви"оrнчинкозасаІдчнтиn.чоrоачІUІкіх 
ворпнізацііелоаом.JІіломіnримлцо,.Інших. 

До внутрішніх 3&.ІІ.l&ИЬ ""0]>ГІІНі3&ціІ УкраІнок КІІІІ/ІИ !,.. Оль.,. 
Е.аоаІ>аб'" ІІО><ОJІить n::ж сnівnt>аци а дІлаицІ аи~ооанка мОJІодІ. ЗаАао 
rоаорити тут прородюІ .. ожлиоюсті жінки. ак ви~овщщІ. Вусі~ часах 
JауоіхнароJІіа.відnераісноrосусnІльсr8&ажІІОкаА,.оІІСJІНіщи~націА 
- 80НИКОJІОС8../ІЬНі.НааітьуСОціІІІІІСТИчнО/ІОбудОаакихІ""j>ОМІДСЬКИХ 
устроJІх аuзнано :111 катір"оо иаАосковнІші щ>ава І о6ое'ажм а ви~о8&и· 
німо.nодоrоnоно.nіиюо.ЩоА казаткщютіонNоrи.щоІхдоун]>ІІІІсь· 
ко! жінки. та ше А ЧJІенки патріотично! украІксьиоІ орrаиІзаціІ. стаа
ІІІІТЬ сучасні уNо•иІІи існуванн11 уираІнськоrо каj)О,\)'. Hanpyn1 кіх 
сІUІnотрібио.шоб:-аловнитнбракдіаннанацІонаnьно-ІІЄІІЖІВІІОіси<>-

Ч~ом..,..о ОУІІ І УІ\0 ~•Р<ІІ моа..,6удооамо>О домІонооо 0 Лими•,.,..•• o~lny 
І'ІІрооу. 

41 



'І'еМІІІІІІХОІІІккк украІо,·.ькоІ дітвори. wкutькоі і)ІоwкількоІ, л•в•ша 
~ІСТ>ІІІІ тоrо кускn. cпaum ТІІІ'Ірем на жіно'Іі nne'li і рі'І~ю ''Орвкі· 
:~оацJІ Укро.іІКІк Какади ім. 0JІW"H &асараб" своіх '111енок JІОТІtХ :~оаu~н~ 
І tld в\JІ:Юu.LuлЬІшс:nо пі;о,rотовИТ11. Досві;о, nul<&3&в, що каше органі· 
:ЮІІІІІС Ж]ІІОЦТВО3&8Ж;uІІІІІІІ8JІІІJІО:КАВ)' інtЦіІІТК8)' в творенні "Рі;о,ІІИХ 

lІІ кіл"n.аорnні~у•нІІіаюювн<>fсnD8.ВНІІ:s&гаJІі,мжлквістьтіdtпрА 
ви пі:tкресп108а.~:, "Орп.иізац!к УкраІнок Канади ім. Qл~n< &асараб" 
..акммнсвоrоnJ'Ово.:ІУ,деІСJІІІрацікмu ке"івнихсвоU.оJк•шіврізІІо:-о 
стуnкІІ, ~ХN.ІІСІІНІІМІІ А J>('3(ІJІЮПіІІки своіх ІСро.АоаЩІ; КоІІфереІІцJІ!. 

В wирwоку тюзукіІІІІі виутріwк! з.авданн11 ОУК ІЮ3ТІІІ'ІІОТЬСІІ на 
всю доrюкіжку дІк.ІІьнІсть в р<>мц "УкраІнс•коrо ІІ аціонаnьиnrо 
Об'<:.'ІІІІІІІІІІ Квнадн" та Aoro Братніх Орrані:цщ!/1. та це вводоm. 11ас 
усфеJ>УОІ'І"ІкІзац!АкоІnрактикиівім&JІІО(;ВіJІосноакоІтемн схо
ПІІ7ІІ Ід<О..rюrі~но. ПроІ']>а"ові настанови "ОрrанІз.:щіІ Укрвінок Кана. 
1111 Ік.О.ІІьn< ІJ.асараб". 

ЗоuнІwні :uаданн,. ОУК І n члекок це ті, що вкІІ.ІІІІВ&ЮТ~ ~nід· 
коurенкІІіхдоnооаорrамізаІІіІІ>І<>rОЖІtТТІІ. Жuвvчи в""'ІІадіАеь•сіА,,~р
жввІІСІ'JМ'/ІІІІНВдіАськоІсусnільностн. •леккцОУК"ківс!іиuоіук['А
fІІІІНЙ)'ІІІ>І.ІІІЦі,ОНреді.ІІІОІОТЬССбс І СООюПrВ<\Ю В:!-аJІСЖНОСТі ВіJ\ТОІ'О 
фа~ту. Нсмож.ІІНВ& і ксnо~рібна І.ю.n~<Іі" орrані:vщ;т від різаих cycniJ'h· 
мкх о]!І"Іні:юuних І сІІонтакнодіоочик """"'у Какмі. 0>]>1'/1 них~ та. 
ІСі, що воомвrо.ють nоеті/ІноІ ~піsnраці, ~н ос.. а~цік "К&нмііісhкоrо Чер
оокоrо Х]>ЄСТ<І.", різні <ІСІІтрuьні надбудови жІІІочнх орr:шізощііі ""' 
rальннх І nтюфссІАнщ тощо, ,. к теж танІ, що nоетаооrь ка довwн/1 чи 
норотшніі~всnІд ап.ІІивомдмнихnо;І,іА,хк к<ор.вчасІ віАни~боnід•ас 
жнмо""" катастроф. УкраІнСL><ІІ жІ~><fІ .,}'СІІТь б~ nідrотов.о.на до 
ТОГОjЮДаnраці,ЩобІІtПОСОJ)О .. ІІТКt'СбеісВОІ'О .... J)О:\)',ІІВВІІ3КІІ,Що6 
СН,.lаАноооіrt]·нк.qвдІІОІОf)ОбОТОІОЗ)\О(і~n]>"'ІІІІІККІІДJІІІНh<Іf'О.ТутfА 
ду:::с ІІІІJ'К!'ОдІстасПапасиаорrак!з.аціа, озбJ>О<;кадосвіnом мІІнупи>: 
рокІаІВІtВІІІуNІІ& nостІАкимнІІобросусідсо.ккмІІ~·изнакІІ зрізншш 
внrсамн іІІwоrосусnіJІьноrожитта •КвиІАІ 

Оскоаиа ба3* діІІnьностн "ОJ)ганіз.аціІ УкраІиок Іtзн•дн ім. O.r~•.nt 
ІJ.асараб," це К11нада, беручи ..ероrtОJ>ІІІ.ІІьІІо. та украІнсь><fІ націо
кальна :sбірнотв а К1ІІІЦІ, бсручм tnpa11y з сусnІnьно-rромІ.!І.~~чоrо 
бону.ДОJ:ІІUJІВ,ЩОВК.иадукі.n:ьиО><"К&ІtІШВ&JІК П!ЖfХІUІ8)'ІІрІІІКСh· 
нвекІГрІІ.Ці"зрІ,<~ноrо ~:rаю.осілатутнвсrало Із цією нраІоююз~·,. 
3&./Іа маІбутисс:ІЮСта с80Іх ді'І'еІ. CeptJІ. uсl.ІІн і в 11ожніА Іншійсус
nІ.ІІьноеті, "'-ІІТТІІ DИДBUJ'II~ Т1d~ІІЧНі П(>>бJІе .. Н ЩОДВІІ А Щ~І'Оі\111111, П',1 

JI03oi'II3HK ІІКНІС :tІJІСЖІІТІоП ріст і JI03811'1'0K, ІІТJ>ІІКВІІІUІJ'іІІрН вірі, КОві 
А куnьтурІ своіх бвn.кіuідідіІІ. Д.ІІ" тіс!сусn!JІмоостн і сеrед І•сі..::· 
цстьс" Щ(>JІ.tнив rрока..•~•кв ПрІІІUІ кожноі органі.u.ціІ. в в току І "От~ 
raнi:цt(IJ Укт>аІиок Квна_"" Ім. Ольrт &І.саrmб". Не тІлІ>J<и біжучІ що
деннІ ~У.ІІЬТ)'J)ІІі А 11ІцІокалькі ПС>'r'J'fбн уираіис~tсОІ маціонал.ьиоІ :sбір

КОТІІ кус,.n.б}'Т>Із.аспокО<.пі,NиЩО>.асвонR~r:еrт"с"nr""''ІТТі,а11е 
А ІІІ 1\0irtoA чаС Н&ПtjМ'Д nотрібно р.!ОЛJІ"ІІ)'ІІІТJІ ПрІІЦІО, ВИЩО ХО~>МО 
маtІІ СпрІІвдІ rідІІі уІІІnо ;~вс .. rнєкни. 

Все"' таин""· •І.ІІСІІКІІ "Орrаніз.аціІ Украінок Кв>ІаJІ>І ;,., О"""'' 
&І.сІІрвtі" 3.18ЖДК Ц8NJIH і З-а8ЖДІІ ЦВМ1'11 собі будемо CH()allf ~ ТОГО, 
ЩО світ KIIW Ке НіМ'ІRІ:ТЬСJІ ма nоберо'ІІ<ЖВJІ АТ.ІІВІІТІІКУ І П аццфІку, ЧІІ 



ІІR циадійсько-амернканськіА сухоІІільиіА граноrці. Ми анАшли 3 иа
J>Оду,щос-rоІт~оупєршіІіnІиіІ!tаА_".чоІборото.(ІннетІJrьнк». uаске 
с-ісиуааинJІ,а».аільнежнттJІаІІрослоrоиахристюrкськійоtультурі 

свІту. Помнwо .о:іх аорожнх >атіА щоразбіл~оше ІІОХодкть цеІІ.ос•іІІо
мостивсhОrоаільноrос•іту,щоз по:~нооw гтодктьна кашкхбра.тіа 
Ісе<:Тf'р.JІкіцнкіна вrоесьсаітІІосінескапітуnк>r•влн а».тJІжнІйбо
боротьбі. Якщобми».булІІ nро!!аріт саійукраІнськкІі етJІ.-нулиб 
кв .,. поrор,о.у ІІІО)ІСьку І .-ніа GожнА. і ""Орnні::.цІа Унра.Іиок Кан•
НІІАН іw.Ол~огнБасар&б"ніколнІІезіІішла ЗІЮ3ІІЦіА ІктканоІnІдтркw· 
кнвнзІООJІькоrоиаціоналіетuчноrорухувУкраІиі. НебулонІОдноІnо
літнчиоІчкфіканоовоJакціІакорнст•вкзrюпькоІукра.ІнСІокоІсnра.ан. 
щоб у ній чкн11о ~ке заw&ніфестувала ОУК. В !і nporp&мl nос-там.,. 

но. кк OJIHY з nіJІ;стаІЮанх rо~ок дікльносnr. ак...,вку дonowory украІк· 
ському наrтіон&JІІсmчкоІ4у рухові. ооІІrкрюааккк iJI;eA '"Укра.Іксьноrо 
В.rзаольиоrо Фонду"" І nІІІсклооааинJІ Aoro :sбірц., к , ІtJІЄК&НН!І культу 
м:'роІк~оІ м:'роІа украІкс""оІ"ацІJ. С&><остіІіку фікакооау ,110noмory виз· 
ІІОJІЬККІО укра.fКСЬККМ ЗW&r&HKJIOI ІІС;ІЄ QYK П]>Н nООІОЧі СПСІІі~ІІЬИО 
поставлено! акціІ а ра.10ках фонду ""УкраІнськоrо Заnотого Хреста"". 

Зціnоrосаіrогтодукашо!ОрrакізаціІцеІJІплнаас.підвnпкаомnотреб 
)ІОnООІО!"Н 8Н3110ЛЬНіА t\оfото.бі 8 Украіні СТ88НЛО.ІІОИа nерші СІЮ[ Нj)О
КІІ. ~о~ас».rобою ІІМину самарктаиСЬJІУ. фікакооау І політичку роботу 

вt'Омукаn]>1ІІ"!,ікікмнкІаока.ккціла0рnкі».цІк.к1Пьровід.nн! 
П аід;такі чn~нин не sіАшлк ~обраного шлJІху. саоІ01к діламн ».саідqи
п н вірнісn.УкраІкі !сао01уиародоаіта .о.кдовгощесуІІНЛОСк існуаатн 
'"ОрnоиізаціІ Украікон Какади ім. Onьrrr Васараб", n.к .11.081'0 rre~:~oвi 
lііАці 3& ІІаці<»І&JІЬКО·ІЮЛіТИЧКе 8НЗ80.МННJІ УкраіНИ МОЖУ'f~ 6уrІІ 
nевмі;~опомоrr<сr:оІхсестерздалекоІКанадн. 

""Орrаиімці.о. УкраІнок Ко.иадк ім. Ольги Васар&б" сильк.о. саоІм 
МІІК)"ІІМОІ. ВоН.О. СОІіЛКІЮ МОЖе ВНТ]JІІІО&ТІІ ПОріВН.О.НН8 З у(:іІ<& illtUІIIfll 

жікоqимн украІксЬJІк><к орrакі.>аці.о.м к. 
О:~качесила иашоІорrаиі:.ацІІ неаПимуrах ІVІJІ СІОГО ка;ооду 

В ІОНН)'ЛОІОУ.ПідеІтаксамосаіжJТ"Єnер.JІКІІОІНlі)'11ІІі ПЄрt,ІІдrrадЦ ..... -
ІІ"JІТ>І рона01к. Як rоді,та н Іт-еnер:одатиі воки ОІобілізуІІІІткунраІксьІ«' 
жІкоцnю під саоІм стаrом і оnромІкооаати жсрт.еин"" nатріотІІзмо• 
ТхкІ~рпrr.Рол.о.Ііі>авдаииJІJІ.LПекощеке».нею. 

НацhОму континенті nepe,11 неооІtJІекаuка культу рідних траднціА 
JI./\JI 3бережекн" ммо:~оrо украіис~окоrо nоКОJtікна а КакадІ. nеред нею 
ПОJІітк~иа про.ца сере:~ кол канад.іАськоІ суспіІІ~иостн, куди лсnииА 
;~,остуnжі кuм,а ІІадіасе иІКОЛІІкеможеІЮнаскласn•рук,кндоІ\1'<> 
c.-ronьП6pam І сестри в нерІвкІА боротьбі :taoporo11 Укра.ІкІІ.І кмк 
nрийде ВелимІІА День Волі, Т'Вм. на СофіііськіА Площі в Кщаі І на 
СвrrтооорсьиіА І"'орі уЛьаоаі.>асJІДуТЬ колнс~оІ дмеrаткu ""Орrані:цщіІ 
У краТкок Ко.кадн і01. Ольги &аuра.б"". щоб роом з аількІІОІІІ еІЮіОІІІ 
~раІ<ІІвУкраіиібутнсаідка><~трІюмфуіJІ;еІунраІиськоrо нап.іона· 
лізму,».ІОершекоІваіnьніА.ие3LІІежкіА.со6орніАунраІнсьиіАnерж88і. 

" 



Центральна ~права D~K 

Вмірутоrо,якбі.ttьшало число чnеиок-nртп<кльн>щь ''УнраІнєькоІ 
Стр<J>ецьм!І)>окадн'',ІІкnочалкзкнхтворнтксІІДівочійЖіночіВід· 
дІлн УСІ", а ще біл~ш~ після тоrо, ко,n11 r<ри ноІЮСТворені/1 орnонізаціІ 
"УнраІнське Націокал~ке Об'є.~~кання" стали гур1'уаатнс• Жіночі То
вариства ІІІ.0лhІ'1І В.О.сараб-виявиnІІсь ІІ<'нуча ПОТ]>еба створнтк 
орrанізаціАну надбудовуАJІІІ жіночих орnонізаці/Іинх nочннів. Сnрава 
n• днскутумлас• nри різних н•rодах, була о:~иозгі,цність щОJІО саІІоІ 
доці.ttьиостн.дуІІкІІрІзнкnнсІІті.ttьJ<нщодотоrо.мІІ&8бибутносі,цок 
цек'І'р&Пі.Доуаа~;~бралкс..бІnь<иіукраІнсhкі~рrдкн,нк вЕДІІон
тоні, Вінніnеrу чк в Торонто. 

В nоІІовккІ 11}34 року мастав час, нолн вже ме можна було nовш~ 
віднладатитієІспра..,іп(двпливом зІбраноrонаІ. КраІІовій Конферен. 
ціJУІІОжіноцтаа.вСаскатукідня 28зшnня ІВ34року, схNЛСІІО нкзму 
ре)ОJІюці/1, що етаnи внхідІІОЮ базою дл:ІІ дальшоІ орrанізаці/ІІІоІ ді 
111ІЬНОСТИЖіНОЦ1"ВІ.: 

І. На аомоrа><но д."оrатоо ЖІно~нх Тооористо 3і>д таорн .. Цонтро.аю 
Жоно•нх Тооаристо nри 1\ро~оО!~ Ен>ооутноі УНО> оо::і""о" у Сосоотуні 
тоо>ноосос!Жін""іТооарн""ц нао'о>оти ••"•••н >QсоосюЦонтраоо"' 

~- 3і>а "'"""" уораіис••• "'іноцтоо, "'о 6омос no""""' он>оО~онм" >><О· 
ro~"'" Ріано"<> 1\рою, тоо моро•оно '" і ><Оторі•••~о, то мwмР""" уораін
а.онА моц!омооіотм~и•А руо у 1\овuі, 'УР"V•отнсо о уороіна.оі Жомо•і То· 

оориС"Тоо, боті•••• шІLІоо" орrоиі>еоаноі n.ооиоооі nроцо '"""'" ооно оноо
мати ту роботу, ""оі он .. аrи оід м .. rо с .. rод~іщніА ~ОС: то уороіиа,.., моцІо-

3.31>а&И>Н&еn01'робуnоо•мооrндооомrtооороwірофоро.,турмтоно· 
о'оитн >о•ооон > імшм><м оонода.оиwи Іоіно•иwи ор,..НІ>&ціоwн о ціоі ін 
ФОР"'V••ииоіоnроуораіисооуспрооу 

4. Зі>д О>ИОК уороінсооо ..,_;иоцто-о іти>& •••••" "сооі cnpao~ 6opiw 
у ооосмі руом"то поwмроти Aoro ро>уwінно і nі,отрн><унтн ноwі уораім:ооі 
nі-"''Р""""""'·'""""''"V'Р'іисомиf<ооопоротмониАруоуІ\омuі 

Toro са>Іоrо ІtНJІ обрано Секцію Жіно~нх ТоаариСТІІ у складі: о.е. 
nані• Бу6нюн. д·Р І ~~ан ГулJІіі, Катерина Кра во:, АнастасіІІ Паалк~енно, 
~ІІ<хайло По,.,.,рецьннА І Софія Ро>Іанюн. Тому, що сnорека Ц~нтраля 
Жі"о~нх ТоаариСТІІ nокишо не .. а.nа своє! правно! осо6овости і стату
тово-формально ді•nа арамах УНО, а са>Іе при йоrо иаАвнщоwу ви· 
нонно11уорrані,КраАоаі/ІF.:м.:.єкутн•і,зат>;tанннмСекціІЖіночихТоаа· 
рнствбулоспіціJІтн:tра>І~ниКра/ІоІІОІF.:кзеку...,в"асnравіnереведен
нJІво:іх досі дtючнхорrанізаціАнк:< жіночні клітин nри УСІ" ,.. при 
УНО на шІІJІJІ самосrіАноІ жіночоІ орrані:.аціІ, як одно! " Братніх Орnо
нІзАціАУНО. 

А I\JIJІ фактичного .. деки• спрао Жіночих Товариств обрано !хню 
Централю,щоскладалас..зтанихосіб: 
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fcoooo. Аностосіо Лооои•омоо- С..:оотун 
Зо~уnинцо т-оооон, Аиостос11 Уороіноцо -Е.а .. оиrои 
С.ороторно' Стоnаміо Sубт!"'"- Соооотум 
З.""упинцо сооротором, Амма Ро•шоіо- Сосоотун 
Соорбии•оо; Ф 1\оссар- Сос:оотун 



Пop .. •Ut••-oYopaooOJ'K)ooonooooмy<,....dJ. 

., 



Прооірко!'lо .. іеіо 
Ако~о:іо "''"""- С..:•о.ун 
Моріо Грмоорооно- Соснотун 
І .. кмоПуuоктооо-ЕА"ок.ок 

Су~ооо !'lo .. ieio 
Акко Яокнор- Вінкіпоr 
СофіоРо .. аJОооо-Едмонтон 
о.со-ор<окно-ЕА .. он..ок 

Орrон,.о.орнк 

Софіо Ро .. окооо-но А.О.рту 
АнмоS.ео.ро6о.- коСае•о оо11к 
ЄоrоніоСнтмнн-ноМоніто6у 
СтоnокіоСоо.уо-ноО..торіо 
Ро .. оДрtанон-І'іооооо.сооо-ноІ'іи6оо. 

НазасіданкіJUІ" 18веРІ"'к" 193<1 рокуЦсктрап" ЖіиочІІ1ІТО»· 
рu0Т1Іім.Опьrи ВасарабперозІІ&JІасебена "ЦСиТІ'*"'ьнуУnраауОрrа
ні:І.І.ці!УкраІІІОиКанадиІм.ОпьrиВас.раб .. іnовідомипапрое""":sа
іеиУАІІн,.п.просо!іісКІІадобіжкикомч.l.sдиІІ4.жо8ТиJІ1934роиу. 

()сJ.ТІИJІ03ПОЧІ1ІІС80С,ЦіІІНИІІУсr1.ИОА,ЩОаІ,ц.-о_ці ІІМІОJUІУ3 
каіібільшкхуІ<раІнськкхжіиnчкхnрrаиі3аціА у Канаді, ІІІ<>ЖКJІ&ІІМВ• 
І<кіівКJІадпраціауираіксьиукаціnнапьнуспі;.ькоту-КакадкІзапксuа 
с.n:авнусторікку а icrnpilrpoмa,цcьиorn уІ<раікськоrn ЖИ!'ТІІ пnз.а м~жа
ми І'і,циоrоКраю.') 

n діsnьиі<:Тh,- ІКЩО ро:u'1І",ЦВ!1! 11 S icn:>pк'IHOJ'O боКу,- J<ОЖНІ 
поціл...."_,.идосі,ка'Імкриf'ОJІОІКіnеріодн: 

І, - Від :sаіскуАИнІІ дО І. КраііоІІОІ КонферекціJ 0УК ДНІІ ІЗ 
1ІКПІІ11193:\роКу. 

П. - Від І. КраііоАОІ КоиферекціJ ОУК до акбуху IIJIYJ'OI саІмАОІ 
аіііи н а ... реені1939року. 

ІІІ.- Відвибу><У,цруrnІсоfто110ІоІіікмдоІ\'заІ<іи"""""'1945році. 
JV. - Від заІ<і ич~икадруrnі саіrоІІОІоіііив по с..ого.циІ. 

В.'ІІсие,ці;.Ійметw~нnраці3&1ІишаІQ"П.СакезмІииівідимогопо-
"''"УПОС..ОГОднішию"'ІІJІкну,пеііпо;Uл узаса,днениіібІпьшезмІстом 
вкІ<онуІІноІпраці,аідповідводоонмоrоасу. 

Предметом цісІ сптті с NІІnWІic-n. Центрап~оиоІ У пра"' ОУК • оби
дІІОХ!ІСршнхперіодах.ДіоииоІІвІІО<:кнн"роиахіапоІІОСннІА,ц!Аснооrt 
кас•ільнн JI031'a11YЖ)'IO'nCJI о е110Ііі кногоrра>~косtі, що маііже нсмож
nнІІD""опктнііоговкороткн"рамаходкісІпь<nесптті.То•убуАеJОКО 
обІ'ОІОрtНЄСНС'!'еМІ~'ІНКМПОР•JІкОмуиІІSЦіс-tа""'іі,ЩОаІ.цК~1ІJ\О 
оироо:кнхро;tівдіМhнОСТ><ОУК. 

В nершому періо.ці Цектрапьн& Ynp&A ОУК СТ<ІІтЬ у трохи незру-q. 
HOify СtаНОJІИщІ. Вона КІС ОЧОЛЮАТИ всіаже досі Іенуюоd Жіно'ft ТО»· 
рн~апещесам&орrанізацНІнонt!снусеаносtІАно.ОnороюJІ,>І1ІнеІ" 
с Кр&Іо» Екзекуrим УНО, що мас апа~кніі орrаІ< J\1111 співпрацІ о r\t 

-;тc;;..<WJ<i< U•••рuонн• Yn,... 0)'1<. ou~"' .. i.<KJ'"-'""' ""-о"'"'"" ооо-І· 
•••-..-rHW.•••..._,.,.,.", •• ІnpнolooiOIIti .. ..-o. 

" 



ІЩЦІЛ ОУК У САСКАТІ'НІ І 19J4 POW 

:J аІао "" ~ ..... ., no pW>Іa рц ""~'Т' tмІо!о ПоNІJМО"".ОО, і-м••••• Іо...,ор. 
'<ТО, Ам..,..асІо k•oo, А.оо .. о<Іо п .. -••••о !rоиооо ЦУ OYKj, ДооІо І;.Аор. 
c .. jro•oaol!,ui"ТI,C ..... ol8 1,6oooo,Foмoi8 K......,,3.:Ja.ooc-.Дpyno• 
рц, Іі110рос:ооо, Ю>оо, М. Гро .. роо,..., 0 . Коооско, К. ГорокІос•м, ЦоІр••· 
с•ко, А . іоІhто, н_ с . .. ,.. .. т.,..и рц• л. Kop .. w, n . Іую. п •• ,..., к. Шоа· 

...,., С. ••~••••, М. To><no .. ••••· 

:~,[л~кці. ~мціоо Жіночих Тоuрисп. Тому n~ршкм і наJІ<'ОJІо~кішкм 
заа:~аии~м Цен~ьноІ Упраан стас сформуааина s уеІх ІІ,іоочкх Жіно. 
чих Товариств о:~,ну сц~нУр&Лізоааму орnнrізаціоо І nbroтoau..., 11 АО 
орrаиізаці/І.иоrо усамоеті/інсин" в зaran..,...,. рамах УІІО, на зразом 
іншнхБратиіхОрrаиіЗІ.цІА 

Дп.о.тісlціJtіnоорібманаАJІершес80rоро:~,&ік""нтарнзацІа opraui-
3aцi/iнoro стану, цо&rо сnер:~жениа /і охоІUJСИКІІ цо.оrо стану, щоб Aom 
nЬміше поширити ТfІОрекНІrм нових орrанІзаці/іннх м.,ітин. Це зробле
но.короіоnравно.КоnнвхвкnlствореннаЦємтрапо.но!Уnравиlонуаа. 
по тіпькк 10 Жіночих Товарuств, то вже рі>< nізніше, в часі І. Кра/іово! 
КокференцfІ ОУК, чнсло Іх nі.ІІоиочКJІо :~,о 18, J тим. що А0А&'Т1<0fІ0 ще 
чоnrрк буІІІr в СТ&JІіІ орrаиіЗІ.ціАноrо офорКJІюrtаикsr:. 

lknb за тик ір,е уніфікацІа ОрrанімціТ. В<:і Жімо•і Tortapкcna 
nркАмакm.назау"ік.Оnьrн&аовра(І", хочдозаопсноІІ<буnо:>&Jtншн
тисаnрІІстаріАІІазві,JІкщо80нJІІІЖека.пкПіJІкщо(ІтоrохотіJtк.В ... 
:~eиottynьтen.n.On•r>o Г>S.еараб.а><nвтроннuОрrанізаціІ,зобоа'"знок 
вЬзначуватоr кожиоrо року рокО>rІІнн П cмcpnr, розімано ..,;,. Това. 
ристrtамзроозио•ІІАрефероотnрокеТ.надрухоаакоАрозіманоnорrро!m. 

Дrо"всіхЖіночнхТоарксnr,де(І80ниnерІЩОие!сuуrtато,,.кне 
н&ЗНrrаJІJІе>І (І і на аки~ би оеиовах діаnи, виrотоаnсно cпiJto.нuA статут, 
нв осиовІ ІІкоrо ІСІ вони рааом Т80рипн "'ОрrаиІзацію УкрооІиок Кан.".. 
!к. Ольrи &асвраб", що скрізь по Каиа,оU М&JІВ сІ()!' "ФiJt\J ОУК" . 

., 



На~~у "Філі!" B)Jm) по аналоІ"іІ з УНО, nlзІІіте на n мlсце приАшм 
"":'ва "Віцпіл", що з.атрн>Іалас11 110 СhОІ'ОднІ, Цей ста~ут пркАtt~лк всІ 
Жн<о~іТоnарнСТ1111 ><асвоіхЗвrа.пьннх Зборах і аін мав обов',.зуu.,.,. 

~ .. wчacouo, JІОКк /\ого не nоr10І'рдкть і не схІІВ...~кть майб)'ТІUІ Kpallou 
Ионфсрсн<UнОУК. 

Т8.нкм чином зроб.ІІено rrepшi кроки n 11аnр~мі ідсАного А орnніз.а
цlАнОІ'(І оформnенн~ ><еохоnмного .досі І до!Ю.І!і с-трока-rого cтuty }f{J. 
tючнхТоuр><с-rвнамІсцкх 

Дл~ більшого ЗОR!!іШК>-01'0 іХІІЬОІ'О уnодібнекнв введено однаковоі 
<fюр><JІnсчаТКІІ вусікЖіночнхТоuрнстuх, адnв пі.u.нреєленн•тісні
шоrоорrані3Аці/Іногозв'•зку встаноаnеноо,цнороднІ -.мнсьні1ІІІе<::кк 
таL'<ні/Іро3nодіnна мlсцевіn01'))С{іи Іnотреби Центрально!Уnрввк. 

ІІачкс.д!в>шІІпсІ>шо! Централь><оіУnравн nрнnІUІ&С ніпькасnрва, 
шo<>nic.n• ввіАwnн в nоо:тііІнІІІІ звича/І І етапи атрибутом кожно! 
Це>rrраnьноІУпрвви,ІІк uерховноТВІІКОНнОІ ""&дІІ в Оj>r&нізацn. 

На/І"ерше,оnрацьоuноіІІс'І']>Укцію,вк закnа,ц.отtt Місцсаі ФіпіІт& 
"" ВСЄТІІ прещоо нв місЦІІк. В -ro/1 спосіб nерши/1 раз а історіІ ОУК 
3'11-.лВС'rІо(ІІ>ІОМСН1'ПЛ1ІН0В0СТІІ,Ш0ВКХО:J,КТЬ31'0рН,J)ОЗJ<О,:urтІ.С1ІПОЦ[· 
ni/i 0рrані,.ціІ І там RННОНУСТЬСІІ, а ncrriІ< на38JІ, &еJ)ТаСТ'Іо<:ІІ а формІ 
JВ!ТіВЗВJtКОНВКО!заnn•нованоіІІр&Ці 

ЦсвідНОО:ИТ1оСІІJІ0ВНУ"'J)іuJнЬОІдіВJ>""ОО:ТН в0рrвюзаці1.А,unІ,ан 
1\&Н<>обіжкнко,. інструкцІоо"Якстааи'>І ІІІ!\!СА чужи~<и<І<к унрвікеьку 
~пpRuy", ~"" 3 одного бону заnовнено дуже важn~tву проrа.nину, а ~ 
другоговаедеІІоодноо:таІІністьуwстоДІtку іщрормаціІ :ювніwк1о0го 

f~~~:.po Украіну, в -ro/1 час ІІК досі кожен v тіА д,іпакЦ[ робив, ак уміа 

Зnрнро.1ІІJ)ечіеправ!!Орrа,.ізвціАноrохато.Іm!ру...,су8LІ!кс• в 
цьомуnеріодіна!Іерс,,,воеж.-.кІІЦСКТ\>аJІ•,.аУпрвоr.незабувасіnро 
змістnрацінамісЦІІк. Вuе;wнообов'а*к осіпикопі.дтрІtІQ'Мпt андаа
ниЦТІЮ"ІіовнАШлІІх".-.аестнфінансовіакціІвкорис-rь··виз!Ю.І!ьмоrо 
Фо01;uо". ВІд-rогочасу nо сьогодні обидві цісnраак Іtесход•rьз ПОJІІІ 
,.інтеrееу..ан""ОУК. 

Д;ІІІ nропаган;щ унраінсьного народнього мкстецnа заохочуuно 
:,."аукуnІtеанІІІІПІІе&ноніnсrrіІ<nроА&ІІАТІІіхвакгnіАеьккхкJNІ.ІІ-

ШаидкомннуаJJік<*рсдро~rаруrісІnрацііднв1ЗnнnнJІ1935рону 
в СаскатунІ Jlepwa ЦентраJІ•на Управа скnаJІа саооо дккісіІ!) а pyu 
І. Кра/ІоаоІ КокференцІІ О. У. К. Твн .u.нінчн-.::в першкА перІод д!RЛ"_ 
НОСТІ< Центрально!Упрввк. Коли зuжнТІІ, щонеІ<аJІ& аона анІсаоd 
домівки, аві ІІавіть машинки доn~саииІІ, що всооnрвцоо мycL>saiJJ!CТR 
nОІtрнuпtнwха.-.кІаІ!соnоотиобезкіакіськкх,.собів-І<ожна-rіпьнн 
nод~<аnІІmnалнувіру,бе:ІщшКJІадкеза8311ттJІ!г.nкб<жуі.:І.еАнІстьnх 
жінок.Саосн.>nрацеоовкnоркnнаонкСТНJrьдіанКJt Цен1р8ЛьноfУnра
виОУК, щоне зкі кJtаеІІІІдоєьогоднІ. 

Дру""А nеріод дlаnькости Центральноі Уnр&ви ОУК npcu:o~ 
nі,цзквномростуОргt.нізаціІвшІІрш І поr.nнбnеккІІЗмістуПробоnt. 

На ножнlА Kpa/lo!WI. КокфсрснціІ - а Іх на цеА nеріо.д првnадІ~ 

.. 



чОТ\Ірн'І обираюп.с• орr.ні311rорми на онре><І про~іиці'І КаІІ.&Дн, на 
акиАє• n.>OC чає Н~н1"))&JІ•н• Ynpau анrажус постіііну орпоні:sаторну, 
Po>OCv ДреаИJон-КоАJІ~оеW<у. Наслі.:u<<»І діІІJІьноетм opr.нi:saropoк ni,l{ 
ІІСІ•••ннцтоом Ц(ІІТJ)&ІІ•ноІ Упраuн ніп•ІІісп. Bi.:u\inia ОУК ~роста<: s ро
ку на рік І на V. КрайовіІІ КОJ<фсрtкціІ" JtкnM 1939 року доа~ 
110.:':3. 

Ра:sом 3 ,..,,. на ЦсІrТрІ.ІІьну Управу єпа;vц: обоа'•РОJ< неруа,.., ро

боrою Щ;u~inia, єпр•,.оаую~и П • о;~не спІльне румо Орr.ні311щ'І, та ко
ор;~ину•тн•ислі:Інrіdроботи. 

КрооАов! Конфе;>екц!І в!дбуuют..::и щороку і щорому нано10 обі
расn.с•Uснтр~.~~ьиа Упра08,алє,.оч"ін"ютьс.аонР"ІІіоообн,щпu().. 
JVІn.аПекпад.».ІJІІJЩ ~астиuапишас-rьс.а іатоіtопосібзберігаєп.о• 
т~r.•lcn. прооцІ І нвбуrоrо досвіду. 

І'обсrrою 1 ОУК нер,.ус Центральна Управа при """"~; пл•нуuн
"" і ~вітуuнии: щоnІарону ро;м:ила""""'" по Віяціпам пл•нн праці з 
ро:.nо>ОС(нн•м П >ra ІtОЖен >Іісиць. І щорону Віяціли 3Вітукm. про П ан· 
моианн.а.Орr.нізаrоркк звітуюn. частіиІЄ, заичаІіио піеп.а кожноІпо
Щ<:к. 

Дл• ЩеАноrо s•"иJму а ІІJ)•щІ ВіІUіпІа спужить сrорІккІ. ОУК у 
""H.,.,wy lli.11я.,y"". що Патому чаєl..єдєзви..-ІІно иіJІьКІ.ч.nенна Ре
;~акціАиа КолсrІ•. 

З.оІ•адо n,.. •• ,r. ІІ....,ороасом,Л.•••оо.., М.д•••..,J-. Р. Дроомп-Коао ..... 
сом Іо"..аЬоторао ЦУ), С. fooyl-oq• І<о~ооо), М. '"'"'~ ІІІС1'f""""'" ""~•••). 

M.Дo5pooooru•••I«•P*'•P••) 

" 



Теnер уже Цtнтральна Yn(>IID ОУК aucrynaG, "" рІанuрІІдннА ке· 
рІанніі npn.н пору~ з К(>ІІііоюю Е:к3екутнІІ0ю УНО та нtрівннмн OJ)I'I.· 
нами Інших Б(>ІІткіх Орn.нІзаціІІ:. 

Зника~ n~іст~о Орn.нізаціІ 3 перших років !снуаакн.ІІ Жіночих 
ТоВ8рнсn, однороднісnо Орп.нізаціІ nереведсна nовюстю і Централ". 
~а УПJ>*В8 на n qмі цо6у&8~ собі шораз більшиіі ав1'0ритоет а oqax 
унраІнеwсоІІ:р.n.льно-канадіІіськоІrро»&,;~еьхосm. 

Цt30JІОТВаоба0УК.3ІІіеtПJІ.іJІ.І1ЬНОСТИ,ІІ0ВХІ3іВка>І Це11ТрІJІЬНоі 
УІІJІ&Ви,іJІ,еоереDжновнаnрвмівнкоиаи...,обое'вжівсуnротиУкJІ&ІиІІ 
іоn.:І&ТИ;І,овrуІІДJІчиоо:rи суnрот11 PiJI,нoro КІІ&Ю. 

На інших міоцu- а еа11е а ioropil окремих ВідІІіліа ОУК і а СПІТ· 
тu, що аі,ци<><:ІІn.еІІ до охре11их ІІілІІнон nраці ОУК- широко :юб]І&же. 
ииіі зміет і :Р.СІІr тісІ орІ'І.ні:sаціііноІ, сусnільно!, nОJ>ітичноІ, кул~турноІ 
Т&ІJІілІІнтропіАноІдіІІJІьноети ОУК І бу nо б заіівІІм це ще ра~ тут n081'0P· 
ЮDТіІ. 3r"&МСІІО тільки ttpo JIO;I,H тісІ працІ, так JІН Іх JиІціЮВ811& 
Цеитра.льиа УПР*В8 і наскільки це Ш7Трібно, що6 зрозумітн дуu тіd 
доби. 

Цеіі дpyrnii nеріод "JІ&ЦІ Цснтра.nькоІ УІІJІ&Ви ОУК ІІрИІІ&)ІІ.G на 
три:щ~~тірокн,рожи наСНJІСННІІреІІОJІюціііноІдіJнаціокалістІІчиоІорІ'І.· 
нJ:UІЦіJ 8 Украіні. ЦентралІона УІІР*&8 ОУК 8 CIIOfX о6іЖІІНК&Х і В ІІИСТ'У· 
ІІАНІІ]JВ!Jщіламн, 8 OJ)OIIOВ8XC110lx 'VICHOK nри ІІВГО;!Іі орІ'І.ІІі-"'ціЙКНХ 
noisдo" І на З'Іздах ЧІІ КрвАоаих КоифереИціІІх ЗІІНJІНН&G до активно! 

nіА7JІИ>ІІІИ тіGІ 6ор<І1'1>(\н Це nepenнN.-n.cІІ ~ерез цілу ОрrамЬа•Іію в 
формі :МІірок на nолітІІ'<lІнх в'RзкІв, ІІВ іиваліJІ,ів І на Внзвоп~киА Фон,!!,, 
аn<>JІіrи'ІИОІІИІІатІ.::ТІоСІІВІІротесткнХакцІахіві•ах,НВІ!J>ИІVІЦЗИа· 
rод11 з.асуду нацІоналіс1'0И Дарі! І'иатхі..,ьмоІ і Ка~рнин З.рицькоІа 
ВАршавському ІІJЮЦе<:і ОУН, nрот11 недоnуш~ння rшnwwcнw урІІJІОМ Jl(!· 
nе~а.ток "Союзу УкJ>*ІИоІІ'' на Міжнароанііі ЖімчнА Jtoкrpcc у Цврrо· 
роцІ npom рrов'ІІ3І.нна "Союзу Ух]І&іиок" кв ЗУЗ І npom конфІсхаnr 
nлощі СокОJ>а·Баn.ка у ЛьювІ, 3 наrо:tн штучного голоду 11 УІІР*ІИ~ 
8бІ!8СТ&8ІІОJІКОІU<ІІІ<І.Є&rенаКоИС>NJІЬЦІІТІІВ>І&Ніфе<::т\І.ЦіІІХJІІ]ЩІІОА)' 
дерЖІІВИОІ'О ВІДJКЩЖСИН.ІІ }(ap!!&TGI>KOf УкР*fнИ, 

ЦеН"J)ВJІЬІt& УІІР*88 ОУК дбвG ...,ж про пі,цrотову е80го члевсr• 
навнnадонвоеІfНнхnоJІ.]А,що6цвти1'0ІІічuннуnомічУиР*ІИі.ОрІ'І.иі· 
ЗуСfІоС.>ІУКР*іИСЬКИііЧерІІОНИііХрест,дпІІТ<ІіСІІр&ВІІUІІJІ/ІНОрсТ')'ІІІІМіН, 
DОСТІІ.ЮТЬ П ідаі,цдіпн YKP*iHCWCOI'O ЧсрІІОнОІ'О Хреста, nереЙІІСІІО88иІ 

пізніше "" Підаірдіпи Першо! Помочі (ППП) і ще nІзніше на Укра.ін· 
ськпііЗоJІоnоАХрест{УЗХ). 

&наnрІІчикІІ.::ТЬС•тсжцовтрнмаинІІукраІиськоІпітуuсьноіщно
""вОшавІІцо:sакуnудnІІ неІдІІОХ пітакіа. 

ЗП ІкІцlІІтивн вІ.:\буВ8ЮТЬСІІ 3бірки на :Р.куn буztинху ~ rородом у 
К&.!Іуші, ро:tннному місті Анни Понкср. щоб там nримостити скрі~ьннІі 
зах;,.::Т,ИU ... ННЙfііиСІtСІ<,Т&ІІ& JІИИУПJ>ОДІІННОІ'ОДОМУЛе<:і УИР*fНІІН. 

ВJІілІІнцікультурн на nерше місцеаиоуааєтьсJІ onl..., над І'І.циою 
Шнопою.ОсвіnоІІАіІІЛьнісrьСf'редапаснихЧJІенокіцема"СамоосвітtІіх 
Вечірках", що іх ЦентральІІа УІІР*88. доручаG відбувати сnершу що
дватижні,аоотімщоrоісацІІ,в<><:іннь.омутазнмоІІОІІУСf'.Юна.х,ДлІІехо
цннусьоrоЧJІенотu.роsсипаюn.е•J>ефе]І&ткзІІаіірІзиішоютсмаТ>ІКОю, 

:ь::'м~':t~~~:~ S ЖІНОЧИМ рухОМ І З ІІІІЗИаЧКИМІІ "ІІіНОЧІfМІІ yxp&fH· 
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ч ...... со .. от Уор.аІооот к.~тwІР.,•. Уор.аІ••Іn•- • .. 1'"""-"А'І""" 
Aoov Аоооор jn'oтa О ар.аоо - 0•••• 1\Jtclнaa.u~ 

Вм,uО)n.СІІ ff>OC .ui д,ре.ІІН Oncxcaи,:u.Лyro801'0- "Onьr& Бае&раб'' 
і "Шра Бабскко" - у 8И)І,&акнцпі Цn~Ір&JІьноі Ynpaau ОУК. Впаем.а 
біб.ьЮ'І'С ... Ц~ІІ"І"р8JІЬНОІУnраІІN НІр8JІОІ'/Є І ТОІ<'/ ЧІСі ПОQ,ІІ.300ЦіІІІІНХ 
ІрІ'tІ<ісмJtХкнкжокжік<>'ІоііднТJІ•оіnП"ературн 

Цсн-rрІJІьнаУn!*А.ІІбІu:nропощнренк•доброІухv-ІнськоІКJtІІІІІ:· 
кнІнацІок&/ІІстичноІ.ІІП"еі*Т'/РИТІІПре<:ІІ.3П)І<Іру•еннІІ UІШТОІІ'/· 
O)n.CJІ ножноrо року ··сита Ккнжкн'", чаеом ПОJІ'/•екі ~ чайикм 
ПрИЙМІІtтІІІІІЧаООІІОІN<:ТІВКО>ОnресиіХНІІJІІКН.ВоНІВ3Н8аС)І<ІПоеті.А· 
иоrо ІІW.ІІьпорта>ОСу такик видань,"" ''(:амостіАма ДуІІка•· s Черно.ец~. 
"Нащ Кп.н•"' s Арrснтікн, ··націона;оіст" (8ЩІ,АІІНІІ ОдВУ), "Дещеu 
Книжка" .:10 Льаоаа. жіночі чaronueн ""Жіноча Д0.1111", " Жінка", '"Hou 
Х.іІ.та"-НСЗІ"'"ІА'/ІОЧІІ&>о«! nроnостіАнуnідтJ>ІІІ<К'/'"Н<>аоІІуllJ.ІІJІХОаі". 

Не • нnуск&/Іа1'І'>ОС з-nід уааrм Цсоrrра.nька Ynpau "УкраІнеькоrо 
НацJона;оьноrо Му3Соо'" nри ЦetrrJ)LIIьн нx Устаноаак е СаскатунІ, nри 

асахкк нaro,ux заІUІ м ха.nа членок ОУК ilбaraчyum йоrо вмщнвка""• 
n~метамкукраІиськоrонародньоrо"истецтаайІиnшмнексnоната>tн. 

В щ.ому ncpio:J.I Ц~нтра.nьна YnJ*II& ОУК DВОД..,... ИХ ПО<"ТіАие 
еuткуАкНІІ "диІІ Матері'" • Оргаиіз.аціІ, а також - на nідставі nоро
зу>tіккк 3 Kv-Aoaooo Ек3Скуmаою УІІО - заичаА ходити ..."~ика>t 
ОУК зо щед~>іакооо, (ІІW.ІІІІАІ 3&.11ишастьса ц УНО), та маштоау ... тu. 
""ill~дpl Вечорі" ДJІІІ ІІ.ІІСКІІІНІІ piJvtOI традНЦіJ. 

З.>tнка<:Тьек це/І перІо;~; на. V. КраАові/1 КоифсреиціІ ОУК у Са.с:ка· 
туиі 29 .ІІNnИІІ 11139 JIO"'/ J ТОДІШИІІ ГOJ>OQ Цt>ІТра.ІІ•ноf Уnрави І ~· 
)l,i<:nOl$1"0(>Дi<:no>tOГJIOCКI.3&niBCВOJ10мyІвifl: 

· П'оn. """'" тому м~ P•w~•~c• ~• оо:кункио орrон11а.ціі yopoi•O>..Oro но· 
ціонощ::тн•ноrо "''"оцтоа. ко .... wн ікwн~ """"~ но іі ;цuоwкІ рооонт<>•, 
орімсонІ!оМО«>nор.аІ<ОНонноо оон ... ніо:п.тоооіорсокі,.ціітощосІUtбwоі 
оірн о ОО~н• •ІсІ Ідоі, •••І """' МО•О ".у .. нтн ... 
_:.,""';::::.~УІІ•••оро•~~>~І•ооіііскуоокноnорооонщносnо•і•••••tlос•о. 

іу•••оо. •• 6А>ооон. І nроцо>Імо no і• nрн•оц~ а """'""'"о і•••~ цІН· 
:::,~~к•і••"- с.-но>ОрІ"8ніооині, оі.ІІ.Оані І nР"мірні, оорні nраці о· 

" 



A!:fXDBi правідниці в самаа.::вітніА 

праці D!IK 

1. 
'"о" с,;;::;:::•:; ;;;:~':,2,',~:;:":,;.~;.о;. 
!Iбararorpaннolnpaцi.l:rowyцiA;till:nьHOO:?i 
наша Орrанізаці11 приІUІада~ бara:ro уваМІ 

Ви"""'"~?Ь<:lІ: 10011& • форкі ~онцеJWіа, ак.о.
деwіА,ем:rо~ннхсходнн,~ра?іаіrутірон 
ДосакоосаітньоІдіяnьноо:тнкожн•теж».ра· 

~~:: :.':~~";;':."""" жіно~оІ "J>e<:" іі в•<дав
Х:rо не доцікооо с.о.w<>оо:вітно.оІ nраці 

- poбHTL80JIHHy ПОWІtJІМу. Бо ХТО не ПJ)І· 

<~,ооо над с-юосві:rою. "" цобуає ні· 
~01'0 1101001'0, no80Jii забу ... є І те, Ч01'0И.О.ВЧU8СlІ: 

даа:<іше. А що нак nокоже Ат11 наnере11 у иii.LI.liA ocam• Чи театр, кіно, 
pa:u~, теJІевізіІІ. бібtІіотеки. баrаті nітературкі аидааниц-ru.. ан це бу
в.ас в аільиих ,.УJІhТ)"рних н.о.родіи! Аиже ж. ці засоб11 3добуввння 
сакоооиітІІдопокогnють нак засnоноювати І"ОJІодзнаІІнR, ni>нant А 

n<"!бачитІІбаrатоцікавнхречеіізцілоrосвіту.>різноfІіІІІІНХІІіJІЯНОН 
жнтт11. АJІебажа>tнR цізнатІІрідІІніікаріі.Аоrо красу А бАrа,.."-ва,рід

"У украІяську куnt.туру А ісrорію. nобутііоrо нароцу ці засобІ• не 
><<">"'-У'»~О80JІьнити.Нарl,дкихзскn•хусучаснІАдІАсноо:тівк.о.рт><
иая. ІІ!'УІІОвакоку мові і н.о.аіn. у тоиах муз""" відчуоtаємо обрuу 
ИSШОІ НSЦіОІІаJІ.ЬІІОІ rіІІИОСТИ. Цt ПtрекручуоtаиІІlІ: Пj:&R:\11. Ідь. 3&Т)Ю<: 
ІІа нокуиіtтuчнuк фаnьшок. жо~стокиіі rnyк на:~ усІм. що унраіиСІ>не. 

Тут, у Канаді. кріw унраіІІс~ноІnресu і JІітературннх видавництв. 
Ма.JІощосnршrсзростовінвшоІосаітu.Пра8;18. wа~мовКанціта в ін
ШІІХНраінах~JІеиняунраІицівбаrаторі:."кхвн;J.авництв,щовсіля
ннwнсn<><:Обаwистарають.:я3ацікавитнwнрокіwинунраІнцІаеІОО!ми 
R>Q&HHRWH, aJJ.e з11а~мо самі не бAraro таких, що :u.JІюбки ~итают1. 
рl,днуnресу.аннижкиnрнnадаютьпорохомнакнurарськнхnмкцях. 
Через те наші в~~,;~авницт,.. в більшості тільки жнrютіють. Чае-д"...ча· 
еу як.о.сь добре nостаа.л~ка театрІ.JІьна aнcnota. яuсь фіnьwа з укра· 
Іиською теwатнкою, з трудом виборені теJІевізіАкі переда~; та "'бІІЗ· 
иеоові""украІнські ра:~іовнснnаІІня це ще не.".,, що11отрібне мя 
:J:ІобУоtаІІкя саwоосаітн. Тому наша Орrанізація так ПІІJІьно ;~~бас про 
wоЖJІиаістьсаwоос•ітuв:~остуnккхрамк.о.хнокцертіа,анадемій,рефе
ратівl?.l.Зонрекаrе<J><!ратн.відчІfТІІйrутіркн ценаАбільшnоnу· 
JІІІJ)н.о.форwа саwоосвітuо.оІ :~іяnьноо:т .. 110 наших Вщдl11ах. 

Вже на І Краііо.;А Кокфереиц!І ОУК 1~ JIO"Y" Сасн.о.тумі enpa
aa освітно.оІnраІІі чnенок ОУК. а и першу чергу Іхно.оІ самоосвіти. 
знаі!ШJІа саій вияв у ~ратІ :~емrатки Віддіnу ОУК у ВінніnеГу. 
МаріІ'іІ<іІ Джука,..". пі>ніmе Q;UІу>кеноІ rynяii і кllІьнарuо110! ronoaн 
Центра.пьноІ Управи ОУК. в Rнowy ск.о.заио бу11о: 
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"О;~.ким 3 найnерших і наІіQжиІшкх обов'а:жів КО>КИОІОрr&· 
иімu.іІ с ох:вітк• nт.-ЦА". Кожна opnиlau.i• С'Т'8Вкn. собі ",. перш~ 
М8;J.&ин• осаі,:\оІІкf>І союІх чпtнІв, а •е])Є:І ких І c~..::nlnьиicn. .",.. 
J'LIIi. Осаіта с 38.Собом, чс):ЄЗ вии• о;J.""иц8. opra.~i:u.цi.8 і 1tlna 
каці• аuбиu.оот~ое• на rідне' nевн~ стаио..,ше між иаро:~&мн. я~ 
щоосвітата,..•жнавножніІіо<.>nиІ:u.ці!,тои•скіJ<ькнІІ8."'Кіша 
І потрібніш• оюн• ІІ.Л• ОрnиlзооціІ УнJ)*Іион Каи'ІІ;ІІ, opraиi:u.Jtil 
НОІІІШОfі 3 8НЩ010 iдeoJJOriciO." 

Cnpaai осаітиJ.О! д;JІльиости чпенон ОУК бo.nro місІVІ А ч&еу 
прнсuчумпа кожкочасна Пекч)Rnьна Ynr.-Q, доr}'ч&ІОчІІ ВіддІлам 
0УК МВІІІТОІІ)'NТИ а «бе пер!о;щчні "СамоосвІтні Б<!чірнн" І бер)'чІІ 
иауQrуцсІірІдорrанІ:u.ІІіІіноІдіJUІьностквсоюІхnІврічккхrtпІІІІ8К 
Пf>&цІ. Ш:->.мІN ІUІІІ пpnкna;J.y "півріч•ш/1 nnaи націокат.ноІ роботи 
дп• ВіuІпІв ОУК на 1936 рІк", JІО.:ІіспаннА обіжнІІКОм Центрапм<оІ 
Уп;>авІІ ОУК3дІІа22сІчн,.І936року. ІJ ~дІліІ>.н.''Свмоосвітнісхе>
дuнн"чІІТ&СМО: 

"Ми, наu.іонапісткн, перш усього маємо на ціnІ nеr ... нн· 
хоаатІІ сtбенасаідомі,хара~рІІіма~рі,щомаютьперет,.... 
]1111'ІІУНJІ&іІІСЬНУМ8СуВ><J'.ІІЬТУРИУИ8ЦіІО,СВідОМ)'СІКІіхдt)І

;:·ницьних цілсА І конечност11 спІпьиоІ ВИЗJЮJІ~ноІ борото.-

Сnособо.,дотоrо лі'І'ературнівеч ірни раз на тижІІеНh, 
•боr>&.:~иадвіиціJІі. 

МІ'І'ерІ•nІІ на лі~JІВтурні ве~ірки· 

І. PeфrJ•"'· Лі'І'еJ>атуриі, істори~нІ І т. n 
2.ЧІІТ&ННІrІІо6роІnі'І'еJІВТ)'р>І. 
З. Дебати на J)і3ні біжу~і ПОJІітІІчні, літературні А lcro. 

РІІ~ні теми. 
4. ЛскпІІмаu.іІ УНJ>8.Іисьних JІоетів 
:). М)'3ІІЧНІ ТОЧНІІ 

sз 



Хор ОУК Т Тор<>...,.о • ..,.рм rо>ІТ<І>< П. Сорооммсо""м Т І ОІ·рІо,.. Н о•о~іІ 1\o.J. 
рм••••оІ. 

Літературні ве~ірмк сморо стають улооб.nсиимн ""І"'д том. 
рист..аіі38.хомооютьиетільии ~леків, але А 1юсrоронніх 
лоодеІ" 

Ноли npqr"~нcмocx ближ~е цііі ФОJ>мі са•оосвітиьоІ дІ•льиоети, 
ІІобачимо, ЩО опрацьовуІ01'ьс.tІ в ніА рІзио•анітні теми, що аідносить· 
ех до різнкх ділинок нашоrо жн'М'х, 3А~ОРІІУ>ОТь nJ)OбJoc"" нащоrо .,,.. 
иулоrоіісо.оrо~асноrо.анробJонютьІлооuн]ІІО>ОТьнашсвітоrлхд,сие. 
ровують наші лрхму..аннх в праоипьне русло и•щіонвльноІ прІщі. 

Світлі пос:та~і ~ нашоrо славноrt~ давноJІннулоГ<> чк з неІUІІJні:< ще ча· 
сіа стаІ01'ь на., дороrо•ОUІ:юм, даІ01'ь бе:>ЗІІ~ rщюіісьннх nрнкпмів 

жертвенности і саwоаі;ІречсннJІ, велику насолоду та ЗІІ.сnокосннJІ на. 
ШОWуду!tОВі, ЩОЛраrие КраСИ. Вони ~ДЖе!"'ЛОW Н&ДХІІСІІІІВІ ІІJ>НК118· 
доwдо наслІдуuннх а нашііі nраці на нацІональній ниві. 

ЦІлком зрозуміле, що JІИ жінки, 38.лІ06КІІ шука~JІО світлих жін.,. 
чи:< nостатеіі,щотJООрили б І.цеад жіккІІ·УкJ)ІІ.ІнкІІ, що BJІiuUUІa бу 
еобіхкиаіібідьІuеблаrt~родн нх nрикмет. І ось тр11 nостатІ жінок, що 

Іх ЖІПТІІ А діJІльністьє саJІетаинм невнчС]Іпни"джеІ"'лом АJІХ нашо! 
самоосвіти А діхль ности. Ці три ІЮСТаті стадІІ с""""""~""' 

Han.nJІ Нобрцкс•ІС.І. - гро•адаю<а·nолітик 
Лес:JІ Укj)/І.ІнО\.ІІ поетна·nатріот 
ОлL" Басараб rероІнн·бореІ(L. 

Під ІІІІЛ Н ІІО" культурноГ<> відроІVКенuх иа н&АдніпрJІнські/1 Укра

Іні nробуджустІоСа і І'аличІІна. І'о.лоо nробудJ"'ків ГtІл"ч"'"' rzepe(i])ll.· 
110 ua сє6е в біІІьшоеті сіІІьсьие духо..снсrво, що ІJИ ШНJІОС.tІ вірне сво> 
Ао11у мародоаі. Наша т. зв. ІJJІща ІН!J!С'Т8а майже всх СЩІЛLЩJ<ЛВСх впро

доаж І(<JвrолітuьоІ ие1011і 1 в купьтурноJІу відІЮджеІІні ХІХ столІ'М'Іr 
а Го:ш~uні не бр8.1Іа біІІьшоІ J'ІВСТП. З тако! свідомо! се~щєнячоІ ро-



;ІІІНІІ nOXO:tJІ:М. ПІ<>ІІ<'Іо><ІІ украІн~wсОП> жіночоm ~уху l lan.n~ Каб: 
І ІJІІ~ЬКR- ІЦоб у<:ІІіІІ<>ІІІn'ІІ ~~ ""-"У"' H an.ni ІСобf'ІtІІСЬК<ІІ 11 JІ.ІІІ~ІІЦІ 
ПJІІІЦІ ІІІ;\ ССВІТ<ІІО J 3(ІІnІІОПр8.8ІІ~НН"М унJ"оІІІСЬМОІ"О ЖІІІОЦТN, треба 

:::~~·7:;;з:~~ ~:~~Е~:~:::~Е:~~~:.;;~~;~;~~~~ 
осаІти. Нааіть 0 ,J,..JІІІіх wмІл ДІІ~ ІІ'ачат у t'аJ<ІІчнкі не бу11о. Діа•ІІта 
;І'С!а2ІІnІІІІІУКУ8ідІ)о.тькІаабоаідбротіа,ЩОІІЧИЛІШІІІІ>tj~.'ІІІіХ Ч11 
ВІІЩІІХ ШКМІІХ. ~ біІІ'ІU :W<ІІ;;J.ІІtі 3,'\0' 

буNJІІІ СQбІ ~1101111~ "'"' ПІ»І<>'Іі СІІ· 
~ООСІІІУІІ Це ІЮJ'С>'ОИ ...... І Кобрнн~ь
СМ(&, 1101111 ~Ж учtІJІМІІ віJІ lifiOITI ... 
rІмназистіа, anc більше tooмanuta 

е<>біс••ак..,віrооо.с-t)"'УІІВІ•tІІскаро 
ЧМО>8іІUІ, К<>lіJ>ИІІСhІ<ІІJІІШІІІС1' ... 116п 
за,со(\jа JI.O> ЖІІтtІІ І Т<ІІІУ llf!j,..(iyn-~c ~ 

бІІtьJ<іа. Впаси~ tteJІ""~ Кобрнк<"Ь 
I<O>f с:фіП>ІJІІІ П D ll<'j'CMOH~IIIIi Про 
ПJ>8.1І<ІІЬИіСfі П 3111\I'I.Hh :ІІІ оеаіТ)' 
І nоступ жіиоцта. Мо"'"~ tіv.ІЮ~ 
J'-';l(iQ.Чtmt, ЩО обрао··-/1- ІІСІО rІJІ~Х 
и~ бум JИ'М<ІІІІ-.1 cnpaa,;~,i, ціJІк•>...-т!' 

ІІr:ІГ~>'~У"'"""· Іnооро.нцІ~. rJІ)'M І 
11ІІ.J1іWКМ ПJ)OI](IJIIO<IIJШ П 8 3YCH'IJIX 
nіІІІІ8nІ укJ,.fНСІ-ЖІНОІЖТW03ПlJІ.· 

J'JIJIH<>I ···>Jtl І!ИІО<ЧНХ <:01'""1''"" Ві;! 
само:-ощ.чаУкуІКІІUІІІJUІ КобfЖ""""" 
ІІСJШ~У 118ry 1111 ВІІ)ІІІМІ!ІІІІ I'IVJ)HIJI)', 
цJсІ ~ptrбyшt JІtnJICbKort> ІІnмуnу За 

ІІІДТJ'КІОКОІОІІ"МІІІІІjІJІНСМШХ """""' 
~))І >•c<lara~r.ox Т<І;Ііu•ніх o.1no:syм 
t(la у 1'а"ІІчшоі ц~ Ііі у;~~стьс~ ЗбіІ" 
1'11:< ''ІТ<рши/1 ВіІ<ок" і Tptl ЧМ"-'111 Ни&аІ.о O>ap .. o>R·Kotp>~м<•u 
:>бір11нка "Наща Дма", це nерші 
иеп~ріо:Ін~ні 8МJ\ІІНН~ ...".мнІ •інною l ;vt~ жІнок. ОJІН&к Чере-3 брак 
ІІіІІТJ'"""" І ~го3умІин~ нatin. Jбому са.моrо >О<ікоЦtв.о, що а 11....-о обо
ронІ СТ88ІІJІІІ І{об])ІІІІ~ЬКІ, ооощ не ц;;еnжинса_ ІІсtоеипуща rрома;~ська 

ІІІ~~КІ, КСбj~!ІІСЬКІІ ІUІQП(ІЧСТLСХ і 11[10 JІОСТ)'ІІ жіНОЦТМ. 1\0 с:<:'jХ';ІИі>< 

і ВНСОКНJС UtKlJt, ~ІІСНJІ&С r.ет>щіІ~атіІі ('Пf>*ВІ JІО мJніС'І'еj>СТN ОСВІТІІ 

uВІАкІ.Ст&JІVІІСІt~ЖПfО:ІІІІUІІА8КИ"ІІ'tтJІЧК"е&АКl8уГиичмні.'Га 
ІtК3Н&СІІО,Ц]СТt,.НКІІ~ІО<&"Оr'О}'~ІІі"уке;ІІОJІІІ,бо38І'І.JІіХ».МL'ІОПі)І.· 

TJ'H>f)'8118, K<>lijiiІIIChMII JШUIИJI& Т~ІО< 6аІ'І.ту JІi~J"oTYJ'HY СRІІJІЩІІКУ 

]СІЮfІІІІТІЮf>*МІІС1'1!>а.JІВС"nJ)ОМОСТИТІІШJІJІХН08ІІМІІ)'МКІІМ,П(>tJІ.СТІ.• 

.11810~11 ТІJ;\ІШІІІ І!СІі)І.f>*ІІНІ 111\ІІОСННІІ І'І.JІІЩhКОІ'О }'Н[>аІнrькоm "'ІНІЩТ 

""· ЯкесамІтнсбуJІоП>О<итtІІ,т:tІІ&АсамІтІІ•смсрть цІсІпІоІІермм жІ 

нІ~оm ttocтyny. Зро:оумІnо n що/іно nомОJtІнн~. що "''"AUІJto ІІІ~Іше. 
JІІІІ[С'ІаСТ<ІбУNСІtІеJІНІ<НХ.ІІtо;І.С/і,ІІ:ІІ(іU_",ІІСJІІІОІІ&СІІОСІОJІУХОВІС!ІО 
ІІОttІJІрІ~оень еІЮlхсучаскнмі-. ,....,..1 /ll.llna. можнасІСUІІn, аа скоро. 

UІо~коnІ:оІІІІtІІ' en..no tоеім 3ро;оуwім, скІnькнJІ.обр8 пnинІебн у><раІ'неь-
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коwу Н&ІЮДОВі ц~А ІІОС1'уп, 30. JІкнА так уп~j)ТО І тnк саwітньо 6оролас~ 
КобрІІКСЬІ(& 

завз~тіст• ІТ у rроwа.цс•кіА р<>боті і те, що J{обрнксьІ(& "cooiiowy 
запалі н~ >І)ажувалася баіідужою ІЮС11ІRОЮ <rnІ'IЄHHR це масне -
JІИКіПрНКІІеntТіСІІІіІІЧКІІ,ЩОПОDШІИіСТ&ТИ/Іо(\рІ!>оІІрШUІадОІІ/ІЛ"ІІ&· 
ШОГО'ІЛеИСТВВ. М" НС ІІУСИ>ІО6о!Ю'fІІСJІ .,.II])&DOIISOCBiTy і ріDКОЩІІІ&
кіст•. Це ІІК ВЖС ІІ&СІІО. МИ Пра.ЦІІІGІІО На;І збе]>еЖСННЯІІ К&ЦіОНЯJІ~ІЮІ'О 
украІнського о<\JІІІ'І'ІJІ кашо! сnількот" в КакцІ, :ю~~wо. "" Мрсжек
КІІатіАсnільноті H&WQ]IIOJIQДi і ""X08ВHHRKQ81UC ПЗТріОТІІЧІІІІ!<ОДК• 
ииць,свідокІUССІІООІк!сіТвкт~аткіпосепе"киІ><нІхбать,.і".А~токуІІо
трібнонаксакетакоІ.,.ІІ"ІІ1'0СТкІ nQ3ІІ'ПІDно1акбіціІ, що неЮ8И3ІІЗ· 
чапає" НаталІ• Коб!)шІСЬІІа 

"Орпоні.,.цІJІ У краТнон Какад11" кожноrо ]Юну вшановувада Ната

nюКобІ)ІІнсьІІуІІаСІІодІІІІах своіх ВідЛілів,JЮЗСІІJІ&па реферІІnt n]IO ІТ 

ЖІІТТRІ\ДіНJІЬНіСТЬТВЗПіДуВВJІRПJЮІІеівСІЮ!І\nресІ,ІІЄТіJІЬКІІ'І'()КУ, 
щобвіддати че<:тьоепнкіАукраіІІСькіііrро.,аднощі ІnробудІІІщі від]ІО

дженнR уІІтn.Інсьмrо жі1юцтвв. але і щоб nрнк.nадок ІТ жцтт~ та сиіт· 
JІО.,ІТідСІ\:sаохоТІІТНС80<:'ІЛСНСТВОДОбільшоіnР'ОІІі ІІадеобоЮ,JІОfЮ. 
rлнбп~кни своеІ освітні nо.,кожсннJІ cDOro зІІаиня. Це Rкраз б}'"" речі. 
що.,. нІUСборопаоJІ Наталя Кобринська і тугу за нн"и JІІІUІкла ДJІJІь
шнк покопіккяк УКJНІІноькоrо жіноцтва. 

Другою поет&тtІО, що ІА каша От~ 

rUІІі3Іщі~ щорічнн"" святкуааикя>Іn 
вІдао ч«т~ і че•mао • П ІІУ~ОІЮ! спаІІ· 
І!ЩІІІІ ІІе<ІЦіІІ~Ні СК&]обИ ДЛ" «рця А 1\}' 
жа це nоеткв-nатріот ЛJІРІІСа Косач 

Квітка. - Л~к УкраІк><&. 

Т.Орчlсть Л~! Ук]>аІикя, це квА 
вище ДОСJІrиеншr укJНОікеькоІ nоезіІ 

! цра.>ІІІ на nе]>ело.,І ХІХ І ХХ стопlт~. 
Ха]>ак~ри>у' П аиоока евроnеАська 
nоетична культу]>&. ІЮка аи><&зу~ нц

звнчаАниА nоетичний та.11аит Л~і, П 
nалку,иеnрк>ІкркудоDОроrІа едачу 

6opUJІ і 11aтnior.a. ЦR риса П ТІЮрчое
n. вкдвкrнула Лесю УкJНІТнку на nо
че<:не ціоцс СС]>ед наших наА6іJІІоІшr~ 
...,ніІв духа. ЛО<'и Ук]>аІика вввжас 
~ЗКОКІІJЮ>1іСОВу,ІІСПjJІІКhjJ1rКУАрішу
ЧубоnотЬ(іу"DОІЮІ'ОІІ'І-80::ДИКИА ШJІИХ 
до ВІІЗ""-'"'ННJІ УкраІнІІ. Не noxourcнi 
р~бн, а безстJ>ашні воІни, не ro.nocк 
н~кІmr•і. слабкі, н~наче квнліннR не

"""""" а rІ)іккі А рішучі. нс11аче 
6оАОвісур.,ІІ,ІІеПуСТіСЛО8В &JIBHKA 

ЧІ!І!,НЄ!ІОІО!J>!<ОВНІІА,І'ОJІОСЛQВНІІАП8ТріотІІ3", а ЩН]І&, ГJІІІбоК8,"'f>ОІ•І· 
налІОбоадосвоrокароду цеrо.повнікотнвиПтворчости.Ле.:і УкJ>а
Ікnі ~Ж ДОІО!ЛОСИ ЖКТН А ТВ0j)ИТ11 ССрсд ;!)'Ж ! ІІЄВідрадНІUС УКОВІІН. JJ~, 
внлічика ІІ~дупо. що на неі хворіла поеткr. ще з колоnюс nіт, »nдав.~ 

" 



Вечір памяті 

Лесі Українки 

П РОГРАМА 

--------· 
~ ,.._ ::::::::.=-t,",:_. 
·---""'~--<-

tia6onunap..,oliІІJ>J...,;nop;к.., aporpoм.,.-....op.o.lto<i Уор.аІк..,• •J.ia· 
,dal OJ'Jia t""o ... .,.тt.,• poof. (Сцакт..,.. """"'"" • ·о,..п- ооР,.••• о VI. 

poцl.ol~p.l<->op[IIIJIAI.oyOYJI:o ~ао<оо•окІJ . 

lla Ій б&.-.то фізичних і МОfІ&JІ~ИІІХ мук, OncJ•цil, ча""' пежанюr а піж
му,пікуааиихІ3в'х.-не3нимчв.".,nеІ>Сбу .. "ихІt0311рІ;~."'rм KJ>IIGM 

І:щапекуаІ;~.бJJ:из..,.ихосіб -..:ете мужи..о перемосипа І~тсидітиа 
жікка. Аждивио,екІ.n~ииеиnнтаенеrrіТ3иахо;J.ІІJІІІЮна.щоббороn!· 

са:юетро.шноооиедугооо. ЦиСJІnа,цеПаіІ'ІавеJJикеnіспаи""''тІЮс..,. 
сі ІЮІ"зіІ, еаідоміет• CI!IOfioro обоа'и:-:<усупроти !!Сзричнх бро.тіе. Л nо
ин :u.в;u.un н ТА оомикого бо.Іпо сао<:ю !>ІІ\(,ькою цвчею, иевІJ)Ою І 1\1111 
ІІУжиістю до рІАного крою. НсзrооумІ.nІ теж були ми П _суч~"""'<'." 
ПJ)ОJ)ОЧіспо .... Ле.:і,ЩОіхlІкJІцапВ80ІІІ D)'С'ІІМІТІІЧНІІХОС!б. 3J)O:.VM!· 
по Іх аж nокопіннх, що nет·ежппо J)ОЗ::!иІ ца ре•коІ тюсІІ\с,.,<ОТ ІмІІСJІіІ 
істапобудІRІІНЧИМ а/ІІСКОf ;Іержаан 

Не3абуткІспо .... Ле.:ІУмраІнми''бе> иІдіІ таки споді•1'11сь!"

стосуАмоа н ашіІіrJ)ОІІВІІСЬИійтаорrані:u.trІйиіІІnJ•ІІІ.щомаспJ"'""" 
J>111'11 державне ВІІІJ)ОІІЖСІІІ!lІ украІнсьиоrо и а]Юду. А корнсну иattio· 
Н ІЛЬИУ ПJ>ІІІІО ІІ0Жут>. ве.:тн JіЛЬКІІ СВіДОМі Й бе3>ІСЖІІО ВіІІд'\ІІі Cllj).~i 
ОАниuці. 'Іерnаймоз"а"иJІ3боt.rатоІтІЮр•оостІІЛссі УкjІ&Тшш. щобnі~· 
UBTI/ П П<>еТІІ'<ІІ()І'() <'еИІИ, П ~3МЄЖІІУ nообов 110 УИ!І&ІНІІ, П ІІе.ІШКІІА 
ВІl.І!И8Н8ПіЗНіШtаJДJ)О:\ЖЄИКІНDШ0І'() К ВJ'ОА)'. 

"Орrаиі3ІІІІІІІ УкfІ&Ікок Канади Ім. Onьn• І>асатmб", що евІ-..:и-.1'~· 
ДОІЮстоіrh на rрук~; '<ІІНИО1'Q іІІСLІІізму; рос-умі ии JІ жmтІІ, ІІІ< боJ)ОТh· 
би.n атому капрамІ вихо•у~свn<: 'IJICHct!OO І nрnхнпьнееобі укро.Інс•ке 



жІ!Ооцтво. 31\SЖJ\H Jo&ІUІHKY88.Jia i\oro »rлкi)J!Rm~,. а б&nnouu•li світ 
і;ІеА Лесі УкраІики. 11ізнакн" і 31\~воо::ккх чудомІ поетично! ttOpq<:><"Т\1 
Лесі УмраІккк, каАбільшоІ украІк~ькоІ поеткк, nо>Оожс член~м ОУК 
з:~о!І)'ТН і ~кріnити в собі ті рн~и характеру, що Іх ан .. аrа~ ні)!; украіІІ 
с"..от жіККІІ ЖОJ>С1'<ІК& доба нашо! с~·ча<:иО<:ТН палку віру а cui/i ІІІІJ>іІІ 
ІбоАоае».азхттнаборо'І'ьбі».Аоrокращудолю 

Траrічно ~НJІьиі ~ou. Лесі Украіним вже МVІи шх:і100м ка уро-

:: .. А:~.":":к:О:;:а-::~ ~::::ин-:"~ .. ~;::~н:ьк;В';; ~::~- с~~:; 
аі/іиІІ, """" нашежіноr~тво нecxoтino''ocroj.':)кьeroxm і споглхдаm, 
RKJU!C'I'""XбpatHRKJIOB". Часи ці ВИдВJІН t\o.ratOBiJJ;OMKX ГЄJЮі'ІИИКПt>
<:ТІ.ТОЙ, а щсбіпьше :Іа.JІкшкпосх безіменних. Це ті, длв """" дороrо
ака:юмбупuєu.кгел...,ькі~оаавrІоетнчиіА мові Лесі УкраІнкн: "Ні· 

хrоие ка~біпьшоІ лообови, RK roA xrolt)'шy nоІUІца ».др)'3іІІ". 1 ці 
жінки . борці ». Украіну відІІавали на віІrТа рі П ІІержавноm аіпро-
цжеииRкаАціинІшкАскарб С80Сжк'"'" 

НсвиІІЦКОІООобООJ!анашаОрrаоtіз.ацlхОпьгуІJ.асат·&бсОО<'юtо"Т 
JХ>икою.Воиа нопи/ітиnжlикн-~роІні,вктнвноrоботщ•.rтзтЮJІнлн 
ПіІІПЇJІЬНа бороtь6Р, В вІдв.аrа, нитри"_...Ість, боІіозиІі А)'Х, nоrордв с"~і>· 
т", посuта; відреченнR від c110ro особиеrоrо щаста "корк<'Т~ !!ОТJ>еб 
13атьнlвщинІІ це великі "l'"""c-r"Oлt.rи Васа••аб.щоІхпо~•""'R(")(іі 
ставитизазтІОІ:юкко>пиn унраіксьн.ана,,іоналістка.ТомуrоОпьrа 13а
сар&б,новіnоамучсммцRЗ..ІІеlІИкуІдсю,стuанаАвнщкмnрнІUІцОІfІІО 
наспідуааикх,аП ><e-r-a нвшо10><С1'010. І нстілhкнП ~роііс~киА кі· 
нСцhгіднмАподиву. ЦілсжІІТ'fІІ0JІІ.rІІІ3аС&JІОІбnерстканс жсртn'"'"'"' 
працею длх ІІРУГІІХ і тою WYIIOIIIl!HUOIO rро>оаІІською nixnьнicno, що 
D!!><arac !!е >oC!!ІUOJ'O героізму не nідn&ватІІСJІ rрн")'~Нм DЛl!ІІвам 
6уд~НН1ІХ турбот 

Тут, у fulн&;J,i, кіхТО ИС 3><)'ШУС ІІnС rІШУ'ІІ :!& IIIIIIIOIIIUI'•"i ід• і, 

"""~~таки борі>І "Р""""-1 з 11ашоі naTJIO"""· ІІоиа, хоч стомлена~~~~. 

3 ЛІ\ЛдtмІІ І ЧЕСТЬ ОІ'ІЬПІ ІіАСАРАІ У' СОДІі1'J'И "" Р. 

Іооттnо"" •• ецооІ' >ІІІоо ао прuо' А. ІІао.,.._, А. fpмuoooo, Е. Сооф)'ро, Е 
С.офІроа, r , Ma pp<t~o-. М. ПІJІоор6оч>.._, А. Ктркк!о, f . WтAn І"Уо роіоо"~ 

к . .. "... .. м. f oia, о. ~ м. с ......... n. 3opo<lt0, о. Юсооіо, к . """"'"" 



денною ;!.аробІтко8010 rtрацсю, не ІІJюnускала жu.ноТ можлQ80<:Т>І ••д· 
Д&М"' С80! COUIH А 3Н&НН&, щоб 80!СІ'ІІ осаідохну ПОЛіТНЧІІУ J нул~тур
~0. осаІтню "І*ІUО не а од~ І А, а бі.JІьше орп.ніаціІІх. То ж не аіл~но 
нам аЬмо1011""'"" аІд npatІI а нашііі 0J>nІиіза.ціі, що nобудоІІІІ"" на 
ЬеІ н.о.цІона.лІ>му, І ан~дбу•"' пр~~ці ШІJІ нами самими. 

Це ці.JІ~ом nрІlамьне і rляtІо~о обдумане, що наща 0]><1І.Ні3Іlціа 
об]ІІUlаІ\іТПІІІ>еІlОТНІду>:ІІfІІЮ&іJІ.НІlЦІІМl! &І!ащіІ\самооеuіТJ<іІ\ llj)[Щi 
ЗLсбаrаn;~Ісnадщ~~ии-rерпаЬозІІанни,аптрl!ааІІіеп.,rероАст80Іл"' 

боа.11.о ріJІ.Ноrо кt~110 а що:~енніІ\ щ:аці ІІЛІІ c80ro ""-JlO:IY 
Щорі•нІ СLІП'~умнна "".. . ...., ,.,.,. !'J)Wx ІІе./ІІІ><их nocтa"reA, крlм 

самооеаІтиьоІ 11раці ма~ ще А іншу ціл~. 11. саме """ наrоді тих сІU<т· 
КУІІІІИІ• :>бирІІтІІ фоНдlІ, що іІдуть .,._культурно-освітні, ІІОЛіТІІчІІі та 
,ІІ,оnомоrоаіцілі.<t нмалобібліотен,вІІ,ІІ,авнІ!цтв, nолітн•ІІНІХ акцІА, 

І<80рихтаікuлідІа,мкстціаіnисьменннніако]ШСТА.Jщ інорнстаІО"rь 

3фондІа.зібра"нх:>наrодктаких самоос•ітніх ""'чоріа 
ТеnСJІішна JІ.іАснІсть і аІдірао.ніеп. аі,ІІ, рІдиоrо нр.110 uнмаrають 

аЬ иас,ІІ,алеко більш інинсманоІІ наnолеrлквоІІІрІІЦі над собою, ик 
та,щоП ми UІІСр .СJІ.емо. Вса.wоосаітІ пізнава.Амо внеоку культуру 
нашоrо НВJЮJІУ та з.ао~очу~мо nізнавати n нове ІІОколінк~r, що nрІІхо
днт~ н•м на зміну, бо хто ж 3а~ме наш~ місце І 11.-'!ІІ коrо будуть по
трібні рІJІ.ні культурні устІкоІИ! Не можемо ДОІІУ""Нтu 110 roro, щоб 
;!.а!\улосии,дличоrоnrацюаалцкашібатьнкідл.-чоrоnрощ>О<:момк 
тому примуnмо •ідаажмо І~ вірою та..аuиnим наших ..,лккпх 110".,. 

І><>;tІlиЦ~ до тІ~І мстн. 
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ПD 61:111 КАНАДІ 
( І І оі>;:ІКК Opl'& Ki3JI.TQjiOK 0YI\ ) 

Сrаашн """какаuіА,ькою оргакімціtю ОУК І П """'""'""._,",. 
і.lектрапьна Управа ПрІІСТ)'ІІІІ!ІН ДО tXHOB><Oi СІ'j><.8ІІ з6'льt•ІСНН~ СМТ'О 
ЧJ!СНСТN /t ПОШІІJ,.НН>І ДІJІ!ІЬКОХТИ tiiOIX JJідді!ІіІІ 1'1> t]iJІjJI Т~р!!'І'<"І[Ііl 
І(&К8/Щ. Brtapi JTIIM ІІ))ОDіД НОІІОІ'О руху УКР3іІІСЬКОІ'ОJо<іІІ<Щ~ва !(.ана· 
ДИ іІбаО llj>O те. що(\ ІІС ІІіДОКf>е>ІJ:ІОt~ТІІСЯ Ь'ІІ j)Сl•!ТІІ укр,!щ:Т~~. нІ\а· 

щ•кн, ПрІІк!ІlІ.!ІаТН '-JC KJJЬ. Щоб но•і [ДСІ6УJІІІ/ІОС'Т)'ПІІі ок:ІJІ )'Кj"аінСЬ· 

J<i~ rромалськОС'!"і 

Crtp811010 Н8ЙІІСjІШО! nаги 6yno ТІІО!"ІТІ< НОВ) ОрN>ІІі:\NІіАІІі J!&H"K, 
з.асноnуватІІ ВіддіJ!ІІ ОУ!( !10 ~іж ПJ>ОВіІЩіЯ><. IJ>"C в ІІ~РШіА Цснтраnь
ні/1 Ynpani QYK rІШІ,.ЧСІ!О 1\ГІІ ТОІ цІ!Іі O[ll"alli:)IITOj"KI! /ІІІ" КОЖІІОІ ІІІ~ 
вішtіІ: Ро><<У Дре~КJІК·КОЩІ.П'>СЬКУ D Квє6гку, (,'?(,rtанію С"~ЧУІ< 8 Q" 
тарІо, Свго:кію Ситннн v МаІІітобі. Аинv Г;асаІ""бУ п С>с~~~є..,.ні T<l 
Софію PoWRHIOK в Лnбсрті_ llІrидко :l<l'ШII<ll<r."•. ~·nr.пя~ися гш~лІди 
І~ио.оІ jюбо"rІІ. Нз.ttрІІкМ,,, в ~иt.Пі "Новоrо UJnя><y"' 3 дня 11 rрудшr 
І\13·1 J'(IKy, що иnо~аткува.по ст.."у сторіику ОУК ~lr1"3.GWO доnис учн
~.пи "РідІІОІ Шко.пи"' В ТОJЮЛД, Окт., 1'3.ДЧУК3., 11]10 110\здку туди opra· 
иі3аторки Ст<таніІ Савчук: 

''На >Оnроwонк• коwоІ"О '"'"""'"" ,.,..,.,, .... ;о10 ное rр<омо,ооноо Соочо 
• Тор<окто • оо.отктом_ в,..~к• """"""'о ""11- S nоnооудні І тр>оооо оо nio мо 
WOC1"J •••~орі. Тамо oi.o~••r 6уоо; -ико >ОО/ІОННІ ''"",.;мао о •отні~ робо-rі 
іо.-ооористоітоооуороікоимооотоокоооуоотк..оіоді..,ЯуІ\:оноді"'.Грn. 

"""'""" С.оч• rоооркоо_.у.,о,.отомк,nоооно, >р<ооум•оо 1101 ""У"'~'"- що 
коm-уооокііоnо..:оомк >Отооіnоо~ооонісоооомо ноwоrожікоцтоо 
о ТОроО/І 

Но >Ооінтокно Тооооо мосцооо,.., 11\iкO"'orn Tooor"""''• 'V0"""'""" Ю 
Мороооокт, nо .. оуооко rp.l СоочкооіА •• тоомА n<>о•о•••к~ оіо•к• І"" 
оuо .. іи<»о,що(\rсіоотуnоокІІ<>"'ікотм>t><:>оорксто"' 

ПІРШЛ ЦРОІІНЦІІІЛЬИЛ ІЮtІІУТИІА УНО СХ. 1\ЛИАДН І rP. 19tJ. JJ 

ЗкІоо,...аІ'*ооІ••*J>ОJО • С.ІЬ.stко..Марі<ІГ-оо.а·Гf••••ІІІ,І.І .... аріос>..,*. 
Снn010Ь. С••'І'І'о.. О. Гоо рмо>О•о І·•* J>OJO• м ........ ,.._ n:. Wy......,, Шоо~т-. Іооо 

НоцІооо. ПуооСтомrрот,ІооиСоо•уо. 

" 



Ноrл~дм Цсм~]І&JІ~ноf Уnро.аи на ту СІІро.ву ноАнJІащс oiuou; ne
]>eA<>• статr~ rоловн ЦУ ОУК, АнаІ:Т8сіr Пааnн~енно, на ~JІ!кцІ 
ОУК 8 "ІІо .. му IJIJІ~:tY" S ДН/1: ~. Xll . 193~, n. Н. ""І)>уд~нь В ОJІПІК] 
:~ацІАНІА ІІ!>&ці"": 

Мосцооо OP'"O•o>ouil ,_., wo-.. ••~•• оі.оrоро»<уNтнсо оі.о !>е"''" 
н..OpTOH>>ONHOf"OIO"HOЦTOOOHTU ....... ммypoм,>Oш.c>pynO ... NnoCOIJOMH 
oonoco о ТІС"НО о/Ім-оно,., ~"' ~P'"••o><>N......., ••онеnо. Цо No.o>O буn мо 
мосцІоортон\>Оцоооnороооооонно,о.ооно .. номомJТІоітнор .. ноицііно 
чооноооеtн•но.ПорооночІоноооеtн•••""''•оцtоокnооо,.,.nнОСТJ> ц о/Імо 
,.,....,,,,po,...nOP"''""'·'&orpynooo,ooнpoct .. .oopo>N>pooцo.o;нoцii_ 

ноч;:.~'сп":00nр":с";:;".:::. ::-::.:,;::; ,:-::.,:;:~:•,ио::~::"":оц~~-
:::~~."-'••• орrонІ>очоt с """"" > но8..".ніІІІно •• ... ••• Ynpoo і онромно 

С11раоІ ІІОtZІІІ]'tКН/1: Qрrамі ... цІІ oiN\&1<0 немало мlсцІІ: 11& І. Кро.Ао-
віА Конф~]>еІщіІ ОУК & С.с~<~.туні І~ роІ<у І • рtф<!ро.тІ "Поuшрєнюо 
nрацІ Q)'l(" f"G.IION Центр&.~~•ноf )'ІІр88Н \:t\~Oifno O>UOOry Ма<:о80СТН 

О"nоні:JоцІ!: 
""()YJ\coopwoto>op .. JШO.ЦIC""JOpoiotCOaoTOIOIMOЦTOO,"'O OHpo>нOct&OO 

ноrрум.,онtноноrоуороі-оо<"ОоОUіооо.оо>му Що6оно<>нотм С8Оі >u 
.оонно, ОУ!\"'"""'"'""' -•• ор-·-· . Му<*мО """"'том боrото 

ІІАІUПОУК УИОНТFU.Щ І toJsr. 
І·м/І: ро.оомм>у,>,U•••оnрооао А.ІL.м-.Л.Wо.ооrом.r.Дроо>tОМ•Ііооо,..nоо, 
О. lwooo-. А. 0-•• 1 І·оІ ,.._., Ю. rоІІМТ"JхІох-. Іr. Ан.."._ Л. r-,toc, А. 11-. 
•J", A. П••••o.c. ro.r-.1 1·df'UioM.II_.....,c. ~ono_.,..._т. KІмax, 

м. ио...-м. и. к.,.. • ., с. и.,.._._ ю. сн ..... -. 
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ру~ ао роІ!отм, •• и•мІКІ» с ціао ноw<>і Орrои'Іаціі. Дооюf"(> мм, nо<>иор"" 
оцооиооо<:тм••<>rо РУЧ еорОа >Оімочnо, поомнмі ас:і аруО<моо, n<><:то~мu 
[ОГОр!'ОПрОцм>U..,.и&)Оіі nО""' рОМоVО-," 

~Крет&!"'hКИА звіт НА І. КrаАові/1 І{онференці! 0УК ПО;!\&~ nt· 
реrJІЯД JІ,авніше існуоочнх і НОІІО3&.ПОЖtНих Від.ці.nіа ОУК n. кіJІькое
тн :юрnні:кованнх у ннх чJІеиіа, а онремо звіт орnні».Т<ІІІНН ~пані! 
Саачук з Онn.ріо ЗІ'ОJІОШ)'С три иоаі Віміли. На ц іА Jo«! КонференціІ 
вже ипоuіцжеиосnеціаJІЬJІИ/1 рефо>ро.т Рожі дІ"'внак-Коаа.пw:ькоІ про 
».ІІД&НІІІ<Орrані».Т<Ірни 0УК. І~J"'НТКR:КОр1'8.ІІ і3у8&.ПаиоІШАВіІІАіJІ 
ОУК а Ляшіи, К~и 

На ці/\ са"і/1 КоІІфеJ'f'НЦіІ обро.ио нові орrакі""Т<Ірки а особах· 
Т"ОфіJІк Іванців на АJІІ!ерту, МаріАна Джумаrа - ка Сасначеван 
! Манітобу, Ст<>nанік С.ачук на Oxn.pio І Рожа дJ"'вкак-КОІО&JІh.СІо
на на К~н. А на на сторінках " Ho110ro Шлаку" з Т<Іf'О роиу з>-а
JtУІОТЬСа n.иі но_."ожеиі Віміли ОУК : 

Ошава - І:і січня 1935, 22 чJІс нни , І'ОJІО"В& - Анастасі• Шестоа

""""· <:<'Нретt.рка КІр<>JІИН& ЧepeD.n.. 
В Робп.и иі, Ман., 3 JІиm>І'О 1935, 20 '1./ІеНОК, І'ОJІОВ& НатаJІіJІ Ку

ПНІ<, еенретарка АнастасіJо Лупі/І:чук. 

В Еспанолі 12 JІиrroro 1935. СuТ<О <>.nьrн Sacapo.~ маштуваа 
ИО803о&ЄНО8&НН/І: ВіддіJІ ОУК. 

rОЖА ДРЕІИЯК-КОІАПЬС.КА І OWAII І КІІТНІІ 19)7 Р. 
, .• , ...... ,.,.,,.,, ..;,, ..,,.Р,,., .. , ... л..о лоz......,еефІо .. ро.,.,.., л...". 

Ю""'""1'1'. Po•oJlptoooo-Kooutoooo.o, ооо.Л.аnасіо Woaooa.u, Moploty
•••""·kpoopal.o.oш .. , І-мi< роа , +урмо, noІL fТ••oa. MJ>r&. моо. Морооа-оа. 
/Іоиу•, Л.оаЧм•о > І·м•роа • Ао.,..оеІоПмкмnІо, ИаоuІоfор.,.р, Мм-ооа 

м..._.ptto, Л.ма Соо"""'"• А••.,..;.:':...:~::оц•ко, llopo..U.o Чо роаnо, МорІо 
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В3ахідн-уФор'rВіІІЬм-24бере:J.ІUІІ~.І:J....екок,І'WІОМ 
Ага Ьі11 Ль•І.Сh.Ка, мстуrrииЦІІ І'ОJІО.М Ка~рииа Дирии!ІІСІо,.., оекре-
тарка J(атеІ>ина Pirra, оеир:n.р,.. 3борІа Анна КнриJІІІН. 

Ііа КраіІовііІ КонФ<.-ренціі буJІа аідоорУ•ииІUІ • Му:~ Джо. де ще 
ВіддіІІ QYK ІІС оформи..:ІІ остаrочно, ЖІКОЦТЮ 3 Порт Колбори при· 
СJІІUЮ "''"~іта.оьну ~~~е.,.му, а Відр.іJІ ОУК у В.іІк~к"""· Саси .. ne
]ІttJІaв зв.т ~"1""3 ІІ"~І'ІІп УНО. 

Небаюм післх І. КраіІоаоІ КонфtfJСкцІІ. ани 8 вереси" 1935 р<ЖУ 
Сtе<І.ІІиіх Саачук :юrпиізува.~~а ВіміІІ OVK у Cr. КnеjІинс. Окт. (~5 
..п~иок, I'OJIOM Олена Марче..:ь,.., ~о:тупииЦІІ I'WIOBH - Параскее<в 
І"орrота, одружска Перчиwнн, секретарка ЕІІфр<»нна Піжнць,..). 

С~!Іі ВщдіІ:ІІ ДОLаrа.,ІІОІІ ві;! Центрально! УпраІІИ, щоб АО них 
ІІ]>Иенлатн організ.аn>ІЮК- Власне, на JІ.OM&r&HHII ВімІІІІІІ 0УК у Геф-
4юГІ'І, Саок., і J{paAJІ.op, Саси., Центральна УІІ]>АВа рІШиІІА на 3f.Сі:<,аи· 
ні5..:ресня 1935внелаткдоннхоргані~rориу МаріооДжума(у-І'у· 
ляА.А3аJ>а3ІЮТі.,чнтасмоа"Но80муШлІІху"ІІОаІдомленкхпІ)Опо
Іздин органі3аrорин ОУК. Марійки Джумаrн з І~ратаІІи no таких 
міоцеаостхх: 

21 оес>еснх в wкOJri Орлов ,коло КраіІдор, і вз.алІ Тоцрнст.а ім 
М. UJашкеаича в УrриновІ, Саск., 

22 ооt)ІttнІІ 11 Редбtnи, Саск .. І • •алі "УкраІнськоrо Народн..оrо 
Дому" аКраАдор,Сасн 

В січкі 1936 року 16 ЧJІенон ио_,_сноааноrо ВІцІпу ОУК у Порт 
АІ>ТУР. Окт., обрали I'OJIOIIOIO В.силнну Мисам, секретаркооо Марію 
ВоіІкі•.сиарбнмчкОJОМаріоо НовиЦІ.ку 

29 лютоrо !036 ]ЮКУ Теофіл• Іааиців :ЮJ>ганізумпа Віміn ОУК 
в Кап.-ари, Алта (rолом Марі• Фаріон, »етуnинщІ rоловu м. Дере
вінсLна,сенре-rариаНатаJІ.иаЮхкм). 

1~ жооm<х 1936 J'OKV Ctenaнilr Савчук :юрrані>умnа ВіАд!л ОУК 
У 3.ІХІДН..ОМУ ТороІІ1'1. I'oJrOIIOIO обраНО Стеnакі10 Са•~ун, ~С'ТУІJНН· 
цсоо Анку ІІсцівку, ""нретаркооо Теклю rолоту! скарбни~кооо _ Ан
ку llyбnlrHtloИy. 

На 11. КраіІоаііІ КонфереиціІ ОУК в Саскатуні 4-6 лнnІUІ 1936 )Ю-
хуобраиооргакІ3аrорками: 

СофІю Романюк на An~JI'I'Y, 
Марію ГулІІІ ua Саснач~цк 
Євrеніоо Сtmонк на МанІ1'1'16у 

Рожу ДревнJІк-Комльсьиу - на ОІІТІІріо І Квебек. 

Щ<>рu більш~ I'OJioci8 ка КраАоаііі Кон<f>с'реиціІ підВОО::ІІТІ. n~ 
буІІоІ'цок ор,..."і•rорон; у•асмнцІ П. КраАоаоІ Конферекw'J ~1 . 3оло-

;::; :о~:~;.;~.~';:,~:" •,:;::~ .. с::· ;;~:"~к.~ ~~~~ ~:: 
"l'::::"~::~~л~~~~ ~новнще до тіс:І справи ~АІІІІЛА секретарна, 

s~~~~~~::.:~~~~~f~=i:~~:f~~~~~:~~Ef.:fEf~ft:~~~ 

" 



РОЖА ПРUНАІ'І·КОІАЛ.СЬКА І ТОРОІПІ, t 1'\ІІП\~ 1"1 Р. 

З.ОWдооро.оа,nор""'*рц ,.••т , Ю. Іооа,М. Ооос•оо, Л. Ром ... аа,Р. Дроо. 
•••·Кооо,..с••а. М. Пто:оц• 4«.,rooof, С . • • .".,А. І'rмоо>ОК. ПруrмІІі Р8А • А. 
liryo, М. Cn••••<•oa. С ........... А. ІІОІІІfа, 11. а-т~ .. Р. С<рІ1оо- М. Коро<•. 
Tpo>ijl род • І . С&ом-.. С . • о6Іом, А. По-•~ ... І . Моо~оо, П. ІІоІtо!ш, К. Цто· 
оо. А. Іаот~•оо. Л. To~yw. Ч о>ОО JІ"ІМІі Р8А• А. Мо>о, А. АхдроІо. О. Коато, 

А. Кркооn'"1'а. А. Моооодоа, А . ГорnооІОа, С. Го•~то. 

3П/ІаJІВ ПІJК Т<>МУ Пf'О ПО<:Т&ККJІ НО8ИХ ШіСТІо ВіціJІіІ Q)'К. 
П]ю важпио:ето. тіGі сnрави ~· ОУК свід~ать ре;м".юціІ 11 КрооАо

ооІ КонфереиціІ, де ~итаGмо: 
"З1оа уо.,.и,ІІІосионоо мо,.,.,.,.,.".;""" рооrориоимо 1110 6оо•шоі nро.ці 

омісцоtо<"ТоооІ0оісоу.".оо8і.Wоіо.отооо .. оікwоо місцuоеt,.Коко"" 
Тому 31u аору~.., ц .. тро.оом•І Ynpo.oi ОУК оnро.цоооа.к доо..оuккІ nоок 
формуuнно ноокх li.uoo·o ОУК і nркс..,.уоомно ooкoJ6 ... owgro ~ксоо соі· 

аомо<о уороік".-оrо ,.,коцтоо о роом gртокоооціі ОУ!\. 

Ріом.,..осно 31>а аору~ос осім kоуоо~мм В<.Uіоо м то J06oo"ooyc іо ро>· 
до6уткn<>тр•б••"оторіо.о•кіоособ>оАОоум-ооо.оомооЦомтро.о•міІУnрооі 
ОУК омсоотм ooanooi"""" орrоміоотороо ""' оноомокко ..,,.., оооаооио. yn.,.. 
кооuоуоо~м Цоктро.""МJ Ynpooy """"о"""' ""' Т<О<о nотрі6мн• 6оо""'"'" 

3 ПIJO"f')HOJtio нар&JІ Цектроо.~~ьиоі У<rравн ОУК І ) П дио:rуцннв 
тоrо ~•сущ,оІЖ.,.оотьсІІ турбота І староомн11 nожцвкти праЦJО ор".кі
»..-орни. ДJІJІ .-оІ Ц[JІІ а пютому 1937 року Цектроо.~~~иа Упрац ех .,.. 
JІиnа і JІ03іслала ··вкаsівкн ІІ.JтІІ о;>rаиі».торки ОУК"" At в 11 ІТуинТ&>< 
о><оtІJІеІrо такі с<rравн. и н ІТОJІСнюван к ІІ стат)'>"&. обrоооремно JI03iCJтa-

" 



КИХ n!Ір!~Юtх ПЛІІКІІ праці, iИCТJ!)'ICnJO< ~ 'ІМКОІ< УПраІ, HLnЦИIUI· 
КJІ ,;ІЛОВО;ІСТN, оІІоІ'ІІ3КИ •пєкои QYK, mpaa В..uоJІЬИОІ'О Фонду 
ЙІІОІІОІІОf'И Укро.ІнІі.ао !нше,чоrо не 8СІО;ІИ ІІОJО<ІІ& И&JІаJІНАnІ_ІІісце
ІНІ<НСІ<ЛАІ<ИТІ/10ЧОІ'ОrІОf1>ібІЮ;І,ОПОІ<Оf'И;ІОСІі;І'ОеиОІІОР"""'з.І.ЦіЙ• 

ких спр~.мх "''"""· 
U tJfІ""НІоаціАкОІ<)' ~кторІ j)OSI'OI'ТI""""' щорu бІпЬ.Ш МІІКОМ 

nрацІІ, • """'" прк:Іоби))8НО 8\:Іnо.;диІ фоци, npиc-tynneиo .цо цІtсиси-
11ІІІ\АІИОІ'О:J.ААУІ<)'- IHI'l\AYH П~;ІС1'8ІНІІЦІ'В0 ЦCif'I'JII-JIЬHOf УП))81Н 
ІІі.'\ІІІдІІкм.цо8Сl:. ВіNІ;ІліІОУК.д>t•'Юfоб'Ь.\ІUІ по8СІйСхІ,цкІА ІЗ.· 
хІІІміА КакадІ Цек-.ра.пьн• Упрааа призкачкnА Рожу Дре•и•к-Комп"" 
сьму, ДO"renef>IШHJO Oprt.Ki3A'f'Opкy КІ К.ебеІt. 

РО31UІАКО ІІОІіДОІІЛtІІКJІ і ІUSіІІКІІ ДО ВідділіІІ ОУК, А '"НОІНЙ 

Шли>:", nо~••шк •ід 23 лІ01'0rо 1937 J)OJ<Y місти• зверкеккк Цектрап"" 
но! У11ра1и І nporonoweкк• ре<ІІІНЦіІі;ІАУ поІцкиор,..ні_,.-rоркк, к•й
псрше КА Cxo;U: 0шАN, Торокто, СQ.:\бурІІ, ВКІІ,ІІ<:Ор, EI:DAКOJIA, Ст. 
1\с-'n:!рнІІС, Кірмеид Лейк, Гехwm>и. Поіциа. про.цовжr-пАСІІ: • Тоо 

рок'f'ОІІІІНІІХ4-З ......... З того прн.:щу"НоакІllІп•х" у ЧІІСJІіз20 
KlifUJІ 1937 І С1'8тrі n. И. "3 И&І'О.'ІК nобу>У орrаиіз&Т~рКJІ ОУК у То
роn<>"DНUІІ: 

"...ЗІІоІІ.,...,.,пр<> оаІ>М/ІООО-••">,..,.У.....,,•м•оаіІм<рітро&ои•· 
u•yмTOfO~ioCO.o<•••,...i,oo"o<op~6o•oaooiцnp&<oO>OO'toц.-,....,,,.., 
.... .,.,.._..,_..моn•ммnомоом•оммооJІІ,..",Зрці=>о>,..,.уаоо,що 
уороіма.ооО<<мооІ"ОР8-"'•о6ром"оо•о-•.о,.о6орст.бі .. І.,...мо<ІІі. 
о.,..,. •-•••• s&l DOCJOfMM .. мом ФО••орп<МІИ<Іі•моІо6~......, оро .. оом 
Ц.-.ро.оомоІ Yrrp&oм ОУІ\ "....,. Р-і ltpooooo-1\oouoew<oi • Иоот-..у, • І\а
мціро.І,ОІо""І'"Імом,..,оfІа»<&"8М"1'0""І'ооусnсо~...,1•и._..м•ор,.. 
""'..,Р"" т,,., •••••11•- "Уороімсw.& ••••• о crooc.,. АоІІ<". -'••ran• 
міс:то.-•,•,.І•оtnі»;•ІІісо~аос._.....,.., ... ,...., • .,.,.о.!•,•-• 
•оІб;nwо тмs, •о '""""" """'"'"' .,;аоу • .,...,.,. ооnор;мма ..... Поро..,.о
ммко qеn!•омоетм ••f•О-ооаооок, моnремі • nротмоиу моторіо•істм•· 
комурооумІкмО>ммnосІІО>І*"Мі=к>q•~У•t><-Їо.....,,Орtао<ИІ'Ор,... 
моr..окоо•омімоцтооn0111ертоуооnосе6о.".окІООuко"о•оJІОf'ООО-імко, 
>ІІо6мІечоАу•оо••ро(ііооостуnа .. .._і••омост&""окооо""'о.u» ... • 
rі.омоі poso'osoм уороімеоаоrо n•••ммо о ім._; аошоі моц;Г 

8 ІІАJІЬшІй своІй nоЬдці орr~нІз&.-ор><А :юр,..ніІува.~а ВІАдіп ОУК 
• Г.ОмИJt'f'ОиІ, Коиіс'f'ОкІ. •ідІІідаJц. Сщбур11, Фоf>І' ВІпіJІм, Пор-r Артур, 
Кіркмк.о.Лейк,Сr.БонІІфас, Ре,:vкайиу,МузД...оІІк.Тоrоч&С'НІпре-
<:Ові Slli.'IO><ЛCKMJI СІІі.'І~&'П> npo ЩІІрНЙ niдii())t ""f>";І 'ІЬЄНСТU 'ТІ мtooiJ! 
м•tdфестІцJТ S Пj>НВО;І,у відІІіАни Рожі Дf>"анJІІК. Нпр. І ~асі СВОЙОГО 
nеfХ'(Іур.нІІА • 8іннІпеrу вкстуьИЛІ. вона nep!A широкою •Іко
•ооопубпІкооо,nркtШJІотуАІІиіпьк&комукіс'f'ОнІпробумпнсІС>

імн:>-~.nкт•мкІиf<:Т>Із.&ІІіШ&JІН•,апе.tlстапкиале•нувІ,ць~Іце 
п<>;І.ІпалокІІкш1жінЮІ,щодос:істоалнпідІІІ1Лк..,.иьіІІІХКОJІ. Це 
булои•Акрr.щнмдомuом,ІІкJІУ>ОІе ІЮТрібнаОРrІкЬацІйиа nрr.ЦІІ прк 
по10оч! поІцон у терен. 

НІ ІІІ. Кр&АоаІА КокференцJІ ОУК у СасІtАтунІ 27 черІнJІ 1937 ро
ІtУ 3!брr.кІ ;І.eJoefaTitK почули_,..,, а тІсІ Yj111>tiCJІ~HOI nOI311KH Ор1'1Ні3А· 
-ropotn ЦеКТ))&JІЬКОІ У11рааи 0УК, І ~асі •коІ ІiABi.unt 80ИО 23 мІсце
ІООТіІз.аскумnакJльІtАнОІІНХВі.цІІІпіLQрn.нІз.а.-орнасr~ер;>.кnаве
~::.А anoplltef ЦекrрапьиоІ Уnр&ІИ ОУК ~f>e;>. ~ленам І пркхкпь· 

" 





Піел• Т(ІІ'О Рож.о. Дреаи•х ... ь..- 11&111 u 3uJA ~а ВіJІд1ІІ 
ОУК аКелrарм і :ІаХІІІЧІL'І.&об"Ь;uо:у .ми.......,.;.,...., • Ед.о«ІкNкІ, 1110 
..-кІКІUІоt• • тріюмф орn...ьацІІІІоі nре.цІ ОУК ІШJІОАОuс оетr.к
кІ:..11т. 

ТОІ'О tUІO<'O ;~ка 24 ..,...,... 1937 року Вi.Wn ОУК у Со.=ІбурІІ 

c-nкyu.a ~РІ""" • АК• nor-o 3LJIO•tки8. ni)JI8U8 " " N>Іу буn• op
ruЬ.NpІUІ ОІrтарІо. ~акі• С&nук І JІ.ОІЮІІ.u.ІО про "Заа,u.ии• 
укр&ІІІ,...· ІІадіОJtLІІіеткиааDао.n•номуру,.оаІ". 

()(ІІЩаі ці ріако....,кІ маиіфtсrr.ц!І ОУК ка DIOAI І СО.ІІ.бурк І ка 
3ахОАІаЕ;uооктоиіІідбклисІІ сІUІ•ниха\дrо>ІОІІО>ІІІО ц)JІJІ орn.иІи
ціІ. ВоиІІ ІЮКU&ІІН силу >ІWІOAOi 0pruiuцJt ,ЩО І n.ІІО>Іу IWIIOТNO>IY 
'І&еІІЮІJІІ.ПІІЛ8110ШІІрRТІІС8,UКріntmІС.,Цобуt>оІtІІІІІ(JІІ аа1'()р~ 

І nрихИJІьиісn.у суспіІІьноеті. Вони едужІІJІк ~• ІІаІкр&ЩІІ>І .11.01<8.30-
..,., арrумсиrом орnиі3&Т(Ірк&к при иаrо.ІІ.І і><иU. J)"стрІчеІ 3 JКІноц,.._ 
ІЮ>І а ОКОJІІІЦJІ:<, ;Іt ще жіко..кІ р)':< не ІІОО:Т...,а мІцио СІЮ!:< ОСНО&. 

ПімІІ стаорекк• а серnні ноаоrо Ві.мІлу ОУК у D.Іди~му Вкнд 

сор (rWІOQ є .. Кмик, иступкиІUІ rwroa Са~нІа Сааух, Сf'Иретt.р-

ЮМА AJ'tiHIIII-IIOIA111oC1oltA І CAC!tArYИI 

:Jooon,-. ••• » nJ>OO&, ••~ ,..., А. k • • o. N. Рnоио, С.. • .,..._ р, ІІо• 
• ......, ... {ept"Uisaтopu ОТІІ), С.. ....... ~(,.. ... о), А. n..,.. {ии,.........,J, 
1t r,,.."~,o .... 1• .. "'•...-u), о. КоиоТUІ& Імсот-ощо ,.. ..... ). д,,....а ..", 
к. 11,..,..,_ м. т .... _ .., о. Іроо. м. Цо6ро..а.u, n , ,,.., л. с, .... ,.. • ._ 
A.llop'IOІІJ.Tpn\&..", A.IIopao, •.Hocuoa.o.o,ltШц ltOтho .. u,N.IJ>o• ... ,.. • ....,~~.ш •• ..,..._ 
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КІО/І•rа Бос'U<О), Цеtпральна Упро.а по.uс а ··ноаому UlJiu:y"дo 

а!де>мабтозькіпе>Іцкае>рпок!:u:rороиСаn:'кіІСиткккІЮМаиітобі,Ст-е
паніІ Са1чуи ІЮ Otnapio І OJ!...., Іwко а Као6:-ку. В 8ИСJІ!ді ТІQІ; па.. 
Іцок IKJIOenl.,.". НОІі Ві.ц;ІІлк ОУК: Дра/ІА..", Окт., ДКІІ 29 лш~тоnа• 
Аа 11137, 14 ....екок, Корtнт Ри~q>, Окт., {'111ЄІtКМ Уnраак: ПерІсте, КІ
лнка Гпа.цуи ! МаріІІ НОІКЦW<І.), Cr. Вонкфас, Мак., диа ~ лютоrо 
193Є, (rолом - КоеКІ Х..м, ас:тупкица rопоак - Анна Копн~r.иськ., 
~"Р"Т'РКІ-АИааСккбоо.). 

д". 13 •ера ... 1938 року орn.н;.торКІ ОУК Дреа".к-КоІІ&.ІІЬ• 
ська урухомІUІа Bi.u;Jл ОУК у Нора11,11!, Кае(Іек, (а n~ршу Уnраву ВІІІ· 
;~ілу ааіЙІІUІИ; N. Коаа.п.кwиа, П. ll~KIOK, ГІ"'КІОК, А. Коман, С. До
мінчук, МККІІТІОК і А. Коаа.п.иwкк}. Кіn•КІ мІсаціа nізніше а бли:оь· 
иоІ<усусідстаіде>Нора.ІІДІІ, а мІсцеаостІ Sалд, Ор теж rюttaє Відділ 

ОУК. 

Оп"" Корпусь :юрпокіз}'...,. Bi.u;Jл ОУК у Ме>кткартр, Са<:к., 
а ~рпиі 1938 року. В -rоку ж еаке>ку мІеац! ~рпиІ, що приніс уже АJІ• 
Орn.иізаціІІІА Bi,u;Jлa ОУК. nоетас we А третіІ у міщеаості д>керал
т-он, Окт., з ."енкакн Уnрааи МаріЄКІ м~..,ькооо, А. Попо""" І Т. 
Посміnохооо. 

З Іиwкх Bi.u;lлia ОУК, що поетмм npor кокбікацП місце..:>! іні· 

ці.,..аи жіІІ(ЩП& та е>,ж-аІІІ&ацоІіиоfдоuомоnоо JІ.Мtn.ток ЦенТjІ&JІ.•коІ 
YnpaD, требоа зruano 6Іл•шиА Bi.U!n ОУК у кісті Принц ~рт, 
С.ск., a&,pe:uoi 1939 року І а Форт В!JІІам р,ка 28 бе1"'3на 1939 року, 
з ro~oao10 Е. ПІ!'fрнл- І оекре111р11010 Кuккоtо Гпцук. В ~ІА 
uc-noкl тоrо міста Ісмума Bi.u;Jл ОУК уже а ;~,~овкІwкх ucia. 

Лрм помО'ІІ о. ЮріІІ Я. Цухориика :юрn.иІ30мно ,'І.Иа 8 жовтка 
1939 року, аже а часі аіАии, Від=Ііл ОУК у С..ЦнеІ, проаінціа Hoq 
СкошІа.зZО•nек". .. има •OJII з ГОJtО8000КТі,."І'ІІІекками Уnраак 
М. Канчук ка стаІІоаищІ ::.С"Т)'nКІщІ ronon, КатрІ С.Нстуи, ак ~кре. 

Вспід 38 ТИМ ОУК nростІІnоупа саІІі аnлиа иа СХОІІі аж до АТЛІІК• 
тіАськоrо Ооцоаку. Велв•езмі простоги Какцк ке J1.88&.11K змоrи троr
кІтаІ(Окц.ктуз."екстаом коротхимк прикаrІдккмн nоІ:цкамк. 
1 L'ІІСні ф!наксв Орrак;.ціІ, що І<dже 81'1 с..:>І nрІІбуткн ai;ul.aвua 

на:ІІrалькіукраІксо.иіцUІІ,иед038GІ!Ци"аff,ЩО(іутркматаnості.А
иуорrанізаторку.Тому т-оорn.иІзацІАку DP*QIO nо~І.!!еко поміж окре
мі nровІнціІ І :~да кожно! з RІІХ С>бкралиеа ОJ<ремІ орrакЬат-оркк • по
чатІ<&LЛізніwезробленом-...еІQІчкуmробуuестиnостіАкуе>рrакІ
~ат-орку ,Q.ІІИ ці.!Іоf Канади, що П "а,..... оцо мо .. ка буІІо затримати 

каnос-тlІіко,ащеnІ.::оооwевролІорn.иі&ат-ороиаистуnапнокІ"'МІ."ек
ки мІсцевих Ві.u;І.!!Іа ОУК. що ;~Іалн ~ ракеки Цеитра.n~иоІ Упрааи. 
ак П JІ.tпеrаткк. 

В цеА спосІб иікопи не nрипикааса бе.:ІDО«І"'JІ.НІА контакт иеріа
ноu.орrанІвОУКІП."снстаомкамІсцахІтимпиwеІ<ОЖ"ІІаnоасикта, 

що "" nрrанІ:~ацІІо :ІІІЖАИ 3бtplrana сао10 свІжІст•, І • •асі в!Анн, що 
ке:~абаромrрикулаиІJІІО;І.СТ..:>,коrІІІІИІWКІТИКетіл•нкзан••Аку 

с..:>Ю, біЖ)"ІУ орrакізаціІіку poбcrry. L'lt Й)ІО;І,&Т1<08У, щоП IIUII.JIИ НІ 
ппечІ уираІисьиоm жІкоцтм -инІ no;~ll . 
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ОЛЬГА ЗАЯЦЬ 

НА ДDПDМDГ!.І !.ІКРАІНІ 

Які дуМКИ С}'ПрО.О,'ІЖ ..... И нас, IIOJIH ПО. 

иІЩ&JІи ми рідкий край! Що 110рушиnос:и а 

ІІ&ШКХ серІVІХ, ІЮJІИ и&обріІІХ SИНК&..ІІН рідні 
u.ntАІЮJІІІ,ІЮJІИВІfJ"І""іАд...,.ииіrубилиси 

КОІІтурИ C"rarom ИОИТІІИСКТУ~ Жаль і туnа :1& 

ріДИІ!МИ Й 6JІ1!3ЬКИІfИ пере>ІІшува.паСІІ 3 Ка· 

діGІО на 1ІІПWУ ДМІО, :1&1\1111 ІІКОІ 3В&ЖИJІИСІІ 

минаскокунезнакеnриІдеwнс.Нашемикуnе 
нawn м<>JІО>ІіС"rь, крОакJ ауЗJІи іі сер;~ечкі no
~Y""""" nучнлк нас 3 тією sемnею, що n ми 
nоющапн І що n иікмк забутІ! не зможемо, 
ane наше м$АбутнG лсжапо диьтам далеко, 
:І&ОІ«'&ном, куд~rзближапа нас кожна секуи· 
да, кожнніі оборот пароWІавІ!оІ шру(іи. 

! ~(\}ІІІ -'СТ}'ІІК1ІН МИ И" ІІОВУ 'І"МJІЮ, ЩО 3І'ОДОІt C"r&JI& llllf П!)Иб~ 
ноюбатьиіащккою, кw:новіІІJІО нас но .. повітрІІ, оrорнупо но .. ж,...._ 
та, шо прннеспо а еобою с.оІ радощі іі смутки, """ !Ипьwе іі більше 
C"raвa.no нам ІІСНО, що хо~ проІхапи ми ткс11~і миль, хоч може і вік 

саііі ааікусмо а КанадІ, rоасерцих кашІІХ nишІ!тьсІІ :JOJt<>ткii спомин 
ПJЮ ... мnю нашу уираІиську, про П нарід, що з иьоrо ми аиАШJІи, і що 
каwіобоа'иsннсупроткУкраІки нссиІичиnисІІахвкпк"ою, коnи а ка· 
"ІJІ.ііісьиому иоисупnІ прибили нам аІзуиапашпорт 

Це анаАшпо саіА анаа у асі~ ф'рма~ орrаиІ30ваноrо украІнс~о~юrо 
ЖН1'Та а КанuІ. ЛЮАІІ уира!нськоі иІЮВІІ іі украІкськоІ культури, 
з"""~ би хмель .онІ! не ПОХОДІІJІИ і JІкі б не бул" між инм11 різІІнці 
вихоааниа,ос•!тивІроаизнаина~нnмлціаиасуспіпьиежитта,акіб 
не а:~али .омнформкАJІасІЮІк rовариС"rаі орnаиізацііі! JІкі б иесrа
аалнІоередс:обоюціпІ асаіхНІrnрац.рооrорталасJІадІЮХrолов.
""""апрамах:nІдмутомаласиоrозакріІІJІсииJІАро:!(іу:~овк8Канці 
І 3 метою &І<JІ&<mr с11010 ~•стику у всебіqму доnомоrу УкраІні а П 
иупьтурн..,., ~коиомі•нкх, суспіпWІнх і n<>JІіти~и"" змаrаниІІDL 

Відтихиrа.trьких м.QІ.нь, щоІх ЩІСТІ.ВК.П.Н nepe,1 с:обою украlи
ські ІІІІСеJІенц! а Но.ому Світі. не аідсnва.по іі украІиське жівоЦТІІО. 
Зокрема кожен f'OJКie рідного краю, що 3МJ1f8.ІІС" за доnомогою до 
еІІОІ'хбраті•Ісестерм.о...,аном,зиахо;u~аиеrайнніііснлJ.ІІнйвідrо
мІи ужіко~кхсерцах, аnриро;~и •утливих до асіх, Х'Т<Ів nотребІ. Укро.
Імські жінки, сnершу"" одиниці, украІкськІrром&ДІІнки, в nотім"" 
~леІІки c110tx жіно~"" орrанізацііі, sавжди nерші відаuва.пuса на кож· 
ну nотребу УкраІни, самІ ІцІJІи з доnоммою А sаохо~ували до ті~! 
доnомоrп Інш11х украІнців та укfІІІІнок, а нерідко li виходили IIQ38. 

національнІ уираІнські J,.МІІ, сипкуюч11сь зацікавити украІиською 
сnра110ю теж ~лсніа ІншІІк націокап~кОСТ<'іі, що живуть у Камці. 

В міру roro, "" кpinw...,.o украІнське життх в Канаді, як yC"rlli· 
KIOaaJIHCX Й f>G<:)RHВ&JIHCЬ /ioro орnt.І!ізаціііиі ВІІ&ВИ, АОПОМІЖНJІ ІІЩІІІ 
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украІиськоrо жІиоцта nонидала сІЮІ nервіскі вІдр)І>ІОВІ <&юрми і ста· 
88J\& ка орr-.и!sаціАио • ПJЮrра.моаиА ш>ІJ<х. УкраІисьи! жінки, що 
спо~атку вели допоміжню акцію дп/І Украіни а "Жіночих То.ари
стІІАХ" або 11 "Діючих Гурткак" "І'" "УкраІиськіА СтріJJtІІькіА І'р<>
мц~", або ІІJ)ОСТ'О вкпючаю~иса одинцем _чи rурто!О а ~жну більшу 
акц>ю кацілеку на допомоrу ціА чи інwоА д•лянцо нацооиальи()-nWІі
n;чкоrожиттІІ а Украіні, npнJ!nuш до переJ<Онанна, щотіnьии :юрr-.
юзованим зусиnл11м усьоrо жікоцтц у 1J.tiBCнiA с.оіА орr-.нізаціІ ",.. 
J<Окають ІЮик найкраще сво! обов'ІІЗКІ! супроти рідноrо краю, так ак 

ТОІ'<І ~=·~:~=~1'<13~~~~~~н~:~rод1~~~о~."лGь~~:і~~~какиІІ'' 
в Саскатуні 26-28 ІІППНJІ 1934 р. створено "Цектрапю Жіночих То
црнстаІм. ОльПІ Басараб"іто.Qі вжеанІІвІІЛксядаі ре ч і, що іх треба 

еобі добре усвІдомиm :v>JІ калежноrо ЗJЮзумінна дальwоІ nраці укра
Інсьиоrо жіиоцт.а • тій .QіnJІнці, а саме 

1. В тому чАсі існува;щ вже жіночі украІиські товариства, анJ<О
ІІ&JІИІІnважнуnраЦJОврамах.Qоnомоf'І!уире.ТисьоtІйиаціІ,буJІина
стільки чксе.пьні, що висл._"и саотх .Qепеnтои на Кре.АовиА 31"11 УНО 
тазнаАwлкдлІІТіG!працізJ)О3уміннJІJ!nJ)Н3К&ІІияом:ісІукраІнськоІ 
rромцськосn. в орrаніsаціАних рамах УНО, бо ре30.ІІ•<щію сnори!'Н 
Централю ЖіиочИ>< Товариста nриАнав ці.•міі З'ізл, а ке тільки ж!· 
ночіАоrоделеrатки. 

2. УкраІнське жіноцтво, аже юрr-.иізо ... ие, ._"еще в ок,..,_.ІІЖ 

жІиочихто.ариствах, І>ІзиалоnотребуцектрапіsаціІс80ЄІnраці &Oil· 

иіііорrаиіsаціі, а гоJювиимсІНІімзавданихмпоставнпоморальиуJ! 
матері11льиу no_.i~ вмзоо-~ЬІІІІ.М з_.а"аІJИJІ,v УІ<роіни на плJПформі по

wнреииJІ украІнськоrо иаціоналісти~коrо РУ><У в Канаді. 

Зроблено тодІ дуже оажниА к)Юк наперед до nобудови центрап~
иоІ жіночоІ орrаиіsаціІ, що зrодом пркАнІtІІа на,.у "ОрrакіsаціІ Укра 
!нок Каш.:~н ім. Onьf'l! Басараб" і це малосвоІдалеиосJІr,пІ нас.пі;Ікн 
3apu у своАому nершому статуті "Орrаніsаціа Украікон Канади ім. 
Оль..., Басараб" <'ФормуnюваJІасІІОІ sавданн,. а точці 2: 

нзо..,..ммо ОУІ'і е орn~ніооціако >'сдмпн умраіном JІіокодк > мП<>К> •••· 
OWHO...,CU<OOK200aJ<KO,OoДIO-KOJ'1'0><ЦoкOoцO.O...,OJ)OOO•OaWUJKHK ""O• 

KloJ'OJ'OiN<OOO"'KOJ)Oifi' , I'O'rOOMKO<i•oOдOПONOПOIO ... OO"'""'a.>·niдq• 
••nn .. f1',...0". 

ЯКЩО/ІДЄТЬСJІ ПJЮДОПОМоrу i;leJ!HH>O 3M&r&HHJIII УираfИИ, ЦJІ tпра. 
аамісТІUІаСJІ аДІЮх nостановах статуn, схваnеиоrо на КраАоаіА К(Н•· 
фереипіІ ОУК 28 червня 1937 року· 

І. П, Fo...,;., :Jo•-"*""' Ot'll 
тооноr)ное.нмоnом""іунроіма-ноNун оціомооІе>м•нОNуІ'уоооі, 

t. ;;:~·;.~~;::;:: niдoiuioio Уороіиа.оо;-о Чорооно..., Хропо 

тоомоrjnошнроооотмІдоіВкооо,..коrоФОоду,оn"..ооуоонноnіаnрк· 
еме>оіnораоо....,.,.ко>біроокоrуціо.1 nоононнооук•туrероіоіrе· 

:'~:нун:.':~""•ооі коціі, nоборJОоонно wоідкнц•омо і роо.._.цоомо ІдоІ 

ЯІ<іІодаТОкJІоСтатутаріщсно"sавваrндпJІ 'ІJ\енок".Ос:ьJІкіза,._ 

АІJ.ИІІJІ ставила тут ОУК до своіх 'ІJІеи<»<, украІиськкх иаціок.."kток, 

•ідиосно сnрави доnомоrн вкзаопьнкм ""araltНJІM УкраіІІн: 
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д.,, ••• r,.-..... м. 
КоnтсnJІ<•-*І Ю. К. 

І'Імрс•';';,: :••дсе р 

61 кацІ..,..•Ісt,.. окк, "'" бу,.у~оісn. у•роімсо•О"> моро.о.у 6у11о иnо•· 
мооот!n ... оу•роіосо.оіІсо.мостіІкі&со6оркіІ,..Р"'ооііtому к\сооІ..,.,..•· 
a<npoo<ooтoa.oonpolda..,..., .... ,.,..,., 

оІ кaldoouknoa с I'OJ)JІO :ОО ....осі nро<мо.о-мостк ~о уороімсuоі оо.ц'і Т8 
•-•0"1' мІсцІ 6opooltn Н добро ім'о І стороnиооо _. .... - "1'-'
оуораЬоа.ооооІа<>рІсоо*•т .. ТТР""'· 

cloo.цlooto.oknoooo'•uocn.coиo .. ,co.ro"'""opotl)ouuo""",opfri, 
aooo!Jiaoooclcoo1aoІ:ІІІI10Uoiii >Jtllioonliм..,._oonlдuiІDoo,..ooN 

=~ -~~ 1tpaa100 оооо ак, n co!Ji ооІnорІІІо* І oailll,.._ o.-d <4о• 

!далІ ставктw:о nиn.ино до каціокаліеn<и·'UІtнкн ОУК. "" t "" 11011& 
8Щ(ІJ\tКИ0ІІ)' ПJ>IImi'IKOM)' ЖКТТ! ОНКОКУЄ СІІОіо6оо'•3КІІ С)'ЩЮТН І"і.1І. 
"оrоКраю: 

-\:~~· .: :::~""' ОА>Іоцокюооm Вкооооокоn> Фо....,у І оnодоnуноо 

t.ЧмТкомоорм".ооуеш•""'нукоrоду,ttІо6nороости>6іроусо,.... 
уороіксоооітромu""оостмиоВнооооомкІФомаf 

~.ЧмТкоЛметоfІцооІtІкі"'-1""по&nостаро.а.со,.,о6друrІмортоу 
ооокмоуороІмсоокоІкоuіоІоf 

Т&><КМ ЧННОІІ НО КраііовІА Коиферекціі 0УК у 1937 році sнвіішоо 
СООІ::J.ОІІСршекнІІ~І~JІіІІу:І&t&JІн ичі/ІдуJ<овіАnосn.відосправиІІо
ІІОІІоn<.,.~ьииwзмоnоииІІмУкро.Іки.Те.щоІІОСідіJІJІосо,підоІUІИ· 
80ІІВІ-tНІrІr.щоііоrовкІUІккуІІ&JІІІ~редумраіксьмоіrромuськостп 
Канuи ~"то окремі ре80JІюціJІні aJ<Tif украІнського піІlПІJІJІІІ. чк то 
penpecil110pora, ~к НПJ). у часі відомо! "пацифікаціі" в ЗаІІіJІніА Укрв· 
інів 1930 роцІ. обо пі:І.час WТ)"<Horo І"WІОІQ' в Украіні 1932 .1933 J>O' 
кіо,ві.ІІтоІlіСТ&JІОПООТ[ііккм.нро:ра.-о~.оrоавдкн•мцІJtоіІІVІИК()і 
жІно•оі орnонІsаціі. Кожи& украінкв. ІОСТуnІІючн в PJIAH ОУК. мусіJІа 
знати . що від '"""~!> одкІІм s І"WІ<>вн к~ завдань П гроwадс~коt :tІІІJІЬ· 
иосn< crac обов'ІІ30К нести оое(іічну доnомогу Украіні на оеіх діJІІІИ· 
0<1.11 Пборотьби. А 11е wyciJ!o ВіJІбмтнс~ иа JІіІІнні Ікwнх у><раінсьинх 
жіночих орrані:JАці/1 і о тоwу ...,ж &е;шка :Jаслуга ОУК. що ІІОТрІІпм.Іrа 
DJIBCKOIO ltjJaЦCIO І ІІJІ&СНИІІ UJ)IfltJI&ДOII Зt,j)lr)fТИ НІ цеіі WJI~~ IIVIHKY 
чаетинуукрвІиськоrожІноцтвоК..иади. 

І<& 1~;..,~=~~ УкjJаІиІ :юрrані30ваІІоrо ' ОУК жіиоцтаа niWJІa трьо-
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:1.) ВJС.ІІЮ~емнJІм себе JІ иrальмG-украІнеwd jІ()ПОміжкі акціі, що 
l'tWJІк, так скuати б, від цілоі укра!нськоі еміrраціі в Кана;~і l't y:u.
raлl в Но110му Світі, 

б) у~астю • тих акціJІх, що Іх .ела ціла с~~ма "Укра!ІІС~коrо 
НаціонLІІьмоrо Об'єднанюо" разом зо с110Іми Браткімн Орп.нізаціІІми, 

JІ) маскою ІІіJІnьністю в рамах соо:хІ масно! ор.,.ніпціІ ОУК 

Кожен ІСJІН~. кожен :шІСJІик кв 110noмory І'ідному Кра~ві, иіколи 
не п.лншаІІСІІ без відзиву ві11 ОУК, JІІІоІ ~пенкн жерт..енно nрацІG

JІJІJІИ всюдм, де т<>rо акмаrало добро Украіни, не ІІJІМJІ~нсь на те, xro 
був ініцlJІrором акціІ. Ааже ж, нас цікавить наМіпьше, що а тіІ't 

cnpaai tюбнпа сама ОУК. "" орп.ні:юваиа сИJІа, і ми mробу~мо ближ
че ТОму ІІРКГ1ІНМУ11ІСJІ. llnJІ !lpo:IOpocn! ІІ~І><'Г1ІІІJІ.У ІІСЮ б&.,._тоrранну 
дІJІnьмІсть ОУК у 11іnкиці ІІоnомоrи УкраІиі, украінськіА купьтурі та 
украТиськіА вкзІІОJІьніІ боротьбі, nодіпнмо на такі n роди: 

а) ві~ева А nр<')'n!етнв акціJІ, 

б) украІиська жіноча преса, 

І)ІІОПОМО.,._ПИСЬМСІІНИ!І"МТаутрнВ&JІеННJІІІ&М'JІТНПр<>НИХ, 

r) "УкраІнськІІіІ Чер110к11іі Хрест" і "УкраІнськкІ't Золотніі 
Хрест", 

r)ІІопомо.,.інВ&JІідам.nолІ'rнчиимо'•зиймІскнтальцнмnіелн 
ІІР)ТОІсвіТ(ІІЮІаііікм, 

ІІ) Карпатська УкраІна. 

ПолітІІчНі Іlча l't СХМ11Юа&ІІі на них ПІІО1'еС'ПІl ре:юлюціІ JІК ІПJІІ[ 
однодушноіпостави канадіІ'tеькоrо укj>аінства, бупк ОІІНПМ • важнІ. 
ших вшовіа морально! А політично! ІІОПомоnr, що П ІІаВала vкраІн

ськііісnравізаморськаеміrраціJІ. В усіхтих вічак:швжІІидуже жва•У 
}'чйсть брало украІнсьне жіноцт110, :юкре>Іа те. що об'.:днLІІОСн пl>кі

ше пі11 прапорами ОУК. Ніо;~ка важиіша rю;~.i.or на відтинку внзІІОJІо.
ноІбо[)ОТЬtІннеnроІ'tшпабtзТ(Іrо,щоб:юрПІні:>:>аиі украІнськІ жіикк 
НЄJІИІІ8И1ІИСОО:Х!С<>JІіІІарuостизукраіНСЬКН>ІИ&J>ОДОМН&рідНИХ:tІ!М· 
1ІІІХ. Зrадаіімо, длR ІІрИІUІІІду тlпьІ<Н, бо ~аких віч аіІІбулосJІ біпьше 
l го;~.! Іх усіх nерерахумти - ~.nикіnротестаціАнlаіча зприаоду 
польського '"'J>0PY в Гали~ннl, що широкою XJIИJieJO ро311ПІІ<JІ під кl 
нець11130року.Днк30;шnиІІ1930роиу•іІІбуnосJІ в Віиніпеrу ..елкне 
nротеетаціііне віче з nрІІао~· :шсуду nольським судом у Льаові !'G
w•иa Біди l iioro Т(ІМрншів 3 УВО. Віче підготомкпи маііже всі укра
Інські ор.,.иі:шцІІ міста Вінніпеrу іі околиці, а між ними сильно 110 
адІІ~НОСТ>І аі~а ІІри~ннІІЛиск жінІ<Н з ор.,.нізаці/1 "Какці/Ісьне УкР&· 
Інсьне Жіноче Томрист110" та "Товарист110 Ім. Лtti Укр~~Тнкп". Одмим 
3 ГОJІОВНИХ ПJ>ОМОІЩіВ буnа nізніша ~illbHII ІІіJІЧІІ.& QУК, Свrенік С..Т
НИК. Як по;~а~ ~аtопнс "КанІІJІіііеькн/1 Фармер" з дати 30 ЛІІІІКІІ 1930 
року. n ·•.,.РJІчІІіі 3/ІЗИВ -.рушив ;>.о rлнбннп всіх npnoнRX і ВИІСJІК 

и•вуиихrордlстьнатакихоборонцівукраІнськоrоиароду,кксу:tже
нl вnроц""і чпени "УкрвінськоІ Вііісько110Т Ор.,.нізаціІ". 

ДІІJІ 30 nнeronaдa 11130 року Т-ао "Канці/Іеько- УираІис•не 

Жіr.оцт110" ккого членнІ! nІзніше • бlпмuостІ зна/Іwпис.оr • лаnа.х 
ОУК :юр.,.мізумпо масове жіноче вІ~с длк nJ!O'fЄCТ)' прот11 поль
ських знущань над украінськІІмІІ жlнм.ами /1 дln.ми в часі "пацкфі-

" 



О<аЦі\". Побіч у><р&fНСЬКІІХ бесІ.цкІЩh llj)OitOUI&JШ теж Л~ІІ.СТІІІJ!КЦі 
аиrnІАськоrо жіиоцтаа. Як а!.цnов!.ць на nо.nьськиА терор, sібракі на 
-rowy аічі украІиськІ жінки в числ! nонад тиса•у, СХUJІІІJІИ. щоб :sa· 
wісn.n~ихтелеrрамі3І."ВзакуnитІІза.~ібранІrроші3брою 
А аwуиіцію дл.а "'Укро.ІиськоІ ВіАСЬJ<ОІОО\ Орrаиі:sаціІ" І тим ІІ.ІТИ ІА 
зwоrучІІНИОІІ>ІСТУІІІІТИвобороніукраІнськихжІноиІдІтеА. 

На !Юрrаиі:юваному ОУК вічі в ~::Дмоитоиі дна 2·1 жовтиа 1937 
року внстуnІІJІи ось такі жінки з рефератаwн: !анна Пуцеиrепо 
Жінки а нацІон&JІьно-ttо.nіntчиоwу житті. Анна Kpawap ЖінО<а 
ІІІ>І380./!ЬИКХ3маrанн"х і tt!.цnіJІьних акці11х, Рожа Дровнак (КоМJІь
ська) - За~;~аннІІ иаціои&JІістки nip_ теnерішню пору. Вже 3 само! 
тематкк11 рефератів катому і багатьох інших tю;~ібних аічах бачимо. 

а .. комуиаnрамі ІwламобіJІі:sаціажіиодтu.иадоnомогу Украіні І,.ку 
.елоrку ро.n:ю а тому aiдorpa.na ··орn.ніхцІ" УкраІнои Канаі{ІІ Ім 

о" • ..., ваи.ро.б"'. 

Коли nо.nІоСьиа !ІJ!а.ц& ~а'аЗІJІа в І'а.пичинІ тоаарнсnо ""Союз 
УкраІнок"'. ""Орrаиі:sаціа Уиро.іиои КАици" ue зааж&JІа на н, що 
"Сою:. Укро.Інок"' ке uо;~.нв у орбіту р_U.ниа уираІис~о~~оrо иаціон&JІі· 

сnr-.ноrоруху,о;~н<>СТІАносrаиуJІа а обороні тіd3&С.ІІу"'екоІуираІк
ськоІ жіно•оІ орn.ні:sаціІ. що wиrюио no саІті ро3Нес.>ІІ ;,.·,. украІк
с~иоІ .. інки. По цІпіІі Камці :юрrані:юваио ин.."'і<у маніфестtщіііккх 
ВІЧ 3 llpo-re<:YaMII про-nо Ш)/tІоСЬКОf СІІІОІЮ.nі. МІЙЖе Ht буJЮ МіС!W&О
СТ"Н, иудиСlІr&JІ& СІООІІІ ІЩІІКfЮМ 0УК.Аtб нев]Абуто ІІрон<:ТІІПіАкоrо 
аіча.Ізиоау)І.JІа nрш<.ІІ.оду тіJІьии на.еяох такі аіча: а Виидсор ТІ!<" 
1 серnиа 1938 року. llt nроХОІІ.ІtІJІи ч.nекиtt ОУК ІОJІІJІ К. ЯІ<>р<:ьиа 
іЛанчу><.вТорон-rо ~nані,.Савчуи,тааСодбуриднІІ7се])ІІнІІ 
1938року.деnромоІІ.ІtалкСвІ'І'ніаСктникІавториацккрІІАКіа. 

Не буде а -rому ані caxoxвaJtьбtt аиІ nересади. КОJІи скажемо. що 
:юрrаиі:юваие • ОУК жіноцтво ~уАно СТ"QІІJІО на сторож! npas укро.Ін 
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ськоrо кароду і корксnючu з >ІОЖJШІІОС1"н сІЮ(Іідкоrо вис.пову ду>Іок 
на ІІільніА квкадіАськііІ :>О'>ІЛі неІ'ІІІі.но ptnr')'IJ8.J10 у фор10! віч І про. 
теетних зборів скрі~ та>І, де це >~оrло nnкilnt з no"enuoю sвІ'ІІJ>ьнііІ 
украІиськііІ ІЮJІітичкіА акціІ в світі. УкраіиськІ жІнки вважа;ш це 
С80!10 обо•'х~ко>І супроти украІкськоrо наро.'\f, і по нв/Ік;~ащо>Іу сю
>ІуакакиііІрозу>Ііииіцс/Іобоа'к::окчесно/ІсумліииовкиоиуІJ8.J1и. 

ІкетіJ!ькивса>ІІІІКамаді.Ктшвсусіднііін<~аіні,Злуче><нхДср. 
жакх ШмічиоІ А>ІеJ)>Іки, ><&UJi nосестри nідносІUІи с•ііІ ronoc в обо.. 
ронІ УкраІНИ, :І.ВІІЖ;Щ ДО !І!ІХ ;J;OJIYЧBl!IШI QУК, ВІІСНl!RЮЧ!І ТУДИ С80!Х 

;о;е.nеrаток,щобсnІв)·частювті/івиціІ'·'д""оиструмтидуховусдність 
украІкськоrо жіноцтІІІІ Ноюrо Світу. МаіІже ке буnо тюку без тако! 

сnі.nькоі wа><ІфестаціІ жі11оцтва обидrох краІн, зІ'ІІдвАwо між ікшк· 

""· що на конrрес у Нью Порку 1935 року ІшІздІUІІІ тодішк~ орІ'ІІкі
заторка ОУК. Рожа ді"'""~и (HoiJ8.J1ІotЬJ<a) і ""nерішиа ronol!a Цеи
трал~коІ Уnрави ОУН, СтеnаІІі~ Савчук. ка 313,1,і "УкрвіІІськоrо Зо
лоrоrо Хреста" А>ІЄJШИИ 11 воеuесиі 1938 )ЮКУ репрt;,о,итуІІІІl!В ОУН Ма· 
рІ" Васи.nеиио 3 Содбури, а на 31зді ОДВУ пітом 1939 рокуделегат
ною від ОУН була Анна Зелена 

"Орn.иіsвці,. УкраІнок КакадІІ і>І. Опьrн Васат~аб" з уааrоюста
внласк до жіночоІ nреск. С..ОІ "-"ВСНІ орrаІІІsвці/інІ nотреби ЗАсnоко
ЮВ8.JІІ.ІЮНВnрnІІО>ІО•і"НоІЮrоШлкху"ІвженаІІС\>ШОІОУ:І.ВСіданні 
Цснтра.пькоІ УnраВІ• ОУК ІШрІшеио 3ВІІСС1'и так сталу жіночу сто
рінку. Ми ~нас>~о, що nept/IШJІa 80иа воепику еІЮJІюцію І зrодок уже 
ttіСJІІІдрfr'ОІСВіТ'О801ВіАІІк,ntре1'1ЮJ'ИЛВСІІІІ>ІЇСІІЧИІ!К"ЖіНОЧИАСвіт", 
ЩО ИИ>І cJ!ytttKO >ІОЖе nІ!ШВТИС" наша О]'І'ІІКІЗАЦІІІ. 

Не об>Іежуючиск до т-оrо. ОУК бу.па тоі ду>ІКІІ, шо кожен часо
nис длІІ сnрав ук~Інс~ноrо жіиОІ!ТU, ІІкщо тІлІони с-rоІть ,.;., на нв
ІІіоІІальніА nлІІ'Тфорwі, :;oacnyroцc на ІІідтрІІмиу. l'е:sерІІуаруираІк-

З вІоо .о;е np&•o .,....,..., Локхцо._., о\. З.~о•& (Ао~«••._. ОУКJ, to_....., Но· 
kp,".,o..",І_.,r,..,Nanoocooa,r,.p••· 

" 



cwcon> жіноцпа • с•іті велнче~ннІІ, а тіJІwсн ~~~~,.. loro •&<:n~н& 
llpLIUOC 8 c..,J:o; Орт&Ні.ооАНи:< J)JIJIU. 3аЦ&ІІНІІМ ж!но.оf Пре<:Н -
&ІСТІІ8і.:І)'АТІІ}'І<рІІіНСWСК>rЖіНОК!буІ\JІТІІ8НК:<О>Ю'І'УдООрf'&НіЮНОt'О 
ЖІІТТІІ. ЦеМЖІП'\оУ itm!pe<:l ціJІоfукр&І~еькоf н&ц!ІІ тому Ц.ІІІ Cllp&U 
не ІКІГJІ& б~'ТІІ бо.І'і.:І,ужа А>ІІІ ОУК. Вже на П. КраІІо&ІіІ Кокферекціt 
ОУК у Cl.c,..rylli в лиnні 1936 року вкие«ио plwtккa uоко•уАти 
укр&Інео.кІІХ жіRок до '<ІП'&НИІІ мІо•чнн,.. "Жlно•а ДОІІJІ", що lloro 
редІІГуВаJІа • КОJЮмиІ rюкіІІн• аже c..oroJU~l ~кІор,.. украівоького 

жіно•оrо ру:о;у Олен• Кисіле.и .... n """''""' "" OIIO'<t noмlщyu.nк 
на нашііІ сторінці, • Відділ•• ОУК аи.:~ано ІІОРУ•~кна :sбнІ)*ТІІ "~P"JI.· 
nлати на цеІІ журнал. Теж lнwi украІнсwсJ жJно•І журка.nи, що ...,. 
:<ОІІ;Ми • ГапичІІиі, "" ос• "НОА Хата" l "Жінка" буnи преJІ.І<е"І'ОІ< 
уапо й :"щікамеииІІ чnекок ОУК На жаnь, не буJІО можностІ! ІІ'ТРН· 
му11атн коктакту ~ жіночою прееою к иамн'прІІисьи!А УираІиі, 
а ~рештою Ц.ІІІ пре<:а мусіпамати •ирuнні\ парт!Аио-комунІсrичиІІіІ 

напрам!кебуJІа•иаІООмвіпьиоІJІ.УМИІІУКfІ&Інсьиоrожlко<<ТВа. 
Хто wir бути ближчий "Opf'&иi:u.цli УираІнои Какади Ім. O;,ьrn 

Бас•раб",акпередо&і діачкн украІкс•коrожіночоrоруху, а • першу 
чсрrууиІ)*іксwсі письмекккці!Томуве.. щоаІдносиnосадожнвучкхі 

пок,і\нихужеукраІиськкхписьмснниць,висум.nосаІІаоднезпсршюr 
мІоцо. у А)ІІnьності ОУК. На 11. Кrайоа!й КокфереипіІ ОУК сх.апеко 
Іі)І.КрІtТІІ жіио•у сторІнку ІІІІІІ пера унраТиських суспільних JІ.ІІІ•Ок 

l письмеииицо. no:u. Каи8JІ.ОЮ n. рІшено ~10ериутиса до """ ~ про:<ан· 
НJІМДОПНСУUТІІДОЖіІІОЧОІСТОріІІJ<ІІ8"НО80 .. уШnJІ:tу"[:.,"r'[снІІТІІ 
•той сnосібІt)'Хоокй з•'а:юи з уираІисh><Н>< жlноцт80"' Кака.ІІП. А к!JІь. 
ка мlСІІціа nізніш~, в жовтні 1936 року, :u.початкоuио в "Новому 
ШnІІХоІІі" аідділбіоrрафій оJІ&аних і з.а<.~~уженнх У><р&ІксwсІІ:< жінок 
та :оапроwево до 1:< ма,;<ж~кна nнс .... енкииа Олександра Луго80rо. 

Ко.,иукраІнииІІСІоОrосаітасАJ<ТНу.....,н:Ю.річчІІJІІТО!ратурмоtnраці 
ОnьrnКобn.nаноьиоІ - дн•28•ераиІІ1938року, неОС'rа.ІІІІСJІІІО38JІ.)' 
і ОУК. ВіАміТІІJІа цю nодію у ІІСіх С801:< BI.U.ina:<, nеро!..ма :обіриу 
"'іжо..,І,.ичnениа,.иn.внспапа)І.оtuтиоІІОf'ОКом!~наюаіnеА· 
ККЙда]Ід,.ІІІІПІІСWІеННUЦ[. 

ОУК nричкнІUІ&сІІ ТО!ж 11.0 ан><упnекиа дому ЛесІ У><раІиии, На 

сторінці ОУК а "Но80"'У Шпцу'' 3 .111111 26 жоІІ'Т"" 1937 JIOIIY по"'і· 
щено nкиА :U.ІUІІІ><: 

~~ ноамоаt"'о"у •нс..оі "Ноооі Хоти~,"'" мооттіао ао о..: о І'іаноrо l'lp.oo, 
аооонко и ... но ао oaoro уороін:>.ооrоаіноцтоо, .,о6 оомо npoo•••••oc• 
сооU..н аото.а"к """У""""аім ношоіио•бІ .... ..,оіn-он, Лкі Уорttінон,пt<> 
оосто><ооннаноnро•"'"·n'"ц .. ,оо..,..уооо5оооn-М&&'Т>ІЛ-Уороіноо 
І .. амеоно ..оі тоороо, ...,;.., у е<оаІ !'loooa•"'•-Y оооо l'loooo но 8о~ноі. 

~:::;:"~~.:;":"ц~~~.v~:::~.":,"р,::.,:'"о;,::, ";:;-:" .:~.: .. :v~:: .. ; ';:.' 
........ осі Ві .. іон ОУ!'., о'""""' інші '"'"о•і тооо~кстм, rоаооко ті, .,о 
носоn ім'о Лесі Уороі"""· ''""""""'""" ..оімм аотоо><м оо о~:у Uонтра.о>.. 
ноі Уnроон ОУ!"." 

ПожеfІІ'ен зібрано, дім ВІІК)'WІtНО і а тому значку часrину ціни 
,..куnу МОЖІІJІІ каша Ор,..ніз.ц!ІІ. 

Ще • часі, ІЮJІІІ nі>ніші чnекк11 ОУК nрацюu.пи в "Жіночих То
uристuх" l "дl..,чих Відділа:<" nри Гyfii'KU "У><])аІнськоІ Стрілець. 
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ко! Громuи". nonpu opl'ai!WцlAкy І "•роо,..n<ІІІУ яl..."~иіо:n. ~н•чІІJ 
•иnu~y сиоrо •~tY а\:\Аа-.JІи .окн 118 те, що ~rояом СТаJІО 'містои 
npoщl • "УкраІнс~кому ЗоJюrому Xptnl", Сю:uо "~"'""'" • ntptUJ 
•tрrуеоомl,..рмlкурс:ІІАОІ)RКі3.ац(имfАІІ•КоfАООО~АJІІІNІАбуr
ІІІо01у><раІис""ОІ8рмІІ. 

Замалобу..Юбкілwоомит!JшuорІUІ.камн:u"а,UnоІоСІОтуnрацJО. 
ЩО П 8НКОІІ88 "Ук~Імс~киІ 3o..wnoti Хрес'І'" Q СІМОТО nо .. тку ».· 
Іс:ну .. кнІІ. Т!І cn~.J npиtU'Itllll ОІІрtМІІ етtтrІІ, помІще~8 ИІІ Іншо. 
му мІ<:ці IIIIWOro :ІбlрІІКІІІІ. 

~":J·: ~~.~.~,~-~~. 11~ 

~\.~~ ,.; 
A%4~;,.-t-. ц1'' 

$;--.... ~ .. 1,,17~"7'1""'" :г···::·""• 
.-f.r(-J '""t•f•a•IA -"'"'' ~ O<"f ~~І'tООН"м j .. f, "-'/'·,"Ао 
'fAJ•'• j19;к"'"•" """7'' ..... (l.-~ru. :и."/~,""';~· 
л" ....... ,(.r"'~""'"J-~<·/1-v ... ~:t~ ·.t 1 1' 
я:J<~~.'!"'" ·""''' /,./ -''11'''! 6fl(} 'J·""'":(· 
І '1'7"'" "t·,·· '"t" t., .. ,.. ... !'"" r .... -. 

...... "1""'1'"'"' .. ··• ,1""-'.'1"/""'"'~,._",.. .. -&.,"""J"_· 
~· · " .... ,. •• ~""" .. .? ~~<r ...... '~" ....... ,.?.···-~· ~-;r .. 'І. 

:~:~!;:;,~:~::::_f::~.::~:.~~;~:~: .. 
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'J*•·f.- • ...... ··'1:r··•&o-.r ·J·--t· .... ~~ .. .:...... 

'!:::,~::~:· .. :~::::.- -~-:;;;4 :;:.:::~::·:!.~ 
.',,;::?:.~:::·:.~::.·:: =~~:·_'"'' .щ .. ,· m ~· .. у-· 

7ii·• "'J~'"'1"''7.t.." .. L .. : ... '''~"!·~--·· ?••""'""'"...__ 
n<f~••r&.y.t..,І,,., 7~ ,.,,,.- ''/''/•~• .. ""'/"'/' ,·,,._,..-;_..,, 
..... -'-·-· f'"'l'"-JJ7''""'• .-.,"'1···-
~ин..,у j ,.,--.. .., ,~- '"'"/"._..,:_v ~1'"''1• !-~~ j•H7, 

А (!}~....,, ....... 11"'"-"•<t•, .N-o~І«k4,......_,...,_,../,~',..,.,.......,.._ 
1#"'7 1'1 ' ~'-' ,·J .. , ...... (],щ .д, • ._r/~"' 

./1щ~ . lfj..,.., -'J'-'tt••· .('f-пr-·· rtr-y>•: 

Вс• ц• апнка ПріІ.Ц8 anac• 3 ""РІІе~ним ~"~'"'""" І не ;viii 
~pen~~нoro аироб.пеин8, тІл•км ni;~~ кутом nракmчноrо 38<:1'00УАН· 
""а не;ІІ&JІекІА аже може аІАнІ. про що .. торнn!1"ко :ІІUІаІUІа '"Opn· 
иІи.цІ• УкраІнон Кана.:tи ім. 0/ІІ>ПІ Басараб" уепмн c80d ro,o;lwнo.ot 
I"OJIO&JI, Марі! Гу11•А, а етаnІ '"І;ІІІм кuусtрІч по;•.І•м" у "Новому 
Ш....хуи3JІ.Н813бере::«81rо9роІ<у,маrц:рt;І;О)Ікіtраrt)І.іІКарпІТ'С1>КОІ 
УхраІнu: 

" ... Дру ..................... ККОМ,ІІООІО<'ОПООМКНаnо~касо6оо 
уор&імсо.ооеміtрщ,.,о><>о~моуоро.tмс:r..J .. ім .... -ц••-•••n""'""; .. ,., 
ІІЮ6J•f1'ііnо.ребумом,...,•мі!ороn6оnі-неnс:о .. • Тому"""уао"о•
•••ооо .. орrіаоn_,.,. ... ..,.nро.ц>О,..•>Ор<о•І>ромкоnі .. Wі•іоу•ро 
\...,....,; ••-о•росооо; ••ціі nрм кіа 8W>••• ОУІІ-. 

Копко Jct()pil оборкуJІІІС>І ІмаІ<Wе А украІнки Какuк не мослн 
•Імаn кабуrоrо ~•анк• 11.1. курсu. "Перnюі Помо"І" украІис•кнм 
_ ..... ,.. 'Іасt>окно аикорІІсtІ.ІІН .._"кк це пі3и!ше а "КанцІАtьксому Чер
.оному Xptctl'". Та ИІА1'"0./ЮВКіШе - ІІОИК 1"01'081 були ВІUІасt>І 8СІО 
евою дуwу • безnосерt.:~ню поміч rnм, що :ІброАкою рукою піШJІИ на 
вороrіа УкраІкк J н Іколи не ж&JІІлн антраченоrо ка те часу, бо хоч 
І ке;~~оwлос• nослужмrn Украіні аП "''Іервоно"у Xpectl'". :sате доаrІ 
rо:~,нии nідг-отовк 110 тоІ служби прнн.,.,пн ще;ІІрt жикво а nОСІUІекіА 
nрацІ украІнс•коrо жіноцти ка кіх ;~~Іл•кках доnомОПІ Рідкому 
Кра~аі. 
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У'І&сn.жікок у:.бірках ка rюліrичких в'•зкі.о. і ка інм.лід!а y><J*· 
!нськоІ виз80ЛьиоІ аіііки <:JІrac самих початків орrаиізоuиоrо жкnІІ 
в J*M&X "УкраінськоІ СтрілецькоІ Громцк". Переrnц.о.ІQЧИ р!чкккк 
"Сурми", орrану "УкраІноhкоІ Віііоько801 Орrані:u.цlГ', ми (Іаqнме>, 

що Відділк УСГ • Какаді склца.лн nоuжні суми н.о. боііо-r .о.кц!К> 
УВО. Те с.о.ме мnжк.о. ск.о.:u.ти про "Комітет Обороки УкраІисо.км По. 
nttичинх В'ІІзків" з ociдt<OJO у Вікиіnеrу. Т.о. ледве qк sдоrад.о.єnе.~~ 
xro, скільхи n)*Ці .."ОЖІtЛК а ті збірки украІисhкі жІккк. Не 'Іільии 

с.о.мі ""'"" скла.ц.о.лн с801 м.о.омі nожертак q~рез квсу Від;І.ілІв УСГ, 
в Іхніх руках переважне> cnnqнм.na ціла ~хні•н.о. сторіик.о. 36Ірхе>801 
а.кціІ: rrереІКІДжеикІІ збірок и.о. aiq.o.x, зборах, різких тоuркоьхкх ім· 
!!pe:U.X, організуванни ч.о.ііких вечорів І різких прніікІІт~ з npиxe>.QGм 
и.о. "УкраІиоhку Вііісьхе>ву Орrаніз.о.ціК>" і и.о. "БoiiGBQ I ФоКА", nолі· 
тичних а'11змів чк іиаалі;І.ів. тиха, неnоІ<іrи.о., жt])t'Вtии.о., мурамкк.о. 
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nраЦІІ, що /ІІЩІа тА фІр10ою "УнраІнськоІ ~ілеu.ькоІ І)>о!О8АМ" і не 
лнша.о:аnособІс.пІАуАJІа cain, крім анутрІШІІ"ОІ'ОUАОІОJІеннJІ жі· 
НОК]ПО'І)'ТТJІJІНКОІІаІШJІО(\оJІ'JІЗІQС}'ІІроn!С-і&І.n.КіJІЩНІІН. 

На біІІІ>Ш)' СkІЛЮ niA CDOi!O масІІІІ!О і!Оенек !)031'0ІІН)'ІІа 0УК U· 
JІІІТІ'nІану ІkІІ.іЮ п:м .. ,o,pyrol саітоІІОІ ві/Інк. Ко.пн н.аспlпи ві""""· 
що • еароnсАськ"" краІнах, а rwooaм~ а Ні ... еччнні А А8СТІ>Іі, :u<aA: 
ІЩІИСJІСОТНіnоСJІЧ}'І<раіНЦ]ІІ,уУокаЧІ83·11!АЧЄрІІОН01'01'ерор)',ІІСІ 
ухраІнцІ В ІЬНJ.ІІ.і І З.ЦА ЗО.JІет)'ШН/ІІІСJІ, ЩО(\ ор ... нізувати ІJІ АОІІО-
1001')'. ПІЩІО ЦС pJЗHIIJIH ШЛJІJІ&)Ш ІІОJІіТUЧІІНJІИ ЧЄре::> іІІтер ... нціІ 
вапЬJІнтсьноІмаІ{И, nоwічхарчаош А О;ІJІnмн че~~з(Ііркн ее~;~ 
украінсьноІ rромuи. Т)'т на чо.по внсунулнсJІ жі11очІ ор,..нізаціІ, 
а між ними на 11epwe місце ОУК Снільнн серця, схільин ІІJІІЩі ~руд,v 
І rрошсА аложено о ~у акцію ис місце в ціА cп:rri про це I'OIIOJIII· 

ти. Поошwо ~~<:Іх .зо.скІ!ІІХ rоочаруuнь, шо nркнеслн nерші ~устрічі 
братівІсестерзО(ІкдІІОхнонnонеІІтів,віміленкхвід~JІОDf'ІІМча· 
оом!да;rекнмпJІОС'Т(Іром uмірутоrо,JІкІІJІнвечас,це:u.бум.стьса 

щора3 бІ.nьше, аеІ рІ~н>щі "8>І]ІіІ><ЮЮТLСJІ, а на завжди останетьс• саіт· 
.na еторінКJ> дО(Іро;ІіАноІ амці! ОУК, що П nс~вела 110на чи то у мас· 
нокуімсниІчнвnо]>ОЗУІ<ІннІзооеунJ'ІінсьнuмІІустанова><нвКа 
Иа;Іі "Комітетом УкраІнцІв Ка11r.ди" І "Фондом Дooowont УмраІн· 
ців У.анад11", JІМОІ'О 80На буnа від nо~атхіа rарJІ~Ою nponarc&I'Qpкoю 

ПостІАну фінансову дonowory ВІІЗВОJJьн~м 3ІІ&І'І.І!НJІМ УкраІни 
"""" 3 Канади орrанІац!JІ "УмраІно~ки/і ВнзІЮJІьн~А Ф<>ІІА", tюnyJІJІP· 
но звана "ОдноцсІІТОDІІW Фомоw". Вж" з nочв~иом 1930·их років ч.1СИ· 
мм "ЖІночих Товариств" при УСІ' капи пушІUІ "&oAo110ro Фuнду 
УВО" і nри иожнІА ивrоді nер<>ІІОДІ!JІ.ІІ збірки ,.._ ту ціль. Від самих 
иочатнів П :u.ІскуваикJІ ОУК ІІк иаІ\т(:ІІJІішими моuwн заІUІнк...,а 
СІІОІ>< ч~нок .о.опомаrа<>< nизвольt:оJІуФоидоаі в Aoro nраці і навіn. 
нможнпв ~• ИІІ>< статутоr.ІІАобоа'азон у ті/І справі. Жік><НJІО(Іровіль· 
но оnодаткуu..nн себе в КОJ:нсть Виз8011hІІоrо Фонду, а навіть омремі 
ВіАділи QYK КНJІВІІИ co(lj АІІЄМИО DIIЗOJI, ><ТО більше rроше/1 fJ]ІІІД(\аЄ 
1',1111 8нЗВОЛЬИОІ'О ФонД)'. ВJдді>І Q~'K 8 €;t.мОНТОкі ДНJІ ]9 >ІІІСТОfІІ!АВ 
1~ рону виз•• на змаrвннJІ .оі інші Ві.мlпи ОУК у ціліА Канці. 

Пi3111ru~. нG>Іи аж" nря ОУК оформкІІСJІ ''УкраІнсwuоА Зо.о.,.,..", 
Х!Ж"Т", ПоспJЮ мекаче rnxe nоро:.умІинJІ поміж ЦентралhНОЮ Ynpa· 
11010 ОУК І КроаІоuм Комітетом УВФ. Цсіі останніА пе~ІІОдив ono. 
даткуааинJІодккмцснтомJІеиІІоаідко>І<ноІособнукраІие>окоrопо. 
коJІжеинJІ ~ оrетою фІнаноо801 підrримІІИ ""~~ьннк 3Wаnнив ... а на 
те~кі ОУН ]10(\нnа це ЦеНТ))&ІІьна Управа у порозумінні з КраL:>вим 
КокІ~м УВФ І ~рез саіА фонд УЗХ доnов"JІла ту анцію безпосе
~диJмn д""ОІІО,..>ІІІ ЛІО:ІJІІІ, що а тоІ\ чи іншнА с<юсіб брали )"'Зсn. 
YBII380JibHil\(lopoтo.6J, 

Може не бу nо б в]JІ ре'Іі подвти ІІа u.ьowy місці приІUІаАОІІО, "" 
п~дст•м•nасJІ справа збірок иа різні nотреби РіJІноrо Краю ..q>e· 
сіzио в ВІдділах ОУК на місцнх. Беремо д;>ІІ h]:нклцу о;~.нн з се~д· 
и!JІ БідцІлів ОУК. не по;u.юч11 Aoro назви, шоб не бути змушеннw 
доnовнпк Інформаці/І даНИJІІІ 3 ікшкх ВідАілІв, чс~з бран місца. 
Отже за один діловнА рІк цсІі ВіМіІІ ОУК ІІ]ІІІАбав з різних збірок 
суму$972.07іJІСФ:ІіnивПтаи: 
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ltopnoтa.~• У~JМІімо Мі:ц••• Рі.ом• ш~о•о 

::о~.О~:.С':':~і.о~::; КJМІІО ~~~:~ H~~;:~u~.:~ .. Ді" 
оннуnдсмуЛосіУ•роім•м 171." 

~:f:.о;~·:о::";зх ~~::~ 

sт.оо 
19.1S 

ОтжезиrаJІ~оноІз6ІрковоісуІОн$972.01вндакокаnотJІебu.зв"JІ · 
ині з РідикмКраєм $742.00.о.6о76'<, анамісце.і, кокціАс~око
ум):аінс""І. $229.1Іа6о24с;,зкачктьтркчет,....ртізі6ранкхrро
wеА зужито на пот~и Рідиоrо Краю. 

KOJtк пОВіJІв ві-rер ВОJІІ над Срібною ЗеІ<ЛЄЮ, укро.Ікці К..кадк 
в короткому часі зібрапк поаажну rpoweвy СУ"У на допомогу дер
жавному будівничтву Карnатс~окоІ Украіни. Саооозрооуміло, wo пе~д 
у тому r..no та ІнЩіnоро10 у доnомоrові/1 вкцІІ аметупало '"Украін
сьме НоІtіона.n~оие Об"сднакна"', а в nвр! з ним і "Орn~ніиціІf Укра

Ікон Канади""."" одна з Aoro БJmтн!х Орr.о.кізаціА. так було скрізь 
до часу. доки ке иал.о.лн на Карnа-rеьку Украіну ма.ц•ри. Ко.nк вона 
вn.o.na під удараІІк .oporia, ~оч ПJ>ОТЄСТК.О. .о.ощід роо.rорілос• до даако 
кевкдоккх роо.11ірІв. то ке ж вІдчу...."О<:ІІ. що Ікwі орr.о.нІиціІ. правда, 
з ж.о.пе11. уважаюn. wpaey Карnа-rеькоІ Украіни и проnащу І rюВОJІі 

вctrraooт""" до буденних союІх сnрав. 3a-re ОУК невпинно продовжу~ 
мобілізувати украікську п):Н.ІІІОдиу оnінІю довмОJtа спtmвк Карпат. 
ськоі Украінк і • оrл><ді пр8-Ці ОУК, nоІІіщеному в '" НоІЮму Шлкху'" 

здка3квітнJІІ939ронуч..т.о.смотак: 

""В<:і ноші •••• .... .оо•JU<6кмн душі >ооруwакі остомкІмн nодіоми •• Кор· 
.. ок••іІt У•JМІікі, то, ••б&•ммооо .. Ідо .. ~•м• ynpu, о<»он но nс ... оот• мо 
.оу<:і, •~• ко•nо~м, o~pin~••o•r>. соооо npouК> nijl """'""" оr••до" j оір••• 
уnо~коrу.У<сохr.ро-rостмн••і•ахnро-rидм•оrоноnо.оумах•рі•••Кар· 
о.,-а.оуУ•JМІікуВі.uі•кОУІ'іо>•JОКмОСОоуу•ОС"Т>о.То•с~о~хо•іn•раохоn. 
>6ІрАкноnомі•І\арnа,...•ійУ•роікі-. 

Бо хо~ -repii"J()plю Карnатс..,.оІ Украіни :...Ако оюрпr. але не ~ка
nітулюва.оП УІ'"д !далІбороласв в партиикці rероАська К•рпатська 
Січ. Всі Відділи ОУК nризна~ІtЛН дохіІІ :ю збірок у ~асі Ура.ІUЩіАиоrо 
СnІлЬJІоrоС....ченоrотоrорокунадопомоrу Карnаr<:~кіІ УкраІ•J і ви· 
далк дорученнn. щоб на ту са10у ціл~ пішли теж приходи :ю Сuта 

Матері. 

С.ОІ sавданни ОУК ще не .оааж.о.є ииІнчсникк. До~~.~> у><раІнськu/1 
карІдксст.кеrосподаремка8.11аСніАс..:>ТА:осІ<ЛІ,донккеsаt•Аевін 
'"у народів ВОJІЬККХ копі"". ТІК довrо не 110~ nрипинити ОУК ci!Od 
ДОПоJІООМІУкраJкіІпродОІІЖ&ТНІІЄПtІUt,1ІКТLЛJ.J<ИНа"І"ебудутьДОUОо 
ПJІТІІ П сКJІИ. Ніколи не перестаке .она пІкавктuсІІ дОJtею украІн· 

ськоrокародукада.лекіААоrоБаnківщині.серцеЛsавждибудеІід
нрнте на кожинА rолос Украіни і рука П ивжди !Іростдrнена до тих 
браtІІ j сестер. ЩО НЄВІ1ІІКНО і ПО":"ІІКЧ~СНО ЗМВr.о.ІОТЬ<:В :1& IIQJ\Ю С801"0 

::~~;..т~; =:~~~~;~~:...~:~~="~а.:"І};;:,.; .. :~:;~;~;~ .. ~".~: 
~:=~Іт;...~і п;:~и:.:~~ьки,;:, ~ ~":~~=, т::е~"=ЇІІос;р;с1а.nТ:м~~:~: 
уеохнеправнЦІІІОПХ.lнехаАвJккпрнсоккемсиідопіІІнеб!нн11'". 

во 



ІІІ . 

Xa.щcmj:\u. nооі~м 

СОФІЯ ПРОЦІВ 

!:Ікраїнс::ьк"А Зonoтttti Хрес::т 

, ~ДІІШІ З НJ.ЙІ'(ІJІ:ОІtН]Ш"" :1&11,1RIIh "Qpr:o.-
Hi3&ЦІf Ук~tнок Кан.ІJІ.ІІ ім. 0.ІІМ'11 Басараб" 
ві,цеаwоrопочаткуІf».ісиуванн,._ін.о.віть 
пе~дти>І,кмижіно~іуираІнС1>ХІrо"..рист.,. 
небуІІНЩеІJІуЧСНІІІОДКУПіJІ.СПіJІЬНОJОЦен
траJІСЮ-6улонестиПQ>Іі'ІRИ:цІ()J[hІІІІМ3>1а· 

nокнам Украіни. Дonowon. ц11 /ІШJ:Іа рі~""''" 
ШJІІІХ&WИі~минайnсршечерез"УІ<ра
ІкськуВіАсЬJСовуОрrакі,..ціоо",а nоті,. через 
"Орrакізацію УираІнсьхкх На.ціонLІІістів". 

АnеІОІІСедужескоро ІІНJІtІИУ.ІІ&ІtУМІ(.І.,ЩО 
кемnежно •іА фіиаисовоІ допомо"" 3бірками 
тапWІіткчкоІікоральнnІчерез><асові віч• 

іпроnаrандууираІнськоІвизІЮJІьноІсІІравксереднаціокцьиоІукра
ІнськоІ спількми в Каиці доконче потрібно nоста8И'І'к дonoworony 
акцію в ціnком іншііі nлощині. ІшлосJІ про ""· щоб не ЗІІ'ІІауваТ11 П з 
потребамuквІUІі,n.кІІктоrо вимаІ"&JІаuатуrа реоолооціІІ.uоІдіІв 
Украіні, тільІ<К що6 nрнду>Іатн <:Тa.Jty 11 фор>Іу А надати ІА о.цмн на
ПJ>ІІІІ, & З дpyroro боку, щоб ВіJІJІо>Ві/ІНП ПjJIIf"OТDIUIIITH "..",". ЧJІеКо>К 
іnрНХНJІЬННЦЬ/ІП>ІПW~Кту,КО.ПИТреб&б)';!Іе)\&ТНІ!Є 1'і.ПЬІ<Н ~)'В 
обір11і,а.пе А особкето ооспішити на пnwi~ Украіні в >IDW""Ii, кмк рі
wатнсJІбудеПІІО.Па наnо.пі бою. 

Це nитанн• rлкбокn ІЮрушилп ~JЩІІ чількіщнх ..... екон ОУК і "" 
схо;utлпз;!І~Кнпrоnпрцкуз&сідаиь 1\енч)алькоІ УnраІІН і З1ціа Ор. 

rаиі .. ціІ. В;!Ікснусі.,.,.іжеnбою. в І)О;І>ІОІІ&х з nре;~стаакІІкаwк иацІо 
калісти~ннх уІІраінсьнкхпрrанізаціА в Украіні, що nриіЗ.:О.ІUІК з аі;Іаі· 
дниамк дn Какцк. в заі;Іом..rениах про к&С!'J)Оі рцовоrо члекстu. 
а BiJui_U.ц ОУК щораз вкразні111е аиJІІUІІUІ&еІІ думка, щn наАкращпю 
ро:uо'азкою тіd справи буде <>екуваnо при "Організаціі Украікон Ка
нади iw. Оnьrи Васараб" "УкраіІІськкА Червони/І Хрест". В рамц 

тіdrуwамІтаркоІорrакізаціІ, що ісІІусвусіх краінахі а усіх народів, 

бувп б иаАнраще, иаАзру~иlwе і каА...,rідиІwе пос:т&аитн 1 """"""" 
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nepe80Д)ml дonoмornay акцtоо аи:uQJІьиим sмаrаин•м УкраІии а иож

НІ>'І&енкхІхніхІІИJІІW<іріаиочасиоnідrnтовІІ...,t"ВВІІtuКМопІІ своіх 
uасккх ~.nекок, а srnдoм І прихильниць ІІJІЗВОІ>ЬИОІ боротьби уираІк· 
сW<Огоиарор,у,до.,іхдіп.о.и<»<червокохре<:ю>ІпрацІ 

На nереJІОІІ! 1936.1937 років ц.о. справа виАшпа вже :оо стадіі 
ІJ.ИСКусіІ, !иформацііІиа niдrnтo,... до неі вже з.акtк~кпас,., Орrаиізаці.о. 
бynr. ГОІ'l>,... до рішень І до дU.r.. Цектрапькr. Упрвм ОУК :t;~~оаала оо. 
б.іСDрааузааж•осткАдадексм:.о.rnоо:nt:о&.!ІУмакогодU.аіnостаиовиnв 

ІІІІіІк.оrmІогозиормадькоі свосІпоточкоІпраціnаствви...,/Іоrодо 
сптута Оргr.ніЗІІціІ. ак одну з ІІ&JКкІшнх ціле/І у сво!А діап~оності. Це 
<'ТV!l>СІІ ка JU КраІІоаіА Кокферекц!І ОУК ди11 28 чераи11 1937 року 
аСаскатуиІ.Схu.леІІОІ'l>дІдруrиАзчерrи спрамсноtйідопоаие-
ккА - сптут ··Oprat<i..aцil УкраІноок К.U.ацк ім. Ольrи Ь.сараб"' і там 
уР'-"одіпІІІ""3аІДR>lкІІ0УК"'.о.к'ТО'Іиуе) JК:Тако-..rеио: "'ТаореІUUІІ1ід
аі.цд;U.іа УкраІкс.t.иого ЧерІІОНОГО Xpe<:n'". Ц.о. ж сама КраАо .... Конфе
рсицІа схвалила а СІІОІ>< pe30Jlooцlax, ~к третю точну: 

n..:=оаоУЧ~~~=.• ОУІ'і аОРУ"•< осім Bi.ui•""' ОУІ'і "'"""1»">0 ~І»' ·~~ 

а) пора...".,. .... w~i• ""порwоі доооко."·, 
бjс..;"працІ<ІUТИ>АРУntмк<>р .. иои.ціомкУЧJ(,окуЗДАтокіо 
topo<ІJ jYЧJt МК са<>І<І ЦOKTp&JIJO О &р»<>Соаі а S".o...-ii). 
о)тооркnо:Juі>кк.О.ФомдУЧХ. 

Т&КІІм сшн::обом спраu ""УкраІиськоrо Чераоноrо Хреста" внКшпа 
з •l>ТІІРІоОХ стік мсі,цакь і нарад n роалилаСJІ по цU.tA Каи&Ді а формі 
доруче~~на иаhІUЦQІ 311ИокодатнWІІ успиоаи а ОрrаиіЗІlціІ, П КраJІооюІ 
КонференціІ, таорнm АJІ• неІ жи"" rino на місцu:. 

Буладобра """"· бупот.ерде рІшєнна - аде бре.куаалад<>е~і.цу 
Центральна Упра,... иористусn.са АQСІІІДОІ< ікшюt: орrакі311ціА УЧХ, 

чиn.смо, ІІ&І:Ірнкпr.д, у nротоКQJІІ засі.цІІнь Центрr.nьиоІ YnpU»" дка 
4 серьІІJІ 1937 pooty, що секретарцІ ЦенtраJІЬио1 Ynpuк, ~ьаніІ &уб
КІОК, доруч~ко s.еркутнса 311 іиф<>рмІІцtамІІ до "'Уи~Інсьноrо '!ер""" 
Kt>ro Хреста'" а &pOOC<:Ui. 

Jkltiд 311 рішекнам Uснтрапьноі Ynpr.au і ttІ>СТІІноаамн КраtооюІ 
КоаферснціІ nішла <>еаідомно- ІККІуnІІркзаціІІи• акці.о. а ~npaai УЧХ 
11 прееі. Перший sанлнк у тіА сиравІ ПОМІЩСНО на сrорінці ОУК у "Но
ІЮМ)' IJlnaxy'" S ДІІJІ Н .Єре<:НА 1937 року П. И. ""&еріМСJІ ДО дiJrІL!'": 

"ОсіІUІ.І І<іСоці. цо по..- ~• ьо,оІ'Qо noaooi Оі""О~....,.;а~оі •••~•к~, но 
...... ._....,. ... и~о.обо><><• .аіооиоа і аnроо...,.окко .,.,.,... ,.".,.,._ 0A>ІCJOJ ,..,. 
••~ аІu>оок ОУІ'і,""' U. у цосму році МУ"""" по"""""'" де "'"""• цо >&CJOY· 
....,.."Укроіка.•отоЧорО<ІмотоХроос<о".ІІА.оіом,щорооу"іІ<Іn R'Y""P"""• 
но a;",.,."-"""'"f'"'oli><onl>Jtiw .. ."woнoтoaнc, що а цос"у місоцІ nopoбoon 
И><СА>< ДО."...,_ ... Пі .. оі.uі~іа УЧХ проо Bi.uiooa ОУІ\." 

flt>ПllКЛa il&aan& праЦІІ. J.леІІ иатра.ІІК1lІІ НІІ ІlД8ЧІІІtЙ r]I)'KT, Ч,'ІЄИ· 
ккОУКавелнннм:орозуміннам.подеиудкн••іn.ззахоnпени.о.м ааІUІи· 
СJІ38НеІі,аи гриби по дощІ, nочадк ІІнроста..., ""ПідІІіддІ.n:к УнраІие~>

иого Чероюно.-оХрестІІ'". 
ТЮІ~асом Цсктрвлькr. Упра• ОУК даn! кеlQ]иНкО праЦЮ<: над 

Т>ІМ, щоб ро6оп Підаід/ІU.іа УЧХ Ішnа 38 ПЛ1ІКОМ. Дк11 14 квІТІІІІ 1938 
ро11у ропімано ВіддU.ам ОУК '"Гкмчr.ооІІJІА Реrу".о.міи УкраІнс.......-о 
ЧерІІОногоХрест~~'",ааобіжккну'І. 7 адаn~Саскатук.дкІІ Zlтpuи11 
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ДVІЕfАТКА т.п 1 ЗАА ИА кrАЯоІtА кон•иощп оУК У roromo Іtu 
3аІао •• .,. • ., C>W<no• С.. 1\'hoto. С. r,__" \.110.-.n .... УЩ Ct. Соо-.р, 

о. ,._, ~' .... ,. '"ТР.о. ....... ,._ 

J938рокуІ'асомноорn.кі:sацLіІІіКUАІІ,цt.іі:.а11,1!,1.ІІ"""-~ 
А"'"""""ОСТІІ''УкраІкСІоКОП>Чер-оrоХреста". 'lorn.c.o,..JІ: 

"Уоро.і-оІ мІооо о Kuui м..оn. -.oiotn pOaa.llyno аІ--...;.".,., .,., 
...._...•ai••••rY'IXio1"0011cnoel6ni»<>oo"'""'""""""""'""""""...., _ 
_ ,..,..., РІ.о.оому 1\.po.nl ~~.,..... ""' 6r•• n o&afi!-• ,..".р.&ум ... т-у 
Ц.ІЩІU••оУnрам>а.nорuмус 

І . 8с\ ІІА.LІІU ОУ!(,'""" цо 6у•о ,.........,.., о ... dСІІорІшо f>f80pon. ПіА• 
oi.,.,.."Yopoi......,....,'lop-Of'oXpocтo"iao........_.on ІLpo..,L\u· 

тро.о•ч Ynp&oy OY!t 
LПI..ui.ui,.."Yopoiocwooтo'lopo.oooi"<>Xpocтo"6y.,yn.nІ,...,..тoYnpo· 

мм Іі.uІ•Іо OY!t 
]. ПрооіАооцо.,ПіАоіАаіоуУЧJ.оuцоусУпрамІL!.оАіо;у ОУК тuу 

••'"оу,щоооІ6і....,..а,.._".,о..,ороціо.оі.....,...,.; УЧL ПіооІ"'о 

ороооіАооцО><>У'ІХ ........ 6уnоті.....,.,....,,,, cooorpo (•opco.)oiSo 
,.,..,,., .,., ol•6yu оурс УЧХ. ПроаJ....,..,. УЧХ UOAIO"' у.,...... 
Y..pt.oмll.uJoyOYJii 

4 m.uw .. vчхм ....... _. 
о)nІ.отоtо..,..,. ..... ,.,Lероо.>~ІІn>LІ<<L"•ошоіОрп.ІІі>ІЩІ./АОо"'""""' 

nopшoloo...,..J, ... ooon&iz......,......"Ioopo<z,oo .. ooмya.o<"O,IQO 
ат<>Іn.уоо"о,.уооnі..-"*АрооооммоІ•-мо. 

6)ОL6ротоФомаVЧХоерJ<uо.-••"••оа-туа_у.,."..орУЧХ 

"'Y"P"I""""'"'.Wooo<:i6op<m.6ooayopOi...,..oy ••рмuу,Іоо 
...,ynoillloтo•lupcw.....,,.po.......,., 

•І;;;;_~ -•У оо6ро.о·Іоу ооцІоо м .... u .... ,. L\-.pu•кoi У~rроок 

$, 'ІuооомоПіАоіАаіоуУЧХ-у-n.6уо••-....,ОУК, .... омооИУНІ 
"І*•• .. ооцІ..,-~6ороn&о. 
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6. ЗассІІм. ПрооіАКмцо УЧХ nодбос npo оорrоюоуоаІ<ко кур<:оо nом.,.., 
ракоммм і oniRк кu ~осркмн Воко nОС'І"оросто.со npo ікс.рук<r<>ро, що 
""" ..... бу<к оі•ор о&о ооооІфі.омко мuк•ко со:тро. Такі курси 
nоококІоооШ«>.уоотмсо"""'коrоро•уІL"• коону•о<ккц•,отооо"' 

ООроМіКур<КА/ООАОООSКОНКО>КОККІ ТКХ,",О О"'ОАООКіШО іо nopoa .... 

7. Щобокоока<и>оОАОиноУ'ІХ,!1октро""коУnрооо•оро>со<ооорофо· 
роктауУ'ІХ..,.оио"' ... •"'іопос•б•оро.._.омко>бір•оокко•ціо .. , 
nрко6оккофокоіо.Вnросотіоон.ооккооооцокюокхморокУ'ІХ,",., 
іокооіnоооо .. кбу<::і коціокооі<тк•ні ор•ок,.оцііоаоіt окутрі110кіа 
nороnкоці, О~'"""' усі"''"""' прмІкоо•кок о сооіо nрк"'"" nopo 
сці-коои=тіонокооокоор'Іі.І'ірtм"ТОJ"<>Ц""'ТІ''"""'Уnрооо,.nо>
ро""'уоа""бурооіnотрабкінwіобіроооіооціі 

ВciJi.tWoк ОУІ'і nopoO><oo""'o оіброкі троwіооUоктро,...коі Упраок 
ОУІІ,ооо uo .. ><n. іо ко о•р,.•у '"""''""У і Вудо >боріrотк, бо> "І"' 
ооОJОlкnоі:<коікwіціоі,D<оо•осу,ооок>аtдоnород6о•оноnотро6о. 

3акк перейдемо до n•регn>ІДУ праці "ОргакіЗ&Ціі Ук(>8інок Кана 

ди іх. QJI~rn Ваеараб" у тііі ділхкці, нео6:Uлно наnе)ІСІІ з'осуваns, хку 
доnюrrерехо;~.иацеіірідді•nькостн-такусюІііиа.:~вівківорrакі· 

:оаціАному оформnеииі. !сторі• iioro буіінв і цІка".. з.ач.."осо ві., 

"УоtраІнсьмrо 'І~рвоноrо Хреста" а Підвідділах при місцевих Ві;~ 

дiJIU 0УК. КОJІН ДіІІЛЬНіСІ'Ь УЧХ BHПJIHJI& І!& ШKJ>Wi ВОДИ і КВJІН 8 Пі"" 
сіnоч.."н ~'ІІІІJUІТ1ІСJІ аісrкн про неі вирикуnи псрwітруІІкощі, щодо 

назви. Пока:оалос•, що "Ч~рюннй Xpeer" rак у с.оік крайових ок і а 

міжквродніх. wІUІІТ&бах мас свою дівлькість упj>аВІІnьнену міжн&]><)А· 
кім" коивснцlІомІf·У"'о...,.и. Назви "Черюноrо Хрестr.", :юкрсма а тю( 

держава.:, що бyJl-" чnєнами ··м;жнародньоrо Черюноrо Хрееrв", моr· 

ли вживати ~ільки народи у ВJІвснкх державах. "УкраІкс~ииА Черю· 

ниіі Хрест" у Канаді мусі• мінати свою на3ау. &ули різні голоси про 

те, щоб впрааді sміннтн казау "Ук]>&Інськкіі ЧеJ)ІІОНІІіі Хрест", І.JІt зІІе

реnианііі•косьхарактеркиііеnемент червокох~ноІ ді•nьІUІСТн. 
РозглІІДІLJІве..nропооиці•"УкраІнськоІ•ІервонохрескоІОсвіm"івкін

ці буnо рlшено nрніінвтн назву "УираІиськв Черюнохресиа АнцІ•" а 

скороченнІ УЧХА 

Обіжним nнстом ч. 2 з ;~ат" Саскатуи, дно 17 січн• 1939 року Цеu
rрапьна УправаОУК nоаідо><ІІІІJІа про цю зміну І110JІИОчас рооісл.."а 

"Реrуламін УкраІнс!.КОІ •ІерюнохресноІ Анці!'', з вкоrо nОJІа<:мо ос~ 

туткаіібільшхарактерн; внтаrи· 

Уороіи<:>ока ROpi.o "'""""•"'" '"~'"'"'""' cootoro іскумико І кообі•· 
коrоро,.к•ау,моВу•кообі.:ак=і&kусобо!"'уворм•оу.До<r<>rокомкку•о 
&ороnбо.>окуnоитами y•poiнcoOJto имоn- укроім01ок"а морі,. ••мое до 
О>lбору мо•к"" інших дорtс, •• од.ну дороrуборО'l'обк. В ціt бор0'І'о6і •інка 
М8С ORJ"lMO ООЦОкко. До окаоконко ц...,tо >uд•нио OYI'l IUIO,li,O собі •• обо
о'о><>аnрх..,..,оо••мсоосі-мо•.окоммм""осо6о""-ТоwуЦОК1'Р"-">К8Уnро, 
uoOYII,ori.oмo • ріwокмомІІроtоооі ІІокфоІ'""ціі ОУ!\, >'осооус Ц>О ni....,.o· 
~у ... ~цммРоrуоомtмомдоо..::іаШuіддіоіо"Укроіка.коіЧорооко~оі 

.. 



ЧЛtнІІИ ІІАдІЛУ ОУК У ТОІ'ОНТІ НА КУІ'с:І ЛЕІ'ШОІ ПОМОЧІ 

c:....n • ІО!оо до npaoo' n . , ... ...,..., С. Проціа, С. r oo•yo, 1.1. дто..,., П. 
ЛUoІ .. ,І·ot.po.oo i . Ooo .. lo, A..Jo~o'"- L Іо...,wоо, А. Ііtто, П. Чо-о, 
11. СрІhок, -.ро Morop/1 І· оІ paJI' К. Жуь, А . Крооом.'"Т"о Л. fТмоооо"' 

ІІІ 
O. l'luroo, n . Моро:а. -"У~роіма.•о Чороомоо-оА•ц·ооІІомо.оі"wоено ц!аі 

о) nU;""""'"'"С<СТ1ІРЧороонО«>Хрооаа,аІ<>омоІ6утиіJ<бороn.61 
>ООМ>ООООомоуороіо.,.омо:ммоооІо:п<>рооооуороіо-оісобор. 

ооІмомнмооі.о-ооммоtь6ооіоуоо•осороо'""""'І"ооР"мо, 

6) ::~і.,":.~бо.:.:Т.,ОТ::~~ <t;~::..:.• иоуn .оіоіо n •i.ul-i.uon> 

о)...".. iowy ао6ро.ооАоу nрощ10, 1110 ооо.омn у Р""'"" Ч~оооо
орооо..оіАоціі 

І Д.о оороо ..... оооо о aono n-oautx цінІ nopol'loCo Пі.ооі.uооо Ч~oo
ooo-oiAoцiinpolluoo.ooOYil 

t. /lоПі,ІІОІІІ,ІІІОу V'IXA MOIOJ"I'O оu ... ото оооооо ОУ!\, онооо МУН,..,о 
МОІОООООl0оІТІООПІ,О•о-проооооооці->ооnооібоJ><І'"'6><Уоро.іоо, ::.:.:: •oy~on омІ оо ОУІ'і омі .110 МУН, о :м '""' иру•к .. кdм..,.wа ui 

ПсІ)fдба~ско • цьому І'сrуп,.міиІ керівн і opnиu дn• ПЩвіміnі• 
УЧХА, 8СІІJІВД "'""' 118JIH ІІХОІІНТН: І'І ІЮDіJІ.ннц•. ~мретарк.а І Ск.арб
н.н•к.а, &ІІ&JІІ ТО~ИООИ!>І!СJІ<!НО обов'"3КІ! кОЖНОі3 НИХ, 3І.f'&J!ЬННЙ СІТ<>

С>~ дІл080JІСТ811 • ПІдвімілі, Aoro вз.асмовідносннн :t ВідІІіпом ОУК 
І алежкість ai.Q Орrані:sаціІ. 
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ПідаіАІІіnи УЧХА мапи заіІиІІnrсІІ, зrІдмо s ~ryJІJtмiиow, такою 
",_, .. 

1. Курси аишІ<ОJІу чпеиок на ~р Ч~раоиоn> Хрео::п. Курси ІКІ· 
акині ве<:ТкумраІнськІJІІІt&рі або МВ&JІіфімовані І<fдичиІ сестри, а де 
І:о; н~wа- З.&nJІОСИТИ l:r sІІоміж іншн:r націокu•и""""іі Каи&J\JІ. Піс.ІІJІ 
нурсІв аідбумnr і<:ПИтк А видавати саІдоцтаа. 

2. Дбати про відповідну піпратуру а украІнс•кНІ woai "'"" ко. 
рнстуu.ккІІ'L!ІеиоІ<. 

З. Фоми ка моштн веденкІІ "рацІ здобуNТІІ :~оброаі"~ннw ono. 
даткуааииJІм імашrоауааииJІwпі:щрисwсnуnороsуw!икізБіміnоw 
ОУН, анчайню: аечорІа,допоаІJІеіІ sa доброаІпмrиwи :~атка,.к І т. і 

4. Kpiw :ІоІ.І:Обіа на біж)"'Іі вн.uтки, таоркn.сJІ За.JtіsикіІ Фон.д уЧ. 
ХА ІІа ммуп пІкіа І маштуванкJІ пічккц~ у маіІбутнW>wу. Ueil фоц:r. 
иеwожебутиІІарупrеккіІаждоІ<Ииемііде nотребаІІЖкnr іІоrоиа 
при:-каченуціn&СІUІ.ц.аєт>.еа аіккаонремніІ(іанковніІрахукок Іsааі
.-ує ким ЦентJ>LІІьиа Уnрам ОУН. ГрошІ 110 3алІзноrо Фонду здобу
....,.....,. 3 роsпрода>r<у значків УЧХА n. ю :Ібірок у сnец!ІІJП.ІІО .,. те 
nри:rиачеІІОІІ)'ТІІЖИІВроЦі 

ПокU&JІое&:,щоіІ:такапосn.ковасnрааиневиста.чцІаже,uа,.t. 

е.ці пІзІІіше ЦеІІ'Тр&JІьиа Управа ОУК, обіжником ч. 4 з 1\КJІ 21 бе
рtзиа 1939 року, зwушеиа бупа акда•ти нове дор)"'Іенив: 

"Зроnо ко nооі•о"-"оммо, ••о "~ """""""•· що ко>ок "Ч..,оо~кІІ 
,;"_.,.• у 1\акuІ мо""'"" ""'""'"'" кІ",.., оріО< опмо! ~оn .. оомоі орrокі••щП 
"ЧОІ>ООІІО", Jl:o.w:тo" ко 1\ovoкv, ІJоІОТ .... ~мо Yn,..oo ОУ!\ D'•~KII& ,,.;к,.,.,. 

к•••v моwц ПU.оік•;оІо "Уоr>ОіКС>о.."; """""""".......,оі Аоціі" "" "'~'••;•~ 
--у,..,.,"""""' п..,..,о; по .. .,.;·, о .. o...,..•~wt УJТП ш. цІ- ~••~- б~•емо 
nDO""""'v.orк ту сомv """""'о rll •і••мц!. 11\о•'~мо. 11[0 •• ""'"""" 11а•і 
.,.,....,.n<Іn..,..оо><>іко>ом,торІтмоома>аі.ооnІ>Ом!І•••ок•і,оІоrомо"'. 

"" ••• сомо ~~••т~ то •••і nr>&кroмn< і """ маоа\ УПП." 
Назва ''П~nmol По"n"І" .. ~ ~111),.",.,...,,.~,. n~JWJ<RJJ~oro 11 <>---•'~""'Т 

Сn~жИJІа 8011& т\т.кк net>eo<l.:r;""'' споеобо ... ТОІІV що иeraho 11Іеба 
бv110 ПОІСІІ'ІІVТІІ ІІUІІV ''ЧеІ'ІЮІІОrо ХDееТа". R cvMJІ,.IX S КаІІ&/1010 !HtA 
ІІЖеІІІ~ к!Jп.мох Jr!т !ci<VRLI!a жІиоч&оn ... и!sапіJІ ''УкNіІІСІоКМУ> ::l<uro. 
то,.., Х,_.,.", mo пе~ІІ&JІ& иа себе SOJI"""" ''УкnаІи~ькоrо ЧеІ)В()І<О. 
,..,Х......-:та".snntІv ... важе""м•ЩІІ0С1ІІІІ1яІІ'<n•"•n•,..·~яиvfІ1WІ."..., На 
П'ІІТІіІ Knallo•IA Коиd''""'ипІІ ОУН v JІІІJІХ 11111 28 "" 31 """"'" 1W!"' ,...._ 
кv а Свt,.,.тvиІ пор\ш~ко пmtІІиІІТІІ такv ea11v иUІW в К.мJJІ,І І n~и 

1'ПL'!ЬИ& Yn""N. ПОІ(І.JІІ це ДО а\ДОІІ& '0"1ІЄИ<:nу обіЖИІІОІО>І '0". 1 З ІІ"JІ 
Z4СО"рmІJІ1939року: 

"ПооІ•оwаоо;мо,шо '""""о 1>1"'""""" 1'\DoiO<I(>i 1'\ок.Ь.nемціі ОУ!\ ne.,.. 
"'"""" •оооу ПІІ&Іu#Іо Ук,..!ксtо.ооі ПеошоІ Пом.,..; ко !Іі••іці"" "УоІ>О· 
Jк.,.ooro:JoaororoJI:f>OC'I'&",]"Jмyц>e>nOD&и.oмoi'OoOoмo•o&o.,oмкo•o<o><k 
!ІіJІоіuіаіо,&'FОІІІІ'r'<>му,ІЦобмоn<оІ•••о•уко>•vо]о,....,.><ЖросrоwоА""· 
ркці, що nо•ко ""'"""'""""до >оор!nоо•мо ,;corlwмa оо'І>оіо • У•?Оі""""" 
.. оцІо•а•Ісrооwммаомерм•о•"""""У""""""'"тіВі•...,•РбУдО><одоаІпро· 
•o.,.yoa1'1trycoмynJ>ІЩron\дnooмІЦoro•••"""'-" 

Huaa "УкраІ'исьмоrо 3onOТ'Oro Хреета" 3а1ІН1DИЛ&СJІ до сьоrоnкІ 
Од:RJІ ще рік дt.лк самостііінІ ПІдаіІUr;Іпи УЗХ, nотІм поКU&JІоса: 11е-

" 



пр&І<t1І ЧНО 8Тf'НМУ•ти на wicцu. rtОА&іііииІі апаDат. окремо м• Від· 
"'лів ОУК і окреwо JUI" ntдai.u,illia УЗХ. Тому Шоста Кро.Ііоа. Кок . 
фtре.ощіJІ ОУК у Вінніп~rу а rpyJUd 1940 року ІWpl1111!4A апІк8Ідуап
"кремиІі орп.нізаціІінln.й апаро.т УЗХ а т..ренlІ :w....., iioro ~ Ynpo.a.. 
м11 Віді.11іа ОУК В обіжнику ч. ~ s JtИ8 21 сі'Іма 1\)11 року .,,.....~.,о 

IIJ)O 'f)'CПJ*8Y: 

"1\р .. -. Ко• .. Р<о•Ч>• ОУК ежаоамао >ІІІооіаунn< Уnр.ом "Уороім.,... 
•oro 3o801'0r'OXpocтo"inpoщ»,IIIOOIOIU'fiYJІlaoмoyYЗX,n~Ynpa· 
...,. Іодаоаіа ОУК. І тоJІ ціІІі OJU<O • ~••оюо Уnраом liuloy ОУК ",..~ роофоо 
оІІ'ТОО.,УЗХ,..,оо"..,іаа!оомчІпЩо,...ІиаМІмоаіJІУnраамІіuІиуОУJt 
••р6км•ооОУК nром.,.n о•ромІ аоt;ОоІоммn<УЗХ. 

Рішокмо •••••••ціі Пі»оuіооо УЗХ,оосом".,.іамохтіо, ооІ..,оо '""'· 
щoкo o:oo.,.npккotuм:r.SiJIAi•o•OYKnooo•oaO<:o..-~миinarpl&мoт
pottм оороміПо»імі.ои УЗХ.Доаосі тих ПіаоІuіоіо УЗХ •• буао, том •• 
<dоосоіопустктору•а•"'""У"Р&"іУЗХ,о>ОоР<оМОПОСІLам .. nрощ» ><U 
по6і ооtuокмоЗааlоисІ'ОФом/[уУЗХ." 

Токою довrою І крутою дороrою C"<)'Ill.& "Укро.Іис•киА Зо.ІІотнА 
Хрест", ани остаrочио 3&./Іиши..:• nри оепrо'ІкіА т..neplwмiA С8ОІА 
иuаі "Фонду УкраІис~коrо Золоrоrо Хреста при ОУК". Дп.8 ІІСМ<>СТ'\1 
ажнаа~мо тІльин ті~! назви. даючи neptrлu дІJІJІьмоетн ОУК у цій 
JІіІrR НЦіаl:\СІІІОІ'ОІЮЧ ІТКу. 

Як тілЬКІ! !!poi'OJIOW~KO аідкркттІІ ИО80! ,'tіJІ• ІІ ІІІІ І Д]ІІJІ•кості ОУК 

ІПДІІДШn УКІ'АІНСЬІІОr~1з~~g~g~ ~~~~к';А 111'Ю ПtІ'ШОІ ПОМО. 
З....-у, ..М.о .. npooo. " ....... і ро,ІІІ о К. д..т ..... С. 11роцІо, •·Р ІІром!а і••,Ь· 
••••fрсІо),ІІ.Ро ... м><-.А.Крмоо""~У•· АРУ....,ро,ІІІ о І . Соо...,А.І"*"'&~n, 
А. м • .,...,...., А, 5Іtум, К. Срі6ма-. С. Поооrус .. Тротіа """' ' L Іодо......, М. 

JІтмоцо, А, АмЬ.ро. А. Kowoo. М. Пт•••· Т. Copto. 

81 



- ~крі-'Іь 110чали органі-'ІуваnІСІІІ ПідвіJІдІпи ,.",~ неі. 1\айперши.. .,..,.. 
Ім 3&RД8ИИ~М ІІОСІ"ІІІІІJІИ .ОНИ згідно 3 JІ.О[>У'ІСНН~МИ ЦєНtр8ЛЬИОІ 
Уnравн Крайово! К..ифереиціІ курси nершо! допомоm. Такі кур-

"" аІдбуnис~ а кожній біnьші/1 мієц~80СТі КанвІІІІ і 'ІСІ"'" них nереАш· 
nи та фахоооеананн11 потрібне ;ІЛ" першо! допомогн раненим і х.ор11м 
u.обуnи сотні не nише 'Іnенок ОУК І МУН. але А іншІСJ< украІнєькнх 
жінок. НаАбіnьші курси. np11 спі11у'1аєті кіnькадесJІТІІ мухачок. аід· 
буnнс11 а містах Moкtpe&J'Ii. де ВИІ<JІадав д·Р Остаnович, і а ТоІ"'uті 
да курси. де Іх проаадив д·рЯремІй І ІІааn!фікоаана медична <:еєТІ>а 
КібзlА.ЦиІ<JІьдесnквкКJІад!азтоІдіnйкии аСодбурнТ(>Нмаа відо
ми/І унраІнсwш/1 rромадськІІА ІІІ""· д·р Так В.єиnенко. а Віціnі nYK 
Торонто-3ахід ВНІ<JІа;t&В ІІ.·р БуJ»Ік, У ТІммікс 11.0 аикnадІв :>оШрошсио 
ангnіІ'іську медсеєтру. що дonoai~~oana при помочі уІ<J)аІксьннх 11ере 
І<JІад'Інць. Чnеини ОУК ІІВдзвичайио ~~обаАnІІ.о поставнnисІІ 11.0 тих 
курс!а,иетіnьнитому. що-так наказувала nотребо.мужбиJІ.ІІІІСDОrо 
народу і Ц~ІІТ])ІАькв Уnрава !хньо! Opnr.нl.o&цil. але А самІ радо ио
ристаnи з наrоди побІnw.ІІІІТІІ с.оє зиаккІІ. Курси ке ІІJ!ІІІІНн~nІІсІІ аж 

:~.ові/ІннІ щеnІзкІше. аже в часі аііінн. коnи оюин часто велнСІІІ в nо
JІ03УІ<іІ<кІ з "Камаді/ІськкІ< Чер.оннІ< Хресто~<"" І за ііОІ"ОІ\ОПОМОІ"ОЮ. 
Спрац 831111& шнрnтй ро»мах і прннесnа пuнзнаии~ дn11 "ОрnанізаціІ 
Укра!І<ОК Канади ІІІ. Onhi"К Басараб" та RІІ,ОІЮІІСНм)І д1111 ас\х mж, Щ<) 
а П рамах працюunи. 

Коли вибухnа друnа світ<>А аійнв А жіиоцт110 ОУК посnІшкnо з 

ДОПОІІОТ'ОJО ''КанадІйськоІІу Чер80НОІІ)' Хрестові"". дІІІnОСІІІ це h J)IMR>< 
іпідфІрІІою"'УкроІнєькоІ"О3ол<mІІ"ОХреста··. ВеnнкиА вкn&ІІТ"ОІnро 

ці об1"080ремиА ІІВ Іншомумісці нашоІ"О~ірІІнка. 

А""""" цей час ІІІ! приnиІІІІnаСІІІ Інформаmано·nJЮnвrr.ІІАн11на 
ІІріІЦ11 DJ10 nотребу, ціnь J 3аад8ИНІІ '"УКJНІІНСЬКОІ"О3ол<mІІ"О Хреста"". 
nonyqeнa 3 безнастанною збірко110ю акціtю ІІ& ЗаnізнкІ'і ФокА. Ваесь 
,.,.., закnнІС&.ІІа 11.0 ,.",. ~Ірои Ценtр8ЛЬИ& у",,. .... ОУК. • крі11 того ка 
сторінквх"НО801"0ШnІІХу"3'ІВСТ&місТWІНСІІОСВідомнісn.ттій:s&кnи· 
кн • ""J'"'•I "УкраІнсЬJ<оrо3ол<mІІ"ОХреєта". 

"Заnізни/\ Фом УкраІнськоІ"О Зon<m11"0 Хреста'", знвмиіі nізніu•е 
КОfЮТКО ІІК ""Фок.:~ УЗХ", скоrю роорісс• до дуже nоаажких ро311ІрІв 
3aiiJI.IIItll t"OMY ,ШО ПИnЬНУJІВЛ& і дбвпа І>JЮ НЬОJ"О ЦСнtрІUІЬІІВ Уnро.ІІВ 
ОУН і що знайшоввін надзвь'Іайне зрозумІннз і ооеnикуnnюrнr.ьи'<rть 
Ol'ptl\ унраrнськоІ"О жіноцтаа. ВстановІІІІСІІІ звІІ'ІаА. щодохід :ю ''llkд· 
рІвкн" ножкоІ"О JЮІІУ повністю віддаааао:ІІ ІІа Фонд УЗХ. Пі3оІіше прІІ· 
б}'АnНДОТОІ"ОІІJ>НХОДІІСВІІТИ)'ІІВНЬУ'ІесТІ>Віри&І.бrкко,щОВіJІб)'аа· 
1111011 ЛО ІІСіХ Відціnах QYI\ ЗВh'ІаІ'іно а ІІІСІІЦІ веr-ні ІІОЖНОІ"О р•Жу. 
ЧtJ~З те А ПОСТІІНО&lІІ!ІІО, ЩО МІСйЦЬ &er-<'llb стане місІІцем "УкJНІІИ· 
СЬИОІ"О Золотого Хреста" І щО а ТОІІу мІСІІІцІ Відціnи ОУН ІІСіnІІКО бу
дУТ• старатнс11 :!біnьшЬТІІ ФонА УЗХ ~ір~<амн, nідnриtІІстмми та Ім· 
шммк доходовнІІІІ ІмІІрезаІІи. ДnІІІnюстрацІІ no;~;atмo тут од11м з ба 
гатьох закnиків ЦентрапьноІ YttІ,.B" ОУН 

У оореаtІморп-r*мо мо Уороіма.ою1і Зо.оотоА І""'" 

Уороі"""""* ЗОJJ<>тмі Хро.со мас><• цl.оі >16ротм nотрібні фокдн ко доnо 
010.-у ноwм" &ротом"" уороінсuмх >ом.оох і •••••тн іі тоо с•оро. •• oowo 
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Котуц> .. nеро-.u""тоn-'"":о6'рок.ооцІСіnор..,....,В,м••• 
?УІ\.!Іі6рооо .... о-оусу,.у,ІІІQО~ОрІоооооІ.о<>-ооокоІбr<о;о...,. 
..ро6 моІ8оо&ре>ІО-.ІІУМО-Jо .. о:.о~аа..о,J.-ооріоо•Ікк:о6<-о 
••Y••Y .... Y""""'"6po>~oi..,,.C&IO>I,.o61n.a!yc вcrrpe6yвo...."._кoФotuly 
- ctQoollмaopo•nopo.,.,."""';,,....,,....._oo6y"''""".-"'*••••l 

To•r о "k:оцІ оо-І -..Ім &&М<1UІІІО м >б•ро.ооо .._ .. оо ту цІоо 
Мо•~усмооорІжІuоu.аа.оІ<ІІ.оІтооо.ооnомО<у рІ•омІОООІОІО'<ом 
•n<>NрnІокмкорооомІмо"'"ціоо-і•ортоуІмооО ...... АоОІІомоnоуоро 
;м,.....,..,wopoJIOolooyopoio.....,,м..aooX"*ooбyaoyopoiouo,....,oonO· 
.. o..,..yooollмoooyoa...oyl~«»~o••ycaooott!ool 

ц..,.ро.оооо Ynpooo. ОУІ'і 
("НоооІ Wooo~ • · 11 J О OOJ>OOC'IO 190 рооу) 

На Фонд УЗХ ЦектрLІІЬІІО Ynr-a QYK nр113І<Очмnа npl<!<i.rl, ~ ро3· 
UJ><щажу С8ОІх видань ··в;~ Бабенко" і "&<>г;,;анчик. Пустуичи><". Вір,. 

дl11и ОУК рmіrІрLІІІІ nоміж ~ иикже~><н. ІШІІЬПОJ)'rуооапн tx nри ас•· 
~их ноrодох І • тоІІ спміб ""собJІІІJІи Фовд УЗХ. 

JІед.е 'ІМ В окJА ІншіА ділоиці npoo81U1в 'UІ~ІІКИ QYK сrіпькн ІІИ· 
кахіДJІнаостк А вктrкааJІоеrи, аму nr-цi AJ'I" "УиJІІ.Інсьм<>n> Зt>Jrororo 
XJ"'C't&". ПtІ>ШІ •~нии ОУК у Со;tбур!• n~l"'~"" • себо! nостіІІме оnо
,ІІІІтмумиии no n'on цеитІо ТИ»<Нt80 на Фоид УЗХ, • 8С3Іід"" ІхиІм 
ПІ'ІІІUІІІІОМ nІш11н теж ІншІ Bi,ulnи ОУК. Hanp. Віціп ОУК у 3ахід· 
НІ.ОМІ Торонті ві,маа8 10"1- ПрюtО;І,У 3 ~[:о. С801Х nі)tnрнсмСТІІ М& Фонд 
~·з;;:. Персrпцаю~и sвІтм 3 дІІІJІьиости Під•І.міпіо УЗХ І ВІ.мІпІо 
ОУК та ..-ипю~и доn"с" npo ту дlonoм\Cfi •• еторінці ОУК у "ІІо80му 
IJinиxy" та на Ікшм мkцn того часоnмсу, мм не можемо ОПІ!fІ"'І'ІСИ 
ПО•У'f"ПО nОАк&у дп• тих жІио~t, що не nроп~ИІJІИ иаАменwоІ наrо;~н 
щоб ІІІС'tотм щосо ДJІІІ УЗХ а(А у~tраІисокоf rроІІІІ.JІtЬКОСТІІ. КІІН~>ІО 
ОК.,ММ& 0ІІІШ Т!л~ІІІІ 19-ІОрJм!""ЧtрІt>І!м3ИІ.О<'ОІ<ІлhІІ&!!JІНІUІЦІотісІ 

Ж~р1'8tИН<.>ідJоnо~: 

1•-••••-•...,•-•• .. о,..\rроооуаорооаоІU<.,...еА,оатоооро<••ІіІ 
.... оІоро-оІІ•ико....,.Со+і-П,....Іо:tІ6-S4І.И. 

okpтii.U..oo•.,.••••• "ooc .. •••••loa>&p" •"P""" .. .,". nx. 
:Jьороо._.,•о aoata...do ,."..... -ro-x ооітІо І n•-• • •• ... 
~·,. 

ь ...... .. - ... .. p!Od- ....... , ·-·- ...... ,. •• ..-.... 
-.н. ...... u. • ..."....;pooaopooo-oopooirJ>aooaьolco.nooopo-
...,.Іpo'lil>l6,....t...- .. ,._ •• _ •• Yn 

1'opolo--ploAo· 
"Т"'"••Р+ІІШм_"Ісm........ _ ....... ,._ 
"И..._.. '"І Ір (1'opo
lonoywuoyuopo~ycU1' 

01'~;.:";::;:~··· 
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Чи моЖJІИDО nерелічити ""'і ті ..,чірки, ро3іrравки. забави, nia 
приємст,.., що IJ< ц<'і Ві~діли OYit і всі іхиі члеики впродовж аовгкх 

років пере.,.пи з о;tиою пише ці;uІю - зібрати І1ЮШ! ,.. ш>Міч с-.Ім 
браnм і се<:тра.м а УкрІ!.Іиі, коли заграІО'І'ь боАові сурми, зal"])eкnRn. 
rар>ІаmівмуиахІвболRхнаро;~и:п.сRио..,жиrrRнародузRкоrоІЮ
иІІІІОХОДИJІІ!іnроиІ<ніІніКОJІниезабуаали? 

Пі.а; кінець друго! світоlІОІ аіАиц стваало иске, що "Фои;t Уира.Ін 
cьиoroЗonororo Хрео:та" >Іусітике пtреіІнІІТН на себе тижоtt 3811,'\аищr 
rитуаатиаідmподуітяжкr"' нспІдкіааІіІни украІкськулюдиІстьна 

рі.а;икх ""'""''"і до тоrо зав;~аиия кусів він иачасу rоту,..тнси. ТИм 
іnОJІСИЮGТьсаиезв.uчаАнооепикаактивиістьнафроитіцобу,..нииза 
собіа Фон;!Іоаl УЗХ. На ПровІнціАиок}' 31зді ОУК у Торонті ІІИR Іб 
ТІ>аакя ННЗрокуцІАсnра.аі прuсаачеиобаrато y,..m і З1мсхаалкв 
ре:юлюцію: 

"В справі За.JІізкото Фокду УЗХ рішеко, шоб Ві;tділн ОУК 
складапн ка УЗХ д<"СяnrІ\ аідrоnш з кожнОІ'(І c110Aoro nідnрисм· 
стаа і шобкожкоrороку !Ц'реоодилк одноразову накпаніюка ко
ристь Фонду УЗХ". 

J колнпр,.Ащовцеlічас, "УкраіиськнА ЗолоnrА Хрео:т" ще;>.рочср 
павзосІ!ЮІхисобівтаІ)О3,ДІЦвІхскрізьтак,:о;еаі.цчуАJІасяnотреба 

Про ~ щцрше C><UaHO о статті про 1\0ПOifO!j' ОУК украікським СИН· 
тальщом nІели;!ІруrоІсвітоеоІаіАин 

rP1'n•1'•J>OI•< .... ,..., •• ,... 
pt. о Л.rуС"ІІООрфІ, Німо~· 
........... ...,. .. щ ........ 

"., отр•..,.с ОУК) 

"Фонд Украінського Зопотоrо Хреста" не nрнnкккu; СІоОrодні 
СВО<:! ді8ЛЬНОСТІІ. ОУК утриМ)'С D Евроnі з Фонду УЗХ ''Рідні illКOJI!t'' 
АІІ.ІІт•чіса;~кк.nомаrасхаоркм,некічкІІкІбе3роб;тиімродккак,ата
кожуКаиа;ці і в ЗДА cnoмaracxDOpнx вкsивчних укра.Інок.Нікопн 11е 
відомо,чнІІез..,риетьсJІдоньоrоукраІнсьнкАнарідічине-требабу. 
;~;езІІоаупростІІrнутиАомуnокічнурукуикіеминупоку 

Скромні три Букви УЗХ, "" tІІ>ІІ!ІОJІ :юлоrоrо ~рци унраІисьноІ 
ЖіНКИ СВІТЛО M!IИCa.JIHCJI В Історіі 8()(;ІІИИХ і піСJІІІаDСНННХ років. Не· 
хаАжежі;!Іа.JІі:ю.поnrмн-'ірнамимерехтJІтьвонн на нашокуие6і 
зкакдоброnt,rотоІІОСТ>Ідожертан і mобоандоtвоІхбра.тіа і сестер. 
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Карпатська ~кра їна А D~K 

r-"--J~:-""'1 nрІІб~ :ск::.~~~~~;~~:~ .,Т,:,: :.·=.~~ 
"" nод"хо .. рідкоrо краю, щощеn...".іііиоио 
С:МJІІІ асаоіА na.ao·•~i образ рідко! зе.10,11і іі rолу· 
би.n" всеtщіиадІюиаіІс~орезвільиеии•з·nі.ІІ. 
ВОрс>ЖОі,.".од>І, б./ІІІСІІ.&ІІ!ІЧІІі І!ОдіІ, ЩОИR 
стуnщщвКарла?<:ькіііУкраІиІІ939року,"І"" 
rолош~кки СрІбкоІ Зе .. лl ~аwостіііиою держа· 
аою.,а.по -елнчезиезкачсккІІ. Воко rютр11сл0 

каwuдоrлибкІІидуші,з.акріІІклов нас віру я 
и~а.аоірущість нашо! ІдеІ ідода.n<>зІшалу, заа 
:s&1'ТаіІnхсrrидодальшоІ,щебільшоживлсиоІ 
про.цІарадахОУК. 

БокІ wаііже певні були, що це~ільк11 початок, що восліJІ. з.а аідІ"" 
JІ>ІС<'ІІНІІІІЦhОf'О)ІІ.,nСІІЬКОІ'ОЙ:J.&бут<>f'ОД<>СІСІІраВІІ.& украfІІСЬІСОізеІІ 

иІиастануть ІІеЛкиІ р)'Шенк• аса<ті і прнкео:уть D(IJIIO УкраІні, "JJ.i/1 
снеиуаП еоборнііІса.,остііінііі державІ 

Всі ПІІЛЬІІО СЛІ.ІІК)'ааJ\11 :J.8, J>ОЗаІІТІІОІІ ПОдіА у К.,рпа,..,ЬкііІ Украіні 
"'І.JІ.ібиоnоВІІЛикожнуаісткупронеТача<:<>І!иСахІарадіо 

.Як со.оrоднІ стают• wеиІ перед очима тІ радіснІ облнчча, ~і Сй>Очі 
О'Іі 'IJICHON QYK, ІІК СhОІ'ОДІІ[ П])Иrад)'ІОТІІЮанІ l>П'tІІІІІЗІІУЛІІСТІІ Від 
В!дділІа ОУК, ~у ssra.nьнy ,.,.;,.у ао:іх укро.ІнІцв у ІСанці, що аже хоч 
мала частІІна рідноІ землІ вілька, що в.ж~ там, далеко и MOJ~M. у Хус· 
тІсеа!АуJ>JІ.ІІ,ссаои.."ада,ссаоєаііісько.саоіуст:акоан,саоІ<>рrаІІіза
цІТ. Бо члtнки ОУК були свІдомі, що ось може ааста~ уже час прач 
...".иоцІііснюва"nІте,JІ.О'ІОrоаідеамоrопочаткуnіАJ'ОТОВJІU&си на-
111В0І'ПІИІ:sаціІ. кетільки з.аrrевнНТІІ nопІтичиу іі мІтеріІІJІ.ьнудопо
мо~ Т'ИМ, що змаrакm.си з.а внЗІОО.'ІСННJІ Ук~Тим, але іІ омбuсто ста
ІІ)"ПІзuимидоепІвп~ІІІ,вккористаnrмвбутеа"Чер.::>кому Хресті". 
BiJui.!Jiu "Пepu1of Помо'Іі" n. • "Укр~~Іне>.кому Зол-01'0му Х~"' 
ЗИВІІ~R. 8оин бу,,и tvrolll КОЖІІОТ :UIUIHHH СТВИ}'ТИ ИВ ПОІUІИК УкраІни 
ІІІtтерwІІ'ІСТОІ"ОООІUІИІІ)'ВИЖІЩІ.ЛН. 

ТаоnнсІ"nІТОrопочуттир8д0СТ11Аrор;~О<:1'Н,ІІке:J.а110.11О;ІілоиамІІ, 
11 11~ а ("!Ілі. Це було таке дуХО-є підІН!О!нка, ІІкоrо мо>Куn. :>UІІВТ1І 
т!JІ•ІUІ аІк.амІІ nоие110.11еиі иІрс>.ІІІІ. Чпенкн ОУК ще може А бі>tьше •ід 
'ІУJІМ ЙІ~])Є>кІІЛИ С.Оім серцє .. ті ..:і no;J;i! в Карnаrе•мІА У~ра!иі 1\)'Жt 
rІ<ибоко,бож .оии,нкужtЗПІАІко, щtn.киt.uвиооокннулн рідІІІІіі 
KJ)III. 

&уІ!о відомо, що нашІ сестрк з Карпа?<:ь.коТ УкраТни ж•ао "Р" 
цюют• при вІдроджемкІ саосТ краІки ка кіх дІлІІкках, де тІльки >tОr
ливка8НтксаІііхкст. Восв[Ао.,кіА і ІІропаrаИJІ.иВкІіі саоТііакІІНn"""а· 
вони caolw кm•чем слова Лесі УкраІкки: 

н .............. о .. еWОСУ<>р<>КОСТОО<М 

І с..о•оодо .. , •~ о•сто.<• ~рО•к• •Р"•~ 
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l ~"'" '"' пише самі віuалн ~ ,.. спужбу пробудженоrо нІІроіtJ', 
1.11~ А кекаqс КІІАІUІ Н :u.к.п н к украінкам з ціJІоrо сві ?у nрИJІучнТІІС'- до 
І:<кьоrодіnа. 

Цектр&JІьна Управа ОУК поробила """Q,;Ік. щоб к~в·и:u.тк контак-т 
з ук раікками в К.pnatthкiA УкрооJнІ. Осо. переІ\О мною коnІ• JІІІС"t"ІІ 
U.:ктрL?ІьноІ Управи ОУК 1 дка 6 ~J>Є3НІІ 1939 року. :... nі.ІІ.nІІсамк то 
діш"""! rоповк, nc-~ ;J.кoi Анастасі! Памнчекко І моім. "" ceO<petspO<к . 
ДО ""YкpaiKChKOJ"O ЖІКОЧОJ"О Со100у" В Хусті: 

""Хоао~•• Ynpoo.o1Дooi.oycNoc:o 1 n~к .що унроіна.но .,;ноцт&<. о !"ор 
nатоонІІІ Уороікі ортоніІусn.<:о Мк дужа рці<NО цнм nрооаом і '"""""""о 
ІІо.м нош ІІРУ"'"" nрноіт то щнрі nо6о.,онн• по•""~ у<пі~•• у В..ші~ проці 

Мн,унро.інокоІ"онuі.тооо .. ><>рrо.кіооооокі,щобсоу .. нтхкочІоноо...,.н• 
нІІІ"і.оаі,ітомук>моrо.смоа.уаоР"'уuтнті<>ІіоІосuооіамосмннІуороінG· 

"""" "''"""""" орсоні .. ціомк но рі"""~ им••~. u1об спі••кнмн оуснооо><н 
nромуоотн доосіwк.,.сn"о•ноіціоі.Ціооодороrооо6о .. осмокоо"оtотко<>к· 
тоот>ІІомнІбуа<~wоау,.ороаіаістотмоі.оІІосоідпооіJІІ..Пооі.оомІТ•носгро 
".;н"..нІІруоуІ'lорnота.ніІІУнроін',онітомс"'ін""і•оо:<>nнсн,о ооомуна 

проміоооркононоАбіо•шо аі••••і""""''"""'""'" '"'uіuроосо .... с жороо..-.. 
ркоус.,ім<>'Іу npo"..,.!'looк 6 Вас цІкоонооаощоnро н ошо '"нnо, то ми pono 
поеоу"Інмо Вом інформоціомн._ 3ое>~ оимо мошІ моА~рощі nо6о.онон~• А.,..; 

~У<><о •і.о Вос оімооідІ._" 
Не тільки Цектр~.~~ьиа Ynva"" ОУК, але також і В;;,діпн ОУК 

бажали 6п нжчкх з•'.зкіо :оо tооІм и Сf'<:Тра><и u К.р~>атс~иіі\ Уира1ІІі 
ВімІл ОУК 3 РеджоіІки. С.tк., пише до ЦентрL?ІьноІ УпраВІ! 11 .nн",.і 
І>Зберезн•1039року: 

""Ііощ9ім.арІшкоn-пооткткоІ"орnо"І"С>.НОіУ•роінн"'ІНО•н~•....,· 
nнс,1"0Муnроа~мокоwноnнсотм,мотрнІІном6уаооі""ооідо1">1 .. " 
аrnкк:< пкстІвз з.ап ><ТАІІи. ПjЮ!<ІмН ОІІН lиформацІА. nроnознцlими ІІо
nомогн К.рnатс..,.і А Укре.ІмІ було и тоwу ~асІ дуж~ баrато. 

"J'opol.c•aкi :JoltOтdXpocr" yЗJ!,A r~c oм<""•TІІO Ko pno"f<>.oo!Yopoiнм 
oiT!Jpo.,l 
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Так, 1111 не тільки f10oдiJ111 дОСJІГНСННRІfН в ІСаJщатськІй УкраІнІ 
ІІнбІ.ЖаJІ>ІЖІІВКХ3В'ІІ3КіВ зсестраІІН Й браТВІІ>І В nробуджсніn ДО 

віJІьноrо жнnи Сріб01іІІ З.:Іfлі. СнуВ8JІОІС" різні ІІJІхІІи, в """й спосіб 
на/101ращси.ІІакіфесту""ти ІІаu>у HJIODHY АдуховусдкІстьзукраІнка· 
lflllfOJIOДOJДCJ>ЖaBOI, ЧОІІf і ROI НВЙJІіnше ІІОЖНа 1ІІД0110Іf0,."., дуІfаJІО)
СRІІ]ІОВіДоіJ;ІІНМІХ у нас і НаСуІІІІХД!ІJІ U.TiCHCHHM н<>н.,."І<1'іВ icnJщ, 
ноrоп]ІОдуІОанки надтиІІ, ЩОІІожнаІ тре(Іа.заданоісІІrуаціІзробнти. 

Та, "~ зна~мо, наша радістІ> була корот01а, каші бажаІІни уттщu
лtrи ~<иВі за'sзкІІ не принесли усr~іхін. Сн.ль01ішні1 80JЮГ :JДfШІІВ у 31.
родку lfOJIOдy державу. Полnласи KJIOB ІОН"" JІИцаріа-~роІа, Карпа1"· 

ських Січовиків. а І"'''"• віІІт,.гнулисR а глибокі ліси Карпат. 
Цетвм. Атутоrор .. уаусtх вслнкніІ жаль,:ІЛість ідосадана ае.JІОІ

ку ОІе<:П]>ВІІЕ'д,mовість суnроти ОІ&UІОГО НВJЮду. НВПОВННJ\ОІС-'1 Jl «']ЩИ 
'IJICHOK0YK ІІЄJІІІНОІХ CMyYKOif, але ІІОНН ие ІІада./ІІІАУ>ІОМ. В Т.:ОЙ чаС, 
RH ае.nика час-тнІІаукраІнськоІсуспІльнОСТ1! а Канаді поІЮJІі rодн.1аси 
з AYifKOIO птю долю КарпатськоІ Украіни, ОУК і Вроотні ОрrакізаціІ 

робил и В<е можлиІІЄ,щоб]Ю3110J>УШитц світ.:ову nрнлю;:о,нуоnінію.А на· 
ставмтn ПснмпатіІвсторону n.x, що nіднилц зброю в обоJЮнІ Укра
'""· Понсслцс" протесrні віча. rlpнJ сло..а ка одресу окуnан~ів. В ТІ<Х 
•ічах брали участь і 'ІJІtІІкн ОУК. Обіжмиком •· 4 з 21 бере:~ІІа 1939 
рону ЦснтральнвУпрамдасиклцидовсlхчлеион: 

"Нохкох •••w•к трое~•кі nодіі о "'""і 1\орnота.Аоі У•роімм А умроінСІо· 
...,; ноціі. То цо мо смі~ nркrиі•У"'" кошоrо коціомоконоrо хуоо. Нооnо•м, 
•орnот:•кіу•РІІіІщіб.>оброі,оору.о~окі>ус•х6<>оіоІІ(Іроrоммі>оrр<>жоиіио
ПІОСКККомк•охоми>ооро.о.ми>І,сОО<оо..,цора.......,nостоаооооо6ороиіс.оіх 
nроооnмооютоумоwі .. рцомооускоомуrорді<>fіікодіК>ноостото•кмАусnіо 
nоромоску•ро.іка.ко1иоціі.ЧосооІноа.оо•іnрмrкіч.,..•тіооомсоо6<>духіо, 
СМІU.НМОІЖКТТС>.ООТММХООНМТіІПо•к.орту>ОТо.Тожnод~М<>мОІDуnроЦК>, 
тож nодосотмрІМО ноwо>оОІотто,т<>,. ооброК>,><ОСО онтрмоuіС"ІІО і nостомо

ООК>стоотм.оо•іицоІ""ооиоnоромомм . ХустсnормомооІІ\ру>мІ\орnоtа.•<>і 
У•ро.іки.СоuоТороомr· 

Центра.пьна Ynl"'"" не обхежуст...:и тільки до анутрішн>оо-орп.
ні:u.ціАнкх засобів підносІІти бадьорІІіІ кастріА ""f"'д членом ОУК. 
ІІОІІВІЮШОІj>ЮЄСІІОСДіІІІІІІІІНІ8010СуСПільиІtт•і І'ОІЮ]>КТЬДОНСfзосrо

ріНОКеІЮСfnресн. 
І не пише сам• Центральна Ynpaq :и.бнрасатій справі мово. 
Відзм ... ют...:и окремі членик з В!цІлі• ОУК і а ГОJІОСі Іх да.ремно 

булобшуцаn.:.невірІІАзапr.диицтq.НесhООаІІІІ.лншділамн-ось 

ак можца б схараК"nОрІІзуааn. реакцію члеиок на Т]І&N!ІІію Карпатс•

коІ Украіни,"" це,д.;nJІ nрцКJІаду, 100же засвІдчожтн цам стаnа Ольгн 
3а.tщь ~ Содбурн n. Н. "Не nаде.ЙІІО на дусі!" на сторіІІці ОУК 8 "Н0110му 

ШJІРху"зІ:".і-rравнR11139року: 
"Тоnор моwо •міrроціо nоаккмо АОТН nомі~му руму тмм, "'" оnмкккмс~ на 

"J'"""'·••n•pтi см•оІ<>>ріДJІОі о•мо1.06со'оо•ом мошоі Орrоиіооціі сnроц10· 
нтм>усіхсмо,щобооб.>nО'ІН'ТІІтн,щотооnо-rероRсоомо6орокоон piRMY 
ммоІОn•І>Ц&о"-"'"""""" иоnuом сумо-мu•рсо..,.оорх. Ноемісбути ні OJO· 

моі ""'""""·о омоі 6'n><:o уороімсои• с•рцо, ..,об но """"і"'""" о no><i~""' 
uотмо,..,осОО<К>•ро-о"юпо>но•м•мrрокмціІ'lорпотсо•оіУ•раімм ... " 

Постам Центрально! УnравІІ ОУК і З&КJІІІІ<И окремих чілhннх 
чпенок ОрrанізаціІ ме залиШІt.ІІ>ІСІІ бе~ вІ.:Іrуку. Вже а т.:ому самому 
чиопі"НовоrоШлиху", •оrлвді nraцi ОУК чorruмo: 

" 



36ір•~ •• nом•~ •біnо•м • 1\орnото••оі У•роіМ>І до~і nорн.одоnсо. Nсок 
Biul.oio ""С nopoooct~ >біро.• •• ту nІn nід~ .. С•••• Моторі. Досі Ot'Oin "' 
nopwoмy міоnі Biuio ОУІ\ у Co.ofiyp•- оіо ~•рос••• ка ту ці•• аоа. 91.3~-

І хоч вкслако зкачку доnомоrу ВО>ОІО'ІіА Карnат-ській Ук~n!мl в 
томучасі,хочмрІІвавк.nис.иашlсерци - І<lчоrоцесІІрааlмеnо>Іоr-

ІІс .. ов мет-еор npoJІe-riлa ><Оротиотривала ІЮJІІІ КарпатськоІ У><ра· 
'"" nонад ками. Т<ІР><•УІІ& еtруии нашо! душі, з"""елИJІа П ЖІrІ"Uра,ціс
иІІми аоtордами і 3Нову nот-о,.уяа а >Ікнул<>му. Потонула, щоб "аІSра

тиск ново! сшщ ,щоб ще раз ціймит"с" вгору і :...nанувати ка всіх """ 
рікних :>ЄІІJІІІХ У><раІнп на аl><и аічкі. Дай Боже нам, члеюtа>І ОУК. 
діждаткс. тоІ щаwквоІ х8Нлики. 

ДОПОМОГА ОУН ВОЄННИМ ЗУСИЛЛЯМ КАНАДИ 

ВкІSух ДруrоІ Driroвol Війки Од><И>І nOMUO>І <tCpe-t"ll8 зв'дЗКІІ ка
наріЙСЬКОІ"О умраіисmа з рідкІІ>Іи :>е>ІJІамк. Це мyci.Jto вІдбктщ:а К& 
д.!альиІІСТі всіх украіиськнх товарксn у Канаді. що сn-вил« собі """ 
rоtnнм:тидоnомоrуаІІз.ОЛьии>І:uоагакиJІ>ІУираІкк(ткмсамИ>О.ІІе 
>Іо<".ю ?ІUІИШІІТКСІІ ISea вnливу ~"' і па "Ор".кіза.ціоо Украікок Кава· 
диі,..Ольrи &асараб"'. 

А :...разом уnродо8Ж ТІІХ wocm років а.tАии, від 1939 до 1~, ...,. 
суа,.JОТЬСJІ на чопо :.ав,u.ина інші. що досі 11е відч)tВІJІнск nк rос:тро. 
О!редНІІХН&ПСрІІІn>Іу>ІіСціСТLІ!&Потре(\&8ІUІІОЧІІТНСJІ8ВО<:Икі3УСІUІ· 
л11 Канади. ЦсІІТр&Льна Уnрава ОУК nовнІсnо :одuала еобі cnpuy 
зтихоІІов"ааків.щотнжаrьІІачленttахОУК.ІІи'l)Омад~~нкахиаиадlА

єьr.оі держави і відразу. 3 першоrо >ООмситу війки. nocn.aи.na цІ обо
в·•~кІІ в цt'НТрі уваrи цІІ!ОІ ОрrанJ:.аціі. ВІ.д тоrо часу, 8Ж до ........,.; ttа
пітулвці! Німе'Ічкни І Яnон.іІ та до д,с>ІобілізаЦ<l ІUІЬJІИТ"С""'"" армій 
І "~аороту додому ВОІІІІів 3 ttанадійсr.коrо війсьttа"" море>І, Цснтр&JІL
на Упрааа ОУК моордннус nрацю ВіддІ.JІів ОУК та wcpe>010 ЧІІекои 
утійдіп•иці,заохочуGдоІІnоєн.леннІІіансrуmu:3lиіцІктквоюожрІзь, 
де ТОІ"(І ВИ>ІІ.ГІ.С -.<ИІ. ІІОТреІ\8.. Цей -.<0\ИЙ nерІОД дІІUІLИОСТИ QYK 
щіпьно анnовнсниА Нв>Іа.rаиим :Ібі.лLІІІИТ"ІІ оборонну силу Каиади І 31.
nсuиитнІйпсремогувв!Аиl. 

Вже""" 2 лнстоnар,а 1939 року ЦСtпраJІLІІа Управа ОУК >Oienrn. 
у •·новому llln•xy'" ІЮвідомпснкJІ-аnСJІL до уираіиСLІtІІХ жінок rопо
СИТ"І<СІІ де праці в різнІІХ ttaиaдiйch!UtX установах І rоварж:11І&Х, що 
сn.nн.лн собі ".. ціль >Ообіяізувати сусnІ.льність длв посн.леІІІІІІ -.<на 
зм:u-....ьК.иадн,авnершучерrудот.за.ДО(ІровІлJ.ноt~ІІ&

иадіАсьноrожІноцrІІL 

.. 



•r;р;,.оо.о ... оокоіnрацІВІІUUОК0УІ'lnоПUІ8і.u•окУ3ХсоІаомі~О<'ІІ 
l'pOWt,IIO•a.•oroo6o.o"o>oy CY"pcm<"o"'<»пpaбpooaoi6onoi-..км,l'loн..,., 
..,,_,..".,.мо__". L\ом•роnм.,; Упрuм ао "'сuммо Віаа~а•о l'l&Jou,tco.oo
,., Чор80моІ"О Xpocn •• apyn<x У"""'"'*• •• "ao6J>o-••••• ре<>С"Тродіо ммuіt 
""""""",..,,..,....._·,щоб пркАтм ІЮ- aMOOiorooo • ••• ....,.,.,~ c:npt.oi, ІІІ<> 
,...,.._.,~а.оомімо.....,,. .. ,,..., •• , •• ,.".р,шміА ••АоІ.Цо .. роnкоУпро 
м с:nоаінстос., що кі ~"""" мошоі Орr.,.Інціі, 1110 мокm. м-оісn, 
ootnp.......,.ri..l•o••-<>•onoцUaoІUrpo......"кa..,.Ac6oo"oooo.Ho....,_..•. 

:..:;.";;каоо&о~іоо.щоаоромомоцісоо.роікооо,о ... nаокамус.бооі.о."о 

Обіжнинахи. JІИ"")'ВАМ ИІІк s 8і;щіпаки n ~ 'Ііnьнюш чпеиКUІІІ 
ОУК, nроковаминаз1з)ІАХ.зІІо~і"""""'нах -м:іхасnособамис.,. 
ro ;uхкнн Цttn])АJІоІІв Управа ОУК уже в nерших мlс"ц.о" аіАІІк ДОІІО
ДІm.до"ТОrо. щоці.nаОУКорrанІ:ювано ІІСТуnасиа це/і ІWІІІхдоnоко

rн аооииик змагаJІНІІ>< Кащ.ди. і це зиаАшпо се!/і виспІR у .f..IA pUOПJO
цiJ "{І КраАо110і Конфсрєиціі ОУК - І nершо! від :<еІUІІ вибуху віА· 
ии-вІІ.н"х27-29 '1'УJІНІІІl9-10рокув8іниіnсrу: 

"l'lpotooo 1\о..~~ціо ОУК >оооооо соооо -..І•у пом'" оос:кмнм >МО· 
І"ОИНом Кокuм. І .,..,..умоомІІОС<ООС:•нн<:"І80•оО>осо•Іуороім...,о"'ікоц· 
•ооnі•••ооуотрІ•укІАпрощіК.оціtсо.ооt-оЧор80к01"оХР"С'Іо" 

Це стакоІІИще '"Орrаиіз.аціІ Уираі>ІОоt Канади Ім. OJIW"И В.С.раб" 
с:wnленсаnроrра.коІІО><урефератІСrепаиі1Сав.,уинаVШ.Кра.І.овіА 

Rошj!І'JІІ'Нці!ОУКадиах І:.-І7сі'ІиаІ9-13рокуаВікиіnсrу,п.к."'Пра
Ц>ІlдаJІьші з.авданк .. уираІ"нськоrожікоцТІІ&.вКак...U п!дсrrвсиу по-

~-до npooo """"'"' К. Оrі.осом, П. Іт•>. 6~. n. Л. Поо-~омu, А. ІІОІІО .. ко, 
К. K•l'ltO• • · п.,..оuпом 1 І·•• ~· А. По-трм"- М. :Ju-tocooo, М. І'е .. ..ь, А . 
• .....,. ... М. М&отоN, М. ka>.oo, J•UI ~' А .. ео>Оо. To,.nonocou, Л. с,.,.,_ 

..,с.ао. ... 
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ру·,щозодІІОІ"ОбонудавааnідсумнІІІІІЮро6JІеІІоІвжеІІрац!,аздру

rоІ намічува~. щощеІІОТJ)Ібнозробктн. 

До11омоrа укрооІнсІоJ<оrо жіноцтва, зrу)І'JОваноrо 11 ОУК та довІІGІЦІ 
нсі,ІІО(:ІІНЩ<ЗУСІtJІІІЯІ<КанадиІшпаJ)ізннми!W1RХU<ІІ,алезnрироди 

рос•:! на/!бі.JІьше оиявитr себе а тих ді.JІянкu, що наАблнжче лежать 
жіt.очііі вдачі І жіночим сnроможносrам. А сю;m " .repwy чсрrу ка.JЦ>о 
ЖИТЬ Чер1101111А Xpcc-r. КанадІАсьний Чер110ннА Хрест, що пж у І<Нр
НІИЧВС&хнеnрннии>ІЄСІІО(:ІДt.J<ьнос-лr,вобпнччівіАнsrсn.нувnере.ц 
колосальннмн завдаинамнLмусівзаапспюе.тu задоnомоrоюдо всіd 
ка>:8,/(іііськоі сусnі.Jrьности. Чпенни ОУК кв О<Ісцu, ян rромадянкн 
Каиади,відrуналнсянацеАаnепьіІ'ОJ!осІtJІисяіндІІІІідуальІІоІ\Очср
••лrохрсс:rноі ЩІІІІІі :sвраз від самоrо початку. Цситральн• Управа ОУК 
Му<::.Ла !ІОдбаТІL, ЩО(\ І\~ іидивідуальиі Зу<:ИJUІЯОКJ)І'МІ<>; ЧЛекОк УІLОЖІІ· 
тsrncninьнe руспоОрr-анізаціі, бовтоАспосібівида/!и!стьцрацібіт.
ІІ>&~ і значсинн унраіиськоІ нацІоиа.яьио!І"руnи в К.щ.дlзростас. Тому 
І;t<А &обіЖІІННУ Ч. 2 3 ДНИ 20 Ж0ІІТІUІ193Q року, 3& ІlідІІНСІ\.ІШ 1"01\lW
HWL І'ОJ!ови ЦсктральІІоІ Уnрави, Анастасі! ПаВІrичснно, І секретаркІІ 
Ст<-ІІаНІІ Бубнюн, ІІІІЮТЬСя члсикВ.ІІ ОУК кониреntі вказівки відносно 
ті~і вкціІ: 

'"П<>'Іото оrАно оЄороnі онмотос no.~oi nіаТОТ<>ан і aonoмono olo; •о.о.но
тотром""'"""" і тромu•н•н ао.,..оон. Ми, уороін•~-бркті.со.оі rpo><o-
11-'"""• nоокнм! ОJLНО>тіІІКо ~ou>orм ТО>Ооі:т• ..,.,.,. •ьу ц.".l~. но ••У wк 
сnром<>Миі. Цон•рu•к• Ynpuo и.."ноос Уnр&он Bi.uioio ОУК ""1'4'....,... ~• 
w'сцоо сnиооо ~••нео, що wo...yn nр~,ннктксо до тісі nowo~i. ГоІІСоко соі.о 
""ксотк "'" ,ооноо, що оwіоот> ШК•н! nooo;tн рІ>нІ ооокооі рО"Іі. З тнмк 
cnнcooWJt требо ІІ'Оооwуоотнсо до "'""""""ноrо ВіІLДіоу Koнuitco.•o;'<) Чор· 
оокотоХростооо,,..о.., ПІ,о;оІ,uLІ..То7'оs>оі•сомото 3оnОТ<ІТо Хркто іnре.о· 

ко...мтк "*""' ТО>ОоІ::т• nрм~т• • аоnомоТО>О тіА уr:томооі •. Сnксоо ••екоо, 
~~~дут>. бротн y~ooon. у тіІ nр&ці, е>rід nорес...,.м до Цонrраnоюі Уnроом 

Р&3001 3ТІІ• ЦЄНтр&ІІЬКа )'ІІраq UOCCL ч&С НВКІІКО\&С ДО уч&еn< 
в 36ірках ка КаиадіАськнА Червон и/і Хрест І доручас кожноrо року 
влиwтувати одне niдrrp"';мc-rвo на Aoro кориСТІ>. А ЗВСJ)ТІІЄТ>-СJІ 3 тим 
не цоеомоrотільки члсиетваОУК, але А до wиро><ІІх І<ВС уоtраіксько
rожІкоцтва: 

""1\.окuі~е>.•нА Чорооннt Хрост nромІІКn '"""Р wнрооу uмnці>О •• 
>ібракноw фокаіо но nоо:ноонно '*"<і оосккоі nроці. Ц.нтро"""" Ynpuo 
•••ркуоосо обі>Nкко<>м ао Ві.,.!оІо ОУК І ПіаоІІLДІоіо У•роін"""ото ЗооотоІ'О 
Хрост-.І<Lобоокнnо.-оім"""""іwоКUІк....,.омnркІw""'ІоnОМО«»ОцІІ 
rумакіrорк!Іустоноаі. 

Цісоо aoporooo >мр-rасмосо >ноау ао у•роік<:~о•ото мrкоцтм, що С'Т<>іn 
n<»• роwкоwнОртоні>оціі, > таро•км ••••••ом иІнотксо обір•ооо :-powelt ко 
ціоо аоnомо .... Кокці~е>.оому Чороокому Xpooc-r<>ooi. Зіброооі тр<>\Пі col:,t; nо
роодотк ао ...., • ._.~ото Bi.o,o.l.rry Чораоното Хросто, або nороосоотн до Цон· 
тро.ооиоі Уnроан OYI'l, що дору•••• іо ко nркоко'И~У ці,.._ 

Укроік..,., "..,,..._....,.. 1\окuнІ Вкооім ••ноАбіо•w• ооткон<><mс о тому 

оопроwі.ХоІнобуаоокіодкоіуороік.,...оіро.оккк,І<Lоко .. ортоуоооо.б о.,., 
кооuк•у сумбу ко пс"і~ у nponl. ••У "до Чороок"І Хрост. ДС>І..,LІ< Al· 
oow~, 1<10 ми оі.uоні ці• кр.:іні, ••• ouo ком у се6о оі .. но "'"""" 

("ИоомА-Шооо">дн•Uокстоnuоl'/39) 
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ІІДДІЛ У COЦJYJIH ПРИ ПРАЦІ ШиnІ! Й ПЛПТ.ННІІ ДПR КАН. ЧЕРІ. XJIEctA 

СІ&ДІ<Т~ І К. П\а>амоц• .... П. Іоом><Ц•оо, Р. З.росоо, 11.. '""'"""' L Сn.фІро-;; 
с. Порооо ........ О. ІОс•оІ•, м. Чо.ІІоо, к. r, .... ,.. (роф. Ч. Жр.), к. к,..., 
сн••• • К. Проц10о, А. Ктрм.оІо, П. Стофур.., м. Я.аі.сооо, м. с...н,...,, т. 
Mo pf""', 11.. Сооротоо, Т. Помос, І. Гуао, М . .o\xJI;pyx!o. Іроотс <nD<, 1110 вро· 
..,. •• ,.,. ...,. к.ч.ж., t . Сnфуро, м. '""- r . ............... 1. н • .w..~т-. с. д.· 
--. М. дJ'Т•О. А ... дорч .. С. ~оЬо, 11.. Грочоооо, М, to ... 11.. Іоро"""' 

P. Ko-,A. ro,...., • .._ 

Успіх був Над3ВJОчаАкніі. Вже о першому роцІ вІІІкн, км.м ке poз
W&JtinooІІ !ЮНО ще 3 ціnою С80Сю енnою, 3101Тц П~lв УЗХ ...,.,._ 
:JL"<К, ЩО \хні ~JІСНМИ ІІОWІUІІІ 4,828 ЩТ)tК різноrо біnJІІІ !То ЗJІОЖНJІИ 
JW,/1. 1 ,021~ ~з соху тіnwсн Цеuтрап~ку Управу, не врах<>ВУJОЧІІ. 
пожерnнах!еЦІІхІ.uрlоокремих '111tнокдоnьоК&JІькихВідці>rі8Ко.
иа.'І[Ас~коrо Черюноrо Хреста. В х1ру тоrо, ак віііна pmrop'n.II&CІІ 
і вт•rап& в ~ щорu wиpwi мосц народу, кріm<е ....,,., акдіІІ ,цоп.,...,... 
rн ІС..каА]АсhКОІоІу Чер!Юному Хреетові. Наnлц.аю..,.авідОНJІЄІІНІІl А(>
ІІНСІІ 3 рl3них хІсцевостеіі J(.ан&;І,u, щО 'UІЄИС'І'!Ю ОУК І прнхІUІhНИЦІ 
Ортuі,..ціf иав'ІІкnмrіс.иі~мІІІ<н3Жіно•кwмВіміпахв КанІ,ІtіА
с•ксrо ЛеІ'Юну, ОНІІJІітаJІІІ оіИJШ К8 ХОМUІО, бр&JІІІ У•&~ у ПОХОДОJ< 
в "Дкі ДскораціГ' І 1 "ДІІ! ПСJК'ІІИр'ІІ", u&llП'Ooyu.nн ~рик, ~ви 

ІWнкеnо 3 ~исnоо прцхо;:~nх ка Кана,ціАс•кнА ЧерооинА Хроот,.. на 
інщі80СкиІц.І.пі. 

Д/111 пркнnад,у, ак роз ... ..." •• ,. ц.. прац.. ОУК у тіА Jd,м:ицІ, ІН>
.u...юури""ІІ3від<>>UЦ"НІUІЦеитр&JІ~ноІ Управк покlнсЦІ>l939року
мже:sа8СІоОТ'О•ОТМрнІІІ"рІUІМіСJІцІвіJікн -поміщеІіІа•неnІ93"Н"' 
"""' LІlпІІху''адІUІ 7'1')'див1939року: 

-nоиnмІіааі.ом>о8мотІ .оо.о•W<Іnр&ЦО>Оаоо'іорао>ЮJ"ОХ~'І"""'• 
ОУК у ,...,...,мі ooowтJ"• nymooм•. мо ••• .. nросмо ,.,. і''""'""""" " 
ооооІоооо>Іо,ІІІісоооІор"'і. з;.о....оОУК у В... Фор. 8іоіом уооІDТу&u6.о .. р 
кооорм."..'ІораооОt'ОХ~о,о~••м•м li.ui-тOYJ\ у Форt R;оіокп.,.!м. 
~мом шмnо .о•• тісі уоtоко.м то рооnроду""'о тіо .. м, mo іо ондu Чораонмі 
Х~.ІІааІоОУІІуkJ!форооіоб<оро.,.моуу••ст•уnрц",.о ... окмі,,..оМ"" 
ooow.Ooyo sІіроткікн ОрrоКІ>оц!омн но •орксn. Чорооиоrn Xpocro. ІІ'Нро· 
"""'""""•обрококооІчо<mрооі'Іор-омоrоХ~оро.nрОиктоН1'оуОУІ'<. 
у місuо-ому Чороомому ХрестІ. Ві,Wом ОУК у Воо д'Ор і о Ошооі порооо

"">6ірок но ЧорооккІ Xpocr, і Іі.ІUІLО о Owooi .оі",.оо ~c>Oo.oooorn """'" 

" 



ЧлtНІUі JШДІЛJ' ОУК 7 :g·~:.c:;H'g~O п;:~~АЛИ ДЛЯ КАНАДІЙСЬКО· 

С"АО"' • аІоа ао npa•• • М. Пopnou, А. haa, А. Top<olyw, L Моо~оо, А Ko
UD'IfO. І. Мооо .... ооо, 0. 3ооца, М. О..мсаоо, Л. Роооаммо, С"ІО..,_, П. Моро>, 
А. r..,.,., • ., К. 11\оооІр, А. А~реіо, О. Соо, А. Смо,..с>оо. • • lrnco, Ю. Мудро 

jlttt p.j 

10 ... oiJI; 'lopooKOt"O Xpoct"o. 8iulo QYK уС?. Sоккфас •О"'М""" тм,..но RO· 
POOOJIM?o спІоокі о .. орі wмno д.оо Чороон01"о Xpoct"o. В Торомто оооШ1"<0оооо 

"""""' оомцоvr """""" аоіа Вратміо Орrоміооцо~ о nркбут•ом ко Чороонн~ 
ХІ>О'::оІноо...,мубуunродеtоанкцоК&КодіАсооО<О'Іорооио<'ОХроосто..ВіuІа 
ОУІ'і у Іінкіnоrу оооатуооо ~.,.кмА и~ір но ЧорооммІо Хроост" і т. д. і т. •· 

Як ІК'JІ м чєр110ноарестиу Іокцію Віміnм ОУК ка міеwо•, д~
ємоса ' доnксу ВіддіJІу ОУК у ВіннІпеrу до " Ho110ro Шда:о:у" •· 75 
'JІJІІІ18ІІЄресНІІ1943рону.УнраІкськежікоцтво 8іккІпеrу,иосn~ккі 
;\QХІСJІцібр&..~оу•асn.утакЮІ:діпJІккахnраці Как-.діАськоrоЧ:ерІІО
коrоХрес:та: 

Жіно~і бонІ<І< І<ровw. Двісті n'ІІтдес.оть унраікських жікон жертву
ІІ&JІнсвою кров. Н•однутрансфузІютребатрндоп'ІІтн ІІОнаціА і щоб 
31\U.ьшнти цей фон,ц крови, віАвЩуюто. -• хати в ціпі ~ібра.и,.. жер
ТІНІД.Ввцівкровв. 

Робітні 'lсрвоно:о ХРf_:сто. Кожного днJІ nр&ЦІОО т&м сто жінок
ДОІS;>оІЮJІьців, хіж НІUІк Dе.ІІККе •нмо унраІнок, • ~ред нn 'U!сккк 
о~·к Шиють І ""етуn. бU.по І ІІСJІкі ІІС>JІнокІ в11робк м• wn...._...;,. 
Ід..,JІІІС>JІківиморем. 

ДОІЮ.ОЮlд .. олонєн~-" І<ана,тіІіІІ"·"· Pu на mждень прооцюють жІн· 
КJІ у робІтНІІЖ Чер110ноrо Хрестаті.пькн дла-.оІ цілі. ПотрІбно 150жІ-
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ІЮК ІUІ цеіі ДІ'.,., оеред """ nО..",!ІІІІі ІІІАсоток t"n.ІЮІМ"... ЧJІ~ІtКІІ 
і прю<WІмtкціОУК. 

Покункк д1111. "0/ІJІ.кі•. Це ОІІІ>t>Іа дІпаика а Ч~рІІОИОІ<У Xj>teri. 
oute~KII ОУК :JLІІІОбиоr а кІіі працюкm.. 

ДО1Ю.ОЮ•о ЖеjWН,ІІ бo"""'P.ty<NІNNJI.. J11111 ЦІІ&ІІІ~НОІ'О K&teJIЄIIKJI. 
t АиrІІіr.щоноrерnІІІо.tдбомбІор.цумІІІІн мk:т.~JІ&ЮТW:• peql, wк
сnсн бІІІІІJІ., ПJІе'І'СТМ:н ІІОІUІJІ.ие о..\ІиІІJІ., аисмают~ое~~ рЬноrо ро~ :о:ар

•овіn. ІншІnа•к•. У 8С:ІоОІ<утомуаКТ>Іануу•асn.брапо>ОdиоцnоВІд· 
дLч· ОУК. 

31-тІснснІ а тн:.: ~acu ІQІОС>ІННІІ 'Кака,цІkІоJСІІІІ Ч~.::>КІІ• Хре
СТО>• аиJІВІІІІНСJІ. теж утому, що Аоrопредсn.аникк І предстааинцІ ви

М&.І&ІІН ІUІ :юрrамі3о .. НІІХ ' ~РУ""""" Ц~ктрАІІ•н!І Упрааи QYK 
куро:а"рацІок..,.•ноrовІ.джм..,.ю•кнJІ..цm.ІіІа.мщ.нна:одоро8'•жікок 
Y'<Rci•rtrнocтн. 

ДІІ• поанат11 o(lpuy спіапрацІ "Орrакі3аці1 Украfнок Камалм \11. 
On>l'll Бао:араб" :а Какадііkw<ІІХ Чсраокнм Хрс.ето• у :одороамWІіІ 11,1-
JUІМці елі;!, б11 ще :ara.un, що а то•у перІо,:І,і ІІОІ<іК'ІЄМО ad ~ше :o&

noqano•нl курсм Скоро[ПО><Оч:І. &11<! Ьr.~I)C.:Ino< ме було, ,.,...tJ: 
:оорrакі3о•но~nер,і а~ІUІадалнТUІ nоnркукраІксІоJСЦ ~•І &НГJІІА· 
еа.ніпінарітаме;ро.•кіе<!СТJ)М. А ,11.1111.101'0, ЩO(I..,W.an атіаосuре.· 
11.010асі.ж.ЧJІСИОК0УК і орІ<ІІtІІ•нощ.ТUІ, 11<! f'Оді буао Deptao!Cnl tJI.Id 
нуl'(ІІ, Цewrpu.•мa Упраа IJO;IбLola. щоб на еrор!нцІ ОУК у "НОІОІІ)' 
І11зоJu<у"'іішnмМJщІІ'проа<орупомі•ІНІА8.БаqкнtwсОf'ОSВіІІІІ\Пеf'у. 

ПІ"'Іше. КОJІІІ КакадіІа.ккІ ЧерІІОКНЙ Хрест nporon~a eaof 
рІ•нІ кuопак!І" І стаана оо61 :sa цІл• цоб)'ТОІ мцn. мІІІ•ІонІв рІ•но. 
Це...-ра..~•на Упраu ОУК nІІJІ•ку.."а. щоб цІм. ОугаиЬаціа брала 
&к11>8Ку}"Оаеn.у..,.кампакІ.п. 

Дryra 3 ~СрІ'ІІ Ai/111.11/UI -"""" 3yt:IIJI• К1/.І<ЦІІ, ІІС МОГІІО ое6е Пі»' 
• ...,.,. украІнс•не •іноцnо - це ао:кнма енономІа. ВосннІ ,...,,. акм&· 
......... аелИ'«'3ІІИ:О: rpowoaк" JІ.ІІАJІ.n<іВІІJІ.N'І~іІІОІUІ >І)'(:Иn.цІ 
фокди :одо<Іу•ТІ\ ~ж І доброеU.ІоНини m»к•ка•н вІr саоІ:о: ",ом&.цкн 
''ОрnнІзадіJІ. УкраІнок Какади" І сам• :sакуІІПІІ)'МІІ~- а міру с.::>Ь: 
фікансови:о: епроможностеА - рЬноrо ро,111. дсржr.uІ по:ам~кн, так 
31&111 боидк І ВО<:кно-u.-дни•і церmфІцn, ADPY..._". UI<)'IUI.,." Ь: еао
ІО"У'UІЄІІС"'МІ)' \3&0XO~Y8L'(JI.ДO 10f'O аеіх унраІиок. 

:J.oloo .. мрооо• Е.С. .. тро,О. 

"'-C.П•r•• .. oa.A.IIJoo•· 
.. І C.N••••и.(ll.ulaOnly 

Со.dтрмІtИро•УІ· 

" 



В воскиому ~асі росте спскутщІІІ, що підрнаас скономі~кі основи 
дср.о(.UІнІкожен~мусиn.боротиси'.......,нездоровнмианщсм.До 
!'ОІ-".необхі,цна.АомупрнХWІьна !ІОСТ&ІІ& АдопомоІ"8 суспільІІОt'ПІ. 
Центрt,JІьна Управа ОУК скnнnоктувап..,,. ' урІІДом кnитролі цін 
а Оrтав.і, спрова.дІLПа а ІІЬ.ОІ'О більшу кільність кккжсчnн ' інформаціи· 
ми, акконтролюва.тиціннпрІІнаrоді щодспннх аакупів,і роз.іспапаІх 

nn Відділах ОУК ~ аідnоаіднн>ш пмсненнамн 
Коп:01 cn.no 8СНе, 11\0 віАна М.Т8ГНМЬСІІ Н"-ІІ.О&Ше і І'рОЗНТІІМС ВИ· 

чсрІІ&JІн,. екnІІомі•ннхресурсів, аrоповнопотрібнЮ<ІІ.ОІІОСКНОІпро
дукціІ снрівців. по всіА Каналі пішла анІІіІІ :sбіран><~ в~\Падніа і кс• 
ЖІП'кіа, шомоrnн бвнкnрнС!'ОВУ""'1'ИСІІІІК СІІрівці в фабрт<ІUt, Oroslna 
11011<: під керіанкцтІІОм МінІстсрстаа ЛмукІцІІі Восн>~оrо Поста>~аннІІ, 
що кожноrо року проrопошу..."о І(&Wnанію "" збірк"->Ок ТІtХ ч11 іІІших 
.. tР.))іІІJІІв. Нпр" на 1943 рік ІІроrоnошеко"" ttіпьзібратІІ двакадцІІТь 
ІІільАокІафуктІатскСТ\tJІЬІІНХві;І,nа.дкіа.ВтіІІаІщіІІ943рокуІІаn~ 
висукуас~ ВlинІІІсr і в uJoOJty жі11nцтво ОУК ааАн~по uo•'-"'"" місце. 

Ц~ІtТра.JІЬІ/8 УnраВІ. QYK СПСЦіJІЛЬІШМ обіЖКІІМ ЗІНС!'ОМ 3 1\1111 25 
~рuн11 1942 року роз"ІІскнла aary тісі спрuн члеІІсntу ОУК І аіза.ла 
ІnNТІЮритннамісUJtхКомітетимІІ:sбірнннсІ<ЖнткІвІвідпадніаn 
авіАm в порозумінна з :п.ннми ж м.І"8JІьно-нанадіііськнwІІ Комітет&· 
.. ll,!leiiOHKiCHyxm.. 

В ~срвні l!ЖІ року під ударамн rітлсрі<>еьнн" дІІвізііі ІІапітулю
вапаФранціа.ПрнАшов часж.ах.nнвнхповіТJ)ІІНиХИІІП...,т;а кв а.нrліА· 
ськийоетр(аі азв'•зкузтимиос-та.паІІотребо.Єваоt)"ЮІІ&ти цивіJІ~не на
селсннІІ,аrwtовнодітеА, дс•оtукL~""ість,ткх;~,ІтеА псреоеземо/1,0 
Каооадн, щоб ІІОИИ тут ІІСребуІtІІ ВОС:ИИІІ/і qц, Центральна Ynpaq QYJ{ 
вІwенІ чутли110rо Н"-ІІЮІІ.СЬІ<С ГОІК: унро.!Іtсьоtоrо жімоцтва н~rаймозrо
лоо:нла n:n'Oaicт1. "0pl"8oti:NІЦJ1 Укро.іоtОІ< Киюо,дн !м. OnW'11 Басаро.б" І :ю 
сж.d С!'ОроІІи :J&ОПіоtуаатисн тими дітьми, розмістивш11 Іх по po,цulla:< 

Можна СІС&UТІІ, що ІІС було акі о;~;коі держааІІnІ ~и 'l"'Ma,дehotnl 
&ІЩlІ з метою соtріnнТІІ вос:нку сНJІу Кана.ttя. де ''ОрІ'ІІні:.аці,. Укро.Ін01< 
КаІІ&ДІІ ім. Оnьпt Ькараб" не в:utл.., б и.мітноІ y~anu. 

При mму 3&1Utoti<L'IІ -а члснеrао ОУК помі~""'™ а лЬОUJІ"' 
мій амrліАськіАІ фракцуз.ьніА пресlзвідо><11синJІ про винонану укра· 

3 Jdoo 11о npuo ._....,, л. knoo, М. ,..,,.,._ М. rnтщок, n. """"· Р. Кос.о~ 
.. .._Л. І<>ро6о~, cr<~ ... , Л. Комо, Ю. M!ry«. Ю. Соооо, К. JI""•P1'"' Н, Цо· 

..... оо,., n ... ,р,..,.,., м. У,. • ., л. мхЩU;. 
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ЧЛUІКИ 11ДДІЛУ ОУК І СТ. ІОНІ.АС, ЩО ШИЛИ 1 ПЛЕЛН І ЧАСІ ІІйнИ 
Д1UІ КАНАДJRС.КОТО ЧlР ІОНОТО ЖrlСТА 

С...... > о1оо ао "~'*""' А. Kon~ ...... c•""• М. Іоnоц••• tro".oo Ч. Жр.), О. С.К. 
ooq•oo, П. " " " """"'"' ..,.,. .. , Ао мо k-, О. Ю.ооw-. К. Жом. М. Жорухо. 
А. КумІ.о•, М. Ко nкоа.•о.,А. С...окоUІоо,R. К&ВТІІІ,й. Я.орс•""• К. х,.і6е6 • ••.• , •. ,.. с ........ .... . 
~с~:::.~ ::o,.'f::i. п:~~ :: ~~·~:~~': .. :'т::-::~ .. ~r.;:: 
сь"'сn.~ BІUІ&JIOif у><])аІнськоІсnіпь"отк 1 о6оронуК..кад><. 

nрацІ ··Орrані:u.ціІ УкраІнок К..ка.ди ім. Ольn• Басараб"" у цІ бур
Х>ІІІ'ІіІЮ<:ннІрокІІтру.ІІно~міритипрнАкІmUtнр,ос:і сп~н.Зужм
ro•·u ка rромаnську nрацоо ~асу і труду. НСJІОСпакк" но~еіі, ~нищеяого 
rнW..ми 31\Ороа"а ке в!маооть акі :...nисані киипt rrpoтoКOJii8, ані 
цнФ!>и 3ібраии" JІWІІІрІа. О;~.наче м• nркІUІа.цу іі lлІО<ТрАЦІІ ПО;І&С>ІО 
u ЦW»Іу місці ~·нІ цифри 3 фікамсового sвity Цемтр&.!Іь~от Управк 
ОУН ма НраііоаіІ І{омферекЦІl а Вінніпегу 1 диІІх 26-28 січка lм:!. 
осnнніІу_"ІЮМучасІ. 

З.ОІІОІІJІСнмІааh-омчас: 

~:.:~:=~~:5~~·~~оі~·=~ Х~·- ~Е 
По~t~мооІокn ... о...,.uоаmооооіо"1\окцІІс•ооrоЧор-оrоХресуо" 

.... ::::::. -·· .... _У•9-:~ 
ІВ робітНІІХ ЧсрВОНОГОХресrа63 ЧІІtИХИ 3УЖk11И 3М <"О;tИИпраці. 

Зацанмамціdстатті-м.n•тідьнм:u.І"&JІьннііоr.u..цmrо .. пк
коrоІІJІладупраці, що 1om вІмала""Орrаніза.ціа УкраІнокК..нІІUІ ім. 
СІлЬІ'ІІ ~ІJІІб" І ОСТІНКІА Ііііні д.ІІІІ К..надн, ЗІ!ІfЛі """"ЛС МНІІ 1\атwсіа 
ІІчІ•еиокіn]Ікбрано!ІхньоІ6атьківщкнн.11апеконевсе>южкатуr3і
братн.доmrоnо-.рІбноnнпьнкхстатІІСТИЧІІнхстуціnма:rеріапІв.роз· 
кн.ц•ннхrюом:ІІ КакадІ. Не днмІІчІІсьна..., Орп.ні:u.ціІІ3ЧІІс:ткмсу>о· 
nіІ<НХ><<:Татк><ожснасудіо:rоріІ-аокадобрсвнкокІІJІасвійо6ов'х· 
:ю~:J:u.сІІужнласІІд.ІІJІК..ІІадк. 
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ОЛЬГА СГЕ;БНИЦЬКА 

доnОМОГА ОУН УНРАїНСЬНИМ ВОЯНАМ 
У НАНАДІйСЬНІй АРМІї 

Вмірутоrо,ІІнсn.ІІІJІо ІІСІІО, що 8іtка 
npor11rпen.c.r доеwе, - щораз бі.~ьше розроо 
етапаСJІ -киа каnру..._ Каи-.ци l щораз бІл•· 
шедоброІІОJІьці•f'ОJІосІІnосІІвкапаАІАсьиуар. 
міюдосnужбиз.вморем.СередmхдоброІtОJ!ь
цівбулаІІеЛкканІлькkтьуираІкці•-ІхвІА· 
сотоJ< nponopцiltJ<oдo чьсnа унраІкців у Кака· 
дJ 8 ПОріВНІІННІ 3 іНШІІМІІ ІІ~Ц[ОІІІUІЬІІОСТІІМИ 
був чн не наА<\іJІьшьА. На ЖІUІЬ, нема точно! 
...Ьенцоl, скІльнк саме украІпців служКJІо 
в к~ка;~;lІtсьиіА врміІ • восикому часІ, <>Аначе 
иаІІб!льш обережні обрахупнп, шо Іх робІUІи 
рІзнІ rромцсьІdукраікськJ КОJІаІКВкад!Іпо
розумінкі 3 ''Сооо.»м КаиJД[~СЬКІІХ УкраІІІ· 

с.ь.н""ВоІІкіа 38 Морем" дакm. цифруоко11о tO,OOO. :Можна nрІІІІКІІnt, 
щ()чксnотебупоб!льше. Азтоі:sаrальпоJ ніпькости уираJнськкхJІ,о

броІІОJІьцlвукаиадJАськІІtарміtщокаІtмскшеnопоІІІІІВВиіхІUІаз.вморе. 

На ка.иадіІсьиу c)t<'ninькlcn. упав обов'аон nІдтрику .. ТІІ 8001111')1 
мо~ьво•цnоаnр" nомочІ nереnискк, nсресІUІкн кмнжок і nосилок 
УСІІККХАJ>ібнихіnрИGМІІІІХДЛ.ІІІОІІКІІ да.рунків. СередТНХВОІІІ<іІНе 
ОАlf&~нuОУКмІUІасвоrо•ОJtо•іка,снкачкбрата,ачерМтеКа 
ОУК nрипав обов'ІІ:ІОІ( nодіАкнІі - JХІІІНККІІА l суспІльпнй. - оргаиі· 
зуt:аТ>ІоnікукадuнаІІіІськнмнВОІІками:sаморем.СправаоnікпІtJІ,(>о 
ПО)fОГНІІОІІК&>І ""С:<ОДІUІ&ЗуІІ&l'ІІ цІлоіQУКта 0Кре101Х ПчnСНОК IJiA 
самоrо nочатку 81Аии. При:<иnьиІсn. ,..,,....., ВИІІІІЛІІJІаса сnонтанно 
скruь там, де можпи..,ІІ був кои,.кт кІж 80ІІЦТ110>І І су.:nІлькJстю 
Від.W> ОУК у Ред.жаІиі маштував )!)ІІІ 8 січюо 19<\0 року сnІлькнt 
С.>tТ-8ечір АІІІІ ЧJІеиІв Бparni:< Ор...,н ізаціА І з.вІІроснв тудн уираІн· 
CLI:JU<80JIIкJ8, ЩО!\у1ПІJ<а!ЮС'І'ОІО8Рf'джаІtкі.Таиі ПрНЙІІІІТТ)І[.аб&ви 

АІІІІ ВОІІКіІ •lдбуа.лнсІІ теж І • Інших Ві,:щІпа:< ОУК, де тільки сrоІUІн 
80ІІИи ка вкшкопІ, а па~ьше з нкх було в Форт ВІліим, де .апроше
ко17:!8011ків><&.аба.ІІу,еердеч"оІхnоrощ~иоІкожиоrообда.роІІ&Но 

ТЮТ".ОJ<О>І. Ц~Й І<ОитаКТ ІІlж "ІJІеМІІ&МИ 0УК І сn.ціОІІОМНJ<МН В Какаді 
ІІОВRШІ<І.пЬ>ІnХ .. бора><іr&рІІі:tОНЦІІОІІJ<&>ІННСПрНПННІІВСІІаж/ІОС&· 
моідсмобІлІзацІt. 

0Аначе - :ювсім nJІІІродко думк>< ІІСіх наіібіпьше звертапкс11 
&С'І:>ронутнх воІІків, щовиі:<ІUІндОЄвропк чи Азі! браТ>< безцосєред
ню учасn. у 8001ІJ<КХ діи:<. Во><к церсбували зда.~еку .tд сво!:< plдt<KX 
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Jб.п.ІWоJСІІ>І,fММ.І']>ОЖ~анебезпекакОЖІЮ(:<аИЛіІІІОКННаІ\!Іільtш: 
5)'С"'nотре(\у8&JІмакавіадообоакІо:икnаrtІ.;."nа<,ноrоnокк>ІУЛІ'
аІtа.на;d. ВwІкн акІІКДІК&ІІи иа'І'і .аілnо:икІІ фроІІТ)'. куІUІ Ь: nрR311аче
ио,nи~алиа.Щ.Uпксткдос-ківіакаАомІІJ<, ааКа!ІЦІІімвис1111али 
ІІСJІІІІ nасощІ А ~руккк. Що~ біn~ще "",. 110акіа і щора3 бі.n:ьше 
nкстІа wкромо no ціnіІІ к.....,_; ро;:>.n.~~ааєn.<:ІІ це і м.чІІ.ІІВ' аже и~i
paru орrамІаоакк:<форм. 

Вже 8Ід МІСІІЦІІ береЗНІ! !ІНІ року ЦЄКТ'РІUІЬКІ. Упра81. ОУК ПО-· 
каr. З~f"1ІТІІ yaary Ві;ІділіаІ '<ІІСнон ОУК на конечнІсть допомаrати 
волкам:u.мореманааамнсаоdІІа>t'811ІnроккхtзаохоqусJ:. висwtа
тнnа~к.ШвІІАмо8КІІ8.11ІІG'ТІоСІІUОТJ>ебоІвкеnкпорадокутузаrа.JІІr
куамцІю,щодоєіАwдасамочинкоІвюоалІІJІа)'("ІіХктобідhwітокек
wІ, нзtиrежІІості аі,цтоrо, чи на місщох бУ11И О;tКІІІІЦІ з!SiJLhШOIO чв 
з ""~иwою ІІІіціативою. І диІІ 17 березна І9t2 Jюку Центраn~нв Упра.111. 
ОУК 3акnнкає обІжиІІком чnскСТІІО ОУК н.адсиnатн до себе ащж:и 
уІІr,аІкськнк воакІа :r.a морем, щоб у тоА споєіб ,,.JІперш~ :JІІІІеСПІ пе>
змщіиаАІІоаиІшуеоі,цемцІюІхуоебе.апотім:юрrанізуаатизбІрку 
фокдівкааисилкударуккlв.ВотрамадосІІТ&ІІе, wоо;>.ик-нмав 
6ar.1тwy рІдню"" біn~ше зкаАомІ!х і дісnвав ttOCJIJIKH часто, а а lиwe>
ro знаІ'tомнх менше І аіи пишаІІСJІ а ЗІбутті. "ОрІ'ІІ.НЬ&ціІІ Украhюк 
Ка!!UИ ім. Oл~nr В..:зраб" 11отіnа nОСТВаІn'К цю справу а суспІльву 
мощииу: ке мат11, не /ЮІІИиа, не суджена чи .цружнна кас дбо.ти про 

І'<осІ оІ••,..."•,....,ІІ.uі.от OY!I o l,.•int<т ~ра>ІІ<"""- Ko•oai*co.a•ro 
Чор••••rо Хрк••· 
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своІІогорідногозаморе><,цесобоа'ІІЗІWмцідоІгромадськОСІ'Нуаідно
иrен~і Д() &elJc ІІОІІКЇВ, 

Центральна Уnрава ОУК """Усt•<Л& сnсt(!альнІ :JбіркоВ\ ІІІсти на 
до•Іwоогу11011~<аІоtі исзабаромnо~а..шtьІІроІUІмструмсксм наnливати 

К& "У ЦілЬ гроші ДО ЦСК1'рІJІЬНОf УnраВИ. ПеІ'f'ГЛJUВЮ~И ~IICJI.& "Но_,. 

го UІлІ<Ху'' з років 19<12-194~ "" бачимо. ак liC.IliO<a (ІуІІа жеj>ТJІІ!ІІ• 
кісn. иа цю ІІОnомогу, вкка:ш ка.діс.nани;< збіJЮК DІШОDІІІUІИ цілі ко-

ЧІІСІІКН QYK сердечнО а:ІІІІІНСІІ за ту рос\оту, КС тіJІЬКИ З ІІю6оВІІ 

ДOC80ilt бJtІІЗЬІІІtl<, ЩОСЛужиnк аоіі\СЬІІ'/,ІUІСі З '10Чу1'ТІІС80ГО гр<.>

Ма,.СЬІІОГ01'8Ор1'8ІІізацІіікОГОобоВ'ІІ3Ну,АІІСоtіJІt.J<JсrьВОІІкJ•:иІМОІ'f'М 
(lift~щac, nотреби ростуть і не внста~ас аже сип самого ..U.ьки ЧІІСН· 
C1'U QУК. ЦСН1'\)ІІJІЬИІІ YrtpaRII ріutВСТЬ<:ІІ НВ ІІІUІЬщкіі KJIOK - аJддr.ти 
сnііінабуrиііІІОІ'аіду'rііісrtрааідпиІІСі<:ІунраІисьноІrJЮМадськості 
11 КАнаді, вийшоІІШи nоза рахи сІЮЄІ'rіJrькІ< "Орrаніз~ц.іІ УкраІнок Ка· 
НІІJ1Иім.Опьm Васараб". 

В llOJIOIIHHi 19<13JIOK'JЦCII'ТplUIЬHR Уцра"" ІІ]>К нагодІ ІІОВідоКІІСИ· 
1111 ІІJЮ посиІІку дарунків ВОІІК'"' на Ве:nикдсиь. щюrо.nошує а nресІ 
спіііІWмунІнат:sазив..аиогоз.міСJу: 

"В...о пі.-.сро ро•у ммнос, •• Uомтрuоно У~ром "Ор<Оні>Оціі YxpoiJ<o• 
1\.омцн'' """"""YN~O онон•оу ••РУ••іо в•• рр.іно•••~ ..,,.;,>о мером 
To•l "'""."" ь~одн"" моА-.. о щоміс'"' l ...... о сс6і .. ,; рочі, •• •онсор. 
аоо..,[ хор•і о б .. wоноож, чоА-, •соб&<:к (ка Вопн,...ок~І. чохсмду, цкrор"" 
і прн•ОАдJІ-"<' r-опонно. Остокко поо:н••• оідіАш•о д.оо ~ осоміо но суму 
sпоо,..пкіц.р 

Де ці~і nорк Цонrроооко Упрооо OYJ'i отр>о><У'*"' rpomo ко tooyn 110· 

рукхіо д.о.о оо,.;, "''~"'' ок .... І<>чне оід сооі~ ВіІІАіпіо OYJ'i l іроrніх Opn· 
кіооціА. о..,. •• , дорукок оіо~ОДJОок ка uроск о:і~ ооооіо, ,.; Цо..,.р.о."о 
Упрооо отрн .. ооо. &уІІ&NО ро•і. •о•м ,.,,,.; чк~ родпіо, що ,.,.,..... rorмi 
одрос:к у•роіксо""х оооміо >О "сром, nepowo><>ro1x мо><. &удеwо ,.,. uочмі 
..,;,.,~то с~е ... nрн•ккнтнсо соос10 жopra<>lC ,. >fіорке., но фокд окскп•к 

&ОРУ••іоу•роіксо"""""'"""''"оро. 

Таким сnос()(\(Ім стара.пас11 ЦеІІТр&JІьна Управа ОУК 31\цікавІП'ІІ 

wнpwy украІнську f1X>"ILД.)' справою висплю• даруІІків украіиеькнм 
ІІОІІІ<&М 311 IIOI'f' іСТ&ІІНІІІІІМс.::(\е ДО j)ООПОРRІІІІМОСТІІ. В ІІlліточніWОГО 
з'исуваНІІІІ цієі СПj)&ВІІ :IOKI'f'M& ТІ!М УІІІ)&fНЦІОІІ, ЩО ЖІUІЦ подальше 

бІл.wнх yotpal'kcЬJCn>: центрів, Цеоn-ра.nька Управа ОУК 310СРК'/ІІОС& 

:о~:63 "H080ro ІlІІІІІ:<у" З 1111" 1 серпи" 1\ИЗ )ЮКУ З ОСЬ "tа><ІІМ МІUІИ· 

IIUt o:owcro """""У оі~кк уороіка-"' мсоОІІо, ноші смик, бр.tк, са<>окк 
lnркотооіrр<>модкоlдоброоіо•копооnішкомородк•""ОдіАСІ.к<>іорміІ 
Воккnіwок>r<>дем,.,.оро,щ<>(\стоrкооборомі ноооі 6-отооіошкмм-1\о 
нцоо.Вокм ріwк,...оіІUІОТМКООітосо<НІЖКnо, "lоІ!тіn••н Оо~п.-.нТ>І ноо. 

:.:;::;,~ :~Тд ..... сто•• о с6сроні •••••erc "'"'or<> ....... моwк~ rvo><• 

Доокі • ••~ У'"" оае'"""" каА...,."у 100proy >О ri nоонщl ці~і. 0•кі моом 
о бо>о,друrl ронокі,Ікwі поnа"""' о ПОІКОН 
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м_... nоокщо но уц>•. ЦоК1'рu•но Упрооо "Орrою>оцоі Уор.іноо 1\о 
нuмІм.Оооnt&асор.б"у.,ооіnоророоуа>оск.о ... .оорумон,...о v•P''""'"""" 
ооооіо оо wopow. Фом•м мо ту ціоо nосто~""ч моwі Ві.одіом > ціооі І'іо~uм 
ІІо.руиомnороооноо.,.о.<о ооім оооооw,~>рі>нмцо іzмооіорrок,.оціАноі nри 

Cno.oooO<><oco, що ооро.о ноwоі rро>"uа.оостк око~.оn..:о ~•~ооо ' ' """• 
щосzО'Іу<•nі,.,.ортмц>Оnоrрі.,..",куnр.ц>О.І!оос:ім...,rо• ототк о 6оRо>і 

роАМ,ТО>&"Нкімн.щоанwкоксо і"'""'"'" " с'о'о'"'·"'""'"обоо"о><»Lnо 
ОО>ОТН,ЩО"НС>"ОіМО>ОТИ><М,ЩОСТО.ОК>ОКОС. СОО<ІОСОроМКО"'МОртОООО 
нодорунон,..оуороіна.онооооооомндо.....,.омоіw,.,.оuокммоІzнюr.о 

саоту. о now со.мнw йодомо ,..., •• ,., оооноаі wopao."y niІtТP"""V о ~осо 

Уораі~.,...,;,.,кон-"оторІ,дру,.нкн,соетрк,н ор<rтоміІЗо комнеоотні 
обоа"о>ООПО"-'УООКНоуораіка.омммоооооwм>ОМ<>ро"ІДоножомцоо,.омІ 

ЦoOffPO•'•O Ynpaoo ОУІ'і" 
СИооні Шооо··. ч 63 > 1 оорnко 1001 

Від тorn ~toy !Іезпсрерквко і.цутh у пресі інформаціАкі стотті ОУК 
)VІSІукроо.ІІІСhКОІГ"JЮ>І~СhКОСТІ!П)Юваrу"П~ДОJІОМОІ"ИІІОІІКІUІ. 

ГодlІх усі~ П\'ре.1!і~ктн. Sraдa.CWO тіJІ~ни 11))0 ДСІІКі, JIK Hrt)>. "'ІІе ""бу· 
В8АМО 11))0 иашІD< ІІОJІКів'" (Новн/ІІІ!J"..,С" ~. 39 з Цj Tj>&BHII ІІ'НЗ). ""I'pG
Ma,.1:•кicn. і"""""" (""НовкА ill11 a~'", ~- s:i з 28 жо'"'"" 11143). ··з.. до
бр"А кастріА ІІОІІКі& 3& морси'". ("'1/о~нА lllna~'", Ч. 61 3 JІИІІ 29 J!ИПИІІ 
1\Н І ). "'ШддtржуАмо кастріА кашІD< во11ків"" морем"".("'Нови/1 llU.n", 
Ч.873Z7 Ж<»n"ИІІ }\Н4) [ б&rатоіНШОІХ. Ці О:ТВТТ[О:ТВВКJ"ІИ eo(ij"" Ме<у 
будІnt сумІІlнк• укроо.І"кців у Квиаді. щоб воик ""турб<mu<ІІ nото~ио

rо будекНОl'О ЖНМ"ІІ Ht ""бУМJІН 11))0 ТШ<, ЩО КВСТОМІІПН СІО! ~удн 

l нл..,..ІLІІ.к l'OJIOBH в оборонІ вІ.Jtьноrо і щаслuвоrо житта всіх rромв. 
ДІІНКаНЦИ. 

Дп• ті<:І с ... от цілl служІІnк nеріо;~нчиІ nо..tдо,.пекк• Uекчмл•· 
КОІ УnраВИ П)Ю ІІНСКJІКУ І!Іk~В. ПОМіІJІуВ8Иі НІ! сторікках "'\101101"0 
lllnІІ~y". Возьмім АJІІІ nрнк.11цу """"""" " одноrо тіJІьк11 міс•ц• жо•· 
nt.І11Н3рону: 

9"'оотко-я noo.o••• •• "У"У 
tt,.,ooтнo-tlnaooтio на СУ"У 

ІКІмоотко-1"Іnа•отк ка суму lOf.OO 

ІП1КНІ<КПОВідоІ<JІеНнІІмирІІОНОІU<рнтІсто!JіКкИІІІ""'ІІІІООІІИИХ)ЮКіВ 

Е.С..фn>"І С. Иота;,ое • ...,,, . 
...,J[.ui..., OYK yC.д6fpк wo· 
,.,.. ..". р;.,,~.., ... ч,ра•· 
:::.:::.::·.~~·.;:~"': :.::.:;: 
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Фокди на аискпну nа~он WІнвуть а І\І.~КІм 'L!Іенок ОУК І 'L!Іенів ,.. 
nрюmnьннків Братніх ОрІ'І.>Іі..ацііі, а ~их збірок, що Іх ІІСреВОДІmо 
'L!ІСІІкІІОУКссредунраінськоІсуспlльи~тахсере;~ІІрІІВІ.ТІІНХлЮо 
цеІІ,ІІніrюріsицflЮмадсьннхіцеркоІU<ихустановах.СзІідиrоrоетрІ
часмо в J!b""" nовідомлекках і ІІ()ДІІках у "Нооому lllлaxy", ІІапрн
НJІ&ІІ. довщуtкоса, що Надів Ковалишин, тцді І'оJІова Відділу ОУК 

у Btнкiner'y ІІОJІ03умlлІІСа s парохом цернан св. Воло;щмкра іі ОJ!ьrи 
вВікніпеrу,о.д-~!J.Кушиірем,пере.-ла:обірнусередпарохІа:кІпе
реслL'Іа до Цектра.J>ьиоІ УпранІІ, або що ... ~енкн ОУК у Сод6ур11 зро
били збірку в С<>стрнц1'1lі ПДМ nри греио--><&rолицькііі tte;жal в сумі 
$2:\.ООі rежnереслалидо Цснтральио!Управн 

НаnJtнвали ffж nожер1"вн ві,n окремих flЮМадаи, що вбо були не
:юрганізованІ, або проживали адалених і віМюАНИХ кісцu, а :о:<nіли 
Іві,n<>ебеnричоrннтІІСЯДо-rієJакціі. 

F.хуючuса з тик, що знаАJО'ТЬ<:а JІЮJІІІ, акі не ид,оІЮЛаютЬС>І ви· 
сu.лноюnакуиківчерезорrакізаціюІсхочуrьсаміуІІдВСНОмуЬоені 
піматн щось IIOJIKUІ, ЦCH'1"'JlbKI Управа ОУК да~ ім поради, кк бра· 
тк~n 3D ...,, щоб ооин мав акнаіібі.пьше радости іі норисnt .-а щоб :ок
иаАwеншедарунків nіШJІона мрату че1"'здалекніі траисошрт. В ч. 83 
"Но80rn!llлаху'':одн:о16жомиа1943рокунцруковаиостаттю"Що 
ВНСUJІВТН ІКІІІНІІ>І з.& МО!"'!" і JІВ..,.....,В ~ВМ ПОр-:!.І!,И ЩОДО Т<>І'О, ІІКі ре•і 
найкраЩІ: вискnати чи то тому, що ІОІІКu Іх маіібіlІьш~ nотребують або 
наМільшенкwитіш.атьєи,абоrоІfу,щомнtt наіімеuшеикщатьє:овда
"~н.му морськокутрансn"Іrті.Є,....ttж !)&ди. що носилатнхлоnц•м, 
ащоJІівчатам, ~оrо:ювсіІо не аІльноnосНJІатн. :ок оnаковумтк OКJ'l"><i 
речі. харчі тощо. Тані uнuівкк nода.: цс,.тт)АЛо.на Управа досить ча· 

сто. бо за два роки сІ!ІОЄ!акцІІ дістали •же досвід, а кр!к того О:ТО:ОАІ 

.,."~а nереnисці 3 усі>Іа """""""·що !хні аJІре<:к дістала і що Ім епа
ладарунЮІ. 

ЛиС"ПІ~ІІ80Вка-кмлаі;wроrарі•.Приємиоііому.1Uстатил,.. 
стаиавІn.відлюJІ"ИИ,щОПдосі може:юtІсtм не знав. Заrесамому ііо-
му відnисат" - ке так А~rко. н~ асе ~ас на re, Ж! 31.RЖJІU нагода. Та 
Аnеронечастотакск.ладкоnоnаnерібіrає,віІІбільшеІІриІІІІкоруцу
ва'!lІ ,с;роєю, :он nером. Проте Цси",."ьна Уnрава дістивала JІе<:Іm<и, 
а nізнішеА ооnш iirncaчi лисrіа, nисаних нераздуже nростою, L'l( 

:sавждн С<'р;>.е~ною і аІКІрушлІІвоІО МО8010. Ос~ кілька аразніа: 

"Дороr, Поні! 

3 рцkтоо отримоо В.."-1 no•y•O• > цмrор .. мн, >О що О~ІІОД&ІО В..м с.р
д ... нуnоаоху Ріоно.а.око<JІО>ООО><>со6;nс'І"'ТУ&><"ТкіІоwіt0р~к( .. ціі 
~:У•.::.::•рту:::м•ну ро6оту а.оо ооохіо хокоаіВс.,юі орміі. Ш• ро> щмро 

Xou•ooYnpooo! 
Мо» цхмху ,...,.. nco,.,.,..,.,,. Бос, що • отрнмоо 300 цм~роо і npowy 

:.:;~·;:рі~::, ~·:-=~~·.:-::.т.о::.о:7: ,,...,~'..,~"::._~·:: n;:":::: ~:~ 
Оо:тооо•:о • r.омбооою nowo"ooo і оірооо • хроща мdбутис, 

Rocкnxc .. o 
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Хи~око Uоктрuоко Ynpo.ool 
Лооі.ООІОJІО», ІЦО І отрКІООО 600 Іt>oropo~ І JIIOJ>O Щиро ОО кко Н"'О .000 

t ПІО f>ОЧо о• ПОООJО О YHQ О І!мороОТ<>Кі, kжо» yc.nlxy ЦоИТроАКіІ 
УпJ"'оіоорrtо•і .. ціІкіtпроціtуопічц<""><УJ•J"'ікоо-.омукорО""оіо&о 
ро!'о.бі .. ооо» 

СооооУоро.ікі!-СооооІ'іоиuі! 

Л.-.роЛооО>о 

ДороМЛокіІ 

ЛрмІІNі .. аосаооомоО>щкрупо.ооч N )ОО,.ктороа.ІЦОіо оІ.оВос.,..ри 
woo . Вк можо І но ІІJМООК, що >ОА,оуто ооми >0 ми- ож .оо Ємmту. Мо0> 
ко,О.іО>,ІЦо..О""соОМОІОJПО .... •JЧТКІkмое>О6ксто>О Іkwупом'оnпромоко, 

(!.о..о., Вом yoniiiO у Bo.,it nро.цІ t ""''""''ао Вос > rоwоо~~'л..скwкк. 

Пізніше, ко.nк украІкс~окі .",км 0 АкгnіІ :юрrаиі3раписR в c.JA 
"СоІ03Кана.ФАськцхУкраІкськихВо.о:><І•:sаМоре>~"3осІдкоку Лои· 
доkі. "ОрrаиІ:sаці>о У><раІиок Канади Ім. О.rш'И В..СtІ>"б" неrаА ко ввіА· 

шлв '"""" о3в'азок. ВідТ<І;!.І оргаиізо8Іиа JІІЩіІІ ОУК іде rшдвіАнкм 
ш.~•·хом: ~ерез "Союз Ка><а.діАськИJІ УкраІнсьмих Воаків" у Лон.цонІ 
ДІІИ311ре<:СТJІОІІІІНІІХуНЬОК)'ІІ<ИІКіВіД.ІІІІОКj'Ю>ІКХОСіб,роо.кІІДІІНИХ!ІО 

осі.І'.tІк их віАськовИ:< частики ка рІ3нкх ..;д;mнкtх боАоІІО!tкціТ. Ht· 
nрІІ><nад, у nнетопа.дІ ІОоІЗ jЮку І!!Мано до "Союзу КІ.на.ФАсьццх Укра· 
Інс~·rнхВо.о:кІо"ккмжок нас)'>Іу$ 11 2.(10; 2бсре3ко19Н рому-Ве
nн.:одкіхпосиnохд.пІІ"Союзу"насуку$214.00;ожо11111і19оІ4року-
126ільшкх ПОСІІІ>ОК до "Союзу" 1254 зончайні пакети наособксrі ...,.,., 

"Coo<r<>~KJ корто~•У і nокуиок "'Р""'". R мо"'"' с.оіо, щоб оnмс"" 
Jом M<>JO рцісто, ШО O!"OpMJOO МОНО, •ОЖМ І .ОІСТОО ЦОІІ ПООJМОК. Д.Оо МОС, 
уоро.і"""""' ооок'о,момо&ІьшоіnркоNкQо:Т>о,Іо,ІІІС'І"" щоо..>А<>><у. То А•• 
"''"' .. ,; ""''""" ,.,.,.. "" &ioowo •••~онко, бо то оі• Вас, моі оюбі уоро 
ікон, оі• тмо, .,о мо~&'"""'''ідчоо.,.. і Р""У"'""" '""""' "'"'"' оо .. іо 

Порос>ооо.,ВоммосnорАоnрмро.'fОммо,щоооіооо"мооо&удуnро 
Іkwуоо6руnрощ».Rтоос"'"і"о'мко>о6удуnросоосио.ооико 

8о:.".,.ку ВоскросІ Восороско кошо рі""' УкроікоІ 
щ..,.,.воw&о..о.•що•овос .. рчо•І 
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ГРУ11А ЧЛІ:НОК З ІІДДІЛУ І ІІННІПІ(У 1941 ,_ 

IIJo nioo, О. Хором6уро, Д. КоТ'"""• М. Kopon, Н. І'і>оо.о ..... м•. О. Co••u. 
А. Доаооцо•оо. :Jo "'"" ' )!. ПродаІІ. І. ПоІ"Орецоu, Н. Шоро•еп, К. X.W.. p, 

К. Коаам.,п.н.....,роо-.Н. Н•••ко.Н . К":мр. 

Шонооно Цомтро••но УлроооІ 

~~••яаю Вом щиру nодону аа В.шу nом"о••. "'" о·о .. ~уоо..то npo v•P• 
І•сtнмо .. оніо у нонціАооніІt opuii. Чесn. Вом. ШокооиІ ПоніІ Цим Ао6рнw 
.оіоом Вм nідтрнwу..то мородо кошІ"о -•ніо. Мк сnрооді «>рдммосо Вомк то 
онооно ціннмоВ.wу Орrокі>оцІ>О. SyA•.., nооиі, що"" еом ц>(Іt-<о нооонк мо 
mynwo 

в .... ,.,.. Вом уоrоч оВощі~ ооннмоrn '""""""'nраці. llow дух і иоwо 
оооцонісорцооВомиІ 

СооооУнроіміІ-Соооо Во.тнн;ІІSрнтомііІ 

ЦJІ друЖІІІІ cnienpj>.І\Я '"Орrані:мщіі Уирj>.ІІІОК Канади'" ~ "Со1030>1 
КаІІ,діАсьинх Уиrо-ІнськІІх ВоокІв 311 Морем"' с-rверджустьсо баrатьо
ма пnстами Уnrо-ви '"Союзу" де> Ц~нтр-.пьноІ УnравІІ ОУК. ' """" на
.,Ішмn два нвАбільш харан-.єрІІсm~кі: 

Со10> У•роіксоІ<Ио Коноді~сонно Вооніо >О МОром 

""""""·""'"'" До 
Цонтрооп-моі Уnроон Ор.-.міицоі Унромон Коио;;:и і>< Ooont Восороб, 
ЗімноnОJ". Мом .• 

ХооооноУnроооІ 

Ці.., оороІ"Ооо с••о.оо~мо Вам ""'РУ no:uнy м Во<•оі nо•унни ~•р~і•. омі 
"" мо •••~ отримо•• - 8с:ім оооном мо.ооомтоАмо пр•<""" дооlоо...,со А лобо 
ткткцойомооВоwоіщирОс"Тндоиас. 

8с:іпоч•••,••іотр•му<>со.nородк"одомо ... о<оІІ<>щоООІ"ОІІороАкО..., 
До"у о Лондоні, до роб>ото<:о ро:оnоя•• ,.,., Лондоно>І і Мачт.-с-т•Р'>"· •••що 
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." ... м -·· "'" •о•кмобу,... ...... , •••••• "" І!оидоиу ~- ~ м ... ~ .... ору 

..... И&/"Оду Оор>ІС'І&М< О ТК~ р<"МІ, ЩО N&м орМОО&МІ О КаШОАN 
BiwoNi ""к оооо1оо Аи·оіі, і ріоио•осио осіх"І"Ко, •"'Рі ""'" оиікuм 

доСкцкоііобоІтоиіі,ооокмwкпоwтооопорооио-.:мопооукои,дооусмо 
ВомІСоосоо nроцо10 і ~оор-rиинісмо Вн ао,._ ноw окО"tк .:одооошоі про.ці 
доо аобро І'іокоак і цІ>ОО<О иoworo иороау 

YnDOoo Соtму Кoнutt".IHI У~роіна.оц І!оо . ...,О >О Mopow 
Зоsс:іоии".онщнроt.,.рд ... нооооусмо.Цоо6осоТ<:nО,оК>Імwн 

:::: -:::і·к~і=І..:~І-11 Уороіооо Кооодн", <О;о оо цоІ пор>< nри· 

При ••ІІІ ноrоаі по,..смо, ~oro "'" ноJІ!іІооwо П"'J>ібио. окн,.оо, rооооно 
і=Р••Мно.оуороіооо•••tіансоіt""";о.,ооок,І!оиио<»І ... кі,що6"о"'"" 
інформунти соtт. Ноші "'ортом і про.цо ПlАУТО на .. арно. ооок со'т (о нооі .. 
і6о,...то• кошмо коопціоІ иобудо по•ифорNОинкІІІ про ное. ПІ)осТ14ро.,., по· 
wмооо. рушнн•••.обру:іоІт. n.ao кашо,." до .. у. УороО"с'""" отроіо -оо• 
,... аоох JUІonцio і АООХ аіо•от. Цо ооио~но nО"tрібно аоо томоіо і онс.уnіо. 
ду,.оиомпотрібиоп"оио,доі.трксор>Іnок,мок.ооо•нк,и01"•оібtнrо.Ду"'о 

n"'J>ібно woooao і оуnк. бо цірохм ••р•іо 'У"'"""'"''""' ноАбі .. wо 
Просимо •ос•ооо nOJ>O•••• щнрм~ nриоІТ і щиру noІUoy ІіА.Ціаом ОУІІ 

>oioкoonow"on.i".opтoиA•o •U 

З бро.тора.~оо ш>шон<»О, 

3.о Ynpuy Со»>у 1\аиut~соои• У•ро.ікG&мІ Воо•і• ... Морок. 

Sor••• Пак•v•, Го~оа• 

Піс.JА ТОrо. АК ""СоІ03 Какціі\"СЬJ<ИХ УкраіІІС~КІІХ ВоІІКіВ 3а M o

f'ЄN'" ІІРІUІ.ба• маску ІІ.омівку 110 к.пюб і rостикккцю 11.na тих укJІІІІН· 
с~"':х-ків,щоа6оста.поnеребуа.пк•ЛоІUІ.Окіо6оспккІ<JІкСдтаN 
ПCJXi•;;ON. ОУК за~ "'е шх:nJшкnа ~ ДОПОІІОrQІО. В~-фу..."КСІІ :s6іркп . 
Щ<>fПOMOrrniiOIII<aMCf\JI&TKTK I"OC"rKKHІIЦIO,He:J.a6yi1&./IOC8~ПJ)Ore. 

щщ; і1 ві.цnовіІІ.НО npи6panr і 11рккрасиnr """1"'11."";· еа,.; тіn .. ки BiJ\1\i· 

Уораік.UКокодійсо.аоfАрміІка Соот·•""рІ"Ло...,ооІ(8о .. іJ>"ТанІоІ о"00р. 
Пp••P"r .. "T"'"t<lnopwxill>opou.--. І•c,...n..,...,... 
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JШ ОУК у Біиніпсrу І в Cr. Боннфас спіJ>ІоНо 1ІПС1ІМИ 11 11Єре<::Иі 1944 
рону7Інусни.Uврізноrобі.J111RдО><УХИііналіжиа. 

Минали роки. оЮн~илаи аійна. почали .ep-mrnu додому ІКІккк. 
що :х дол" 38JIKШHJ1a в живих. В.raro з ких. розказуючи копмсь своЬ. 
діт>Ім 11ро ІЮСннс лкхолітrа І 11ро сво! ІІСрсжнІІІІнн,. в війнІ, JІалсано 

"Р""""""""'собі !тих, не31Іаннх собі дуже часто особисто. ж!нооt-чпе
ноІІ ОУК, що з лю6овн до своІх синів ; чоловіх!в стара~~кс.. ocoлoдornt 
ім т"жні хвкnі воо::нкоrо жкттІІ. вІІскnаючк панунии з nо;~арунками 

ІОСW:rкмІЮJІнам.щому<:ІпкnонннуткКанадука6ійзвороrами~ 

"""'""· '"ОрnиізаціR УкраІкон КанаІUІ ім. Ольrи Басараб"' з rт!бонІІм 
чуn.'ІмізШІІрнмсерцсмnриКJІадаласвоІхрукдодlладоІІОо<оrнка

иадіІіоьнкмвоІІиамзаморсмнетількктому.щобулнжмІжнимІІрІдні 
А иnА6J!нжч!знайом!Пчпснок.8ЛеІІ у1'011уІІсрснонанІІ!, щоrrриu

НR.."....,ІІ втойсnооіблоперсмоrиКаиІLІUІВВІАнііщощrІІерсмоrаnри
нссеnкожліnшудолюдпк УкраІнм, 

ДDПDМDГА РІДНtІМ НА I:KtiTAHHI 
8іАна 1939 року заста.па "Ор.-.нізацІю 

Унраінои Кана;u~ім.О..»n< В.оаj)А(І"' в розn
рі Ті орrаніз&ціАноі працІ. Наrrерс,<~одиі lt вu
буху відбуласR V. КраІова КонфеІ"'нціJІ ОУК 
уІUІкквід28до31nиnнк1939рокувСаска
тунІ,депсрсведскопідсумк"іІ~ПС!)іІІDІ..nt 
прац!Анамічсно,<~LІІьш!ШJІкхирообудовнор
rані""цІІноід\.8льностм.Помимо.rе,<~uноІтрrо
гічиоі .цол:І Карпвтськоі УкраІни, члекощ ОУК 
)Ю31ха.пнсІІдодомукевnuшннаду('і, зт.ер-

:~о~ос:-..;:::..""зд::: ~::0 ~:..:: 
ТНмчасом на далекому rорн:юнті зrущу

&а.пІІС>І щорuб!льшеІЮ<:нніЮІІарнІнез.а&.

ро>< nочала.:ІІ війна, наіІжахпивіша в доrеnерішиіА ІсторІІ nюдсьностм. 
Ши,.дно розrоріпаск вона страшенною nожежею, що оІЮІм ннщіаннм 
п..,.,ум'вм oropиyna ввесь світ. Кривааа lt заграва запалал.а. І нr.р; Ка

надою, жорст•жий млІІн смерти В'ТІІІ"ВВ у себе щораз більше • біnhше 
П СІІІІів J квнадійська су.:піпhні",.., а з нею "Oprr.нiз&цUr Украlноо< Ка
К&.1"ім.О...ьntБасаj)А(І"станупаперсд.елетенсьюrм:sавданкв-миа
npj->t<И:rtl всі СИJІИ ІІ.ІІа оборони 3,1\об)'Т(Іf СТОЛі1'ТІІМН ЛЮ.:І(:LКОІ прач\ 
JлJn,ІІОьноrопоотуnус.абодк>коmІІnереднв~ом...,мноu;сІUІмо
ра.пLноrойфі.знчноrоІикщеІ<На. 
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ІНСТАІКА НАrОАНОrО МНСТЕЦУWА І ТОЮКТО ,..., r, 

ІІJІ .оІоо м ор.оц , Є. с ... ...,щ, А. ІІІ*ооа • ..,., М. Ду-оо- П. Море>. С. П""' 
..Ь.,О.:J&Іщ!,,М.Ооо<•-.О.М...-

УкраІнс•~~&сnІІtьнОТ'ІІеК.каді.unаучасn.увсіх виквах 38.Г8.11"_ 
н<оіwо<ІіпЬ.І.ціІсусnU.•нихuнадіАс•кнх СІШдоборото.би ~.oporow. Ц.. 
акw•n;ш 8VІИІІОІ, щодекноf nраці, що за6нр&.ІІІ ааесь час І ~\!еАЖУ· 
ВІLЛ4ДОІІСО,П& .,.ІСі А)'>ІІІІІ 

Але • той жс час кІна.:tІАське украІнськс жіноцтwо s ОУК s ...,.,...,.. 
КОЄ>f І SтрІІІІОІ'ОІО H&CJif")'llaЛO, що діо:n.сJІ там ЧоJ!ЄКО, а УІtраіІІІ де 
ЖІtJо}'ТЬ каші рідкІ, нашІ сестри 16ратн. ВіАка псрсрІІ&JІа всккuА 8В'ІІ· 
:ЮК ЗІІИ>ІИ, тi.nhltll Ір.U.И·І'ОДН ДОХОДІ<J\11 ЧоJІеКОІО ОІІр}'Ж><ОЮ ,ЦОроrою 
ІІеМиі аі~ІІ, ЩО СІОСІО ІІЄ!ІСВІІістJО ТОМКЛІІІЦС tІ.іІІЬцtе І ще бU.ьше е'І'И· 
СІІМІІ трнаоrою t<!]ІЦС. Там, над У~tраІною, ШIOJiino t\&pci'IIO нриІа80rо 
боn!.ІОІ/Інн, КJІ&JІИСІІ жeJ)'nl1 в боротьбі, ropU.11 мІІрнісадІІ6иnрацьо&и· 
ТОІ"н&роІІ)',аАоrосІІинііnочкипоккдаnн3СМJІІОСІКІІхn)»Дідіа,шу
каючнрІІ'І')'НКуанеа!домихч.nеккхкраІиах. 

Чnенкн ОУК ЗНІОJІН, що ІU< ві/ІІІ&, :ок і nоnере/ІНІІ, принесе етраw· 
не:ІJtк~ннІІукраІнськнх""'"""•іза-.цасn.ІІе.JІІІКИХЩПіньуираіІІ· 
СЬJ<Ому Н&р<ІІІ.ООJІ. Вони бynu с~ідоwі roro, ШDІІН тi.nhltи скінчиn.с.а 8ІА· 
на. іх ІІ&Аnершнм обов'кзкоw бу11.с rоІтираннсвоrо народу, ІІТИJІ&ТН 
СJІLС4н3очеііАоrоціаІскріт,rоnоднІІхнакормктwісnраrненnІt&

::".:о-;:::~.' Іw у JQ"шy надію. по.:~~тк Ім nомічну ру><у на wnny 110 

Не 6упn це но8Іетю д.1111 ОУК. Відрокіа ВJІховуа&JІа .она соос ..ми
аfІЮІrоrо80е'ТісnішитІІздоnомnrоюрілномународо8ІвусЬt:Аоrо цо
'f\І"СU.Цснт])&JІьнаУпра-.мuочиасобоюJІ.nсаіJІ.уціііпраці, worпa 
ра><~ватх на ідеіікість і жсрТІІЄммість сJЮІк ЧJІемок і, щокаііІtаЖкіше, 
ІІО;ІGапа npo мсі6 lVIII тоrо. стоюрнnа фоил "УкраІкськоrо Зwштоrо 
Хр<"еТ&". 
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ІвrоАчас.нмиП'UІСИкк,крімсІЮСіщо.:u!нноІзаробhковоtпраці, 
крі" участн о мnо .. озі восниим :uоагаиким Каиа;ІИ, uAНІrri бу.nк """' 
біж) чою ор....,.JзаціАною роботою, Цектра.nьиа У пра• ОУК иаІUІниу· 
na.;oo.ix незабу.ати, що перед нІІмu стоіn ое..nнне. почесне і ІІДJІЧІrе 

за~:,··аинJІ-заопіку•тисJІжсрт...,ивіАниау><JІІІІНськомуиароді.до 
'ЮТ'<> В;,ц;."ІІ QYK М)"'JІ1'Ь бynt П08СJІJ<Ч8СІІО rотові, !Це 1\МЄJ<О ДО ІІіИ· 
ц~ віАІІн прнга.цуN.JІа проrеОУК і о пресі А організаціАнимспоообом, 

КмнжІІрк/Ішовнарсu<тікінсць віііІtі, коли вікших наtюдівжік· 

:r~ "~::~~~~;,;ип~:,~~~ ~:".,:~~~~~Р:',~':;~"ж;а::; 
апа~атuта міжнароднідоnомогові оргаІtІзаціІ ІІС~ра.nииасебеЗ&JО
даІt:<ІІ nсрс8СдсннІІ розбитого віііиою світу на ре/Інк мирного жиnJІ, 
К")юrко, кмк МJІ жіноцтu. Jнwou: 1Іародів кінчаn~rеи тур(Іоти - .rеред 
)'Нр8!НСЬКИІІІ! жіНН8><!1 В КанадІІІОНИ HIU'!OIIO 3ІІ.ЧНН&ІІЩ2. 

Перші r.nyxi ві<:n<н про Ж&ХJІИ8С ді.JІо 'ннщснНJІ війНІ< і rерІІіІІНJІ 
украІнсьнкхутіначів3бо.пьшсвицькогодокунеІОЛ.іІІрнАШJUІа.nнстах 
і оnс~іданнІІХ укро.Інськнх ІЮJІків н.анадІАськоІ арміі. ІІа тіА основі ІІ<.>
.о.~іпочаврнсуватисвстрашнн/Іобраз:тнсвчі/Ітнсачі.nюдс/1,8е<~ред 
них бсзпоМІ'ІНкх жінок J нсщасннх діrеІ, бпука<: no зруАноD&.ІІі/1 аоси
ннмндJимнJ:Іімечч нні,Аиі.Ікдего.nоІІИtфкКJІОкк"',ані щовустааn<.>
жи-n:. А над~осе ~ 11ерес.nщус: Іх стрu. що прогаквс сон у кочі І :sаn.

N&j.ооєсоицеадснь,С'f1!&ХІІередпрнкусовнкІІОІЮроrоwуДJІвп!жн!ніхті 
NО<'НОІОСЬКоfПопор.и. 

Як rі.nЬНк ЦС'"РІU!ьиа УпраВІІ ОУК ОТРІІІІВJ\8 ці досrоаірні вістхи, 
нсrаАкопосІІішила ІІОд8тн це до ві.цомасІЮ!х 'UІСноку ч . .fO "Но8СІ'О 
Шлв~у''здниlІІ"І""рfо!!НR 1ІН5року: 

''Гір•уаооооnо_м ... ом••мс .. іуороіна.""~"••ороа-с.роакм,...оо•У· 
"'""!,оо>омІЦонно•роооу3ооіІU!іаЄороnі .Зиоін•онномоіа"..оЄоJ>Оf!і 

• • и"'р6оином уороік""""" ''"'"" Сооеtомм ~іо•шісn > """ но ~уао моц 
оіаоо'"" "Р'О,...Оо ,....._""'У АО мооіо•мн~оі npa>U о oOuocttOI 'Uo о фобрноОІ, 
nороооДІ<>о<нооі.,.оnнонсt~~онноноСнбіртоо•у"'іоsіас••і•роі .. Іорі
шоннобудос•срішоомоJ)'о, о<>"'Ібм !"Оосдсооооокор..,,ооопомU. оі"""""" 

""'""""• '" ""'Р'"ОО ноо; .. .,., ... сороя моро.о•••• l фі'""""" муо у цорсnі 
••р-он<>!'С цоро. 3f'UY""'" ооомщо, мnнтоІіІмос:о оаммо с.68, ""мм """''"о 
~.:"";" оrідмі nомоnн '"" ноwкм рідним бро•ом і состром кошк"к "''"' 

Коли ж до roro до.uти, що в Nіж~асі ЧJІСНСТІЮ по ВіАцUоах ОУК 
щ~ /1 у листах від сІЮ!х рідинх J 3кайоw"х у аіІІсо.ку дістава.nи п.....ер
джСІІнв Інформацііі цс,.тра.nьиоІ Упро.в.,, - від Ат.nоктііісь><ого до Ти

"О<"О Оксану r>шбоке """""',..""" оrорнуло всіх жінок Какв,цн. Укра
ікоL"и/І,..ріднсмавсІЮІХNінІстріо,щоб:І&С'JУПК.ІІИСJІ:s&НИІІ н.афору
ІІі ()(ї(;JU!аннх Наці/І, ІІого ІЮJІЬНІІА rолос мrлушували JІВкі J щиті 
110Nnонас8І'rовіАорсні,аброжіт/Іоrо:tброІв.nJсu:Jrора:о.УнраІкн 
ще не оо:тнrсно.nнхнути суN.nінІІиN світа. A.ne вік""" за мореw своЬ: 
~=·рібратіо,щодоrлнбиниссрЦАпроАиJІ;щсJІ/ІоrоДQJІсооІrотовІ 
бу~ш на ВС:JІНі жертви, щоб даТІ! PJrТY"OK UОІІІ рІдним. 'І.nСІU<И. QYK не 
NL~!t NОЖJІНІІОСТН ПСрес.1ІаТН CJIOU po3paJUI А !!от\хІІ Т)'ДН ДО ЮІХ, :NI. 
МОрс, a.ne fхні ~рц,ІО СПОВКН.ІІ"СИ &щерть І'аІ'JІЧНІІ баЖаННІІІІ ДОПОІІОІ'И, 
та" іхотіл.оса, щоб наш rолос ІІро.nстівтІ тисичі wиль поиадокеа.ІІОІІ 
1 ві.JІбІfВСJІ ві;І.rоІІоном аж АО них: ~и наші І брати ! Не трати.о ІІІр• 
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і ~plnrn..c,. в серЦІІХ~ Хо~ 11porн...,.r.....:: .11""" AOn• ~-ША баnківеw<КJ: 
o:-rpi~ і JПU)"ІКХ піп .. Украіни, хо• ТІ.'>І~ооокl••ооu~ .... >І&Й· 
буnщ-...,.еиее.&>Іі аи,:sа N>Іиставе>ІО-"К, ріяиlашІоесrрм ібра'nІ 

:sa ""!"'"· що тіло.Іш а ~~awiii tІІJІі аробюю, на """""" еаіт nіяиЬ.еко rо
.ІІОоОіиічоrонєбуnед.n•ІІ&е:sат•жке.nере_,нІ•кммниеспкнІtІОос:•, 
що>G :sасвідчитя ІІ&Ш)' roтoaicn.~ 

Це...-р&~~""а УпраА ОУК неrа..І.ко po3J"OJIK)'JІa широку ос:від<>-""У 
8КЦ•ІО3І.РJІТУКК0>ІИ&шІІ)tрІ,д.ню:nrрt,1И~ІІfсКОООПрІtІО)'е<180fреn&
трuщіІ. Не:sалrжко аіА :sаходів уеіх у~раІиці• Какади t Америки, Щ<І 
об"сднаинм фроктом пос:nішМJІи на :Іо&Хист npaA аанnю lVI" укрr.Jи· 
с•ккх утіка'Іів, треба буnо "'"РИМати укра_ТисJоке жікоцnо ОУК у станІ 
n<>СТІіІноІ.......-:тиівикорuетовуватиас>мож.nиІІОе"І'іІ\<'МОІІр&ТН'ІИОJ'О 
па.цувКв>tаді,щоборrанізуватнправнудоnоІtоrускІІТLІІЬЦJDІ.І Цен

ТJІІL"""" Yllp&N 38СрН)'.ІІаС•;JІJ ВКІІроб)'8НQІ"ОСІІоооб)' М&ООІІЮІ: ві~, 1\0 
:::,'~~:~икапа • "НОІІОІt)' Шn•ху'' ч.ІЮ а ;v~a17 .ІІИСТ'Qnад& 1945 року 

ДьІ.. ~рмаеrм о.ои•• масІ 

.с..,,..,аиіиОС"rаоа""'У"Р'І'"ц'анаціонао•ноrри.оrа.Соо,..,,.иі"іа>о· 
аонамнашнхрІ.,.их"r"РО'"У-""У""Ісмарт•ІЗаrІ"""ОНіос:іцІио.,Іріаиі 
иауороін<>.КН"- ''""'"-Іна Ч"'Ннl, а Єаропі. Порwнм ми но мо'"'"0 nс
МОПJІ,ооо•руn<мм""'омоІ. Гоаіиома.о,..,анІрооду,.уоатм,•инош,..,оос: 
Jоо..,.и•• і анротус иошно рі.нна .... , eo-r,. и кону ціну ноо&Мнансо 
мбро~н о сооІ руки. Нашим о6оо'о>Оом с n!Jiн..,... plwJ'IHI ro.ooc, боромиnо 
іх nороuонсоооооооnі•Соостнnротиіхооаі. 
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Тому у~р&ім"і по ..::іJІ: 1\оиuі, що но Іоnр<>доnн соосі душі 1 но cronн 
ко соу ... бу кUro ... oro O<>p<>J'O у~р&і"""""'" нороду - """"'~' - nоомнкі 
•~ошrунrк rrpot'«"<Ni оі•• о обороні ••~ коwк~ ріJІкк:., що ,.,.ро".оні мо 
окдочСооnом ... Цо>оrа,...коноціоноnнонобо>nоооіос:і,о•оrо""'су•р& 
'""""" сорцо, ••о """УН.....,о у~р&ікце .. , nоонмон прм~у-.мrм соіА ,..,_до 
П)>O'IOC'rj'1 

В цод дом•, ас~н піJІносомо roooc о обороні кошкх рідКІ<х, """" ,..,. 
•••ооооrнщоАдруrооао,..кко, оцооро•онкноnор&домдо•оооорукмСо
оnіо ••б<о•n..,нrк пор&д rооодо" і ~ооодо ... Ми поокккі """"'"'"коші "'ОР· 
,..,.,що6бодоА•асrкнкоnо"стткімуротунrксоnоро.оrооодкнмкАооасд 
км><Іодош<м ... Зробімусо,щсомошоАсмоі,що6і=рІокоссудноо кос, ще 
"" onor•oo&ЖKitК со6і СПр&оу нОWК:. piдHN>t О ЦІА Пр&ООІО•іА A0U у•раінС•~О· 
rокоредудо6іІ 

Це було перше іі ндііІ"<)JІовніuос за.цанна - ttривернутн сnокііі 
:>а<JЮЖЄНІUІ, ураrуввти Іх перед немии}"Іою:sаг.падою піСJІа репатрі.а· 
~:, 11-~=:д ккм покищо 8Сі інші с11рави мусіди відсrупІІТН на МЛІо-

В статті "Тfюріх опінію :saraлy" ("НовніІ tllли~" ч. 96 ~дни 8 гру
АНИ194:і) подаюrьси nора,•щ ІВJ<азіІU<ІІ, иких способо>f, не диАІІачксь 
на. сакі JІ.Ише ві~а. треба шукдтм ІІСІІкоІ каrоди. щоб ооІІідо>ІJІ.юаати 
іишомоакукаиадііісь.кусуспіпьиІсn. - щопрІІму«>.ааида~аскиталь· 
цівуруки<:<~ІІЄТСькІІхnооіnак-цскелюданеІнекульrур><еді.п.о,про
тиь~е ідеаJІам дсмоир&.Тhчиих свобід, що Іи визкас каиадіАська су.:піпь
ІІіСТІо,щоцебулаго.ньбаиаutогосто.пітткІвкрмабоонанассоромох 

пе~дІсторІсю. 
ПрнхоДНJІООКТ('Ждааатн відсічмооко..,ькнм :sапроданІUІ><З кому· 

кіІ:'fІІЧІІоі парrіі, що брехпкоою щюпаrандою І:'fВJ)АЛнса 3баламуnпи 
каНLДійськусуспіпькістьік>ІАВJІИКОJІОдкпідІІоrнриrівкичіАакцІІ 
украікських орго.кі:sаці.й у Какаді. 

СnіпьНІІ>< зусиJtJІ~>І у.:і::< украІиців у світі ~~;~алООJо зааnwюаати до 
су>тіккасаІrоІЮІnрмю;..ноіопіиіІІстрІІмаn. репатрUщію, икоіrрі3не 
мареІЮ завиСJІо над усім украІисЬ><им ЖИТТJІ>< в Європі. Нд ~epry дни 
прІІАшпо:sа~печеннвскнтаnьці•передзшсою,:sаготімводінІІиіхар
чіацпи тих. щонайбіпьше потребуІІLІІи і нехапи масних :sас:обів. 
Впnсне, перші кроки до того почLІІН ста.антиси вже на почаn<у вііінІІ, 
КОJ:Н Цtlf'I1)8JIЬHB Управа QYK ІІЗНІІLІІ& ПООН!О&ТН :обіркІІ на 3апІзниА 
Фонд "УкраІнського ЗoJror<>r(l Хреста". ІДе тоді. ко.пн не бупо wожио

"'"' зробпти ажцтку 3 Фонду. иамнІІLІІІІ 110 ІІЬОІ'О щедрІ жертви при 
"'""""~ наІ"ОД&х.ТеnерприАшов ..ас, КОJІИТ!»І~діиукраІиського кІро
дуІWмаrалаnосn,в"тн ііому на по>еічу.:імоЖJІиві заО'Обн і "0рго.ІІіза
цІ>< УкраІІІок Какади іас. Ольrн Sacapa(l" неиаче про~и~амувала вніі
ІUІ'І'><ОВИіі націонаnьниn ста.и,.. уповажиила "Фонд УІ<раінськоІ"(І Зо
.ІІІ.Уf'ОrоХреста" доакціІ. 

Не ВІІС'ТаЧІ.JІО сахоі добро! ІЮJІі ЧJІСНОІ< ОУК. Показапоои, ЩО Ор
го.ні:<&ціиаrоіть перед &еЛІІЧС3НИ>ІН, від ІІеІІІез&J!СЖИІІ>СН трудиОЩІІ><ІІ 

Мо;инвс:обІуавитнжа.пьІз.атривожеинк жіІІок,щоrотовІбу.ІІІІ осn.н
кІtі .-р1ш 8і,цдат11, що ке Ж&J>іJІ.и б ні часу ,.і труду, КОJІІІ nоказ.&JІооа, 
щv.:І<)nомоговааиців натраn.nисна кеперед!Іа~еиІ пе!).,ШІ<оди. Не віпь
ко кОчото ВJІСНJІаnt до Німеччини А АвстріІ, де сІ<уп~нлас• майже .,. 
waca иікачів І де біда іі rope Іх були нвАбіпьші. Ко~ покищо мож
ЛШІИіі бу>~ тільки .:10 Вмьn1, Франці! іі ІтаnіІ, де ЖИJІО поріанІUІІоно 
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МаJІ<:СІ(ІІТ'ІJІЬцІІ.До:І80JІеІІDПере<:І.ІІ8ТИfУДИтіпt.J<.ІІ іНДІІІІідуат.ні ІІD

СКЛkИ-аідосо6иІІОоrобИ-каnсреснлку<>,іUККЯііХАр'ІJІІідорr&· 
Kis'Щil jl(> GpraнJзaцJ! ДD380Jiil ПОНИЩ<> не ;І&8&.JШ. ЦСІПJ)8J\ЬН8 Упрааа 

ОУК обіжнином з -""" 18 rруднR 1~5 року Інформус про те ВіМіJІ.и 
ОУІ:,,цас ІІ<>р&.ЦИ, ,. .. аинормстовувати по!ЗДІ<и ""'"кІв до Лондону J11L8. 
ПСІ'Єда'Іі ХІр'І08ІІХ П81СетіВ, і ПОJІІДО>UІJІС, ЩО ІІОІ<ИМО всіх труднощіІІ 
у.u.посв вже ІА нІЙТ'ІІ • :оа'83І<Н 3 "Укj)ІІнсо.ним Доnомого.,... КоІ<іте
тоw"уБеіІьrіJrаІиМІrnтуднпершуrрошовудоnо\Іоrу. 
~ ne~'-rn" "Коміrет Дonowono прк КУК'' arp•,....• від~~~

СW<О!"ОУР"JU'-81.11811М8Т>Іl4881"0ні•о,ціннвпотре6.УJО•имвЄ.роnі. 
В с6іжнкку "- 7 3 <1. -epeeu 1~5 року поІІІдоклІІс про те ЦектрапьнІ 
Ynraвa 'ІІІЄНСТВО QYK, З О;tНО ... СІІИІ< MIIJIHKOM :10 збірки фu. 

Ян WUІЬ.Н] мл-шнм і ро(Іоrащі ~КК 3Uieт)'WI\JIIIU 'ІJІЄНКИ 
ОУІС З..мамnпС'ІНІ<ІІ-требІ.армо;UтиІt&.JІuх.ціоеіі,проnІ&tмХо:uщ:!. 
з хат! УКІ»Іксо.нІмІтерJ • Кака,!Uдивиписв кас.,іхдос:rатІІІоО ""'А""_ 
кеиІ<х ;dтеіі І серце етнскапоо:в 11< s ІІ<&.JІЮ, що тані ж .,.,.; yxj)IIІ<cwd 
-~вНімс'І'ІІІІ</""'о:трuомрахуюn.дн\,ко.пип<І'І"ІІсиеJІJОТИіімо
ро3, а тут нема а що одіти ІхиЬ мапат. І :ща...,оск Ім. що ио.nк не буде 
темоун\)8Інс•ккw,!Uтаммwореw-wсрзиутu6удуn.ТхкіВІІасиі,JUm 
• КакІJІ\. Опромінені щирим б.жакнвм прнкесm ра,!Uсть рІ,диим в Є• 
por.i. 'ІІІСккн ОУК мав .... списапии: • прнзна'Іені до першо! анса.tsки 
30,(1-Ю ФУІ<Ті• оАінн" "ОрrакІмцJк УкраІмк КАкадм іІ<. ОJ!ьrн Баса
ра&·· ВІІОЖКЛ88ідсебе 12,000фуиrів,в6о<І.0%, ціпоІ:обіркн. 
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Два роІUІ nізкіІШ! ЦwтрІL/1~11& УІІJ)ІІА ОУК знову $Ішycnut& за
ІUІШ<дочленствавсnраві3обірннодІнка: 

Дороrі'Іоо•••І 
ІІ.о JOIO ІІ>< оідомо, ціок~ місоцо о~ооно nрнsнооонкй но обіроу о.о,ікмо 

і ooyno ,.., умроіоа.оносомтоооціо. М.со уороінсооно скн.оооціо оnнкноосо 
••торnо .. то6оро•м,окосоіоскр•он><оноспро.оо.о.он.,.оnр<>оір<>о,то.о>•анно 
"""рінімrіо".А 07ІК•КJІнсо оонк но о..::ці І кооосці ооо! ио .у .. м•і, сород 
O<>j>OJIIOr'OДOHHOKOC"fOOIOHNO. 

Но,.,,.,. ноwі рІдні ні .. ооробооn, мі до nрнтуомтисо, ні що іотк, мі 

ІЩООJІ<•куnосо.То•У"'""' іоста.ощо "'""'· •• буоо.То .. у і no•io ноwо 
wускто 6yno тоnорботоТ<І6іооwо, ом nopwo 

ТоwуІ>ноосмоУnроон В<.о,о;оіоОУІІ.тоо"" моwоооонотоооооОО\ити ос:іо 
с.Qіооусм•••••усnіоуцІоідруrоіоб·рмооіооціі.S.,с .. тоощі• ... рnооноо 
ооно.,..нооон .. муnом••· 

Прмтімnроеммоnод6отктоnоротоонутн,що6>іброноооінн о бу.оом
~ .. ,......,, боо дІр І .. 001он" що оо ноwонко. Cnooic•oc•, що nодбоnо пр<> 
тuоо,Vнно,оомммо>ОооромнтомоwмхВі.uіоіо 

Том оороті ЧооконІ Зноооон дооміwо, що ко ноwо оннс-rоо оіакосм
оосо ду100 щодро oononopooнio обіром то noooooo 6о•о•о 08<>f'o труду, •о 
дІсмосо,щоІцкмрооомана...,отоиомокwос800>аотконі""'І"'ор"инІ""' 

дiJd~u •оnомомк Вом, S....o, о цім оu•оім, оорнокім і nоку-.о-nотріб>ОІм 

Зо Цоитроаоиу Ynpoay ОУК, 
Маріо ТуооІ, Гоаооо, Єо.-.нІо Си•ин.._ Сооротарко 

r·иоои- w ....... 46 >1 ~орано 1941) 

JНСНЛІІА ПАЧОК ДЛІІ. СКИТАЛІ>ЦІІ JІД КОМІТЕТУ 'І'КІ'АІНОК 1\АНАДН 
І ТОІ'Онn, lf<7,, 

к.с. ...... є.д ......... с •. с •• ...,. 
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~~-- .. ··~--.._..,,, .. --··-·-·- ...... ·----... __ .. .._ ___ _ ______ .. , 

Ц. 36Ірка •кА.....,. ще краще ам перша. ЧМ>Імм ОУК б>Імскуu 
tкnІJІМ k:nІІТ 8ІІКОК&JІ>UІ аоЬ. орn>~~цltкмх обоа'DКІІ І ЦtКТfiLJI""" 
Ynpo .. кс бо:-~ rордоетк 8i;ufi'nl.lla 11" а с801:11 no81мoutc~кu про ncpeбlr 

lаІІеліА:tІІіркк. 

РІакобІІІСно а тнм Ішпи етаракк:~~ абn~•иnо ..Пка~І• :uрч8.МІІ. 
1\СІІКІ<ІІ"8JІО IICJIHKK:II '1'(1WO""X С)'М.0сКО8)' А/ІІІ 0'01"0;!1.881 ЗlnlJ!киt 
Фt>І'.д "УмраJкс•коrо Змо:rоrо Хреста", pu-y-PQ nобЬІ..wуаккА nри· 
ходамк :Ю збірок ТІ ІидІІІІщаJІ""МХ СІUІ.ЦОІІ. Ві/( ~ ЦtитрІ.ІІ~ка 
Ynp&n 0УК nркзна~НJІ& на ИІоОІ'О дохІд з ІІІДІИКХ ИКИЖС'ІОК "М&Т'К· 
t:ТРІJІКИЦJІ" і "Кирмо Кожум'аu" і ще;q>О а ко.оrо иорнетІІJІа. що 
"""~с• ~•с іиформуючи О(JІекои про cnool(llloro зужоnтм, кnр. обІ•,..· 
110>! ~- 2 3 Jl.ll" 28 берези• 1946 !Іро :NІJ<Y!I [ ІИСМJІИ)' СТО укра[ІІСhІІИ>' 'ІИ· 
ТІИОИJVUІд~ІІ.обіжкиком.~.8здиа12ивіnсІІІ947рокуnро""сиnку 
хар~овмхnачок иасуму$8:SО.ООn.&JІІІКОАНlхnоІІдоІUІекиІІм:t1948 
ро~:уnрочсрго•увнсІUІиу,nомра:юмнас:у>оу~.ОО. 

Весною 1947 роиу Цеитра.~~hu УПJWІ .. ОУК ІІІJІ.а.ІІІ cneцiІUІwd Ве
пикодиІсІJmІчиluр.-кк. ОІUІаз мкх nрtдет/11811.._.. (І;".иу матір зд;т... 
ми ~• синn.ниІ (ІІла сиромиого "сuчеиОl'О"- І дохід а тоrо мu h1l 
nоDкІет>акІдооомоrусмІП'8./ІьЦІІм. Карnек ро3Іел•но р130мзобіжки· 

ІtО><І12каітиІІ19473ПО)"ІСни•м.щобnро.u•n•І.ІІnuккаrодІ"СnІл•· 
коrо Cu~IIOJ'O" І рlаиО'UІСио nри т\11 сам:ІА иаrодІ :Ібнрати цожерnн 

иа ".,СІІJІК)' хар~ових nа~ои :10 n.борІ• СИИтаJІhЦІІ а ЄвроnІ, nри "ому 
ІtІР'fНІМ&JІІСJІ)'ІІСИТИ !1001\дІ<ОІОА/ІІ ТІU<, ЩО "'Ср.-Іу.._?ІМ, 

При кожкІА наrоді :NІІ<ІІІІІ\.І.ІІІ ЦtИТрLІІhИІ Уп111• ОVК. щоб ВІА· 
Щи І 'ІJІСККИ 0УК )' С80Іх мkщcaocru ІИ~ІІJІ&JІg Up'IOII ПІ.К)'>ІХJІ им\ 

111 



аід <'<!бе і МОХОЧУNJІН 110 ТОГО IIPYJ"'X УJ(раінців. В "НО80І<У lllmny" 
ч, 'И ~ дн11 Zl жоІmІІІ Н}47 року ПO>tiureнo точні Jнструкцtт про те, ан.l 
речі wожна внсІUІатн, чоrо бран наА(ІU!ьшс ;~~acn.c11 ві,цчуктн на снц
тапьщнкі, снU.ьни н&АІІU.ьше може важиnr nачка, "" n оnанову .. тн 
А &.lJIЄCY"""'· сні.~ькн вин~оm. nошто111. оnлата до різни" краін в Єв
роr·і Водно~&<: внедамо ІифорІІаціІ про вІІСІІnку харчових n&І<стів ..е
ре3 )'<:ТВИОВу "fCAPF.:", пр:') 1>: ]Ю.'І.Н І :J.ІІ[СТ, ціну, WОСІ\Івиснnкн r-рошеІ 

таа.црссу-зро6лсно~.щоІІоІІJrсгч'"":sаВJІаииІІжСртІОдавЦJІм. 

Крlм тоrо- Цеиrралькв Yn(WS& ОУК д .. P&3JI на рlк- кв ~80 
і нв ~ккдснь - оргакі~увала ІІU.ьші акціі внсІUІнn х.ар'Іовкх та Ін
ших nакетівна"різ..1urJІ:ннА дарунок" і на"nнсанку". Ні одмн а.rrмь 
Цснтрurько!Управн нспишнІОСІІІІе:!СО'рдсчноrоаідrухуіз nравдн100оо 
nрнсмиJС'nО nри>;ОДцnОСІІІА піС.ІІІІ КОЖ><ОіахцііСІUІІІД&Т'ІІ В пресі rrpi!
~:I~~H~n,;;..;r Ві,цдЩам І 'Uicк><&Jo ОУК. "" ось n. шо п rrередрукову-

ДорОті 'Іоок~кІ 

З м~к~010 nрмсмніаоо Цомтра••мо Ynpau nооідом•ос в..,, пrо онсн••• 

nо~умоіо ношммм Bi.uri•owн ОУІ'і но ''ТІнсанІІу" niwu ном'''" """'''"• •• но 
оони.у.Иаw!В!.<rдІамrоІ'іоно,ціобі.а•щн.онно8"'о'.-онсн••уnооун•і• 
ноnмсоноу,о,..,..і••..:н3оІІОТоrоХростоЦонтрu.,.оУnраоаwо~о мо,.місn. 

""сооцпооуноrопrоко59Ю. 

Цок"....•ио Ynpou • мокоою рuістю c••o.rroc ноА~рJІІ'ІИіwу """'"У 
..сім Bi.ui•ow ОУІ\ и оннононно цr.oro <умакноrо npнnoprroкнo Центроn
иоі Уnроон. Но~••"'''" ВсоомwніА маrорСд>Іn.В..:>О ,..,..,.ро .. юІ 

Зо U•~•Р"••ну Ynpaoy ОУІІ: 
Аккоfоркомц•~•. fo•o... ЄосекіоС~т•к•, Соороп.роо 

ВтоА •ч•кЦектрапьнаУправа.:ІаКJІазаl'8JІьненсріанІЩП<>т& 
інф<>рмаці!, - в Biщd.Jrax ОУК кипU!а nроЦJІ. Чnе111ш ОУК вкnам.nоr 
в,;єівсеСІЮСОІ'рЦеіІІСЮСІ(ІІО)ІуШу.J:k>І!НКСЖ&JІіпИніІ'рОиrеr\ІІJ~Аеу. 

Ні <>ІІН& crrpaa не 3ИаАшпа таиоrо rroaнoro щирости rrO'f)'f'ТII l 3!)03Y
wln3a в кожноt беа вніінJІТ><у ч.trенки ОУК. Ва мlCQ.II>; поотав&JІв >tомі
...,..ІІд.ІІІІрІІТlвнкчоІак:цlІскІІтапьЦJІw,nідрі:uоооо>І&38010,80Ниро3ІІJІІ'

іdлІІ-rипрацю,аJІЗиач&.ІІичвсна3(іірии,паиуванНJІlnі,цrотоІUІувисип
кн. 'ітоб&чивтуробо"rу ч.nенокОУК. ЖТО(О.ІІідкувавзаtхиімеКТ)'3іЕІ
мом,хтоб&•иаlхкоорадІстІ.-томунікмине3&6уnsтоrовепикоrо 
дуХОІІОrоnідн""""""· шоАоrо д,а8І..ІІИ пюбов,.10 рі.о.ннх СІІОІ" і wожп>r
вl"'"'<:>ІімгчктнІмдо.пю.ЛвторкаІІкхрІІJUСів.не:J&ІІСжноrtідсаоо:Іrrраці 
В Цектр&.ІІЬНіІ Упро.аі і ІІК pe;uoom>pкa СТ()ріннн ОУК )' "НОІІОМУ lllmr· 
ху" - ТІ!Ж І "" ч.nснка ОУК у С80і!Ому ВJміп[ МІ.Ла Н81'0ду іІбпИ3ЬК& 
Іf]ІІІJ\ИМІІТКСІІ Tllt праці і 80НВ rnибоко ])lJKHWIIC80iWK детаЙJІВМИ Bpi-
3a.r...CІІ!Ayna>r'"'"': 3ІІІІОЮСТОj)аКІІіСТООІІід6Ир&JІІІ ЧJ\СНКІІ зміст КОЖ
ІІОіІІОСІЦІКН,.ІІТУр(\уNJІИСІІ, Шо(\ЧDТОІІе3&6ро.ІUІО,ІІККІJ1Ср<!)Ітlпш• 
ІІІІСІІNстоотнх,щоlх,:r.істоиуть.•кнера:.кеІвшнl,...сrrавnm,rrро
СТ() :оо сІЮСІ:...ро(ІітноІЮf праці спішИJІи ко 3(іірні пунКТІІ rrowararn 
ІІСОрrу'ІІІ.НН[ і ВКСИ.ІІЦ[ ІІАкстіВ, ІІК 'І&СТ() ВИWАІ'&.ІІІІ в!,ц ЦСктр&.ІІЬІІоі 
Упrааи додатковк" а.црес nотребуючих осіб. В одному виnадку ВІмІп 
ОУК дІстав ОО а.црес І зараз же :ІаЖ&ІІ&а удруrе стільки. Попри все те 
ПрfІ;ІІуМУ8&JІН 80НИtr.,Црі3ИІІМНСПос:о6аWИІІрИ.цбаТІІфоІІJІ.Н катусnра-
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ау, 11,118ШТОВУ ..... ІО рі3иі ttіИІІіКН, KO~J"'II, n\дпрНСХеnоІ., не ПОІ<ІІІІУІrІІ 
ІІІ 01ІІО\ІІ8І'QДІІ ЧИ '1'0 а ІІрИ•ТІіНХ Q.Т8Х 'ІІІ ct'~/1 ширwоІ ny611Jиn, щоб 
Н~Пере..,.,..,.:обіркн ІLа/І(ІПОJІОrу..,.;И&'І81<.МОЖИ&ео!ІіуІІІИТІІ. IIKJ\Y· 
>КС ..., ..., ІІІІСиа>о<УаJІО. 0ДІUІ'fЄ 'UICIIIUI QYK 11е 'ІУЛИ ІТОІ<К. 11~ 311&>1<&· 
ли 111 невнrо;щ- Іх rpln8 лІОбоІ АО t.om дlп8. ОХОТІ! noooona :sеІ<ЛІІ· 
ка... що ·~ нікоrо lиworo >'t моrл11 tnодІатнев тоі n01o10od. 

І ttк було ие n"..,.,. в "Орrвніз.І.щї Укр&tаvи h.ІІК1,11,11. Ім. Ольги 
В;tt,.рвб"". "ГаК& ж сама nрвца •tкana П ..пснок у "КомІ~ Умраіиои 

КанІоАи"'. 1101111 не то що не 8ІпмомІІІІнtІІ 11111 1/d, иа•"-""· rорнулнса 
"t)'І\ІІ,СІІОІІ<DРИІUІадо,.JСІОСІОtІrерtісІО;vtУГИХ:JаОО(\оІОТ>о> ... УЗІНІІІІ· 
суоqолнеІІ • тііІ праці и8 .. ІпьнІ ,.ІеЦJІ. Внетане ~rв,uтн, що """""" ОУК 
О'ІОЛІОВL!ІІІ наtІбtnьшІ І наА...,....ІwІ Щц!пи '"Комітету УнраІнон Ка
нада" а чкслІ тісfаІЩІ'І - С....nаоtів Сав'<ук уТорокто, АнИ& Тарно
ІІ('ць~а в Віиніпеrу. 8 Євn.иU. Ситник була I"OJIOIIOIO Ц~втр&>ІІ "КомІ· 
Тf'!r'.JУкраІнои Канади'" на ціпу Канцу. 

Ц. leJIIIII& ПрАЦІ!. ЩО П ІІіКОJІІІ ІІіrто rte """<>же 3р&жУUТН Іі mре
ДІІТ\1 цІІфрuон ... ласа "ие A1UI л~А. тkf М88ІІ'", по епо•м тараса 
ІlІевчеика. .ЬьиІІ s nочутт• 118-.pkmfчкoro обоа'DІ<у, ~ лообоn 110 е8>оІх 
рі;u.кх,snоrребмJ>ІІТ)·•тнІх~~лІ. 

В IU>O>fy иeroepep•IIOJIY л.аицооrоаІ каціоИМWІО-АО(\ро/Іііноf робо
тн ОУК ..,б11118СТЬС8 "8rteptJІ. І~~ ка "'!бе )-.ry 0»1& uщt.. Босе
"" \ІН7 року рt".18>Щ 2 "ДИ1"11'10l"0 Кутu.И&и а "Но-у I.Unu.y'", що 
ето ... у•8tІспооm...,..арунахnІдпuсаиоіаrrоJІЮІ,DСТ)'ПІІJtІ.31кІцІ.8-
тнІІОю Wнn:pecy•нota МЗІtЮ ск......"~І• Т8ІІО>ІС наwкх иаІмснwнх 
уНаиаJtі,38СТ)'И&ТИІІОіх"'8JІ('ІU.КИХ Нt&ІІНИКХОС!'»'ЦІоіtПОІІ)'И& .. аJд 
ееV.:!пкож•ш•сьnри'ІннІІТІІса.:~оахІUЇІхнІхбіаn.хІа.Ідсюnоо6оаипо
трІбно 38щіПЛІО88ТІІ В RIOJI.I<IIi аІ;І. КllltJooR~•x JІJт, бо- "PQ АО(\ро>о 
н&>!Іm! оерце Рін ме nрохо.,оие'". ЦюJІУІ<ку пІд>;оnт.,.. Центр&~~....,_ 
Уnрава 0УК І 3ІІСрІІ)'.ІUІСВ а :U.ІUІІІКО"' 110 'ІЛС- 0УК ПОІІОТТІІ t801"' 
ІІІТдМ: 

Дороrі Чоои..,І 
х.,..,...,,.,.о~~ кouti .,...,..," ..,, ..... ~, npooy~y-coao ,.""'""""".,.,. 

І rумоикостк І""''" аІа~тnо ~"""' •-аом• 
Toмypo,.ooщio"~o~or<>l'iynou", но qІІсам!І аорІнц!, ...... ..,.. J~P•· 

, • .,...,, oir<>'ICA у І'іанці -ni.l: """""" ".llioo ~''"оо '"""•'("-до .,.,,. 
t<I'IMoi .оопо><оnо у~роіна.оим ,..,.., •• .,.,..,.,..;. 

ЗнОС><О.ІZІОС10мі .о>rкvо ці>:>n.оі'tО-обо:І nом<>"'ІІІ nорц моторі• 

То,.уUовтрооокоУnромОУJ\ооортоеn.еоІІ<)мс.уоро(кQ>ІІ".,..р;'"о
"""""'''"аосооnорцо"',с.оі".,.""-'"nЩо>І>tоwіІtіціоомамІ<>оотм 

""'"""'"'"""'"".,."'"'""""'Y"'""or<>oioo- ".o;no "'''""" ••оноуr 
Тоо., м носtІооко трм мrаці, ом, уороі...,.ні мотор! о 1\.омuІ, бу~ето ро· 

•І•нооомннмсоотомРі ... мЖрм"'""""І"О,бо>И>..,...,бvоттобіRnоТЦОС>ТмоІ 
~i"I"O•ak,80H.000oHopi>HkMkOO:OCUMMiOOpoM><O""M~J 10боро1"м>О-

А ~• оіІсмо оом '"" ...,...., бу~• І •• • '"""" с.рц.,. 106!,...,.,...., оонмну 
ооосооіо•ітоІ,ооо•••.,.--тоІ"Оооц;омоnно,..,Іrумонноrообоо"оооу 

"""""""""""""" .. ""Р"""""'"""'нрІ.омкоf 
НІ.цооJІ>tноонІмw,німоакм.о;томоо6у,.о""оо,>И>ононнооноонкм 

rо<"Оо6оо"оооусуnротнуороіиа. .... ,.;тоІ•оСІІнтокмІ.ІхмІмо .. рІноо"">tІ 
:оrрц orcl иу,..тІМ, ••т n•-• .. 101~ •• .,,.,..1, """" рІ•.uоІІо~ ро,ІІОІТІ·о CO<>Iw 
•І.,м.А••••то .. м,унрооіма.а!моторіІаrтм,•••wдооо"_осnтао,.мтм 
,.рц оо•і, аоІ!ро 8 """'"'"'"• -·•ооо І"'"""" oooanyмnc ,.,.",, ухро· 
...", .... ~'"" •• с...,.о•..-1. 
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По.о;!ІоІто, уороіко..оі моторі, що6 соро.о; моwих ор,оиі>оціІ мо бу•о "' 
>диоі АИтмим, мі одио1 ''РіАмоі Wооки'', мі ОАМО,.., """~"'" tуртхо, що мо 
оио"""" бпооумоо, одио,..,,АООХ ~ибіо•wо,поаооіА ,.",.,.~,ко оокмху 
r•ро.ім.,. ....... , ....... с.мтокиі . 

••• ,:·~~';,";:~і :::•:~:і;пішіт• .,..,..., .. ооотооо, поро.дооо і поwі .. оо оаоім 

3о Цокт~••ку Ynpooy ОУІ'і 
,О.икоТориоооц•оо, Го1t0оо, Єо...,иіоСмткко, Соо~ороо. 

Rепід:u.тюо пішла на тусаму-.е•усn.тrх в ч. 88 "Ho10rolllзl"· 
~у"3днх8пнстопада І947рокуn.н."Дітид;т:аw намннкуиа чужк· 
нl" та при!'"ІАІ<а Bi,м.inaw ОУК обіжннкоw "· 3, з дих 4 пкстопада 
1947року. 

К11неие :оерно впало на ІІЛІІ.!ІЮ'ІИІі rрунт. УкраІнс~кі ;~іточки при 

дonuwool С80іх батьків щиро оlдізІІІJІис" на це/і oncn~ до ІхиІо.Оrо сер
ца,цасторінках "Днтхчоrо Кутика" почапн з'хІtЛІІ1'ИСJІ повІдоw.nеиио 
І nІІ~ від Aoro юних ч•n-ачів ке тіл~ки з усіх заиуn•к Канади, ane 
А з ~апсиоІ Бразьп!І А ,О.рrситінІІ, а навіть з друrоІ сторон" зе"ноІ ку

по, ~ Шанхаю в Китаю. Хто не зивє; "" нЄ"Т"ерПJІІ<Че чскаооn. діти на 
Різдво ІІІJІ JІЛИІІК)', СІ<іпькн ДИТJtчнх рооwов l сків про це/і чаріІІНИЙ 
аечір,сніп~окнрадостисnра...,.•с!wвидосоіченоІсо/ів<J>Іапьики,прn
бf"ИОІосJІкнwнпасощnщ/іцаруин.аwи•т•к""nикаwусиnбутиск
ІІа, ЩОСПОІ/)'1/аСДІІ'n!Ну добровl•rьІІО ЦОООJІНТ>ІСХ І«'НШОЮ JІ!ІИНКОІО, 
WCHШI/Wb дap)'HIIJIWH, ЩO(iTinJ.KH !хні І<LПЄН~К] б)І&Т'ІІtІ<И А сестриЧКИ 
в >.олодноwу А чужоwу краю м wopew wornи втішатІІС". f"ІІОЩ&ХИ 
зnриходунасоітДкт'""аSожоrо,щообд&оовуєдітеІіу•wrоwусвІтІ! 
Це сила бpanrlo.OT ІІюбоІІк, сильніша осіх пут 1 окоrІ, Rin JІкоІ ИІ</1-т-аер
дшаскепхw'..-кие, каАважчи/ібіпь усwнрІ<єп.е• 

До Цектрап~оноІ Ynpaa11 J до Віnдіпів ОУК noчa..rrн 'Намиваm .nк
СТІ! s nОДJІкаwк. Кожкоrо д,.. СОТІІі таких "метів рооноо:Іt.JІа пошта по 
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ціп"му амеркІ<І.кс•кому коктикеиті: ••и~аІікк>: І ПJЮСТКХ, крцко
мовмкк І мегактикк формою, nнеамих мо:юписrою руною"""_." І ро
бtmинJк тк вnравним nером ІІП'е1Іектуuістів. У них КІUІНUJІUІІ ВДІІ•· 
ніеn. J щире •.оруwеккк nщеІі, що може Іі ке tІИ>/IIN.JllltІІ, що ,.... 
доо:ьуІІUІЄн!АКакаді•наІідето.с:кдобраукраТнськадушаІ-ртw!Іва 
рукаукраІкськоІжікнк,щобnосnіuІктuІм•ІІОПомоrою.ШnкІ:ТКаа
nкwато.ек ТJІІІ•КІІІ< са\.ЦОЦТІІОІ< нерозри вкостн ІІ)'ХОВиа 38'ІІ>нІв усі>: 

унр'Іlиціа no цілому cвfri і ІІОН)'М~trТОм ~n~нськот nр&ЦІ, що П вло

"'""'" чnеикнОУК в анціюІІоnомоІ"И украfнс•ним утіІ<І. ..... З10t11икоІ 
Тхн ьот ... снІUІбираємотуrоськіnька: 

"J;ито ''"'~им "'""'м, ибу•о ""'м~, мо <:то)>ОС>і ~і• оnии~оосо о ко сом· 
•о•иІ . НІJІ;оо..,отмсоооnоміо•оо,.,.•ут-nооуиоооомеоооЦОУІ'іоФорт 
JioioN.Hooi-cooiMO'IOM.POOПOI<OOJIOЙ01'0,0TOMJC<IТOOO,OOO!'QA&OMO 
~.,; ооі ко ба""""· н,..", ". мі брот мі еостро, о Ч"ісnомо•~к моко о моіа 
}ІJІ;JТНІ,ко•у .. І,орІакіrоиоцІокоо.".ІАорооІсос-.ркмсіnо.оооммокіімоіІ 
омткнІ ncNi• у rоооJІ;оонх .окох. Сnасибі BoN, С..:Троо, оооіиоуоо, бе 6ioowo 
•о '""руwонко но м0111у nксотоІ" 

"Хно аоо Jом оиотн, Сооарм ,.,.;о ОУІ'і у Ст. І'іоторккс, npo "'""''""' 
онтто мое і мосі АРУ"'"""• що nомі• nрксаоок Ви мокІ f Хо• у т<>ооаІ, оао 
•на.моион..,.оо ко nоиооооо, бе оооу що щосо маиwн1'Н cooiiONJ нороІІооі 
\ow ІІорооонІ аор nом" мокі nроаоо .. нтн мо"' nроцю, бе но ••••оо ••< оо 
'І'оооі•ом окі•оч••к•и• roooa.Cno.".бi ІІом, с..:т"..г 

"Доро•і Со::трм о puio ОУІ'іІ 
.11 біоно цоао • •отироомо ,. .. ..,.,,.ми •і•о•оомн ,,., ІІУ><•~•. що ••· 

""У о бро~у хороіо, oonep у ное <Троwонно '"окwм о исо. "'' о цоо ~--у 
""""00 &ot n•e~•• моні nO><i• •ороо Joc_ Bow nuyмoo "1\АРЕ" о от"..,. .. , 
оін nрмкіс момі А аіоом иоиоу no•O/'WY о иоw1м ropoo. Хо~ ВооомwніА ••· 
"<>роа.m.JІ.осіВ.U>о-•~•к<Таоооnоwі•,щоГ.Вк•о•• "'"'' моім аі<ом. 
іу•у • •''""" мо•••• 5ot-e- оо ВосІ" Л. М. 

"Доро,; Покі1 

Вош nооот "І'іАРІ" "" "'"Р'"''" оо •У'"' оіwнонсо, •• рооnооумок, що 
''"' буаомо мотн що істи то~ иоwо момо oo8«o~in, wo ••• буао wотн .,,.,. 
до ооормТ>І, о то"'"'~,.,; ко n•••Y"'• І "У"У""'"· бе ко ••••"~•ОО. •• ноші 
"""· ~. ••Р"онІ 10брuк мoworo 6;..,.,..., тота що о 19•1 -і ,.., і .оо кккі 

оуто.м но мосмо оо"""· Ох, оо6н "" ммои моwому .ooporowy тот<>оі тооо"' 
"'""'о:.-ооТОf'ОnООум .. !Вікбі.о;кмtnоокоf'О.сауо,боо•ороокохкомо 
nоі""'. ~"'"'""'"'""'·'о"u"щоісn~,о1011ор-МІІ ос:о<Оооаиі іонмно 
иоN. Дороrі Ломі, .оооусмо BoN •• цо~ nооуиоо, о ои•<>рі, '" буаомо Атк 

"'''"•"'"о"оокмосоооJІ.ос". 

ЧкєукраІксhка>оdк><а,чи 3н&Іід~унраІксhІtам•ти,щобасу. 
хнмн о~имо nере•италк nро<:Ті рІІДНИ тих •воруІШІивнх nно:тіt? Бо чк 
с що краще і вище • ctiri, •н 8Т11Шати nюдоhке rope, цілІОЩ(ІІО водою 
сестрнноfібраткІоОІ nюбовн ІІJІкмтн tipy 11 рі.д;ккz no крові nюдеІі? 

Прийшов чос, КОJІН nочu.к )103м",..,..умти табори екитаnьцІк 

уН,..е•чкнітквреwтіЄвроnн імешнаицІІхкіруwu.nи • ... к.црЬ...уnо 
світі.Бf.rаn>3ІІККПрІІІІ<01ІОІІОКf.ИОДІІ,Краін к,ІЦООІІИ03RЄрШк::І81Jі· 

'І'И КЮІО!МСВО!І'ОС'ТИИ'НІАІ>Єрі. Чnеккк0УК вкхОд><JІІtІІОnОІ3ІІі83 ПР" · 
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tF;;.!. •• /ft, tit>d"'"'!'""-e.; ~~ 
"""" 'fo~ j... Afl .ь....-ш· 
1А..Г..Ш-щ 1'1 /!.._ t..-'J. . 

о rJii.;: :"!'7" . 
( 6 ·=r .c,~g !J !1--

BiYadHIIMII AJI~ CIOOIXбpaf'iaJ с:естер, IUIII!ln'OB)'Q.."ІДIIIIИIU< пркіік11?· 
ТІІ, 3Наііоин;щ 3 нови .. ,. уковинами буrт•, помаrа;ш wуц.тн мсwІ<&Н~ 
ІІІJ>•ці.СхоропіслІІnрнІздупсршихсхнТ&nьцівкакаR&;ІіІісІону:~ехлю 
ві.ІІб)'АІІСJІ З'і:т 0УК З.Ходу Канади, ІЩІ СХа.JІИВ такі рс:юлІОЦіJ 

"\ІіТОС><О ОСіХ КОООПJЖбу.омх с-ор·у•ро:мо•, ООММ ~ОПІ По<>ІОСТНІІО nри 

Jутк о нашу оіІІому хро.іку І'lомцу •• М"-"м•осмо моо:>о ~''""'"'" і \Іімі.ок 
1 асіх wісцо..,.,.ц "''"' ім состvкку nом і~ у осоомх nмребu. n<>pOJI>I, "'У 
''""' nр<Щі і """'"'"'то , ... ,...~; о rрк<'І'<><:уООиоІі "" ,.. .. ,.,., о І'іокоді 

'уоо~ ко"'' rіршо nо.оо .. оІІКІ кашмz рU,кмж мо оо•токкі > nрк~мнн 
,.;",. """"'" о НІм...,~нні, о>нмсм<> ноwо .,..,.C'f.., і ноші Blu.l.oн nоснnнт·т 
=-nом,.но.шммр.....,кмно""ктокні,о>Ооро.моо~оо.оміО>оротО><,і'''" 
·ІсіцІоІuноосмо:об·nІWІт"фок,..."Уороінсо...оrоЗо•~Х~о" 

Це •~о новудітоккув дош»ооrовііі ІІіІUІькості ОУК: турбува
nоцnроте,щобакнаіібіпьшескктальцівnрнІхаломКанадк.Ініrра
ціІІи! пркІІисищоnраІQ& ""'аr!дннmІСJІ і виаспід<ж roro стадО)І()>ІС:1JІІ· 
вкнnрніха.тндоХ.кадкб&rаТhОмл>ОІІJІміцИ.нмродинUt,80еЖttкк 
~JІnОВНОf'ОВИКО[>НСТО.НКІІ>ІОJОUІИ-ЙП[>Кfз;ІуІІОТрі(\ко(іуnовс>ІаnD 
.<~обjоІ 80./Іі! труду украІнськкх nоссnекців у Каиа,Іlі. Не ІІС! втіИ&~і 
бу.:"моnодііі3Мрові.некожсизикхиаІІ••ІІСамnкоІnраці.акоІ 
нal\бinьutc вкмаrапо ro<:noдapcnoo Канадн. Дпа тн>: Jticr.rne.. с>О,ЦИ 
буnоnорІвнаnькоІІспtо.Тажчетин.щоненалІІnОuкихфізк'Ікнх'Іи 

nрофесіІіиихк..,.іфіИ&цlіі.JVUІ """ ІІС ошстачал" вербук"о:>ві кон!сп .... 
КОР-'LІІЬКО іміrраціАиа nроцедура в канадіііськкх коосуnата.: R Євро
n!, І>< nотрібно 6yno старань про IIO"BIJ< ка nр11Іц звідси, 3 Каяади. А• 
rop"" ЦІІХ РJІ.Цків у сто:nі "'Думки 3 uагоди Рі:tДІІВ"' ("Новий UІnІІ>:~ 
ч. 2-3 з 7 сі~.._. НК8 року) nапа nLl і"'ЗІІВІ)' ось так! три ІІроІІозощіJ: 

]. Вкшукуваикя бездітних po;utи в Канаді. що 31"()/ІІІПІІСІІ бnриА· 
КJІТ •ІдОсебеІ/.ДОВКЗ СКрооахк 

2. Ос";домnюІІВТІІ фарнерів. щоб nідnнсува;ш афІІІавіти ня nрк
Іц. бо ка фарнсрські афідавітк ін:іrраціАииіі уряд дуже скоро да•• 
СІІОЮ31"0А)'. 

"' 



3.J1epe!V80piO .. TII3YXpaiHCioJ(II.I<IIRi.цnpH .... Ц>IJlK/II\iJIO""II&>IH, 

що.>{ ,..,)JIOШY88JIH ~r->'"• ка п.-цоо • своІх фабрика:r І nід· 
ПрІІGІІ~. 

П!зхІиtе, IIOJIK ІИ'ІІf'ІІJІІUІа &Же lrepw& ХІІКJІ8 '""'"" 11~-"СИціІ АО 
КаХ»І\ІІ[ХОJІИ tЄtponiМJІIIШJIJIIICR ІИ'ІІf'-НОті>ІЬКІІтІ,щоабоttе 
ІІадІІ щаета. або не моrлn 3-ttallnt 381 .,. ру•~ІІІ у КанадІ, Цеи
тра.tьnа Yn.-u ОУК noroд>t.nae• a.-m на ОІ!6е o~t'a:oon сnро-.цt~тІІ 
110 КІнади ЗО У><РtТкськкх 8.'\ІІ "снротuон. 06Іжн>tк0>1 ~- 11 з дНR 23 
ІТ>УІUІІІ I!U9 року nовІАоwпала .она npo те Ві.ц:d.Jш ОУК і nро<:ІUІа дo
nownrн 8 рRту•нн( ПОІІJІОІlлнх ~uw:иих ухраJнnк. що niC>UІ pmt'a . 
:1.81!>•>< wiЖJ<8J>0.1.HioOI IIOttO>OOrofiOI орrанІ3ац[І ІРО ЛНШКЛИС8 ІІВАже ... 
~УЛІІІІІ. 6е3 М0ЖЛІІ80С"1Н ІІр/)Ж..,..,R 1\ з.ІІробітху. О.Х.в"ІІl'<ОМ ХОЖНОІ"f 
ВіддІлу ОУК було підwукув&тн фа[>ІІерІв. що 3rо."UІЛнс• б пілnновТІІ 
ІІІJІі><&ціf 118 ПрНЬо:ІUіІ І CtrpiT. 8 ПіСЛ8 mn>, ан Rl"'/i.~e І!ОІІіЛОІІЛЄІІІІJІ 
що uoa m!р<'Іішл• ~rllf'з і>Іі",..піІtну Коwісію 8 Євроnі - 3-ІІВЙТИ дл• 
неІ wешкак11 І щ>ацоо. Прц."\б..ТJІ иж Д/18 неі нІІ.А...,..рібІІіші ре'Іі 1111" 

::т~· .. ::~~.==~~~анІ ІІf''І"І ДЛJІ ""'ПО;ІІ.р-1111& та AOROIIO".,. 8 Пер-

Не П!"'ІІІІІІ&ІІ8С& 81/CtiJIX& u.p•i• та [НШІІJС речrІ. 01\іЖНІІІІОМ •. 7 
3 дкІІ 30 ffPПH8 НН9 рожу Цеоnрал""в УІІ]ІІІ.&а прос~nв не ".бу88.тн. 
ЩО в Etponl 80:! ще ЖІІВ)'ТІо І бУJІ,УtЬ :!І>ftll ук.-ІнцІ, 8КК>І Т!ІУ/1.110 tбо ~ 
мемож.nн.о ... Іхатw.QоІкшмкJ)8ТнІ<&постІІtнетребуакнІІ,nt"~•ІJІІІ
лоШддІлІм&:Іре<'JІтаІПІХро.:tнкта30бо•"DУ88JІІІJ(ддІпІІПОС1"аf*ТНСІІ" 
щоб110жнmv МІСІІ"ІUІ вмепtко пркнаІІмкі оо n·,.,.. фунтіІІ то•щІв І n'ІП"Ь 
фунтІ•цукрунІ<ЩІІуs:sапо,u.нкхuрес. 

3аЦІХІІІІ"М цІс! статтІ Ht ...,."..ІО.МНО 8МрІХОІt)'АТН ДОІUІІ/0110 ЦІІ• 
фtт>. см!п~о~~н ~oro. oronн і котркА ВіцІn ОУК та ОХJК'МІ ~ленин ОУК 
3Іб]ІІ.ІІи ІІІІисла.nи НІ доnо•оrусІUfТ&!І~ЦІІм. Може копнс~буле дотоrо 
Ікакша иаrодt. Все ж таин наw ornц доnомоrо...Т дІ1111~ІІОМ1< ОУК 
ДЛІІУКJІІТИЦІtкІСКІІТІНІІі(\у.(\иІІ('ІІОІІНИЙ,ІІк6!ІІІІ!.І\1ІІІ" ІІІ'ІІКJ"Іаду 
бо.:u/1. не nО;J.ІІJІн xl11•.,. орІситаціАн"" ЦІІфер. 01\мсжІІМОСІІ до 1\ІІОХ 
3аітІв. s ~Ісу каскпекив дОtЮ.,DІУ>.Оі •кnі! в 19-16 І 111 П ".иінченн• 

• 19-19 роnІ. "'Укр&Ін· 
с~хн/1 ЗоnотиА Хреет'' 
НJІХl.КраАОІІІІі КоІІфе
реtщ!1ІІffрпк( 1947 ро
ку3ВІ~8:1.8ЧUІІі.ц 

1 сІчНІІJЮЗО•ер•н• 

1~.7~~~~ то;:к··~: іІіІ·~~І1J. 
СJІ&ІІНСКИТ8JІ!оЦ.ІІМ 861: 
ПІкетн 3ХRр'ІІМИ та 

ОДІІІІІІІІІ Мртоетк 110-
ІІІІД[\І,І)()(ІДОJІІІf'І8. 

СJодІІІtеІІХОJІ,ІП"ЬІІО-
СІІJІКІІОКjОЄМІІХ•11•ИОК. , 
ЩО ІХ 801111 811СІІЛІІ.ІІН .._. 
с.оІм3Н.ВЙОМІІ>І•ІІсаоо-д..о'""*с&ІІоауІ"d.>оеt<оо /КІм-•о) >,....,..,.. 
ІІМІІМПрtІАТМО. -Л..C.o ... .-.ooO, ... o.,.o""'yooiA>oory ol.ltOYI'l 
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2. Чсf'О"З Цен"І"])&.І1~ку Ynpo.ll)' ВІддІ.пн ОУК аложнnн на доnокоту 
OIOn"&./lhJUIIf$3,000 

З. ОкР"ІfО ,...с..,.,."н Від;І.іnн ОУК на За.nіsнкА Фок.о. ""Укро.Іис~КОо 
кого Зо.лотого Хреста·· І Центрапька Ynpo.aa oкcn8Jia 3 того ФонІІУ na· 
кnіа ""КАРЕ"" на суму дол. 2,500. 

4. Тан з Цектра.пькоІ. Уnро.аи 1111 і ві11 ВімІnів ОУК OKJ~MO виск. 
118JІІІСІІбіпьwі nожертви вrрошах і nак!:Т*Хдо "'УкJ"'Інськ"" Доnомо
ГО""" Ко11ітетІв'" І Евроnі: ДО ~.ohril, Франці!, !Uооа/ІцарІІ "r"& ДО І'иІІу. 

:1. Ст8JІу :о:очневuнку nідмоrу ntресн.пано в rрошах І :о:ар•ов"" 
tІОСІІJІкахвдоаа><nо•іпьнихукро.Інськкхnровідниках.пакаІІКокоч· 
nець. Пем10рІ А Курманоанч. Не забуто А за хвору Ка-rрю ГрІІневнч. 

6. Вислано 8() чкта11ок дnа украІноькоJ шкіnьиоі дітвор11 і 1,000 
ккнже•ок 3 оnовідакками. 

7. З(і]ркІІ o;J.iHHII. ЩО ВИСІІ.ІІІ.ІЮСІІ ОКР"МО ІІД х.ар•01"" ІІОСМ..~ОК, 
трудно nерерuуооати нІ rроші. 

3о 3&іту на XIIJ. КраііоІІіА КоифеР"КІІІJ QYK дНІ З0 111УдмІ 19:\0 
рокувВінкіnеrудовідус>.:оса.що за •ас вІ:ІІсІ•н• АО ЗІ '1'YJI,..l949 
року анС.ІtІ.но n.aкnia: з Віміnів ОУК 119 ка суму S78:'i.36 і """"' 

illr:;"IВJnlll ~~!':"с~у~~~ 
Якщосухіцифри мо

жуn.віАд&nІ тtІUІоту 
серц. украІнськоІ жін· 
КІІІІ<аН&,ІІі.ІІКЩОЧУf""" 
nнвіст•нвnюдс•не
щастаІвражлн•ісn.q 
дмю рІ:ІІІІtх no кроон 
братівІсес-n>р МОЖНІ 

~,;~:Т:ст=~·:~н::: 
r \!J/-~1:·· .... неn/і же ж бум нам 

д1 .. д•w,::.~;_;.,~.':::-:~~':" .. ~-;~~-'1>11• .. •· ::r::~о"ііга;.;l~;т"1~ 
Оnьгн Басараб""3ібрапа катувкціюокопо I~,OOOдonapiJO.cy><Y. щоП 
досІв"r"&коІІу короткомуnромежуткоаі часу ке •Ібраноианіаку Іншу 
цІ..пь відхвилі ІЮСТакна Організаціі. 

Вже буnо •гадано, що крім ""Організаціі Укро.Ткок КаІІ&;Ік Ім. 

В.е&раб"" 3&ЙІІ8JІ&с>І ДОПОІІОГО>О СКІІТІ.ІІ~ЦІМ інша УКJ>І.ІІІСЬКа УСТ&НQ-

8& в Кака:tі. ""Фокд Дonoмont УкраІкціа Канади··. ОУК :.ажди віА· 
гуку81.11аса ка Аого заклики і копи в 1002 роцІ треба було nодбоо.ти 
щю nостіііку доnо><огу украінськ"" s~.~~ишскцам в ~;вJюn!, "Орrаніза· 
ціа Украікон Канади ім. On~nt Г>ІІСа!Іаб"" псрсбрапа на себе обоа"а:юк 
nостІАноІаоnомоn<кавтрІІмакнfІукJІаІнськогод011'ІІЧОІ"О са;~очкуа 

Міксrер у НІ .. еччнні. 8 ЧОІІу nОмОГlІІІіІі Б]мі.пІІ0УК у Биндсор І 8 3&· 
:о:І:Ік..ому ТоронтІ. силмаючи ЩОІІіСІІчні І>ОЖСР'"•н .rеvшнА $JO 
і ІІJ)УПІіі $5 - до К8.СІІ ЦкТ[ІІІJІЬНОі Ynpa111 на ту цІnь. ВІміn ОУК у 
Рt.:І,жаАкі nеребрав на еєбt '""ж ОДІІІІ садок, а ВіМІ..п ОУК • ЕдмонrоJІі 
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- заоnікуаа8СІІ одн\соо школооо. Крім ТОІ"О ие,...Ано nоспішнnн ~ дсщо
оюІ"ОІОтіА справі ВідціnиОУR уСасиnтуні, СодбУРІ< й Монтре~~nі. 

~ІІІИУІІО ДССІІТЬ років, ПОВОJІі 3аСКJІеІ1JІІОВ&ІІИСІІ рІОНІІ украfнців. 
що поккиуnн рідний край. Пое<,>nкпнсІІІІОНІІврізнц ираІкu:, вросяк 
там у житт11 і сьоrодні вже тоА кошмарний ч&с ryбorn.c- в 1\МЄКн>: 
спомннах.··ор .... нІ:.вцікУкраінокf\.анадІІім.Оп~оnt Басараб",аІ!J<Он&• 
111113Ч...,-rІОСІІОЄ3а8ДВІІИJІДОПОМОПІПОТ'ерІІіJШКВ\дІІОЄНН""ДіЙ)'НрІО· 
іНЦІІМ.ІІ<']>Н)'ІІ&сJІДОНОрІІLІІЬНОfСІІОЄіПраЦі.ТіJІЬКНДЄСЬуПОЖОАКІІИ>< 
сторінках П npoтoi<OJiia і на забутих nкстках давно! !!ресн .nишИІІкСJІ 
свідккПзусиnnJІ1М!>-І949років.Ідес• може, надк!душі, зберІn:11 
спомин у тик, що опікуВ&ІІвсІІ ними ОУК у цнІІХ каціона..n~оноІ ма.,.... 
строфи - нехаІ Госnодь Бог бороІІнт•. щоб не ПО8ТОРІІІІІІСJІ 80118 дnJІ 
укрооІнс•коrо народу! QJ(Наче 1 <:<!]ЩІІХ ч.nенон ОУК І'.аді rорить І аі'І
но жеврітиме свІІтяй оrонь .nюбов" до c110ro народу. Все rотові на по
міч,...,., вірні клuчамсВО<:!ОргаиізаціІстоІПD.:>иипід rордuми ІJпр&
порооми,JІНСТОJІІІНколнс~оІхн\пра-мапрі а радісн""хвнл•хnідАому 
ЧНСКОр6отНІІХДНJІХруіНН все\8СІОДН,ВН&ЙТJІЖЧІІХХ8WІJІХІВН&Й· 
біІІьш\А пмреб\ СІЮJІJІrат" ><оже на неі украІнсьІ<ІІА нарід. 
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IV. 

J'i-.o сm\\Іом об' єо\\а\\\\1\ 

Роля D!::IK в !::Ікраїнськом~ 

Націонаnьном!j DD'єднанні Канад" 
Коли,..~~ І<&Аже~ роос.w:нпо•а· 

1111 opnuoisy•тнoa IJO'f'Wi rурткк IC(UIИШHi.Jt у
кроо.tис~кп 108.Кіа, .М;!.Іе ~• cnoдi88,11Ht.8 801/к, 
)WIIIIOЦ:WJ(IIIUOXIIц.II~Kill811poclt:lai'IOUTIIO
-IIeiiiiiiH;!{i.JIO.Ato.QI'OAIII~nuttKpo1011Цt80-
~аткіа SJЩКJ~at/1 &>JІКІС& орruо.Ь..цІа "Унраtн
С""о:>t'О НацІонал~иоrо Об'~:;~uмка К.нци'', 
широко аі,w>ма ц ціпому aJotpІtuкewcoмy 
коитнкентІІакоJЦеІнІtАІNtІІнаnроІІІнюс на 

DС>О)'КJІ&Іис•кусnіJІ""сnуааІ.пьномусаіт!. 
Сис-rем• "Украtнс•коrо НацІокальІІОІ'О 

Об'цнакка К..ко.дк" СКJІЦ&СТІоСІІ а qompo.ox 
р]ІІІІОРJІНІЦ GІ>antix Орr:о.кі:~оа~~,іІ, а e&Jot: УНО 
IYІ<J)f.illto.><t НаціОІІ8JІЬІІе ()(І'сдІІUІІа), УСГ 

ІУкраІнська Стрілецька І)юма;uо), ОУК (Орr:о.кі.я.ціа Укра!І<ок К&
кади Ім. Оль,.., Баса .. б) і МУН (МОЛО,\1 УІІраІкемtі Націокапі""') 

Cynpoтw npaaa І 38КОІІіа Как&;І;к .,.C11'1'1&>erno !ООМІІ нuоакІ nІд одиією 
спільною каsвооо "Унр•Іиськоrо НаціокаJІ•коrо Об'сдиакtrа Кано.ди'', 
ЩОСПІІР'ОС СІІОІ nраані ОСІІО!!И ІІ& АО<?І ІнІ<ОрnорацlІ, Cl<ll&JieНOMY И J<a• 
надіІІсwсому Пар.nам~О<?І р.на І ..ервка JOO(J року, Проте • nра~m~чніА 
с80ТІІдlальності цеорnоніааці!:ЮІІtІ><881'0НОІ<нІ,аонремкмнС80Імн 
етатутоа""" rюстаноамн А онремкмн нерівними орnнамQ, ВсІх Іх 
лу~."" 8 ор.иу цІ.JІІсть форма.nьно Ант ІиІ<ОрпораціІ, ІдеІіно. сnіп~.

нІІJІООJ!Оr!чнІ осноаJІ уираІнtькоrо ІІІцІоІО&JІістичиоrо ру:<у І фІІmІЧ· 
но· спІ.JІьнаорnо"І•ціІінапрацаапро;~о""'чІІtрn.стnпітта. 

Н цІІі орrанІ:s.цІАнІІі С"""'><І анбн..un.с:/1 ІІІ ОJІ.Не ~ nepeii.OBIO< 
місць ··ОрганІ•цІа УираІиок Канади Ім. Ольm &Ісараб", ВЩоrрапа 
80НІ ВІІ3ИІ~ну ро.ІІІО І оргакі,...ціІікому роnІ УНО І ропа ЦІІ на CO.Or"O,II• 

мІ,Q.&JІскощенемкІ"чеиа. 
3на~снна "ОрганІ:м.цІ! УкраІнок Какади Ім. Ольm І>ас:араб" 

І JІJtJІHa U "а формунакк/І цІпостк '")'краІис•коrо Нац.Іона.п•иоrо Qб'g. 
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макІІJt Какадк" рооrmtІІ&ТІІ можна 3 11110>< acneonia: XJIOю).noriчкoro 
Іск~маткчкоrо. 

Хроко.поrічко беручи. ро.1111 орrо.кі:юааноrо в ОУК жІкоцтQ роо· 
падвєт~ІІ кв naa nеріоди: до часуоформленим окремо! жікочоІ opro.· 
кlзаціІ І вІд х."ІІі искуuиим ОУК 

Так у першому nеріоді - ка~аім Aoro дОІ>оміжкім - кк і в друrо
му - ІІаАхоАомукuвусамос-rіАкоrо - діальнІстьжІкоцтаапроетм· 

rа.пасмнатаиі.цІлми><н: 

а) орrанІицJАну 
б) культурну 

8) ТОU.рИСLКО• ]>О~АІ"ОВУ 
r)хвритативну 

r) фІкансову 
ІІІ суспіп~ко-по.nітнчку. 

ВсіІІСІни.бе3анАнмтку.хоч веписаАJІІІІІМ]Іебуnершучсрrуса

моІ ОУК і а викоиуІІ&нкі П статутоанх ціпеА. тісно :u.з)'(І.пюІІ&JІиса"" 

.:оодіІІЛьиІо:n.УІІОіпрнносИlІнАомуч>и ІІ&JІІ нористі 
ВдОІІОМіЖНІоОІІу nеріоді Н8 ПСJ'ШИА ПJIRH ВИСfІІ&JІИС8/ІілІІКН& ор

І"UІізацІ.Аиа, ТОІІ&РН· 
сwцІх.аркrатиаиа. 
Зrурто•ні біnа 

rуртнІа УСГ унра
Інські жінкиАдіача· 
танемало прнчкнм· 

лнс:одоЗ&J<ріn.псннм 
оргекіхціІ УНО. Се
редсІІСІІХ3наАомихі 
прнмп.ліа шнрн.nн 
ІІОНННОВіідеJ,rюма· 
Та.ІШНОJІЬІЮртуІІ&ТИ 

квціона.піетичнупре· 

су. спєршу "'Стрі
пецьІ<І B!erl"". а по-

rпао "Ж!.о•ос. 1~ri·~,.";""b YCr • ІЬ..Іяоrт ~;~:~~:~~ 3~~ 
m• wopu то бІльшІ PIIJ\Іt прихалмrиніа дл,. СІІОСІ ОрnнІ,._цн. ВJІаш
товуоочивсаІ<ІтоаариськіімІІрези.ІІОи и старалисмсІl().ІІучаnrприсмке 
~ корисним: даАТІІ МОІИкість розааrи А то•риськоІ розради JІ>Одам. 
що>~едаано ПОНіОКУJІИ рідинА нраА І не ІІоrп>І ще врости п ковкА 
грукт.аІІСІдночасnленаnrнаціона.nьнІтрадкціІпрІІТВІUІ:ХкагоІІах, 
""спільнІ С...-т-ВечорІІ Сuчен~. АндріІвські аечори чк хочби пбавн 
на '"пущеима··. В тоА спосіб ТІІОРИJІН в<.>ни ІІОrідниА КJІІмат, • акому 
вмроста.пи скмІІатіІ І nр~в·:о3&инх до но110! 0рnнl3аціІ. Не забу .. Амо. 
щобу.пнцєчао:кдепресіІ, щотмжко а.:~арм.nаІІодруrіАеміrрацІ І , ще 
н~ заrоспОJІ;аро .. н lІ. S.І"8Т<І liiOJІeA тиюІІлнсв без 11ре.цІ, мандруІІ&JІн 
3одкогокіиц:оКВкадниаJІруrиА,шунаючи'*рібніІ. •аС"Т"Ому<:І.nижн
тн .nише 3 міс~коІ цопомопо:. Тнм біJІhШЄ цІ>ІІіІІк 110нд nриаІтц СJІОІІО 
І атмосферуж•лнвосnоАтеnлІ.щоАого3нахоJІКJІи о Орrаи ІзаціІзав-
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дRки ІЮІІСИІІ)'ІЦОСТИ жіно~кх рук. Хо~ ~к скупі бупи н~ roA ~...:: можпи· 

ІЮСТ> .t:.onoмorn безробітним • .ее ж таки и&Wе жінОІІ'ПІО робило. що бу
ло в Аого сипі. оргаиі3ую~н кухні А ха(>'Іівні і..., мусіпо да ... ти с801 
наспідкн. Заспуга :sв те спма.па часmнно на ціпу Орnиі:sвцію і без 

пересаІІи можна ска:sвти, що без тісІ працІ 11ашоrо жіноцтва. Оргак і· 
:sвціJІмусіпаброо.вива.тисІІ6агаrоnоаіпьнІшимтемnом. 

JІк тільки :sвв"ІІ38JІИСJІ nерші Віціпи ОУК і JІК тіпьнн об'єдиа.писІІ 
оони во;u~уорrані:sвціюпри спіпькіА Цсктра.пі, nрац. кабІ'L"• не JІН· 
ШСJЮЗМаху.а..nеА.скстемаm~кости11ІnпІІноІЮС"ПІ.Туrуже""Орnr.иі:sв
ці• Укра.Ікон Іtанадн ім. Опьnо Басараб"' уаіА.ШJІа а систему УНО, ІІК 
ІоІ"<' БратІІІІ 0рrані.:sвці.JІ, ІІІідтоАі ІІО'<ИНВGТО.С:~ .цруrиІІ етаn П nраці, 
лозна~екн/1 лосИJІЄкнІІм c80ro n!Іша І коор:~инвцІєю П з діІUІькн:nо 
~~<:ісї орnніац>і. 

8 орnr.ні:sвціІ\нііі ДіпІІИЦі ОУК брала Жв&В)' у~аС"І"Ь у ІІСіХ СХОДИ· 
иu,3(\орах.nрннагщнкхчиnсріодичнкхнарада~~,3аІ"8.JІьнихЗборах. 
Окружних і ПJюаін ціііних 31:u.ax. ПередноІІ~рснціАних Нарадu і 
Крайових Конференці11х. 

НупьтурноІ nрооці в УНО не можна собі уJІвити без учасm орrа
ні:юва.иоrо жіноцтм. Чпсннн ОУК не тільки JІІІ88JІ н ініці•тиву до ор
rаиізува.нна дитІІчкх садочків і І'іднкх Шніп nри ФіпіІІХ УІІО, ІІЄРіА· 
косамІбу.цучитамаихоаниЦJІwиііучитепькаwи,нетіпьниоnікумли

с•ци .. ивнховиимиустановаІОи'<срос80ю)"ІасrьуБатькіІІС~ІІХІtомІ
-r-e-ru і в І'ідиошкіпьнкх Коwітетu. Без нкх исоюжnн• була иіака 

ПІІРІЧНІ :ПОРИ УНО, ОУК, УСГ І УСІ!О JСР'ДtІ!ТСЬІ\Л ОРrЛІ!ІЗАЦІІ!І 
І ЕДМОНТОІ!І І nІІПЩ ІШ Р. 

C..,.rn. оІ,о ~І.оо ао npooo о І. рЦІ ' І . Іоі .. о ('<,..• Ynpaoo YCIIOJ, М. Ко>ІІо 
!УСІ"), М....u-.о Шор••[ .... Ynpo.o• ОУК), К.Дтu І•"- Увро.оо УНО), Л. Уоро
Іооцо jcoopoтopu ОУК~ М. Уоро.І•оцо )«оратор УНО), И>LХ- Шороо (1"0• 
.110•0 •І..U ,. ер .. оЬооер YIIOJ. ТоофІ.ооо lu ou\a jre~eoo ОУІІ). Ь.... І. С•оо
саро.аооJ,..nооУЩКоторк~<оЖ•wооо••J._.о• .. Ynp,...OYI'Q,П.IU.po.o 
tuelcp .. ОУК), М. loltpao !•ІМо Ynpao• УСІ"). Іо<""'" Жтоdос:оІІ>tЙІ І•~•• Ynpo.· 

•• УСНО). І ІІ.І>Т,.,..,Т рОАІ nоршо • ~!оо Л.оо І'Іро,..р jOYII). 
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ку.м.турна i.мnpe:sa, ніІІкиіі концерт, сuто~ка академJ.. чи ХО'І6и А ама. 

торе~ка театрапІоJІа аиетаа. Переrпцаю~и .:торіики за останне 
'ІІІерn.<:rоліnа,чихоч6и самнмСJІІ"ІІЮЧИnам'ІІМ'>ОВТічаСІ<,мнчитас. 
ІІОДОІІКСИІІ!)ОК)'ЛLТураудUІЛЬНіСТLНаШНХФіJІіЙ,СИМіІІрНІ"ІІ,1U'СІІО<:О-
6і рІЗні спроби А намаганнІІnожаавит,. нупьтурнеуо<раІнськежІ<ІТа 
і скрІЗь та оао,ц>~ бо.чІU<о ""~нон ОУК - у хорах, а аматорських гурт. 
ка.~<, у .,;А культуриtІсамодіІLІІьиості УНО. Не тільки Індив>А)'апьио 
берут•воннn..мучасть,ІІк 'ІJІЄІІІUІОрn.и>».ціІ А украІнськ1 rромадІІН· 
кн, .. a.:ro .."аштоІІуюn. різні кут.турні !мnpe:m щд апасною формою 
ОУК, зонрема Т&І<І, хн академ>І а чесn. caod nатронкн, СJІ.. п. t)льnо. 

Бвсараб,свхточнІа;одмнмапа.к'аnlІ•рнБабенко,концерrниаІІШа· 

НУАКИХ Jlecj УНраіНКІІ ЧИ ]І<ЦІИХ ВІІ3НаЧНИХ )'Кр&ІНСЬКНХ ЖІНОК. 3fjo. 

р1гuочн а той спосІб nам'11ть веnмннх постате/і украінського ж>иоцnа, 
"Орru.і».ЦіІІ Унраінон Канади ім. ()ло.m &сараб" nриноскn. честь 

Ідn• цілого УНО, що м>циопуС'ПU1о корікн11 а культурну традицію 
укргіНСJ.НоІ иаціі і :.бережених П аисунуло ОДІІНМ ~ rопо~ннм своtх 
I\JIK'Iia. 

Безноннуреиціііна теж :sa ОУК діJІхнна товарнСW<ОІ атмосферц 11 
Opn>t>:t.aц>l та ро3.......,,... діІLІІьиост•. Згадуааиі аже Сuт·Нечор> та 
Св.кчене кGЖиоrо року .."аштоаус ОУК ДJІІІ """"го "tЛеНСТІІ& УНО 
і &partl.i.>< Організ.ац>іІ., хк теж і ДJІІІ Ь.ніх ІІрихильнW<іа. Це мвс вже 
своютраднцоо і тут ОУК простоне:sаст)'ІІИВ. 

СкtльІ<Н беккетіа, ч~ііиих 11риііи.оrть, nрнаітапьнu обі,дів та різних 
іншнх пІJИЙІІІІТh nрн 8СІІННХ иагодаJІ аnашту...."" ВЩІtіJІн ОУК - КВ· 
врац.чнм>rбнхтоцеТ'('ПсрзрахуАІІns.Деному,не.з.вичномущедоsвн· 
'ІаІа амерІІН&нсьиогононntІІету,моrnоІUІДаааnsсьдьІu"'"щцнрес.оІоо

NН""ЦІоОГОродадІІІJІЬИОСТNіе>кмо»<ебуабксхWІ•ккІІі>Ілеrновансн· 
no. Одначе а Америці- цебто а J\.ана.ці і а ЗДА - найбІJІьш noN»<нi 
ПОЛіТИ'ІНІЙС)'СПUlЬКіОрІ"ІІнІИЦІJ,нЄЗІ"ІІД)'ЮЧІІВІf<tnро&ехкіпрофесІЙ· 

ніоб'сдн&нНІІ,спортовоклюбиІкав>nдобродойиіуетаноаи,присвоtх 

рі'ІИІІХ чи іиwнх пер>одw~иІІх з'і:J,ІІ.ах і прu ІІСІІИІІХ нонтактах з су~· 
піnьністю КЛ&JU'ТL 11краз оті бенкети і прнАкхттх в центральну то~ку 
nроf1*11ІІ.JІJОАІІдотого"""клн,цесталоnотребою,звк'ІайцеАІІрнА· 
ИІІІК...ІІСКрі:u.івінмастежсвоІ.цобрІсrоронн,щоnроиІІХне><ісцетуr 
ро3ВОДІІТІІ<;а. РІ:щі орrаиі».ціІ дnх ВИГОДИ ..... аwто.уюn. такі nІ""ИИІІТ· 
тв в rоте.nвх і в ресторанах, в УНО роби.ошсх вони м.аАже ааажди """'"' 
/«ІІІ ВіддІлі• ОУК, чи то при наrоді КраіІоІІІ<Х Конференцій, 'ІН орrані· 
:n.ціІІіинх юаіnеІа, ~~~ нуре,. "Осередку УнраІисьноі Куnьтури А ()еві· 
тв" - щоб аrадатк тіJІьІ<Н аажніші з них - і вимали~о це багато пра· 
ці,».тратичасуіІкощтіа,аледавалотеадоІЮЛеннх, що самі церобu· 
мо,расинмнскламийу""асному еередовищІ. Томуножннй, хто б 
!роиізуNасобізrоІІІ.іапьностн.робивбинсзаспу»<енунрuа.цуаорІ"ІІні· 
:ЮUІІОІІу а ОУК »<ікоцтву, ІІКОМУ УНО 11,1ачие $&ту роботу l 3 ПОUІ&· 
ноюnsснеІхніnрацьовитірукн 

Хар.итатнвиа діІІnьн!сть ОУК :sanнcan..", :юлотнмн nітерамн в 
i.:ropil УНО. Зrадатн б тіJІьин доnомогу укро.ІнсьІ<Нм по,nітu~иим в'ІІ3• 
и11м, а nізн!wе украікським снитальчям nicJ\11 АJ)угоІ саітовоІ віАнм. 

Длх тісІ сnрави lснус в ОУК онремиJІ фоИJІ nід назвою "УкраІнсьного 
ЗопотогоХреста"іnрок~о<~гоnншетьс.на!нwомум!сціцьоrо~ірин. 
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Сюди ІІМЄЖІІТЬ n!Ж 8l;J.8i,:u'в&IIH8 ХІІОрІІХ у лІкарНІІJ< J 8 nрпв&t
НЮ< /IOMU. Це :tln•нкa," ""'R нІІАІІр&ІЩ: може прж,."тн себе спо~утпи
ве жі11оче С(:рце. '"ОрnнІ:JаціІІ Унраінок Кана.ци ім. ОльПІ Басараб"" 

віІІ ІЮКіВІІІUІЬІІУІІ&JІа"tО!сnравиt не:sа.исдбуєП 1\:rem::p. Де тільки 
ппютьсІІ у><раІнеькі сльози і де ~·,.а.п•сться лю:tсь.ке горе - там нвпе•· 
110 мож11а рахувати на ОУК. що вс~~;е СІІОІО працю скром11о, ІІВ христи· 

ІІІ<сь;:.:~~:.:,~·~~~~:О~t:t':::,ІІ ~~~~ нТ:в!~~ІUІт~:,;;ю~::..=.,є~тІ~ 
"'Кака,;ціІІськнм ЧсрІОІІІІ.ІІ Хрестом"' і пр01Дбап&ТІІІІІІ{ІН3ІПІ.JІН8ДJІЯ Ці • 

nol системи ""Укра!нськоrо НаціоиальІ<ОІ"О Об"о:днания Какв.ци". 
Не можна nомннутІІ моsчаккою нсзвичаііІІо u.жпи10! ролі ОУК 

у здобуu.ині фі11анєоанх заооб!а дпІІ 0рn.ІІі3ац>і. "'ОргаJІ!зація Унра· 
!НОК Каиа,цк !М. Ono.nt Васараб"" ГОСІІОд,&j)ІfТЬ добре. ІІереГJІІІД.І.ІО'ІН П 
щорІчиі фшаксові звіти •и бачимо, що нікопи не мала 10иа дефіциті•, 
иа.аІтькопІІпеJХ!іІ.НІІ.JІанасебеобов"азоквидаваткмієІІчкик"'ЖікочкіІ. 
СаІт"', аІІідо•о,щоунраіІІсьна пресаІІ03а р!дними:ое.ІІJJJІІІІІ р!дко ко

"" себеІІJШ.Лачує.З "1"01"0 боку хожуn. єоб' брати з ОУК прнІUІІLД всі 
lкut! Брати! ОрганіааціІ. 

Незалежно "'д mro ОУК /1&8&Jia J постіАко дає велику фікаиоову 
/ІОІІОМОІ"у ДJІІL ВСЬОГО УНО. Потреби Органі:sаціі зроста.п" ІІропорцІАно 
доІіrюuитнуІ•міруроІІбу,цовксlтки"'УнраІuськкжНа.цІоН&JІ•нІІJ<ДО
мі•"'· НаfхНЄІІОJ<j>ІfТТІІЗДобуаалисІІ38СобИ ІІСіІІН ІООJОU!.....,ІІІІСІІособа· 
ми ІтутДОІІОІООМІ ОУК ІІОН838JІ&еІІІІад.:ІВКчаіЬІо ціІІ.ІІІL. Тr.oti ІІ,О><О,ЦОВІ 

Гром<>Та np .... ..,.. оІ,о; J'\~oon Чороом о,... Xpona au УНО >О n
llдlo!Jrf OJK у Co.dyJ>IO. 
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УКРАІНСЬКИА ІІЗ У ПОХОАJ КFІЗЬ СОДіІ?И 1' 1' Р. 

н.. ••>~ • о.ІІоІі""""" Р. w ....... с.аоро ..... ,., n. І> ....... м. r.,.t· . ... 

імпре:ш,ІІк!Іuарі,nіккіюІ,бімrаіт.ІІ.аоослиюйчаСТІtніз.аJJдачува· 
nи саій успіх &ІшженіА у иих nраці Вімі.1!ів ОУК ІІі ОJІІІа 36фtw "" 
аідбуло.са ~з жік<щтва. Всі мк з досвіду це зиасмо, 6аЧІІ;ш ж м11 члс
нокОУК зо :JбірковкмІІ ліСТ'ІІ.ми, какритими ру.шии~.ош тарІпками а 
....., nросто А К&ПеЛю:u.ми nри nuc :Jбірках. Грошові :Jбірии ІІJІЗWІ да· 
леко.аідnрuсмности,частоnрнкро.АиQD;ІІІЧНа.Ч>е(і&..е.rшкоrоnочут
тІІобоа"азковости і любови досооосІ ОрrаиізаціІ, щоб ке відмовnІІТНсІІ 
від иеІ. ""Орrаиі3І.ЦіІІ Украікон Канад.Іt ;,.. Ольrи ІJ.acaj)86"' від тісі 
ІІраuі нІкОJІи ие вi,nai"L.I!&CJІ і завмни ній 3ібрано на різні орrаиізаці/1-
иі А заrо..пьио-иаціон&JІЬJІі ціліцужепоАжнісуми. 

Тре(\аrnЖВіJІМіntТІІЄУСПіJІЬНО•ПОJІітИЧН)'робот)'30J'<"&Иі30ваНОІ"О 
В QYK ЖіНОЦТва.. &!Н (\аЧИJІІІ ИRШ!ІХ ЖіНОК і JІіВЧВТ П]>ІІ КОЖНі/І ІІОJІІ· 
ТИЧН іЙ акціІ. що П ВІ'JІ& Орrаюзаціа. '111 це були nро-rео:таціАнІ u.іча 
nротнnолІоІ'ькоrоrnрорувЗахідиіА Украіиі,чимвиіфІ!сrаціІирот"rо-
nоду а Со~ькі/1 УкраІІІJ ОУ!{ сrоалв в одних 11авах з УНО 

Через свою участь а Ажnивих жіночих орrаІІі'!І.ціах, ІІК '"Світо= 
Федераціа УІІр&іИСЬКІІХ ЖіноЧJІХ0рrаиі'!І.ЦіА"',або В '!І.rаJІЬІІО·КаІІа· 
дійсь"''"• ІІК '"Націон&JІьна Жіно•а Ра,да Канади", "Орrан.ізаціJІ Укра
Ікон Канади Ім. Оnь<">І І.і&<:араб"' аисувас на с)'<'nільио-nоліmчие ФО· 
р)"МУі'!І.ІІ,1ІаиІІІІ,щоІхnосn.внлоrrередообоюУІІОі в тойсnосіб nри 
ЧИИІІЄТЬСІІДОаІІТ)'аJІі38.ЦіІ)'ІІрАіИСЬКОІПроблІ'ІОІІВС8іТі 

Зтоrобачимо. що майже ие10а дІлоики С}'СІІільноrо ЖН1"ТІІ. де б 
НЄ П]>OIIIIJIIIJIR ое/Іе QYK Чu "fO ОДИИ ІІЧИQ"': nра.цею сІЮІХ V!CKOK, ЧІ!. ТО 

ВИКОН)'ЮЧН СІЮ! 3аІІ,1\ІІНКІІ. :ОІ< ціла QрrаНІ:)ІІ.Ц[ІІ, ІЮНn rтосере)І.кО.О UJ)I,i· 
r"JI'.G веJІІІК)' ролю ІV"ІІ УНО І дnа. украІІІСЬКОn> ІІацІоио.піСТІtчиоrо 

руху. 

О;о.ка.че вnлив ОУК на УІІО виявласn.са rnж і бе:mое<!І"'ІІІІО.О, 
виутрі ОрnоиІ'!І.цІІ. КожІІа чл~нка ОУ!{ с ІЮ)Іно•ас •nеном УНО J ко-
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рІІСtусn.::ІІ ТUІ ПO&JIII>t~ U<f1І&ИИ>ІИ Й ПІСИІИИ>t~ alfllopot~MИ пр8.8LІІІІ. 

Во:/оа МІС прооао (\роІТІІ )"'&c:n. а усІх :saJ<OИO.UТlliX уетаиоRХ УНО аі.:І, 
ЗаrалІ>Их Зборіа ФІ.піr:ае.чикІЮчн І ка КраАоаіА КоиференціІ кіІІчаоо
""·юна мw.~бутнобІЖна на кожненеріанемісце а""УнрооІис•кому 
Нац!она.п•но>:у Об"G:І""'"І Канад~"- Т..ких робом ОУК '«'1"'3 своіІ< 
'І.МИОК~рсДН\оО>ІОЖеВІUІИ81ТlІН&8СіОрrані:ае.ціЙНіСfІр81111 

УНО. ка ціпу ПХ'І'ІКОІПІу ПJЖІ!і в Орrані:ае.ціІ. на ціпу аиутрішню Opr8· 
ні:u.ціАиу nОJІ:т"ку. Всі чпенки Центт-.пьноІ Управ" ОУК І КоитроJІ ... 
но! К""'ісіІ с з YPJIAY, СІUІОІО nостакоа статута, ~~~.ltl'nt.ТUІк ка Крайові 
КонферскціІ, асІ чпснкІІ ЦснтрапьонІ Уnрааи с аодночас чn~нзмн 
ШкгшоІІ(рооАоаоІ f;кзенУ,.,ІВН УНО з ріШLІІЬНИМ I'QJIOCOII на І( ЗІСІ· 
мкиJІх. Зтоrоnрава юки 3І&ЖJІІІ коркС"rа.пн А УНОзав,"UІчуснеодкк 
корИСІІІІЙ nО•ІІ:н ІІІІціІІТlІВі жіІІОЧІІХ ~ІІСІІіВ свое! ШнршоІ КраАоаоІ 
t;кзекуткІІІ. 

0JІІІим :- ІнlцІІІТОІ>ів ІнкоІ'nораціІ "УкрооІнськоrо НаціонаnьІІоrо 
Об"tднакнJІ Кака.:щ" n канu;ІАському ПарпJІменті буnа тодІшнаrоло

". Цснтра.пьноІ Упраа>І ОУК. Акна Тарно .. цька " Шнніпеrу І ІЮКІ 
~":фіrурус в Акті Іикорпоро.ціІ з дІІІІІ черан~ 1950 року,ІІк "-""нка 
ncj•шol Ради Д!І]ІСІ(Т()рів (Ik>p;~~ оф діt>екторс) :u.іккорnороавоІ 0р,... 
ні:u.ціІ. 

ЛкщодDТ"ІІСрдо~::папу К],.ііОао!ЕкзекИТІовиІІеобнра;mса член· 
кн ОУК, то тіпькк 3 тісі прк~ ~ни. що неr>аз бупо б 31 т11жко внкокуа. 
Тlr ПО."ІВ;ЙІІ] обов'~3І<ІІ' І 8 Цеитра.пьнііі Ynp8ai ОУК і в КрвJІовіІі ~;к:Іе

ТІІВІІ УНО. ПОІОІ!МО ТОІ'О. В JIOKax 1950-1952 обрано 110 Кjжііоао1 Е"""'" 
куntвк УНО I'QJioay ЦентрмьиоІ Упро.вк ОУК Ольrу Сrебницьку s 
Cr. !;оІІнфо.с, Ман., а в щJО<:нті ноІІОІ'О ксрівноrо ор,..ну. ПрезІІ;:r.і! 
cninьнoro дла ·~Іnо! с~ет<:'ІІн УНО. nереJІбач}'(;ТL(:ІІ постіііиа )"ІІСТІ. Го
JІОDІІ Цситра.пьноІ Уnт,.ви ОУ!( 

3 ~Іоо ао npooo см-• в·р 3 ... ооІіІ к......, О"'-•• Стt4км..,.ц Іо~оа. Коссор, 
Іос ...... rу,..тоІ, а-рТомІшПоо..,..,.моо, отоnо. • д·р Поо"" мц-оо,а-р С.· 

· -· С,Ооомрс~•"*- ~.., • • • ьо Іосо-wм-. а.с .... r,..",. •. 
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Ч.nемкн ЦектрмьноІ УnравІ! ОУК ІІО<:ТіАно ~•еідапи • ПІJезІrдіІ 
Кра~ОВОІ Конференці! УНО. Теn~ріІІІНІІ rnnoвa Ц~Нтра:!ІЬНОІ Уnрави 
Стеnаніх Савчук, що брапІІІ учасn. у бАгІІІтьо" Крайових Конфсрен
ціх",:sаажднаходнлавск.пцП~идіІ,nонаАбіпьшіАчао:тпні,:ок:sа
СТ)ІІНИЦІІ rnnoвн," nри нагоді ювіпею ОУК, дп11 nідиреелеинІІ ваги 
тісі Орrаиі3аціІ в цinowy УНО, обрано \'і rnnoвoю П~и,•;іІ 1\paAooof 
КоифсреиціІ. 

3 того коротиого карисуможна собі виробити образ, що "Орrакі 
:иоціІІ Украікон Какади ік. Ольги Б.асараб" н~ тіпькн працею своіх 
чпенок. не ТіІfhкІІ своею }"І&СТЮ, ВІ< ціпо! Орrані:иоціІ, вдіхпьності 
УНО, ane n правнuwн nоетаІІоваw" та ~вuчаєм траднціІ відогр&вапа 
і надапі буде відоrрават" нцзвичаАно важпиву ролюа "УнраІнсьно
ноwу Націонапьноwу Об'<=днанні Канади". JІк досі, так і иа маАСіутне 
ступасока рlвн~<к кромок разок з ціnим УНО в кврwі ~~епнноrоунра· 
Інського націонапіо:тпчного руху назустріч нращоwу wаАб)-тиьому 

украІнс~кого народу 

ДІТІ1 А МDПDДЬ !:1 ДІЯПЬНDІ:ТІ D!:IK 
Неwов далекuw відгоконоw де-не-де чу~>

wоабочнтас><оnроnочатнн!!раці нашнхчпе
нон на нн11l аиховання >ІОJІОді. Коли полІ!...,.. 
МО дуМКОЮ ТрІІДЦІІТ>о ДО'І']ІНДЦІІТЬП'ІІТЬ років 
назц, наrадуЮТЬСJІ тані картІІНК з жнтr11 на
шнхчІІеноІ<,тодІще>rолоденьннхдівчат. 

Тутхоче .. озrадатн nроnершунашу ак

тнвнудІ"чку, вже покіАку Анастасію Памu
чен><О. зараз по nрнізді до Канади, ка 21 році 
жнтт• АкаспсіІІ Гр<>щуи, nізиіше о.цруиrоІІВ 
Павпиченко, lUUІючастьса а унраІнсьне гро
мцське життя на заході Канци, в провінціІ 
Саскачевані. Sepe участь у пітературних ве 
чірІІВх, драмаrичних внсnвах, н.аціона:r:п .. 

ннхтанкu:, nровадиn літну "Рідну Шкопу" а :І.Іепвип, Саск. Опісни 

В<І«нк внІжджас до І'<!джаіінн і там nродовжує працю над вкхован· 
HЯWWOJIO)Ii. 

МаАжевтоАсамчас''"вп"стьсянвсході Канвдидруга наша ко
пода nрацівннцІІ, теnерішня Голова Ц~итрапьиоІ Уnрави ОУК. Степа
нія СаІІЧук. Зapa:tnicn• свого nрнІзду до Канади в 192~ році nере(Інрас 
рідношкіІІьuу ивуну np11 ТовариствІ !w. ~!нхвnпа Грушевського в 
Ош•~і. Бу110 УВМ 60 ді~А, ІІВУК& ВІ'JІІІІСІІ КОЖНОГО дна, ШКОJІІІ була по
діпенвначотнрн ІІJІясн. Sід І936доиінцн 1948року вчитеnЮВ&JІа во-
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q 11 "РІА>оІА Школі" nри ФIJrii УНО 11 ЗахіJu<>.Ому То~Х1"1. ПІкотt. по
~іJr~ка б)'JІІІ кІІ шісn. IUI..8C. ІІітd у WКOJI] було ІіІІ 30 :10 40. В'І"кnІ A]
toel украfкськ:І моп, iet"Opll. ~фіІ, JІі-..,ратури. Hayu ІІідбуа· 
JІIIU ТJ!tl рU.И НІ ТІІJО(ДЄКІ>. Cni11 ~r"ІДІІ"ПІ, ЩО б)'JІП ..... 1 ..."ЦКК. КОJІП 
ДОШКОJІІ<!Ірих(ЩНJІИДІтнІК>КіМНеЗІ<ІІ.::>'ІІІрІДІІОІМОІІКІдО80ДИІЮС8 
Т8ЖКОНЦІІИМКnр8.ЦJОа"ПІ.:NІ-..,80ККОР]СІІ8с:t"І&ІJІІІ:Іобркккукра

fкІVІКК. дорІІІНІООО'І"К ТНМ. ЩО вже ІІід ІІОЧІІТНv ·~ІJІП укр&fНСЬК)' МОВ)'. 
За тих трикцwm. р:>кі• не мuнх '<)'1\е<: 1\0'<13&1111 ~nакІІІ С&nук ~ 
ТІІКН ІІіТОЧQ.МИ КІІ 8С8КИХ nJJІ.ДpHCMC1"88X, ЩО ІХ )'JIIIJI.Ж)'DJII "РJлка 
ШКWІІІ", ОУК І УНО. Треба 38.ЗКІІ'І"ІІТк , що хоч ~nані• С&ІІ"'І)"К й 
об"r.ІІЖЄІІІІІІ]JІ.!ІОІІдІ.ІІЬККМІІrр<>ІІЦСЬКИМИобоІІ"ІІЗКІІКИКІрі3КИХ""'· 
КОІІ>ІЩ&Х, 11Се >« nкІІ Й дiLJii іІІТ"е)І('Суо::тw:ІІ р]лнОщІІІЛЬКИКІІ cnpaAKK 
Іу».r-апІІtНхОІІІІІІи.оrммолоді. 

Тр-п..ою3 '<Сf>МІ JІІ.JІ~cn.c.or Євrекіа Ситник. у центрІ Ка11ади, 11 мі
сті І:ІіннІІІff)'. маоочк 24 р:>ки житт11. Зара~ nicn• c10ro пркбутrа до 
Віиніnеrу 11 1927 роцІ бс)І('ТЬСІІ ІІОКІІ ~ ПО~НКК :sii!IIIJIOM ] ПОС.......,ІО :s11 

рідІ"Оmttlпькупрацоо.Тутнсбудско:оrадуаативсtхкk~ІІОС1"еіі,де80ка 
ІІ"'ІН,"<'ЛЮ811.1111.бо~ІІнебf.rатоосn...~ос•борrакІзацІііук!стІВІІІ· 
німrу.дебІІОК&Невчкладі...,А.РідКQщкlпьніАспрааІпркс...,..._,.а..,ка 
ІІІсІ><ІІІІ)UUІn. ІЮкіІІ. У той же сам 'ІІІС 801111 не тільки вчт<елюс, але 

~ :;: ~":::./:=:; ;...,;.,=,..... ___ ,_..-..;.." 
ОУК еідсамоrопочат-

:~~т':,"'::;"· .. ::и: 
Кама.'JімІсцеаостн.де 
3К~ХОДІІ"Т1оС:ІІ Щцділн 
ОУК.щоб~нЬСІІ
тнмннсаІднJдапаІхю 
своІмІІ рефсраnмн А 
)'СJІКНІІІІ орrаиЬ..цІА
НИІІІІnОf>ЦІІ.ІІІІ.!Сьо

rодиІ.дстІлькн><ас 

~"':.С ду:.::::о :~ ,..._..,." -· -
::~~=.:":~а" .. ·:.:~ n.- Шае~:.::-;;.~~:.:;.':.:: т..u .... 
ТОJІ.Іро:осЬнІпоцlпІАКакаді.даІаJІІІІІеJІ"ккіівІUІадукуnьтуру)tІq*

Іисм<Оt ~ycninWІOC1"II ~рЬь n.м. м -~~ ІІJЮ"'-"UJІИ. Одка•е n~ та 
була ІІІJІО акдна іі н~ оцІнема ""еді;!.. В 1930 році всі 3JЮ3ухІлІІ, що 
тан д.:І.ЛІ бути 11е може, що Т)І('(Іоо nОІІ('С"ПІ пре.цоо бlnhщ скуnчено І орrа

к13011аtко.fццІІnі;Ісru0193Ірокувміс-ПВіккіпеrуорrІКі:Іуо:тw:• 

ncpwldl ДіаочнА Віддlп nри УСГ. Ц~І ryproк дів'І"ІТ не Joe;W рІ,дко
ІІІ><lпЬкоіnрацІ.~свlквм•мRссеtіе•:s&І"ІІJІЬJІlйкуnьтуркіАро6ті,бе

рtТоСRИОf>І"ІІКі:І)'АННRа!JІЬ!!Ор)'ЧИИХІnрІІІІ,фе<:тнІІіВіІІСJІНІІХ]ІІІШDt 

nІдь~и~.мСТІІ. В тих ІІІстуnах дІвчат пркrраІІІІJІ& Ім -rру1Іка оркеетра 

""Ум]'&ІІІСhКОІСт)~lлецhКО!ГромІІ,ДІІ"імапи_,нuприт!ІГІІJІЬК)'СМJІУ~ 

wмо;;дJ, 8ПЛН88.ІШ на неІакховно ~ каціоиалhиоrобоку. До вс>ооrотоrо 

"' 



ІІРК'ІИНИЛІС11 6artТO T&./I&KO.III<t'& WOJ\01\tИ"><& дІ.ІІ'ІККS. ()льr& Гyri&Jrle· 

ськ~ пізніше одружек" Стебккпьк&. 
Такасаw.ІІnрощJІ .. ІІас• нетіІІьми а Вінніпеrу.І.ІІе wаІже по ..:JA """"--,.-----.,, __ ,_ __ ~~~~. ~~":;:: 

t~~~~~~~~~~~ ми, .,., ж тами наІ-біІІьшу уваrу nрисu-
чувакодітІІw. Чоwу..,. 

МОТІІНСТ&ЛОСІІ,ЩОПі 
:tlвчan наАпершебра
ІІкСІІ U 8И>;ОВ'Ку Пр&· 

цю~редді-.еА! НадІІ
вuаuшс• у рі,циоwу 
краюка ..:ІІкі~иущаи. 
иІІАзвіреьмуnо ... дlн
ку 3 НІШКW НІ(ЮДОW 

Ч'ЖІ1Х окуnа>Пів ка 
аласшr:<Аоrозе><ІІІІ>; 

~· Ш•о• s"~t:::.:: :.Lк;~:~:" • ,. ще " ~"~::~;?~:::во~ 
ІЮІС'ДИОДНеЙ~~~WС-ІІОНИХО'rіJІ:и8ИХОВ&"і'ИНО.ЄП0К(>JІ[Н'fІаукраінців 

у n<">Чyni о6оа'а~кусуnротн тоrо народу, 3 амоrо """" инйшло, отож 
са..озро:.у><іІІо, що wyclnн """" nо•книn nрацю від ді-.ей І бр&.n:иСJІ 
найпершем.фрwуванu"днт""""АУШ. 

Тепер спкикwос• ІІа рІІДі дал~шнх чпеІІом, шо брали учаtть у 
nраціна:tвююваннвwмОJІодівnкнхустаковах,нк'"РідкаШнола"', 
Доріtт МУН і самкА МУН. 

Ольrа 3аІІць - мраз пn прнІз:tі до КанІІ.ІІІІ, в Тnронті вКJІючаtто.
СІІ .~о ГУртка УСГ і на йоrо м.прошскни ьідrотомІІс ді-.еА Д<І віІІьно
ручи>ІХ rmpaa на СІІІІТО Тараса Шевченка. OniCJІJІ пеt"'іжджас до Со.1· 
бурк, де знову співпраию<: з УСГ і вчить :tіпй вільно~учкнх вправ иn 
різкі вш:тупк, а рівио•всно провадкть'"Рідку lllк0.11y", 1ІІІтt'Ж орrаиі-
3УС доріст-nідсекцію МУН і ни .. увесь час опіку""""'"· Два j)ІІЗІІ ка 
Т1ІЖДЄНЬ СІUІКК&~ СХОДИНИ, ІІіІJ.ШУК)ІG ДJIR КК.""< )ICRK)I ДКТR~)І JІіТ~jІІІТУ· 
ру, nідrотомJІс сценкк, кnр. '"Чермка UІаnочка", "'В чужіw 11\р'І" А 
інші,ЩО(ІуТ<ІЙепо<:іб~уднТІ<ВІJ.і~Аза>ІКJІУМККИІJ.Орідно! >ІОВИ 
ілообовдоукраІкськоІкультурн 

IO.niR Кuкмuра Яворська. Ще пере.:. зорrанізуваннRм Гуртка УСГ 
в місті Вккдоор, на nponosuцiю церковноrо кокі....-.у, ю",;" Марти
нюк, nізніше одружена Яво!К'ька, ~ребнра~ '"Рі:~ну ІІ..ІКО.ІІу'" nри ЦРJ>
квіnочввши від 1928 року.До ціGІ ШIIOJiu хоц1uюсорок :ti,..,A. Оnісля, 
КОJІк зорrtнізуваасJІ Віміл ОУК і зріс цо тоі >Іірн, шо са>І міг ""ЙІ!ІІ
ткс• "'Рідною illiiOJioю", на доручекJІ ЦeнTJ)ti.IILKol Уnравн ОУК ЮліR 
Яворська перебирає "'Рідку Шнму" ІІJ'К ФіІІіі У!ІО і ПjІОІІІUІКТЬ Ппо 
сьоrоднішніІіч..:.ПрацяПка.дмоломюнекікчастьсR""JІСІ!НRМ"Рід
ноІ ШКО.ІІк". Вока дюб~лька умраікськоrо квJюдньоrо МНСТf!ЦТІІа, 
з ьрксмкістю квачас вкшнмк, хрестнкових Jюбіт ... ережекня. нксан· 
""пксаноктощо. Поnри асе n ІНІКВ ""де жіночкА і МО.ІІодечкІ хор11. 
nідrотомяєрізківкступкздітьми із МУН. 
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Марія Джуwаnо, о;~.руж~иа ГуJІяА роджеиlІ. вж~ в Каиа;tі. По:>-
мінчившuтутучИТVІьсhинА ~wінар, ІІро&ЦІОЄ1ІИ о<nиадіАсьио-анrJrі/1-
сьиа вчитеJІьиа в різи"'' місце....,.вх піпнічном Саскачевану. По11ри 
ЄІІО>ОЩо;І.СНІІУІІро&ЦІО ВШИQJІі ЗІІ&ХОДНn.уf:Обі ОХОТ)' Щt ЙДО ОІЄДЄИІІІІ 
ОІЄЧ<'[)&"и''Рі,цІІо!ШкОJІн".Вl936році,nоnрнІздіАОСаСІ<І"У"У,ІІЄре
бнІ"'Є таw ІІВВ'ІRНІІІІ 8 "Рідні/І illKOJii" ІІ!\И ФіJІіІ УНО. 1\1-10 року ІІС· 
реноенто.сядо Вінніnегу А ОІЄ•ірннwи rо;~ІІнямн щювадить анrлі/Ісьиу 
шо=у дл• старших при ФіJІіІ УНО. 

Crenaнi11 Бу6нюк,поІ<нІІо'І'Оrо,що пвееьчасактнвІІоttроацюваJІn 
на рі:жих СТІІІІО,...utах у ЦентJ>альнііі Уnр;!Іві ОУК і в УІІJІ&Ві Вімі"у 
ОУН у Саскатуні, зкаходІ<Ла чае і на рі.'І.ІІошиі"ьну 11рацю та веда 
"РіJІнуШКОJ>у"васістіСаскаТ)'ІІіВі.'І.Іf}.і8рокуRІІро;\0ВЖДІІОХ])ОИJВ 

У КІр"'"ен;~ ЛеАн упродоаж кількох рокі• навчає в "Рідкі/І UІко:>
JІІ" 0Jrь.-a Грицишин 

131930-1934 рок.ах бачнко на :saxo;~i КаІІади д:аочІ аіцілІІ "ПJІа~
.-у", що асJІи уироаІнсьиу нультурну nрацю n~кіж фаркерстмк. Ось 
щоnиwе ··ном.АШлІІх"з3ІJІІ<І1Няі932рожуІІроиих: 

-в Ммрн•"· .-\мо. , но •і.о•н•і 1'4Н . Сіх••н•• nopwi ро.ок мое>. •оJІк .. ., 
•••н•к .,,..,..o...,r.яaaoocroBi.u• •Y Мирном і 1\росно,."ри, • о іх імонні npo 
~о""'"" ото ршо nоОС'Іун•• Мор'• fopo-•" 
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"НовІІА Шn11х" 3 6 ~ерВІІІІ 1938 рожу оодвв сві~JІІІІІу ІtJІ.&СТ)'НО>< з 
М><рнам у ~асі 8flpll8 ~ вінками. заnовідаючІІ іхкііі ш•стуn s ММІІОю 
61-rат-оюn!)Оrрамою на nікміІ<у 11 чєр~кІІ 

"НОВКЙіllJІІІХ"32511НІІІІІІ1933jЮНУ В;ІІОІІІІСі 11!)0 Вр&ЖеІІІІІІ3 
~иновогопоходvаС.снаtуніпнwе: 

""Зо муО<оа.оооо СО"І"иОІО О"Т\'J'о~ оі..ціо у•роім".•н а•••••·nоостумоо у 
>ротори.к~ nоОС"ТОоко о""остроо:r..•ориі ""'""""""• ~і оі б.ооо.о.ок ••••!,. 
"""""'""·в;...,.,, nром.окn Акоо &осороІ!оо. 8ooo1t010 уо:міw•ооо мо оро11ам 
•коомцоІІ>уарі••-•мо..,:r.іуороіма.оіnоо<тук•и..."...омороду,щ<>РІІ· 

mамІмоооуО"Трі• СторІІSо'""",""~і .. мроооnс...,.м,АмU•-"""'"оо;... 
Імоо.ооомоо.ц.., ... " • ..:.уоu.ЦІtоомо<>rоцмт•коса ...... остор8'Іао 
""'••<>муоокаnоо•уn.fЦо'"модои•ао"("І"оу.Цо"'"""""""""'""У"Р"і•· 
_,...фостwку,о"""У•Р"і•""•і<>Р'-•і>одііУНО,УСfіІІІіо""оТ08ІІР"С"ОО 
iot.Onno """І>.& :r.""yn. nO>Luoтo саооо U>І:tІKnaio0811oi~ po>r<>aoexn 
yopoio".,o<>O<J rромuо:кс..у сао>о ооці<>иооісто•~rу іжооо. ""' мо~у-n. nao•..,.. 
оро,о:осто І "''""'·Зроооа'ІІ, Щ<>U, мооо.оі уороімuі І yopo.iІшt,auuo оіа 
С800і&о.,.,;....,.мо-оо>о~у...,..аромоі.З~о.о...,,ІІІОИоаоІІІіІ ріах!ІУоро.· 

іо! мо.ш~уса.о.....,.іоо оошо оіІсо.о<>МІІРУ"'""'• ••шообросJІо .... ,..••о 
....... .,ооІSомtетцоооі••Р-ісороооуоро.і...,.......,.,,роау" 

Зrа,:tуаака Анна S.tapaбa peдaryaa.na першу жіночу сторінку в 
"НовомvШnІІху"Аn!«'аnаnровиховнуро.nю(nортувтомучасі. 

В 1934 роцІ (І<JІUІІ.Всп.(:J[ трш.а Крайова Конфо.>~нц!в: ткх .цівочнх
жІночих ВІцІnіа, що вже бут< зорго.нізоваиі. ane не мапи ще o;>.t<oro 
ІІентра.пьиоrо проводу. Ц,. І<ОНференціІІ nриймас ІVІ• всіж Віціпів 
епІпьиу ІІUву "О!'rанІзаціІ УнраІнок Ко.на;ІІИ ім. Ольm ВасаІ'аб" і 
ехА.ІІ>Осm!рwнІІсптут,;ІІе~одну~ най<"ОJІовніwих цілеІІпокnа;~.ено: 
".».цаккІІм ОУК саихоауаа.ти О<ОJІО;ІІЬ насаідом"" украІнців і ;11обрнх 
",омu•нКо.нuи". 

"' 



Це була одна s наА~~ажнішнх ціпеА ОУК. Кожкк/І Вім.іл стара• 
с11 110 своіА можності n~peдa-m в MOJJO;w по .. ОJJінкв вс~ те з украІксьноІ 
нультурн, що членни пrиземи з собою з рідноm нрвю. Часом н~ 

леrно це прю<одилооь. Центральна Управа ОУК. розуміючи це т11жке 

завданнв. ет&J)VІаСІІ гізними способамк ~11A-m Ві~~дІлам ; членкам на
::-;·стріч.ІбачІІмо.щоиажІиочіJІсторінців"'НоІЮмуШлвху"піднвз
ІІОЮ "ЖікОЧІІ~ {:w~y"' ПОJІWІІ!ЮТЬСІ! шх:т·JІнj ета-.ті на ВІІХОІІНі ~МИ. НА· 

-дu•о JІіто" ооноон ,. ..... ,-

::~:~т0оі::оі~:о::··сооіх дітоА"" 

::f·~=::ii ::::~а:~~~: у•рtін~•ото "нсt оцш"" 
Подано лише ніпьна...,м, "" зра:u>х б$""-ТЬОХ етаттеА. що поввн

лис"' tra жіночі/І сторінці в ""Но110муШляху'" до 1950 року. копи то 
ОУК почала ВІІJІа~tати масІІнА .,;сячннА журнал. 

Також не можна 311бутн про ··дитвчкА Кутин. що друну~tавса як 
чаетина '"Жіночоm Світу'" в "'Hooowy Шляху'". Яка nрІІGмність була дпя 
реда><ТО)ЖІІЧІrтаmті всілисnt nисані маленьннмиручен•таwІІІІі-....А 
нашІ<хчnеион!ЯнмнломамісісntзІІИТІІНОЮІ nом&""-ТІІ вnІІсаккі mx 
1'ІІСТів. а піаІІіше читати іх пже НВІІІ>уноuні в "'JlІІтІІчому Kyr11xo~i"! 
&і <ІіJІІІс-tу88><ІІа здітвоJ>ею, но><тестн, писання сnоГІ\ДіВІІіточох. 
снро11кі ""жертв11 дітворІ! на ялинку. """У" книжечок виданих Ц~к
тральною Управою . ..,., -..: слричнннлосв до тorn, що наша мОJJодь пи
росталаnунраІнськомудусі. 

ОкріІІ листів діто~ок ЦентJ»UІьна Уnрава пода~ в ··днт•чому !{утн
коnі"' коро-....ньні доrаtсІІ про Тараса ІlІеnченка, Івана Франка, Ле.:ю 
УнТ>ІІІнну. /Інстопадове Сuто. Со11то ев. Отця MІtKOJJa• А ін11rі. Танож 
друкованоці;шА рІІДказочон. щосооіІІзмІстом наачал~<дітt>іі ІІрона
шсrероАське>Іинуде ин1Ізіа.rеть><анів. кооанів,nробороть6уУнJІІІ· 
Імо·.ІІро-..:рnікняунраі><Ськоmнароду.nроукраІнсьнlзвичаІ.унраІн

сьиукультуру 

Ву~шІІ евір-омі oвo/lorn 3І.В;J.&КИ11. ІІеJІеГRТКИ ОУК >1& Kpalin~"'' 
Ксифеf'ЄНІІі1Іх маж.о.н обmворю~tалн сnравІ! "ОJ!Оді. Тут nО:ІМ< кілька 
витягів з ре:ю;nюцВ! КраІІовюt КонференціІі у тіІі cnpa"i: R ре:ю;nю-
ціях ІІІ. Кра/Іово! ІСо><ф!J><'НЦіІ ОУК :>лип 28 чс<>~ "" 1937 року n Сас
І<Втуні,точна6.mворятьсІІ: 

=-~о~""."оА;~:.~:=ре:.~;,.,:~:·~:~н':~ ':.:.:~:-= ·~~~:::;:::n":.." .,".~=~о 
І мрдо ><> еоосі ноц'ом•~•моі nрнмо.ое,.мосr". • ~і.оро >О» •о peбco•orn но
".uаеммо ><мнуnнх nо•ооіно, "'" spo<:AI! о нооооі А nоюдм~""' • не». то 
'ОТ<'•адосо"оnо'"•Р"''"""""""УІдо»•••оо••иноуnрtімсомоІ"Омороду 
Іоиа.t~оммоо•і.оом•онуu•ма.t~омоіrур•ооопо""РідмнхШ•оnох'". """'""А li.uia ОУК с:тsорм•• у ,;~ ціоі омре"у v-Фор.онтуру. а nри Ц....-рt•і бу,.е 
·о•о,.рефорент•о онхоооннодорос:ту,."сисібnомооі"_.,о•іІ:><<>ю•іт""отуро» 
•о.обос npo оІ.оnооІднІ ".. • .,...; "" с-тор'мці ОУК, дмсмусі~ното ~ інфор .. о-поо. 

Крайооо КонфорамцІо дору~u Цон>роаоміt Ynnooi 01')1; nоро6оотм к і 
оо.:одн "--"" niдrct-Ooн дк•••оі с:тсрімоJ< обо місо~нн•о ~ додотоу о "ІІоос"у 
ll•••т"" 

'" 



Дапьwе в резо.пюці11х Х. КрайоЕоІ КокфеjJ<'кц іІ ОУІ( в 19-16 ро
ці. то~~.а ~. пиwеn.ск: 

""l'lpo.llooa І'lонферец10 Ор,..ні>&ціі У~раінок 1\анuн и•••••• •••моо ОУІ\ 
і .оо у~роін"'""" ,.;ноцт.., ао >8&рнонио окноtбі••що У"'"" на укроін"'"•У 
мОІІОАО.Qбоо"о>ООNКОІОНОіWОТОріСАОТНСООіNАіТОN.ОоІ\р&а><ІОО&кнОЦОм& 
іnод6отн,щобіідітннобупн>ноннопроУкроінуо""РіІІніtШко•і"",ооnіс•• 
на""ВнщноОсоітн>оІ'іуро:ао"".В..,tсn<><і6у•раінсооомоо<>Аоnрнсnо<>оІ\нn<;о 
АОортоніюоІUtо.ожнnоt6удааобрноонуоро.інцомніАоІІрнюtоонuіtцоNн-

В J>е:юnюціях ЮвопеАноІ Крайово! НонференціІ ОУК у точцІ 10 

-юоі•Мна 1\ро.Іісм І\0>1форенціо ОУІ\ у...,.и одно»' ноІІоомніwнх 
ороб""мт-..орі,.,н><>тс•осусnраоуоноооанно><о•саотоnокс•імноl.., .. уао· 
>v•и нооооброюІІ Цонтро.ооноІІУnро&І OYI'l nрнсоотнтн цоІІ.оіоонці окноt 
iioowa уооrн"" 

Спраu каціональноrо вш:оаа.юr молоді А rІідrотов" П до участи 
в r)Юмалеькому й орrані:uщіnному житті :щвжд11 стояла в осередку 
уаа.~" Ц"оrrралькоІ Уnра.аи ОУК. Від/ІіJ<ам ОУК доручуцко ПІІJІЬНО 
цінавІІТИСІО пт)Вцею місцевих Від;~І.nіn ~ТУН, 110 УnравІ! Віміпу заn· 
жди приділюаа.rи одну членну хн рефет>емтку Jв'язну з >ІОП<>;UІЮ 3 
обов"язкомтримати коита,... 3.\!Yll, ~ужнт" nомурадою n оточ11тц 
опікою. А в оаміn Центральміn Уnраві т-еnер nоотіnно цо;~ить у П 
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Дopi..,MffioC<.I1o•lфoe~P",..f10ioк...,.ooк•o~ou>iou""' 
А. Kon,....,.e • ...,l l> .оіоаІ, rоооок ОУК. 

СКJІад_ Референтна Молоді з rоловнюс :.авда..нн>е о6JІегчуаатu ><МО· 
АН>< жінкам, що вихоДІІть а МУН, перехід р;о ОУК і помагвти Ім з.доб}'· 
ІІаntДОС:В!JІУНОІООМуродіорrані:!оІ.ЦІАно!праці. 

np>dlшoв 1939рім. t;іи(Іухає страшна д~~уrа c&iroea війна. За'азон 
з Европою вр .. аасть.:и і джереJІО, з вкоrо украІнцІ :.а о~а110м черпа

JІНрІ:ІJІІ8JІДаинн,дuтнчуJІІтературу,д,рамІІ,ИОТІІ,ВІІш"вкніт.ІІ,.:»ІИ· 
нає.. (J.I'K ьереть.:и :.а переаманих ІІ,иткчц І<ІІнжечон: ''Мати страднн· 
ЦІІ". "'J1.1:eHII І ДІІаН&ІtЦІІТh ><ІСІІЦІВ'', "1;\оТіІВНЧИJ< • іlуС"r)'КЧКІ<", "<І.QЗ.І.І< 

Ь&Ада" ІІІКШІ, щооааповиити а той споеІб проrІJІкку. 

J:s rои же час сини >і ~~оон~"" ІІІШнх ПІонсvон-маn!рів уже підроста
JІН. }.ра~'Т""" МІТерІ<НС ...... серце, KOJ\'1 Іf CICJ< Ка,І\ІІПІЄ Н& се(Іе ІіІ(ІКЦЬКІІ/1 
QWІОСt\)ІКІК.ЦСОUU}ЮJІІІТИТІПV&ІІДWСВІТІ,ІІКІlХІіІQИаІіоrощеа.мІJІ<:ИJ..

НУ ВЧН...&. 'lО,ц.ІД<>""-'101:11 НВМ ІІОUВ.Ч'ІТИ ОІООЧІ HaWOi Пр&ЦІ . .)'Нра!НСІ>О\3 
MOJIOДh ВІШра ........ оа HBWJ СПОІІ,оВІНа, 8СТУПВІОЧК M&COJOO ДО ІЦІ.ІІ&ДоІІС ... 
J«»~рМ!І.Ь<.>НВНОІ<.8ЗL!ІаС<.""'А)'>О.Є11,00!>11WИJ<.ІІ.ІІ&ДІИЦ>ІWК,0ШІ>ІКІШІН· 

СІІ 8ІЧ•Иа·ВІЧ а 1101>010><, 8 Т81СО>о< ~УМUІО ~ІUІІІНТИ се<.>е Н~ В ОДИОКу МІСЦІ 
і ІІtр&з ДOOj)W<H укра.ІКЦІІМИ. l ф&J<1'0М Є, ЩО І(JІ.К8.,ЦІИСЬІСІІ>і УІ"'А Ц&В ве
JІИ""ІІJі""""ІІКИІІJ<....,.,ЦоНСhНО·У><р&ІИСWШІМОJІОДІІІрКВІИСЬК)',заІіWО· 
С"")' участь 1 >:OJ)O<IPY поставу ~у11роти юроrа. 

И ~асі аІЙКІІ чтнки ОУК не ПІД}'ІІа.,ца.ІОТь ка дусі, вони ще а біnJ..

ІІІИ.ІІ.308З.ІІТ"r>І>< І:!оІ.ПІJІО>< заерта101'ьоеоо.диву уааt-ука шдч•имку мо

Р*JІІІ'8>01ХWОJtодихюнаюаnор<>ЖІІдУваиихцоасJха&JІутккu:свІта. 

Ц.е><ТР*JІЬНа Упрааа :обора~ Імена іі адреси украінСЬJ<()і ><ОЛОАі !!рИ """' 
JЮІІ,ІUІ:ВоИСЬНа,НаЦІІІДІJесИПОСШІІСІІаКЄТИЗЦКrармахиііІИШНМИП<>
Трt~НІLІ<ІІ-КОВІдрJЬиКЦІІWИ.Крі><ТОІ"ОВJІСWІ&<:к&рrккаІІоІ\ажаtuц;• 
>U<На\-'І'ІДВОІІЬ<!.о.ІИІІ,ЦІ'Кh.J:ІJІОИДОИІ аАНrІlІіетWрКК:ТЬСJІ.ІСJІІООV>JО. 
ау Укр&ІИСhІ<ИХ Ка.иа.,цІііСЬНИХ іЯ»ІМІВ і 0УК ТІКОЖ Т)'ДИ ДВ~ СІООІО ІІ<>-

То аіііка несетрізкІ иебезnеи.и иtJІишеиа nершііі Jtiиil фрокту, 

Пхижіпа.:~уріаисуваІОТЬСJІ ~ида.пеков заtІімі.ЗбіJІJ..шеиJ потреби 
!ІрDМИСJІу1ІОТаnІуЛ><3аео6оЮве.пККИЙ1ІjШ1ІІІК8ро6ІТИІІЦТ8111.0іидуС"r· 
ріАких центрІв СхІдиьоt КаІІD,ЦІІ, а тому ЧІІСJІі багаrоукраІнських ~~оів
чатз зu:ідІІіхпровікціА Канади. Відіраані ві~~о родииноІ'\> житта і по-
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:МІаменіошкнбr.УькІо ІtІ.~нІ(ІулннаеnокуснмоjМ.ІІІ>JІОІ'Оуnад• 
ку. Hls-ro (II.JI..".e вІд Це~nр~..~~ьноІ Ynpa.., ОУК. •коІ чпеикн були "' 
eu<l *ІНКІІ іі >ІІ~рІ. не t yp(ly•-ca ДО.ІІеЮ t>IK умраІІІt~НІUІ: дІ~А. ДнJІ 
23 березна J\143 року О(ІІжІІнк ч. 6 ЦСІІТр*.ІІІ>JІОІ Управи OYit "" niJuш
cuш rnnoaи, MapiJ ГупаА, І оекреnорк•. С""'нІJ СІ1Т1Імк, царкв на 

сnопо~~:І:u.~етова•.ІЮ«РдеtІ•УмраІнськІUІ:*ІнОJ<ІмІТІ'рІа, 'ІJІ\'НОІІ 
ОУК: 

'До коАNJоІкІwкs ! ... 6,.• w nиу~•• enpo.o "ро.sооуем<> ,....., • ...,._ 
rороІк<•••І "•••дІ.ІІІооніоuо>АО"'"АОІ>ІJІJ<"Рі•••••.w."Іооео~уІ"•о
ду .. Сnрt.hNJоІн-.І<О<:місооо<:nомоn.сооо<:а><Омутіо••..,rоаорt.иоІІбі.о
•окн~ моr .. ао "У"""'" opoooyn••• ао nрацІ і nоооіІно ""'" оо уоо>\ кошу 
уороі""""У""""...._ 

Но ц.ому місці oNJolocмo nоrробоон nорееторе'""' но111о ~"ксnо nород 
."кмnо•"'"'"""ро""'мо-.НоеміІ"ОJІумо".,СІІоцо,.ооО»>ф&рміоі> 
міеt .. оа-цооусоі>оr.о.оооо.р>іоо.шоІУ"аnо.Цооо6рІJІі••.о .. оо••-•· 
"'"" ро.т<>м >·ni.o мо>оркосо""і оn1ак І оnо",.,.к<:о • ~'"'""'' ><><І" оІАМі•· 
"""'У 0>0~•••<- МоІО'Ік доооІІі rp<~t~r<~l, o-..oro ~oq І "...., ... .".., міоо"""' 
I'OU.poet.._, оооо • ....., ,..,_yn. соа"' ,..".._ Jl""opuloaцii-

Xrn DONIIIOOI р8>УМТ11 но•у ppt.i-oy М000» ООрЦ >д-OJIUJ>.,..,.. 
оомf Мм - уороі-оі .,; • .,. І ~-"" OYJ\, ,.. ""'"""' _.,"." .. 11.0 .,...,.,.. • 
.,_.,.,_.,ryy•po·•-... ••po;~~y

Вслідзаn<мідуn..ІЮкnадміпІ)ІІІ<ТН~НІ~ІІ><нtдорученu,JІн 

:sа6НІ)ІІ1'НСІДОТО!ро(ІоnІ. 

Ві,цrун (Іу. неr-аtннІ, 6о UІе ма Проаімц!іінону З"ІuІ ОУК у То-
ронт! 14-16 тра8НІ 11!-13 року f;J:__...,HO .-.Dplml ""Ком]~ 0..ІНІІ НІ/І 
укІ)ІІ\ІІ~КОЮ MO.IIO;UI,IO", аі,цwук)'881'Н ППО фа(\І"'КU: \ npHNYHIIJ: >I~W· 
КІННІІХ.ОТО'ІtmІ~Н0108Умосфо:>ро101Проrr11r-11"111,111Qук~fмс•нкх 
ЮНІЦО-НІІJІ Орr&ІІі:u.ц!А. На eec.ll ОУК ДІІІІ І~ ч-.анJІ ІІИЗ ро11у с:х._"е
нІац!АсІІІ)ІІІІ!ос•тt.кІреsолІОЦіІ: 

""Що6nр>О6уаоsмsо•уІ'і""""""""'"""""»•оnООІцuоко6о>ІІоРІ•· 
.. o,cooioonopn~y ~opry опа..- ао бо•••~ ум•Wо•• l\o.ou~111o6 оон•,••· 
""•""'""саоіхдІ .. А•О"І'f-Ціаікwкх"-'с:>І•_.,••,•nо•....,•••••s•rо•о· 
:~:=..::•оуаро.Іж:о .... акоціооu .. о•орn~н.и.ціо•, 8.,Іц!оІuо...осмом 

о)що6nромо.,.іо .. хі .. іІІ\о.•u•nро.рІ>нмхк....,дusnu..формаОlІо
•оои•каобоfіоІа,>мі>'"•.,..•Умrунооотрооу"оаодІ•О<Іо:nоооо!Ацооі.о· 

11о .,..,~"'""• ••11106 І!оот•ок on8110Uк оа а;тоІ '"РІ'"'с' >О nopuooo ао J<O· 
ціокuоки• у~реіка-окх уСТОКО8.. 

6JІІІo6ПO><ietOXCSOAynopiiТ1<npoJyopoiOCUOIOO&цloO ..... JtiOpraкJ>O· 
цlox"llo><i...,.orтiaкounpJ<tlyoOJO>>UOIY"OOoU>O'-AAJ>OC>I"'SI'i""i ... 
тіоnодuоn~с:-тооооrо•о-т•ж>>nК80"&0"ОоодІ....,80Шуооnосоао••"-

о) """""' бро.,урок о омrІІІІсuJІ то уороім.,._оІ. •ОН" • •Wooi..uo" >ОО· 
оооомдомой<>аІоц••сnро.оі." 

З ІІ.ііі СІІра.І!Іі nОJ<іщєно 11 жіНО'ІіІ ~рінц! '"HOIIOJ"O ША.о:у'' 8 '1. 

М3днн26червмІІ104ЗронуСТ1ІТПОn.н."'З.н~рuу~о~~а",а••-55 
3 \О nмnн•lІНЗ статnоn. ІІ."''ІнА цеобоа"ІІ:юк!"'. 

ВііінІ :>&кІнчн.ІІІСІ ..• УкрtJІмсьне жІноцrао І ;~Іди"" ~"ел• :ю cao
fмq ро;utНІ>ІИ ОПН!ІІІІІОС/1 8 тt.борu у НІнеоt•щн], АІКТрІf І lou]f. 1'11· 
СІІЧ] скктапьцІа ~OJIQajІtl ...... ~ріа І АІ"N'Й би OptJцl, би >ІО>КJІІІ· 
~JIIJIIoШOI'O ІІСІПТJІnііwnІІ а СІІіУ. ШІна 811>10~1 nlta~l YKPIJ· 
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Іись><и:< матерів, в ді'"'А zалнш~ла самі~иих. без матер~исьиоІ оnіЮ< 
"Oprt.Hi~·Щi:O УмраІ!ІОМ Ка><адІІ" ІІО'ІУІІШИ ІІJЮ те, IIOIII!JIR ~ЛИНУ ВМЦ!ІО 
абіранна фонд!а на цержанна ~их скр!тои. Таиож робила zаходи 11'1• 
tnроа&АжеииІІ Іх до Ка-нади. Поширено аиціоо "Діти ді~JІІ< "* ~tпиику". 
Дещо пізніше, ко.nи 

:юргаиізувалиСJІ..абори 

JІЛІІ С><ІІТRЛ..Ціа, 0рга
ІІі3аціа СТRJЖЄ't>.СІІ nід
трІмати там "Рідні 
НІко.nи" А дІІтІІчl са
дочки. Центральна У· 

праІІІ:r.акпииаєВідділи 

ОУК ІІСре(і]ЖТИ Оnіку 
ІІМ шкоnами Асадоч

камІІ" НімеччинІ. Від
ІІіnи ОУКщиJЮаідгук
иулкСІІиацеА:r.акnнІ< 

=~~.,~~ ;:) :~~ lloW1CINto ~~=·~=•~'::_.""~~;! ~У;Ї~~ мооорІ. 
"fuнно Мор>ннооо nope6po~• но се6о обоо'оооо .",;..., нu JІ•••~•" cu

"~" уороінс.оих дот.а у НІм..,~нкі, '""" ·~""""о" .... ~·· onioyoooco коw 
Зl..,.іоОУК у Змндоор, ои~иООІО"" 110 Цо~nрод•ноі Уnроон ОУК •-но"' мі· 
соцодоо.LОкотуціоо. 

Но'"'"'"'"" ні ~осу, ні сио, fо•кио Мортми>Оо о ооаносю oкopriono ониу

О.о>-"і"'"'сцоок"куороІкчо"иі•У"'"""'""'В"идсоріАс•о••ціау"'о" 
оорото>оІt•ос>Іброоодоо.ІU.!оО.ВокоnОС'І'ооиоособі>Оціо•дооіи"'І9S-І~

•У"бротниоуороіисо.онодіnауНІМ""""'"о".!О3.". 
Без nересади можна. сказат11, що ке було а 11ашіА Орrанізац іІ анІ 

О;J,нОfчntиІІИ, щоб нtnрІІЧИНКІ!ІСR І'ІОИаІІКИ ІІНебудь СІІоеобоІІ ДО ЦЄі 

епра~и. А щоб це не виrл:одапо I'OIIOCJIOBHO, 1111 nOJUrкчtІ<OC/1 на авІт 

"Фонду Дonoworи У><раІиців ЮІнадн": 

Підсумки 
аnлІт Цеи~рапькоІ Уп]>"-ВІІ Організаціі УкраінОІІ Ка.иадІІ 
(0УК) на ІІТрІІІІІ\ИИR ДВОХ ДИ'tа'!ІІХ СадІІіВ, O;J,нOJ ШКОЛИ і 

тро.охJЮдш<учасІвідІсічнІІ100Здо25..ересиRІ9511JЮІІУ-
ІІо оцох , wUJІТ • 

по S!oOOO ,.;со~ио 
"!оа.ОО .. 
"!oQ.OO " 

По $1~00 (no $~00 ""' •ожкоі NІсо•коІ :: Р~.• 5:::: 
І9SS 1]~00 

••m 
Крімто.-. 1 

to rрудк• L9S-i ~·У ••"""""У $ ~S.OO 
tоrрудкоL9SSрооуІІао.,.коу 31.00 

lko.oro рuом $1,!0t.OO 

'" 



Пом"""""" б roA, xro :цумав би, що nовнщі цифри дают• обра3 
ціпости нашо! помо~і ~ій сnраві. Н~З&JІ~жно від доnомоrо801 акціІ -. 
посе~ДНИЦТ80М ФДУК, бІІгаrо грошеЙ De~W'J'&UO без!І<>Сер<!;ІН LО 
ІІІtроетдорі'""" '' Рі.:І,иошкіn•нІІJ< КомІтетів" чи окремІІJ< са.цочківу 
Німеччині 

"Організаціа УкраІнок Канади ім. 0 Jth nd Sасараб" ке и.був&JІ& 
теж І npo украІнсьнк~ с11ріт у КанадІ. Дава.nа 80И& в міру своіх CИJt nіл
моrу ди~•чому сиротиощеві, що йоrо .ели Сест))н СпужебнuцІ, щоб 

зг&;~,атинпр.проєпеці•п•ноа.nашrоааиийuаtу ціпh"аечІроб.uру
аанн•біпn•м"аи•І бе~зн•19-t7р<»<у• Торонто. Якві,цnо&ІJtІ>Се<:тер 
Спужебниць н• таку поста•у ОУК :..о снріт.:ІоJ<оІ сnраан а Какаді нехай 
n<><:Jtyжun. п нст, що Aoro •Ід Се<:тер от;щмапа Ynpa .. ОУК у Торокrо: 

Саоа& Ісусу Хрмау! 

ДоОрrаиіи.ціі У•роіиоаІ'іоио,... 
113 1'\u....,. с •. , Торок...,, Ом•. 

ПРQС>Імоnриі иІІТНоі" УпроцС..роh<оцоиоАЩ>оріцrуnо,..ау>о!!&"'о 
окооасrум ... ио і бооІ""Ороако аіоо, -n."ои wоир", ооо Во.шо Орnиі>о.ціо •ро

~7~;;1• ;,:'.':';,. .:м&'"мнцоаі """ 1 борооко а "Уароіи""~"У Нціоиоа•иому Дс-

Хо& lior Всооишиі& ОИИО<"Оракr• Ва.шіІ Орrокі,.ціі кdар&Щ>ІІОІ ycniao· 
.. и,аМрутоо>со><<>nОСООТ"ОІО"""..,.оиаСоаоуІіо.о\уіасбро уароі"""~"' 
короау,оо.,..,иу>Осібиа иО)І.іак•••Ріnо>ом>асроо'ом ..... рсмІоооіаооооро· 
""ккіw "'""і то С!ІСО.Ии<• Воші бо.""кL 

Вао•мі!!&м, 
СОС>"рк Сау•оІІ~иці ПНДМ, 
С.С.ро Ю.оно•і• ПНДМ. а. р. 
!ncp."H.Шaoa",U.U!.t9<7) 

Да ру. .... а.оо <КР""'•"" ссс"..,.иииІІІ- ПКДМ у Торо .. ! 19SS роІ<J. Порwа 
> .оіоа )10 npooa - С•. CU'<JII, дру,. - С. ПроqІо, Тро<о - с...,.,о Юио...ЬО 

ПО<ДМ. 



Почалиnрибувати иовіукраІксьиJеwіrраиткз Європи nоскіичен
кіІІJ1УrоісвітоІЮІ віАик.ІІаш.в ОрrакІзаціаочікумпа на ких, сnодіва
ючиса приnливу иовоІирови в Оргnні:J&ціютаскріnлениа n си.n дпа 
ІІИ>.<>NІ.КИІІWОЛОДОnІ!ІОКОJІіИНІІ.ВеJ!І<ИаНілЬк.іСТЬИОІЮПрІібУЛ!fJ<JКіІіСЖ 
ВІШСаJІІІСJІ R ряди 0УК і nри,nуЧІіІlІІСІІ ДО нашо! nраці 

За nоwlччю Олени 3аліз"аи у Содбури nостав дитачиА садок. що 

АІІотеперrариорозuи-еастьса. 

-.qо.Імт.ір',."М.ПІдrірО><онна""окІоСосuту>rІ.См"""""'і""оіШооJDІ" 
іІ~Р<'*"о•осч•••t nІдуnрооо,.Ом•м 8•"'"У"-

ВСасиатуиіОлекаВопчуипсре6ІІJ>асвс.цеиІІа"Рі~;иоіШJ<оли",та
иожорrаиізусІІ.едеІІІІТачиІІ садон, щов КОJІО'І'ИОІtу часідавцілкА 
JИІ/18ИСТуnіадітІЮJ'И.Ціка...,тьсІІАІІомоnсвтіАІІро.ці...,ж члеииа 
ЛJО!\омиро. ЧІІЙІ<ОІІСЬИВ. 

В Вінніпегу Анна Білоус два роки вела "РідІІу ШиWІу". Ярос~~ава 
Зорич була проШдницею дошиіJu:оа, оліела ачІІТЄлюаапа в "РідиіА 
ШиWІі" no внІзді 110 TOJIOtrТO, вІд 11150 року до -.enep. ШиПJІа 
)ЦUІІІ JІоиад сто дІ-.еА. роздіпеиик на кілька илас. поетіАно нu
чаJш тзмдві вчительки. rІре:~><сти наачаина: уираінсьиа мова, Jti. 
тераrура, історіа, rеографіа, спів. Крім roro АітІЮра бр&nа )"'&en. 

'1'\дооо Шоо""" о Торо .... о о "" р. 3орц WOOJI>O' ІІ·t t. МонЬо, Dроф. М. 
t86рм-. оио""' о. Я. В.оош. Y•>nooa."" - Я. :Jop""' І О. MaDJnYL 

"' 



у l!.l.dльикх імлре:оах, "" День nepшoro ЛиtтОІJада, CaJІm о. Joi.ИICOJIUI, 
Яnяmu., Cw.no Шеачекка, Сuто Marepi. Шк.І.пьии/1 рік :..кін~ 
311Ш"дмокремою імnрезою-цебуа3ІJ"І..І!ьки/Іаистуn школи, nолу· 
чеІа<Й S nрІІЙНІІ!Т&>І ДJІІІ ;tin.A, ЩО /loro &.паШТОВУІІ&Іl& 0УК. 3& Ч&С 
учІ...,nюВ&кка ЯроєлавІІ Зорич ni,цr<m:JВ&нo багато rарних ІШстуnіІІ 
ШІСWІИ і:юкремабіJrьшудІП""ЧУ aкcn.ayn. н. "'8 •ужіх пір'ю", а крім 
ТОГО ШКОЛІ бр&.ІІІ Y'llcn. у '"Рід>tошк.І.пhиііі Oniмnill.ld" на &IICI"U08LI 
мощівТороиrо. 

!J Форr Віп:іІІ>І ІІВ&Ч&JІВ а "Ріднііі ШКОJІі" 0. Новкцька. 
ВВикдоор. крі,.ужепоперецньоsгадакоІІОп:іtК. Я-арсьоrоІ", nра

цююrьу'ІИТ<!nьиа><кв"РіJІ.иійШкDJІі"ГапккаГоп.ІІкС1ока-в19(8 
році. ОnекиндРІ Марn<иJОК - КоІW"!кк у 111-t9 роцl І Ярос:nам. Л03І!В· 
СЬІ!&аl,ц1953року. 

В:Мокtреалl вч.....,"ькамк "Рідно! Шко.nк" були: найnерше Рожа 
Древквк-КоваJІьсьиа, а а роках 19:i0t :ll-1952 :13, от»<е трк роІUІ, -
СоефаЗ&харчукіаі;Ітогочасуnосьогодкі-ОrеnакіІ!380кок. 

Цих кілька nркІUІ&,ді&/1&11tКо не ВІІчерпукm. .::іх, хто ІІРІІМ&JІІ.ІІ 
руидотlG! mраеІІ. І.JІе даюn. -анк образ. ІІКТО '<І!еики ОУК, не див
nячкс~ каn., чи nрибули ІЮІІи до К..иадк скорІше чи пізніше, s веJІИ
коІІ>увагоюСТ&ІUUІкс" іа...,ьчас С"І&МІІ'По.І:JІ.tІОСІІр&ин виховаиІUІ 
ук~~дІнсьиоІ.ціт80ри. 

8 19:і0 році Центр&JІьиа Уnрава ОУК вндас nерше 'ІИСЗІО жура&.ІІУ 
"Жіночий Світ''. 8 ньому в!ддас .. оmри сторікни д.1L8" .ціrеіі j кono.'d. 
Дапьше nродовжу>ОТ1>СІІ статті-доnиси иа різні ""ховні :N!>UІ. 8 дру
гому чис.І!.і "Жіночого Світу" з l9:i0 року • редакц[Акі.ІІ етаnі 'ІИ!'ІС>ІО: 

"Зо.."..,ко,І>І<>С1'0о .. nорцО<ІКО010-Мотір'І<>lrро"цомооІС>-одк""кмо 
Іnростіі•ужос ... цкі.ЗдоnосоWо-о .. •ско,щоооО<но"о"'"о•о•к•оаотх 
сооіадІ .. акd•-І••••••рощоnрищоn~і"ко.ціо••••кіnо"Іуттоа•і 
tontooкo-.. cpuoм> to:..,., що nopo•oкm.c:o • роду • piJI 

Мусм"с оиsкотм, що сторmк" nо•ооІкио,., ••і nостіамо ,.,..м ко рU;мм~ 
....... ж,sмо•коао..-буооокжсоуоиксооі•Аі•оаоу>ООМорідкоrоОІ'<>"ОІок· 
ко,мІ&~ткм,що>сАИ><•••дРуrхоnрн•икоІ!ірО&JUОсооІдрl""оrоrру••У 

"' 



ЧороотоооцонноNо.орі-унроіннноІІокцонU>ок•оАнои"'"""'ісuuкі. 
ІІоноnоршоі""""'"<""""""'"~"""о,>о'днндктнном-от..,nоткn.ошіоі
домості npc ".;а норід і toro трцнціі, і що ••-ro~ooнiW4, ноо•нтнсо <30Сі 
ріднОіNоои". 

Від nершоі по>Ів.и "Жіио~оrо Світу" по сьоrw~нішніJІ день мвАже 
окожиомучнспіnрисмчу.,...,.,,.дово,пі,.ісця::vо:,.ствn-ейиавихоаиі 

'""мІІ,иаприІUІ&Д: 

·nороАомоона оон у .,.,..; дор<>С'fо»тн~", 
"Р>осум .... /ІНfінн·, 
"Унроіксо .... tд·м-nорwоnороду"о•• уопіоуі'Ідко1W•о•н'', 

~.~~::::~··•", 
Іб&rатоінших. 

П(' 1940 рік ми 8СЮ вище наведену nрацю вели по~ості фвхоан· 
"'" свл:u•н, а ~всо. і ~ нкх. АJІе осn.точко наша орrвІІіsвційна сітка 
дііііll.ІІВ мтаиих меж. щонсмоЖІІиообуJІозти•ІІ• сиnами, що wн Ь: 
wa..nн ІІВІІьwе заспоноюати всі ПО'І'JН'(іІІ рідношкіnьноrо нввчвнк>І 

Кілька JІіт велnс>І дисиусІІ про те. щоб :юрrвнізувати >Ікусь шиоnу ~• 
КУР<ІІ,чн•ибице назватп, щобаІІвчитивжетуrро;.жснумолоІІЬна 

пр.м.ціІІШІІІівnо"Рідни>:Шиоnu"іохор.м.х,н&інструнторівнtщІоиа..nь
икхтанніоJт. і. Ост&точко 1939року з.&!!адасріщенІ!JІ КрайооюІ'Єкзе
иутІ'J!.ИУНОrакі курсиввестн вжитт,.і о1940роцівідбуваютЬСJІ пер
ші "ДнриrеІІ'І'Сько-вчІП"Мьсьиі И}"рси" • Торонто. Спрааа покаrИJІас• 
наnеред. Нашіwвпрі звели...,.еиту:іlіІзмом по..па.nп ці курси. Виск· 
JІКЮ~ІІ сюІ'х .ц!тей нерідко з оцноrо кінця Канади в друruй па ці кУр
си, ке тільки дорослих ді~JІ. в й ~вето ще в иапі,..ІІІmrнному віці, вже 
3акіJІькарокі.впобачпnи МІІГОрдісn.ІІашоІмоло:~і читотуrкародже
ноі, чи тіd, що приІu..па .м.алень><ими діт~ми 30 староrо кр&ю, ropдlcn. 
з т~го. що оюна noчa..na вже стuиm саwосrійні кроош в ІІіn•иці орrв
иі:~&ційиоІnраці на ксрівнвх місцвх. 

Буде 1')'1' на місці зазкв~иm. що наша Оргаиіsвці>І, >ІК тільки мо
rJІатакnі.цтрНJ<уаLІІаціиурси-мора..nьно,мв~ріІUІьноАфіивнсово. 
Візьмім .." приКJІа,ц Віміn ОУК у Ст. &оннфас, >Іиий кожиоrо року 
ІІJІВІ1П'Оауваа гостинне приАюrrт• 1\.1111 учаснІІків "Вищкх Ос8ітніх 
KypciJI" у Віиніnеrу. А це rому. що наші ~JІенки розуміли і 1!/Ю&н! :ща
ІІ&ІІнообі зтоrосnраву,щомоnоІU>в.ідlрванаІІідбаТІ>ківчу.,...,.,ІІ не
nеG•ІО, то ж требо. !JІцатнзаохоту, з.&стуnитн теnло родиииоІ'(О дому 
іі З&'ІЄВКИТИ, шо 110на не сама, що 0УК СІІрізь може ТА З&СТ}'ІІІІТИ wатір. 

ЦеJІ самкА Відціп ОУК опікувавс:а учасникаwи nроаідиицьІІи:о: 
курсів. щовідбуваиJІс>І ні.JІька разіІ у Сенді Гук. occnl МУН нвд 03Є
рон и~д,апеко Віииіпеrу. Голоаа Ві.цдіпу ОУН у Ст. &оІІІdфас, Анни 
Ноuичанська, так опіиуu.nВІ:>І тими діn.ми аnродоаж доюх тнжи!а 
IIOJifd OI'(OpoKy, ЩОІІОНИ Н&:ІИІІ&ІІИПМUІОЮ. 

Помимо ТОІ"О, що nри Фіпікх УНО !!ровад./ІТЬС>І "Р!І\нl Школи", 

ІІОШU<О існуваннк "Вищих ОсІіТІtіJ: Курсів", ч.ІІСИІUІ 0УК 30 СІІОІ'О 
IIOky пошир!ОЮТ1. науку украІисьноІ'<О ми."..,Ц'І'ва по сооІх Відді.JІu. 
ЧJІСІІКН ВідІІіnу 0УК у Ст. Бокифас ПО'ІВІІИ Н&О~ати ВНШИІІОІ< Доріст 
~n·н. Н& sниwці бачимо учкіа "Рідно! Школи" А чnенів Доросту МУН 
вІ.."Т. Боиифас, ІІк оюни ача:n.І:>І писати nнсанкн піддоrюrдоІ< Т.,..•ни 
Ноr:Іиць, У'ІІІТІ'JІЬИІІ "Рідно! Школи" - МарусІ НоnичанськоІ І чт:н
ІUІ ОУК - Авии КоnичанськоІ, 
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Ві.:щі.п ОУК у ЗахіАмо.ому ТороІП'О рnом а ВIJWnoм МУН у 1951 
роцІ вІ.11буас тр&диціАикІі Ак;q>ПІС:•ккА Ве'Іір. також цеА ВІдд\:11 ОУК 
мІІ.:.>ІТОаус "'обж11ккн"', иа акі .:s&ІІроШ}'є c•~цl.anwoo МУН. Ц~Іі внетуn 
:юрrt~кію8&ио на-rе, щo6.urn обрu..•к на рІАних ~.ІІ.JІах на.шІ (lparn 
іІ с...-стрн закJнчуюn :.ин•. ОУК хспім а тоІ ~(І nе~.U"ПІ -ryr ІІІ· 
]ІО;!ЖенІІімолодJавичаІ><JІіборобсо.коІкуІІ•туркукр..ТкськоrонарМ,у 
иаі';оr-срІдки:.:~ое.ІІ.JІах. 

ВІддІ.л ОУК а ~;:ІІООНТОІІІ n.иож ualU"I'08)'C' '"обжинки" nри ак· 
тнвиНІ спІаучастн МУН. 

В Содбури иіп•,.. роніа ""І'ідиу ШКОІІ.у'' проІІІАJUІа ОJІеиаВесо
ІІО""ька. В 1951 році :J&XO:t<>M KO>Oi"rely ""І'ідноІ Шкоnк"ІІІдсцтиова
ио,ІІ])НСПіаJІ.,.ціВі.дділуОУК,п"nна;:щІІТ1UІіnо!Аю.ІпсА"І'ідкоІШко
_"., .. н Содбури 

Пройшло дадцІІТLП'ІІТЬ рокіа і....-екснакоf праці над ті~10 молод· 
доо.! чи QJІ npaQJІ виправ.:а>~uк• Чи молодь пlЩІІа аа нашимк мрік· 
ми~Зrордістю-нос:таср;:u~m.щоцІлкомвипрr..вда.~~&.оК&нашІ 
ивдіJ. О<:тато•но моло;u. ~реорrt~ні.:sац!АнІ ерраан ас801 ру><ІІ. При· 
rІІJІІІЬМОС:JІ.38КНІ<3&ПаJІО>І80К&ІQJІІ\&СJІ3&11раt\J(\8НК&}'КрtІІНСW1JЙ 
ІQ'ІІ•турніАn.кІ~,..а&;ІіАсо.кІІіс)'t1Іt.>t•н1Акк8&Х. 

Петро Ї.Іt8Д,)'ІІ - :sаиіхао;тw:к умраІксо.кмм• нацJоІІ&ІІ•ккмм "t&ll· 
..ам••. б~·· до..-і ро1<11 ісетрукторо>о~ на ··внщц ()clltnl'x Курсах". Сао
ТмІІ виступамн n.к пере.ІІ.украІно:..кою•к ІаиrлІtс•ІІОІО nублікою..,. 
ро'5кtсо(\іrtІрвеіх'•· 

І•ниа Щепамс•на • І'оооаІ<Іа - yчllf?tJІIOD./1& а Форт ВІ.nl.а.м, ІІро
аа.:ІІІJІахори.уч~ІІІОDJІ&аСас,..Т)"Ні, дОСJІrмум аеІІКІІ-"" успІхіа 
присас,....еqнс•комуунІаtрс:к=-іс80ІммНJІ•ІІf""(UООХОІІ. 

Horи•••<.,.lt\ ,..<.,.oaoC....Iotolфao,ai.II"'"•• N•py .. Kon,....,. ... .._ 
л-.к ............... т-.к·--. 
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Гап• Хах • Доеко•, ""Р"ЙШО8ШJІ ''В.щі Oellln<l KYJ)C8" nе~ііІІJІ· 
ла nрацоо над "РІдкою Школою" • Cr. Боннфае. Тут n.кож li])Oa&JI.~· 
ла Доріет МУН. В тоі е&ІО ча.:: opnt.нbyaana мІwаІІкА хор сnІлькніі ,ІІАІІ 
Blmtlnery І Cr. Вокнф&І:, акоrо а.n:тупн прндб&лк Аому АОбру c.nuy. 
Кр&йо• Е~куn<:м МУН а.нГL>осус n до п!дrото•• JUІN.Лbii&JI моподІ 
ка :І&ХодІ Какадк. nотtм пе~носа-n.еа аона до Форт ВІлІам, а опІс.па 
AQ Гемклтоку. В Гu;мтонІ synкнac:n.ea ма маwніі час, .еяе "PIJI;ocy 
Школу",жор.пІдrотомасrрупуnнцюрІІсті&,.:JJІІІОІО8ІІТжджас•ао:
ІІО-'Іаtу до Амсриu, Торонто і lнwttt мІс~~~- В містІ СІ". Луt 
а:1дА.иаве>~и'ІааомуфеспІN.ЛІ,ІІУДІІ3&Про!Щ'ІІОП.:Jдру>О<ИІІОЮnІІ· 
цюp>reriL - "" penpno:o....,.,." )'ІІJ)ІІІкц!а цобули -епике прІDК&JІІІJІ. 
На s&nроІЩ'ІСНJІ Уtера!ІІс•коrо ВІ.ціпу "· 7 Кака;t[іс~коrо ЛсrІоосу Іде 
дня 7 черан.а 1m року до Тороито І ~Іа<: ntpwe мІсце • :uоаr&ІІні 
•украІ.нсЬЮІХкаціонап......,.nосц.ахдяJІСІОdrрушtnнцооросt:Тівра
:юмзнаrородоюдол.lОО.ОО. 

Михаіло Орахіеt"ЬКJІі- )"І&СМКІІ "ВІІЩІІJІ. o.:.t-no!J: КурсіІ". На 
:sапрошенн• Kpd:oaot УПР8U МУН en" орrамЬатором МУН. Об'\"10<· 
ДІКК цL~у КаІІ&д,У t opnl.llis~ 8і;ІдUІJІ WYH, а рuом 3 !"ИМ JІМІІчааІ 
ІІ&N.Л..к&АК МОЗІО;d, ЩО :t,JІОбуJІІІ ІІОJІОС&JІ.ІСІІЙ ро3J'О."Т0е МІж Hau!IDIIf 
tпІвrром.u.вІt&.ІІ.м. ТІ'!Іоер аім I"OJI08010 KP8to.ol Упраu »УН. 

Лееа ~ККЦІо><а·КаmtІі ІІО'<&ЛІ хо.:urти ІС& "'В.щІ Oclllntl Курсм" 
МLI\Jr.e ДИТИНОЮ, Jl б(І8Л& 8 КІІХ )"'aCho П'"""' pUiL д ... роJІ.ІІ &•КТЄІІ:ІО-
8&11&. "f'!NIIt Шкоm" • СІ". 
Вомнф&/:.Р&:ІОІ<:ЮеІіОЬо
ІІІІом,ВоJоо»DС•ром КаптІсм, 
nPQJ~&д~~no ."л,уn•цоорІІСТІL 
Bocerynac: .W.•ка puia ltJI ~ 
аЬІІ а ВIIПdnery, І IIPOf1'Lid 
''ТІнц! НацІІІ". Бере Жа&Іу У· 
'І&сп.ІОрnt.ІІЬацІЙІІОМу~, 
ПOM&J"f.Cf'!:ЖIIpo:';llfi"QB[i\:IIL>Iцl 
"ДІІІсщІ"уСf.Во.u:ф&с. 

ИІДІІІ Корп)"С• - І Р.,.. 
wо<"ЙІІІ про-.., "Рідну lilкo
ny",opnt.кbycмiwІteИЙI~· fрр•.U..••••-кО<оІ..ЬКуР<іот 
чмііхорм.ц!мекn.сІІДорос:rом ІІ..Іаоrу. ~""'" C..h_ .... ..,..... •• 
МУН.~рІІІІJІІJІ&сеебеJІор- .. ро-1). 
гаиDацlІіІІlІ Щ.ц! ІЕ.u"ОІІЮ-

кl. У•.сннц.а "Вмщнх ОсаІтиІх Курсі•" кі1І•ка рокІаnІд Р"А-
М~росм.• Кущ. - nроеіднкА .мк МУІі І Ед.моІfІ"ОІІІ, старастьсІІ 

ВJCJІ&~'nt ІІІНаіібіпwuе працІ дяІІ мІсцсJІGІ мano.1U. Проаад><nо хор, уч>ІТІо 
11aniOICJIJihMIIX І"І.НцlІ, А)'Же &J<ТИUМіі у М)'SМ'ІИ!і ділJІнцJ nрацІ МУН 
l II.<І.r&Jii І yCJІJ<lA Opnt.нl:oaцi.lte!ll роботі. Теж еміІІ'ІНJІ "Внщl 0сJІіТІІl 
Курси". 

ВоІІо;vt>~кр Клtu~J<la - уже доаwні ~ас ІІpoaa~tun. мlшанмІІ хор 
npw ФІлlІ УНО І Biocнlnery, ~ІІОМ -еде 'І(ІJІОІІІ•иІІ хор. Проа&JІ.ИІ До
рІст .ІоfУН. Klnhкa pula буJІ )І'<&Сннком "8ІІІЦІІJ< Oealn~lx КурсІ•"· ВІн 
теж- I"OJIO&JI KpaAoJIOI УПР88И МУН. 

ОлІ МWСИІІ· Plfnt.YИII ІІО.КІІ&С CJIOIO І~КТЄІІ:Іое.ІІу Пj)ІІЦІО 1\j.j.f ро11у 
аПрІпеІт,С.см.,мтаІІО"' WAe;ІortJІ'Iнl хор. з.Ідтк Ш!~-.ц>«І.СДО 
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Ваикуwр,де &ЧІІТ~уЛулу АА.ьекя. у с&.ІІому мІсrІ В..кку~tерІ& КаІис
бороа.Ра:юмзМиuА.помОршсі~І<нмnІіtr'отомасІnереІЮ:І..,..,!Q'Ж8 
УСПШІНУ навал~каду І<WІО:\і. Вез!& .о<Іщ&ІІ>ІІі \ :ІІІТJІЧІІІІ хори, 8'ІІІJІ.І 
ук!"'інсьних танців і !ЦцrmoL'IJIЛI. а.маrорсІоІ<і ""'Ір&JІ•нІ ... стаа. 
ЗСо.ннуверпереІхма;~~<>Фор'1'Ві.JІІаw;~~<>таноfс&.ІІОІпрощІ. Пі3иіпІепе
рс"('СІJ&са;~~<>Кеиори,ОІІТ.fІіСJІатоrокаодиирІкnrро:риваснu•аиИJІ 
а"f'іДІІіАШнмІ''І.е.:wаигліАськупублічиущІ<МуаодиііізwІс:це
~АУаиі'rобн,девчиn.тежуІІ}>ІІіисьниііхор.&рnєn.саиакдІІ<> 
иав·tаии• в"РідніА ІІІкмі" в Форт Ві.JІІІІwІзнову ведетут хор. АК 
аwвторсьІ<l ІІИСJ&ВІІ і т. і. аж .:101111\1 року, кми Іде м rІмм!ис, ОІІТ. 
Та>sоргані:!ус"Р!.цнуШкму'',wішаинАІжlиІ>'ІиІ\ Іtор,цєІІостаииlІІ 
вri~s&IOCJІ доброю славою, І<і.JІьна разіа BИC'J)'JI&& у wі<:цсвіІі р&:Ііостая
ціі. По тро.ох ронвх вертаєn.са до КенорІ< в Онтаріо, де nроІІ&ДІІn. 
нультурио-освітню "JІ&цю по нииlшнlі'r :ІСнь. Де б ІЮН& не буnа -
скrізь cтoJ-n. у контакті з ОУК, хноІ 'UІСІІІІН І,д,утьІІІ иuуе-rріч вПnра
ці. 'ГрІІ рuд відбула ІЮИ& "Вищі ОсаІтні Курси", 

В Содбури nрощиn. хор, нанас украІнсьннх націонапьннх так· 
ціn і веде Доріст МУН - Марунчан 

Маруса ЯоорсьІtа - ЛТСЛ, довrі рони дирнrсІfТttа хору nри Фlnlt 
УНО а Торонто І Західньому ТороІІТО. Від >ІМОДКХ nіт ВІІХОUІІJІ np11 
УНО. Учоrтельиа Муз"•ІноІ Школи, :юрrані:!уа.п& :ю ~80Іх учнів о:трун
ну орнеетру, що з усnіхом ВІІС"rуnа<: tta рlзшІХ Імnрезах. І.цеІІна укра
Ін,.., віддас кl сил11 м• орrаиьадіііиоІ' справи. Попри хор УНО аор
,..нізуІІІUІа І nромдиrь доаuщА час mn-ачнА хор "Plдtюf ШНОJІн", що 
на wузичні.о< фестиВ&JІі КпІОбу КІаанІс здобуu.о nершу Н&J"Ороду. На 
тuхжс wузн~ких фе<:т>tВ&J\ІІХ П Музична ІІJнолатри р&ЗІІ під Р"д311<>
бувас:nершукаrороJІУ івідзначеннІІ. 

Богдан К;шwаш ор,..нізус школу н&Ц!онuьнІ<х таннlІ І хор МУН 
у ЗІUІ:іди"'""У Торонто, RІІСТ)'ІІ&<: часто nеред аиr.nііІсо.ною пубдІноJО 
і:І..ІЮбуІІJІЄnризнани" саосюnрацею. 

Ол• ДаииЛІІК Ор,..Ні3ус А опіІІу<:ТLС/1 ДОJ'ЮС1'0м МУН у 3ахіJІ.но.о
wуТОJЮНТО. 

fierpo Марун~ІІІІ- ХО.'\ІІТL ИJІ нурск, цобуN.с DІIHtu< А досвіJІ ве

СТИ .... .,ан,,. уираІнсо.них нщІонап"к"" танцІв. ПІсп• nоІЮроту до 
)\OИ"'J)('&.Jty ор,..нізус f1\yny танцюр~С1'1•. що здобувас: с:о6і неабв.нну 
cna•ylco.o~Jmocryna<:чacтoнaтenc.Ьlt. 

0.1,&prta Хол~ило-Сірс~на nо•ннас СІЮЮ nрацю а НІЧІННІ в "РіА· 
кіА Школі" 11 в;ннlпегозk. Ман., де JІЧИТL апро.аоаж ~1101'0 nimloOI'O 
оею"У· Опіепк ІМ'р<:ІЖJІЖ&с до Е;r;мокrону, д~ ПJIO&A/UrТL nрацю одкн 
рік. uiJI:rн до ПоР"' Артур l Фоf"І' Ш.nlaw. Внf'ОJІОІІІ)'88.11& реферати, 
браІІа )"'ІІІСТL в аw•торських ІІИСТ&ІtаХ l т.ІІ. Смlнч.ила "Внщl ОсвітнІ 
Курси". 

~Іаруса КоnнчвнсЬК8.·КпнwІ<ів учн~.nюва.rtа в lroиli, Сасн., JІlт
німнwlсацаІ<ІІ,&nотіІ<усІЮІІомур\дноІ<у мІстІ Ст. Воtшфас,детанож 
ве11а Доріст ~ІУН. 

Т)>п сестрІ! u Сасrtатуні Люса, Лариса і Надк П•мвчекно -
~жпонІnьн•разівніичмн"ВІІщіОсвІтні І(у[ІСІ('і внкорнстовуІtа.JІн 

набуте nw зІІаннк в праці ""І"'д унраІнськоІ >ІОJІОдl. Люса, що веде 
JJJ!ВCIIY ШІІОJІУ Т&НЦі...бапІ!'Т, уве<:~ час ІІа<: ІІJД С&О<;Ю 011111010 ":'&ІІЦІО-
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В&JІ•иу rpyny МУН у Саскатуні, о(індаl •оло;~ші ~ри АУже лома· 
rаюn.І/Іу~~еикlІікультурніІіімн=ькіІіпрацl, 

Тhко>ОСІІеЛІІпсрlодкчно "Рідні Wиопк',оnlІІуеадІІС• ВІ,цдіпа>ПІ 
Доросту МУ'Н 1'& рі3ИНМИ ІНШИМИ ПjІоа11,11МИ, ЛОе'•38ІІНNН 3 ОПіКОЮ і ОН· 
:wвакюrм украІиськоІ ;~іnюрк: Маруси ГоаlАка. Л. Біленька, Оленка 
Лещук-Мицик, МаріАна і ЯJ!0011&11а В.е, Перчншнн, М. Родич, Thpac 
! Б. Ціркн, АІІКа МІІСИК·8ах, Зени ХІ>І·Неrри~. Леа Коосар, М. Власі/І 
ІАJ'ЖСбаr&Т'О іНШИХ, ЩОНааJт• КСNОЖJІНООбулоб СІІNІІІІЛИШС 11&:1· 
mtЩ Іхніх "" цьому м!ощ! перелІчити. Бувuш члеІІа>Ін МУН , ""'"' 
вве<::• час тІсно спіаП]ІоацЮВ&JІн з ОУ'К І дІстаВ&JІІІ иід неі підтримку 
/ІпораnкисІЮІ/Іпраці 

ПОГJІІІІІ}'ВШІ! К8 ПОВІІЩЄ НВІІІ!:ІСНі факnt >ІН NO>OCЄNO бути n.>р;Іі 
ЗТ'Оn.>.щО3робилн. Нембуваіімо, щоукраІнсь.каматu мвс nередсо
боюподвійне завпвиuи, бо во11в муснть у першу черrу 11бати про чи
стоту украІнськоІ ;~uтичоІ АJ'ШІ, • рівно~асно 31юбити з ІІісJ днтшш 
добро•кісноІVгромад•ннна Канади.! вціА ~~,pyri/1 точцl ми иеJШ· 
ШІІlІисиnозаду.бо коли поrnикемо а будьику кпітину канадіАськоІV 
громадського жнтти, знайдемо ІІеІОдИ наших мо.nодих лю;~е/1 на вн,._ 
начии:о стаиоаищu. Ма~мо С>.ОІVАИі своіх послів, адоокатів, nlкapia, 
Іиwен~ріи, ""лииу><іпькіст:ь шлитаJІ•ккх доrnІІМqОи,- кoponro не.,. 
NіСцІІ, ne кс бупо б каших пюдеА 

В ІІеЛІІКі/Імірі П]>ИЧІІККJІІ!СОІДО!'ОГО украіІІСЬК[ ЖіНЮІ, Зf'УртоМКі 
1 "Орrанlзац!І Ун]~оаІнои Канади ім. Оnьrи Б-асараб", шо ик NВТІ'рі СІЮ
Ь:дlтеіі І•нсусnlльиІ дl•чнн ворrанІзаці/ІнІіі працl теж! ІUІІІ інших 
дітеАбаrаточасуіітрудуІІІ<JІаАаJІИВТ!',щобдатиукраІиській>Імоді 
3,110)>0ВіОСН08ЯІ!ВЦІОІІаJІЬНОІVеИІ<О8ВНІІИ,П)>ІІВЧа!'ИПдООрr&ИізаціАКОі 
Пf.В!'Іlпркrа.tІ)'М!'ИіІІ:nрообоа'ІІЗКИСУЛрот>ІуНраfІІСЬНОГОИ&)>ОJІУ/Іка• 

ІІаді/ІськоІдержаен. 

Сторінка D!::IK в ннавDМ!І ШЛЯХ!~" 
Хто про....-.ував протокольні звіти 3 засі.:Іаиь Цс'"l)&JІьІІОІ Ynpa

"" ОУК. що :.бсрсrJІИСІІ в ар:<івах Орrаи!зацlІ, ,.." наrоJІУ nересаід~ІІ· 
тиt"- скІпькиелушккхтурбот придіnІІnаІЮка •ідnсршІІхсаоІх нарад 
сщ".и:Іорrанізац!АиоІnрссн-ІІJІасІІоІсторінкквт">КІ«""_У"Ноаи/1 
lllпІІх".Вже аnершомуобіжикиу віsваІІОЧJІСІІОК вІІІVТОІІJІІІТИ допнск 
Й <.r&f'li д.u тІсJ метц, Провід ОУ'К J>О3У>Ііа добре, що нови/І жіиочнА 

::х ,:;ІО~;е~~~,;.~е~:.ІVрИ)'ТІІСІІ без тісі МОІj'ТИЬОІ СНJЩ 
А II'I'U< ще до заісиуваиии ЦСНТJІL'ІЬкоІ Уnрави провіднІ ЧJІСІІКИ 

")Ю'иО'ІКJ: l!імІп\в np11 У'СГ'' ціиІІлІІ вагутіd справ:<, бо ще в числі 
"Н"ВОІ'О lllnиxy" з ции 27 ~ервии 1933 року відкрито окрс>ІнА "Ві.д· 
ll,iJr У'кр&ІКСЬКІUІ: НаціоналІстичних ЖіІІОЧІU< То ... риств", в ИІ<О>ІУ 
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ідойкаорnо.кі3а."rОрка "Жіноч КJІ ВtміліІ" І nлat'maнx жіко•кх rурткlв 
у С".,ке..,акі, Акка БасаР*бf.., в nepwJA npof11&J0oaili ств:rті акалв 
уираІкс~ке жікоцnо до орnо.кЬоаиоІ nр&цІ nl.o. ІUІН'ІІ')f "Нац111 ио
н~}-.,..!": 

"'ІМf"ОА>Іfі:.ОИО .... ОТМІІііо::мооо,&оТоОМОІОМОЦ(ОмUісnоЧМОІООfІ'" ... ІМцісо:J 

rрОмцу 101і11оа, '""" rpOMIIJICioAO робмо о!Sм-ус;->.с~ 110 UO""""If .... MO ... 
бо.о,..,nрмf"ОІ"у ... кІІо""''"""' пор<ооуссо,ммnо мочмм~•І•- n.~ Іоот.до6рі 
tоо-трібІІІрО'Оі,о""·"'Іноо-"с.,оціооІсrк""о-rо"уаІоі,n.цо800І!ІО.оо 
•••• оіа фоотмчиоі моціом .... моІ робмм, ••у no""""' окоому..,." 101імочо 
коuіомооі......,моорrоміиціо 

н._.. трОобо оом.-.ко Пі>"<ООіrм собі rpoмua.oмt sмма, >р<>>Умі•м сут• 
іціnорrомі>ОціJ,ntрtроА>ІТМСодуІІСОО,ОМ>6ут>ІСОО<>'ОfІТІНМІОІ'fОС'ІНЧМОМ• 

"'"""' оіочоо08ічоrосоіту, оСІ>С<"-"-<"&"ПІ .. І.ос"""" ""'"""~.тодІt Ор<"О· 
кІ>ціі моwі оммокуооrм,.у-r• сооі "'"'""' 

Мм, уор<оінс.ао".Імоцтоо, "'""'"'"о•uІбу-тм 6о.tІІУ"'Іас .. nорі"'".."." 
nсоо0ІоммомоцІіІмосмІс"оо6мо .. уоотксоок"'о•оокоокуооккосnомо""· 
оочоі,ообоrмuо6оо'І>АоаоірооІоом"""""іt6орсоо.бІуор<оік .. о.оr<>моцісмо 
аісrкчмсtооотмоу,uо><усм><о>nочуІТоммоцІокu•коr<>о6ооІ'оооу6ротк 
окІtrоасn.морІомі>чс-іоо""-Т..,ормкмосмомОJ-.>ІІУІІСО&М"ПІ,І!ІОМО· 
""М<>ОІІІtОМОООІ> .. ОМ><JоОІІМсtом,ооІуора1к .. оІму".чМкоt,ОмоСІІУ>о"' 
сооі коцІоноnні о6оо'І>ом, о тнм ,., ... а<іА> nо•оаное><о t ношу ,.,. • ._мо
"'І~<>'ОУ ""Р"'У, "'о • кUбу-т,.;І yopoi•a.•lt дор .. ооі рІамоnроокісn. "''"011 
ТООНО6JІІОПро6А ... ОІО,ООТеtІОрfАОІоkІІІJШІМХ"ОрІо000І,ОООІІ00.0М0ККМ 
фоотом. 

Уороін"""""'і•оцтоо""•""!Ас"о,щоtсмутро6оорtоміsоооноnроц»
оотм мо моціомоооиоwу nooi, то"у t оро6нао nopwl<fl ср.омІооцltок'І "~"'"· 
оонО nро.ооко:о сnоромком ро11у >ОІк<>'Ока .-урт•І• то орrоніооціІ То Nnop 
трОобо оро6нтк ,., .. ..,1 •роом. Но ·~•І• nсшмрк.,. ноцІсмооІстм•кІ ор,.мі 
ооцііу•роіка.•ото,.'ноцТN,nостоокткіхно>ІІороокхиоцІомоnнмzос.ос 
ооо,оро6кткіооотконІІПН"""-о.<>рнсннмк•••У•Р"ін .. осІом>ооо•ноісnроок 
З•<>'Оноо" буао б IIOfiWO о!А>UІІІJІОТН Ц>О ""І>&'У НоІІІО ЧОООс мо нош ..... 
шмІ•рооІ" 

CJ>i)l т-еж зrадотн, що ДО n>r"(l 'І&СУ о "НОІQ><у ІllлІІ>:у'' поwіщуа· 
JІИ ciiO!npкнo.ri)lori jІОn нсн ЧJІенкн 3 pl.:lнНJt wІсце80С1'І:'й: Ha.ttl11 МарцІ
ні•, (Викр.оор). Акна Cnwнo (В,.,. 
форА, Лnто), Ірина МІU&»овн• {Він· 
мiner), Аниа ВеJ\Ь)ІІІС (Мус Джо). 

МоріІІ Бре:цеоr~ (Сосu-.уи), МоріІІ 
Грнц""" (Topolf"r'O), Анна Кра>~~ар 
(Eд><Oif"r'OH), КJ11р11 lilu, (C.CU· 
Ty>І)\дpyri.Гo:unw::o-reжal.o,wiтк

m аірші "" nаУріоп.-иі т-е•н К..трІ 
Подм ... wсоІ (Mys Джо) "Умр&І'ио" 

(тpawor•1932), "Наші rероГ' (JІН· 
rreи~ 1932) ІСофіТ Бацхо (ICТI"l!!h, 
АІІТО), "До eec-rep-yf<paloroн". (тра

вен• І933) . 

::~о~~Е~§~~!:~і~ :~:=~=1:~~~:::•:::~-:і 
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аІд><рНJЖа /\o>ro 11 rрудкІІ 1934 р<>ку під каз8І>ю; "Відді>І ОУК iw. Оnьrк 
6аС·•раб". Д.п11 НЬО)n) UIII'Oro&НJ>a перша Голо>аа, АІІ&СТІІСіІІ Грещук

~:..=::І<КО) ОЄ><Овко опрацьоваку lдеолоІ""і~ку статnо, в акііІ підкре-

""11отрІ......,м yopah<oo ко о><Іс о6мо•уu...,О8 оюаІ>n<І>О ооро•оооо.,.; оор. 
"""""'•"осмІооімо .... орnуо8ТНоооmоІооІдоуор.оlмооооІ nІом ~тоо.у іІо nо· 
•рІот..."коІІоnо••"-Іlм •У•><аnроо.,.".,,..оодо р..JіІо мІрІоохо•О><оомуок
оооооо""••,..••wуауоіо-оІро"""""•У•nіретоо,ао.оІодоцІ~••ІіІІnроuІ 
мцnІддорІUо_,._",.оІо>UОо-..оІfороn6о". 

Як ВКХО.:І,НТЬ 3 Прот<!КОЛіВ нарад, Ц~Нтр&.П.Ьоtа УЩ)ІО.аа бf.r&ТО ІUІо
П<>ТаЛВСІІWВ"rеріІUІВWІІМІІСТОріНКН.Ь)'ЛDDНСJІВКDЧЮІ&n!)ЛНсті&33&· 

П()VЩЄКИІІW/І!>СПіаhраЦ!jІ()С8І>іХЧЛЄНОК,)ІDіНШНХГJЮ><адІІНDК)'КаН&• 

ді. а :wкреwадовlдоІ<и><ІІІ.wчnкж!ио>чоrоррупоо.е.Каиадо>ю. 

В rrершшс р<>ІЦІ.х дущсю сторІющ буnк ста"tТІ АкастасІі Па.."ІІчен· 

кnннаитуаnьні,..,мн,зпрн8І>ду різккхпатрlnтІІЧІІІІХрІчІІІІЦЬ. По>JІаrа

nн Ій: ТеnфіпІІІІІІ.нців. МаріІІ Джу>~аrа.rупІІй, Рожа Др<:вкІІк·КnІІLІІь
СЬІ:.&. Сrепвніи Б)'(інюк, ~Іарі11 Рурки. Ewinia Поrорецька, Анает&сіІІ 

УкраІкець, Іааииа Пуцсоrтеnо. Параиа Калки. Роо.аn!ІІ Турус, Onьra 

ЗаІщь. Сrепакіи Савчук, MapU. Дунець. Маріа 3n.nO"I"YX& й Інші. Пnру
шувакопрnбnеwнІдеопоrічнО)-проrрахові.lсторІІчно-ліrературк!,.nрrа

,.;,..ц;~ні, суспіпьІІо-грn><адські, rоспnдарські ... 

ІІДДІ/1 ОУ!І У ltДЖАйІU І ltJS '· 
С..,....о>кіоодоnроu.о П.Іоро:мо, А. Сорооо, О.!Іордуоо, М. ЦІ>о..Т. Kowoo· 
а.ооjтоІІОоо), Г. Поооі"ГfІІ. А .• openo. І·кfІ JІЦ • А. 11роцt-о, Д.. Іnо-о., Н. 
По•о., А. ПучІо, А. Ку..-. А. 1 .......... А. llu.oкuoco ... l·ldi pu• С. TYP'IU. 

Е. r ...... ""ic~;,~:.J:;.,:;.~':·;;.;·.,:-~~·~ -~-ш~·~ ... 2~\ 1936 Р.) 

154 



Від ЖО8ТНІІ 193t\ року 3&/ІОЧаТКОааІІО ОКреМу pyGpwкy: "бІографі! 
CJI&QHHX жінок- 8И31!8~НИХ ухраJ:~ок" ол~ясаНАр& Лyt'080f'O. w ха
ріи..~и аІП"Ор в~даа оnіслв окремою ннижяооо. 

Наоео(І.nиІІQансонщ'Ірі.еІІь noen.aи.na ІUОеторІt<куРожаДревІ<Іuс· 
КоІІ&.JІW:МСа, ПСрсбрt.8ШІІ Jj реМІІЦ!ІО ПрІІ кіНцІ ЛІІІІИІ! 1937 року. ТОІ\і 
НОЖНОf'ОТИЖНІІІІОJІІІJІІІJІаСІІ СТОріІІІІа 3бf.r&TKM j р!3НО()tДІІНМ М&tер!ІІ· 
.~О>І.3АІС"Т)'LІІЬИОІОІІС~ДОВИЦСІОНа~·nі,ЗОІІ/)СМU>:Н ру(ірІІк.І.І<НСвІ· 
:rоанх nодІй, .:..обірннмн зра311"'" 3 обс•rу нащоt А ~ужоІІІІ-.сра.турІІ 
і нuв~~аАно ВІІХО.,.НJfІІ ІІОрадамн. ЦІ останні вІдноснпнt• не тіІІьн" 
до :•раІС"І"Іtкн rосnодарських nитань, an~ по осІІкнх "''''Т<.:ВІІХ проблем, 

на я~! зІІЄрнеІІі а формІ з.аnнту вІ.:\ читачок ре,u.к:rорна А&ІІ&.JІа дб&Алн-
110 обдумані вихов.ні ві.цп:овіді, 11np. про мішанІ nОІ\РужЖІІ. про феміні:uо 
!но.ц!онапІ:uо,можnивістьорrавіз.ацій.коІпрацІ.:ІЛІІМ&"rерlабаrа:rоWt
ню.. ро;J.нн І т. 11. ТодІ мроааджеко рубрику "'3 >кіно~оrо свІту". •иоІ 
нa3>ta3ГO;IO><npwйrUUІ&UNІ•цinolc:ropiккн.HeтL>t"""""Ho80мylllдa
xy·• сторІн"" редаrованl !'о"'""' Дреан11к н~жаn. _, каАкращих, ane :..;::=. чн А у Інших Р,'І,ВНнвх иаіІдеn.ск баІ""І:rо таІІJІХ, щоб ім ;~.ор;.. 

На Ж&JІЬ, ...U.,. Рожі Дреанвк з С&с1<81")'ІІУ а~мо81Іиана ТА двпь
wе pe;uoryaaн ... сторіннн. Прмое но• редакцІйна кon~rUI нама.rаєn.
с• Нвдвпі lnpfiMBТIO ВІІСОКНЙ piRH. c:rop!ІUCH. Ч&едО UC)' ROJI$1\МHCII 
Н«ІІіАорнrtІІ&пьнlАцІннісптті,ВІrеtупІкm.rrовІ АдаанішІімеttаа• 
tO[,fi!C:OJr.,..ЗU:tuo.Єaret<laC.moиtc,Cтenatrl.- Саечук, Е. І>а(Іак.Ан.и.а 
БІJІочІС&. Мар!а ~силекко. Анна ЗеJrена ,Анна Курил!а, а між вихн 
Clllro<i вІрші )Іар>"сі Кокд:~еліз Biинlnery. 

3айШJІа ,...ж з)І:!иа а ІІUвІ с-rорlнкн. ДІ<ІІ Z ІІЩ~f(ІПадІо 1939 року 
замість ДІ.ВНІоОІІІазJш "Відці.JІ ОУК ім. On•rн В.асара(і"' ужн:rо ''Жlио
чийВідці.JІ",9лиСТ()пада-'"3ж!ночоrос•Іту",ав!дІ0rрудн" 1941 
ро.;1· rоnроваджсно наз•у "Жіночнй СІіт'', що вже іІ я.тримаnас11 до 
ІСІ)ЩІІ. 
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3а ЦЄЙ час сrоріНІЦІ8КрНваЄТЬСJІ СаМІІІ<Н ДОПН~аШІ 'Праці Відді· 

ліn і""~"'""""" 'Іщ>щ ЦентралЬІюІ У«раан. Це була робра НІІrодв 11>'• 
3&ГfІ.ІІу'ІJІеІІетв&3&ІІраВ.ИТІІСВВВНJVТ<)&ЛІОваННіДОІІІІСіВДJІ8Пj>еСВ. 
Тут найбільше ВНІІВJІJІJІІІ с~ С<:'КретарнІІ 8ідцілів ОУК 

Все !'IUIB norpe& краще ІІОСТІШІІТІІ сторінну дуже вІдчувалаи. 
І "ЖІкочніі Світ" 'ДНЯ 5 ІІСj>еСІІJІ НН2 ]ЮКу :.аnовіда<: І crani "По
tр<6ІІО жІночоІсторіІІкІ!" пості/інуrІ ""'"'У кОЖІІОl'ОТПЖІІJІ 'різнород
ккwзwістоw.РєдвкціюноІІООфор>UІекого··ж;ночоrоСвіту"ІІеребр&п& 
Мар!я Джywara.ry.nяA, ТWІОВ8 Цеитрал~ноІ УJІ!)аВІ< ОУК. 

Від наступного ЧНІ'ІІВ вnроваджено но•ісn.- "Днт8чн/і Кутик", 
щоіІоrо"..іло іідаttІІІІОІ"'дз.rуввпвСвrенія С<rrНІІН. ЦеіісrаІІ розвит
ну окіночоІ сторікни ОУК в •·новому П Ілнху" 11о~н~чус ЖІІ ІШІі ІІОН· .. ІrІ' усі>Іа nро8ІІ&МК унраінськоrоза.гапьно-rро>І&J'СІ>коrо життя, не 
тіпь«нвКанаді.апсііn038.нею."ЖіночІІІІСвіт"стастрІІбуноюдля 
всноrо украІкськоrо жіноцтва, веде в11цію доІІО>ІОГІІ "КанадіАськоwу 
ч~гІЮноwу Хрєеmві", украінськнw DOJІKIUf у нвкап.іІісІ..кі/1 •рміІ оа мо
І"'"·""nатнозаступасідєюоб'сдканкв сялуrро><адrьно><ужІІТrі.rа· 
]JІІЧЄ llp<>!!Bf"yC ТІЮІ"'ІІІІJІ "Ке»оігету У11раікок Какцн". 11 ЗГОДОМ баrа· 
то ув&ПІ ІІРІІСВІІЧJІС дОП0><03і рідним ЗС><.Л~КІІJ< на СІJrІаІІІІі. Тод\ іі у 
'"ДнтІІЧОІІуКуn<нОаJ"ІІС::І~ІІ жпаВІІ І<ІІJ<ІІ8НіJІ Пі1КJІНЧВ>ІН "Дітн 

ДіТН\ІН8/UІНИКУ","ДітІІДіТНІО НВІШСВІІИу". 

8ІДДІІ1 ОУК У TOPOHn IJtl Р. ІСІnПННА ПОМІWІНА НА tтОРІНЦІ "ЖІ· 
НОЧОrО СІІТУ"' І СІЧНІІ"• r.t 

с,.....", > ,.; • ., Л. Kpмoonqo, І. С..•к•, Ст. rооч.., С. Пр<>~J.., М. Омксооо, 
О. З...цо, Л. Fомоммо, А. M•><oihOocooa, CтonJ. 1·d рц , А. r~.,.,.,o o, Ст. СО· 
fo-r, r. дтnо, М. llp<t ... o, М. Рош!"'""' Л. І'умокоо"' Ю. МуJІр&. К • ...,._.,.._ 
l·odl ,..,. стеn• • М. д.".оцо, О. КооуІ<, Ст. Хоху~о. Л. Чоо~оо._ А. Ч оіоІо, С. 
РоН~ М. ff1Ж.IO. J·ii ,..,. , О. Пуомw, А. См0110<""О. Є. C<o~ooowL А. К...,.,.._ 

• . lf'IIOO,II. ЖоооІр, П. )арас .... 



Зтоrочасуміжсnівробі:rннЦІІмижіІІочоІnорінr,11 сліJІ.нвnерtu()о 
кумkцізгада:rнсеш.ІоркууІ<раІкс~огожІко..:.rоруху,()лену:Кксі
леІ;СЬКу, що niCJU! nриІзду до Канци !!О цруrІ/1 свІ,·овііІ 8!Ані tта.ІІІ 
дomreyarи вніІінв 8СІІкіВІ<Т)'а.JІЬНі оем11. 

ЗnрІІходоккоВІІХnоселекцівnіс.п•друrоІсІІІтоwоІвііІннвпроаа
ІVО'.СJІО/ІсвІжіскпи ;uиредакдіІ""Жіко'ІОІ'ОСві"rу''. ~~~ прац>О."и: віА 
НМЯ року Яроелuа І ванчук, а at\ nолоnн11 1949 ро!()' - Каоервна 
Каr·;~иба..JІазор. В;д nоча.".у 1950 року ''ЖіночкіІ Світ"" 1 "Hoaoro 
lllг.аху"<:rаас..,оеrііІнкмжурк&nом·місJІчкином, що А ІІосівкход..,." 
RK орnои ""ОрnоІІі:u.ці; УкраіноІt Как&:ІН Ім. Ольrn &acapaiS'" - ~wкА 
Іо:rкнокиІіуІtрвінсьІtІtА жіночцІ\ журна.JІ у КанІ,Ц!. 

П"JІтІІ&дц.ят1о років жікочоІ nорікцн "Hoaoro Шп11ху" - це по
а&'КчнАвкладвіnоріюрозв!ІткууирвінськоfжІ"очоІ!Ірсск.щоПпо
ч~т"и ni<:nJІ nочину ІІатапіІ КоІSрннськоІ ( 1893. 189:1. :896) IU! такі вже 
мвкІ. JІкщо :.nодати тут пьвівську ··.мету"' 1 1008 І "Ран~rю Зорю"' 3 Ч і· 
l(.&f\o 1919 року. Зокрсха вн:JJrвчrro місце :u.Axa~ аона 11 розробленні 
іДЄІ)JІОrіІуО<раІнсJ.КоrожІночоrорухуна~ІуираІнськоrонацІонапІ· 
сти,коrо с!tІтоrnІІду, в цьому вl;щоwеІІІІІ трнІU<И)f uдбанна• на.шоІ 

жіночо!п)'(\JІіцкстнии~статт:ітаиихаІІТОрокикАнннВасараІSнзl933, 
Анастасі! ПІІJІНЧСИІ«>31935 року, ("Бороn.ба ІІІцІ<Ш&пЬИІІХ іJІ.еА І у
иреІнське ж_іноцnю Кака;~и"), Теофілі ІваrщІа ('"ЖІкоцт., А унрвін
Інс>кнАиац>І>н&nІзм",l935),Екі.nіІП~r;ькоt,("ВизаоnсинJІжінКJІ 
чи внзаолеин• кац>Т', 1937), Рожі ДреанJІК·:ІСовапьськоІ("Чнм прнско
римІ>внз..мсикJІ!,l937), 1ваннаПуценппо(""РопJІІСТІное .. щеунраfн· 
ськоІжІнкн •суспІnьио-nолітнчиІ>мужнтrі'", 1936).МаріfГулкА (""Саі
тощr/1 Іt<іночиІі рух І на~ис жІиоцтою··, 1936), Е. .МайкоаськоІ" ('"Добу
ва~мо наАціннlшнА скарб людини - ІоМЮ !!&цІГ'. 1936) 1 МарІ! РурІІК 
('"УкраІнсІ.Ж! жіноцтою взбрс>АніАборото.бІ"". 1937). :ІСожІІІSТЮ< uто
рок капнема ста.-оеІі бШьшс і не мі~цеtх усІх тут nерелічити. 

ЖІноча nорінна '1)рnоні:u.ціІ УкJІа.І!!І>к КанадІІ Ім. Onьnt Васа
роб'"у"'Но.,муШтrху'"доаrірокн вихІ>вуu.па ЧJІСІ<СТІОІ>рrІІІЬаціJ 
ваиrокоnатріотнчкомудусі,и&nаоеж.,нанеІСІl!.нАІІПl!н•ІІІІСвідо
ме ''краІнськежІиоцт.,s.по:оа рІІ/ІіВ ОУК. 8leтopit украІиськоІ жlІІ<>
•оіа3І>иреманаціІ>напіетв..."тпре<:ни.Амаmме .. наи.ІІІСіІнПоче<:не 
МІС ЦЄ. 
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"ЖІНDЧt111 !:ВІТ" - DРГдН D!:IK 
В січні 1950 рону ІUІІІ.щпо в світ перше 

чнсJІо "Жіночого Світу'', nершоrоііо;~кнок<r 
ro унраІнеькоrо жіночого журкапу в Канаді, 
а ка n~/1 час- теж і в ціпому cairi, бо "H&We 
ЖиnR", що вже дав11іше І\І)ук)'3&1Іоев в 3ДА, 
мало ще rазєтош/1 xap&t<rep І щойно пі3оdше 
перє><ікилоев на щоwІсичІщ/1 журкап. Вув це 
доситьсмІ.JJцвІІlіnочии,щоиаm.оrо~и
JІВСІІ"Орrакіз&цІиУираІкон І<.аиадиім.ОJ!ьrи 
Sасараб" і кс диво, щn знаіІшлІІСJІ nесимісти 
і проnовідувадк /!ому НС>ІКН)'ЧНЙ та ІЦе 
іішвІЩКИ/!кінМІ.ь. 

Час покам.в, що пророки <Жоро:;шосrижноІ С>Іертu "JКІночоrо С:вІ

ту''помилІUІкск.ВіннетіпьІІJІскоровирlс:оосооіхпочатків,месІоО

rодк!34ооювавообІnрнхильикніауціломусвІті,каекnЬ>Іих~іт•під
стаа..х і роз.виваєтьев щораз нРf!ще. Коди церед хількома роками тре. 

баGу.nозцобуватІІАоwуім'JІ,топіАсучr.сиуnорунаrлеЗ><икненІUІ")Ю

моч<.;rоСвіту"3украІ>.ськоrоп~воrоrори30н-rубс>JJоочеа~чуІІіІб 

широкіколвАоrовірних~дn.патющьІчnачои. 

Пр11чина усnіхJ•"Жікочоrо Світу" де>ккn. у /'іоrодо8І'ОJІ:іткій со

дідкіА nідrотові З боку "ОрN.кізаці! Укра!нок К&надн Ім. ОJІJ.ГІІ Баса

раб". Ваrу цруко ... ноrо моав орN.мізаціАкіА робо'rі ОУК розуміла 
Д)'~:е добре і зараз nІм" .,...,реки,. Центр&JІькоІ Ynp&n домовІtJІао" 
а··ноенмШл,.хом"усnрааіокремоІ~ВО<:історіІD<нв-.ому'І.ВООІІИсі. 

В тuА ~цосіб ОрN.t<іицІ.а дІсr&ла '!)ІІІбу,.у, 3 икоІ моrла промоІІЛІІТВ ке 
'Ііп~кн до ~.,ro 'UІЄКСТІІ&, ane А до широ><их км ук(ЧІtкськоrо жіиоц
та в Ка"адІ. За n'ІІ~надц.~rt~о років сторінки ОУК у "НоІЮ>Іу lllnкxy", 

що осnннімк ~асами лрнАн.оrла назву "ЖіночкА С.Іт", чпе,..,..., А nрн

хкло.нuнн прквнклк до c.,ro орN.ку і к=н Центра.11ька Упр&JІ& ОУК 

зр;.>ІІ;иrа но.,рі~нІІ/і дарунок ухраінсьним жінка>~, кипустнаши "Жі

ноч>dІ C.i:r'' у ВJІвсинх ІЩІ.ТU:, "" ~епурно оформ.л~инВ самОС'rіІнuА 
мІскчикн- це ІІ>ке небулоексnерНІІентомІ ~ерезте "ЖіночкА СІІіт'' 
не ставІІв перших • .,,,. крокіІІ у порожне~і: ІІін .w.ав уже за собою да
ОJUД0рrвніпціІ і міr раху .. :rи нвдовопі вмике, "" н• по~вток, ЧІІСJІО 
с.,І><nрн:rнпьuнніІІ.ПраІІД8., nочатнкнебулндеrкі,бu"нежділодеr
ко зачuивстьса! SaN.тo nр&ці ВКЛ8.ДСІІО і""' сторани Центр~.nьІІоІ 
Управи ОУК, І від реДІІк.ціі, і від rурту першц ент:r.Uистичнн:r nрн· 
ХІІЛЬННЦІо "Жіночоrо Світу", :u.кк наш журн1.n цобуа собі теперішнє 
с-.:.ємІсце в ухр&ІtrеькіА суспіrІьнОС'rіІ вухраінському жіночому pycl. 
'Гре(іабудов'•:u.тн кінці вфінансовихтруАJІОЩ&Х,ІJ!!"N.ІІІІ'ТV&Невіру. 
шохильцемзакрадапас" веерци, пробоєм ітсрпеливІ~'nОд&матя б&А
_цужнІсть,здобу-.тuчнтачок. ЦепраЦІІ,щоцчерпу<:нср.,.,Авиена
жує сиnи, 1.ne .,нвдає зад<>ІІОЛСнн,., 3 неІ росте вір& в перемогу І кІ
кещ.-кіицІв.,иаму<:іrІавІІ,ІІ&тидобрІо.,чІ, 
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Головкою причиною. •оІ<у no••• аююдкm "Жіи<>'<иА Саіт", буnо 
~.що QJ1.11& ~ріика а "Но-у ІlіІІІІ>;у" иа два mжні- не ансnuл.~ 
длх ОрnнЬацlІ. ОрІ"UІі3аціАкі nотреби вк>ІаrаJІк, щоб прииаА>Іиі pu 
на ТІtЖ.о.tиь ~нки ОУК >ІоrпІІ знаАтп а ''Ноао><у JllJiaxy" ело-о вІА 
Цt!ІТJ)ВП•"оІУправк. порапн і ак&:ІіІІJUІ ЩОJІ.оорганізаціііноІnраці, по
тріf"і іі цІІtJІІd Д.ІІІІ ІІІІХ lкuІllІІфорІ<ацІі. "Новніі lliiiJІX" ке аІд>ю....:а
св nІТІ< на~устріч 11awlA ОргакізацІі І ~rіАниіі буа aiw}'C"І"Iml біпьше 
>Іі<:ЦІІ В~. ОJ(НВЧt а ~a'ІQJ<y ~ ТИ>І П<>СТSВВ1111 ДОда"П<ОВ[ ІЮшm, ЩО іх 
>Іу<:іJІа б nокриватп Орrанізаці•. І це стало llt3noccpe;~.~<l.oo то ... ко>І до 
М]Н':•lнк "Жіночоrо с.іту" :ю сторінки 11 "ТІо80І<у llillaxy" иІІ еа..о
ст:~nиіі І<іеІІчІІкн. Пlдгоrова дотоrо aenae• """""" НН9 року І s но
ан.,роНОІ< ІООО аІІпущсновжеІІсрwечіІСЛо"ЖІночоrос.іту". 
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3 рuоенн Центрмьноі Управк ОУК ст110рено ред~кцІЙІІУ 1<0.11eri>o, 
в",·оІ сКJІа,ц &ХО;ІІUZи Анна Вах. д·р Ніна Сиик..:ька. Map!JI Marepa 
І Кчтсрнна Какдиба-Л азор. anc фантичмою редант.:орною бу .nа ЦІІ остан
НR, що вже аід кіпЬІІО>< міСJІцІа &е.ІІа сторінку 0УК у ''НОІІ<>Му lUmur;y''. 
Локuа.nОСJІ, щотруАК<>ОдІІій ОС<Ібі вестн ре,цанцію А а,цніністраціJОп 
ще !і kІ;І"О~ВС ПОJІаrоджуІІ&ТН біжу'Іу J<аНЦМJІрійку працю 8 Цсн
Тр:t·:JоНіЙ Управі ОУК. тому до ре,цо.rу~~анна журмаnу :u.прошсно д·р 
Нону СнкJІ..СJоНу, JІК pc.:ut.кropкy, Jtкi/1 Катерина Лазор помаrапа, кнІ
М&JОЧІІЄJІпсреважноадмікістра.ціАІІОК> сторіккою "ЖінО'І(ІNІ СаІту''. 

В ЖОJІТкі 1950 року д-р Ніна СинRІІСька nepelnna до Торонто, Р"даК
цІ~ч; обок'кзкн знову.".",. на Катерику Лазор. Від каІткк 111:11 року 
аж РО сьогодні веде ремкцію аІІТОрка ц"" рJІ,ф<!в 1 ТЮ<, що чІІС.ІІО шо
сте, :І&чср.сиь 1951 роиу, npиcuчcнcn&lf'JtТi Rat&J>Ii Кобрннс..,.оJ, зре-
1\U)"ІІ&JІан-р Ірена КІrНІU. Н&д3ІUІЧаАко&8ЖКООАніА особі ре».І'у88ТН 
журим, !tJЮВ&ДІІТи його а,цніІІістр&Цію, вестн асю ре;І&КЦіІІну t цоd
иістра.ціАку псрепнску,... ще А д!Ь.тк про ексnеАКціJО. Зacporanu• ка 
те yNra ІІЖС 11 першому ІвітІ "Жіио•ого Світу" на КраІіовіt Конфе
рекІtіІ ОУК в rрудкІ 1950 року, в JІкому тодІшнJІ ред»Кrорка. Катсрк
каЛазор,підкресдю,.....а, що кІко.nнодквоообв"Ке астакідобрерtІІІ.
гуватижуркапу, в nри томувестнйогоцоdІ<істрац!ю. 

ЛсршJ редакторки, Катсрнна Каидн(Іо.-Лазор І д-g Ніна СикJІва.ка, 
ПОІО/ІМКДобріОСНОВІІПі,цро3ВІІТОКЖурНLІІ)'іМСНі,JІІrіхніІі.ІІаС.ІІідюr• 
ці, ;о;овепОСJІ 11 пізніших роках продовжуNти :u.пО';Вткоиаиу працю 
втомужІІВПJUІМІ,прнтомунu~ас.-JІ,на<:кІпь""""""JІ"""""'."" 
ро3101рн "Жі11очоrо Свіrу", ВНОСІІТИ rум: """"Абіяьше- рі3.норо,ІІИОСТ\t, 
ЯкІбнебудІІ реданц!АнІ3дібкост'іІіжурнапісmqкий:rІІСТ&ОJІИІсJосо
(Ін-~ k>ІІа 11е бararo вдіс, акщо не матиме добр•tt cni"JJI(iinuщl., 
:І&ЦінаІІ.ІІеКНХ*УРКLJІОМ,3І.МИJІ)'ІІ&ІІНХ)'ТОNІродаПр.оціІ\О8іJІІІ"ІІХ6а
ЖА>І uм помщти журнаnовІ, постаанти Aoro ". внwкиА р!.е10о І s'сд
нат йому w~ те пирхиІІьиикіІІ. &y.no ЩІ.СТJUІ "Жіноqоrо СаІту", що 

"' 



аіяхуnсоцо6у•t:Обіnо..,..ие•ІІtло:ІJІа.еиктu:еnІІJ(Ю6ІТІІmn.іеnі&
робіnшкіа,•.,нобі.п:ьш.алоsко .. и .... рокоміможеА&ЛьІШ!3бІло.ш&
по.;лб,•кб,.бу.u.можпи~nошириТІІо6'ем•уриа.1у.Бе.:Іеер:tе••оі" 
nрrnrwшЮС'ПІАн.nрав;:urцікноJ.:~оnомоІ'JІnохсnіврсбітищ~рt.:ІВкW. 
11<.'{10е'ІИNОГJ18б)'ІІОр8.'ПІС8"10С80ім3а~КНІ<Мі-ІІОJІ•НМТ11 ..... 01'11 
еооІхчктв..ок,&ТІкдоеаі;І.sканн•,пкеwоени~ккІІхистіJКУРІІUі
сnчниА ....,... .... uІИроІ<оJ ро:tВкк сnІвробіnrик!в "ЖІно•оrо СІОту" 
еnі:І!ьинмк•усІІJІІUІ>tИ3Аоrоре.uІ<ТОркОJОnІдиали•урн&JІ.:ІОтакоп> 
ета11у, що с..,rо,_ю "Орn.нІзацU. УкраІнок Как~ІІJІ Ім. Ол""' Баираб" 
ІЮІк•:~о~.~~исатІІАоrовбі.п:JІисісІОсl";.n•ІІОСТИІ<Ко;хнуsкраutих по
зкцііІ. 

І! nершучергуТрСІІа3гадатн тут піоиерху украr,.ськоrо ,..Ь,очоrо 
рух)- А 3-аtлужеку громадсь.ку діІо:чку, СЛ. 11. ()лену КІІсІлеоо:ьху, ЩО 
ду>k~ часто ділилася своІкн дУNКа>ІІІ з и&шкми чІrТІчкаиІІ на сторіІІ
ІШ<"ЖіиочоrоСаіту".Ада.JІісооДІІдоход>оn.цІлніІрІQ.вІдоккхауир&
!ко ~ііі rрокадеькостJ прізвищ. добре знаних ЧІfТ&Чк&N кашоrо JКУРКа• 
пу. По)ІІ.емоІ.:осьтуrаuбучному ПОРІ<JV<У: 

АНТ(ІкОеич К..rер11на, проф. Бачинський Леоні,]І, nроф. БіJ<ецькиіі 
Лео!<Ід, м·р Вод>Іарук І .• БоІІ>Іарчук 1., Брюrун Ле<:•, Га.•рІUІJОК-Чар
нкІ'І l'anJI, д·р І'рицаА Остаn, Діма, Душенко т ...... на, Залізн•к ()лека, 
Зе.і<ьсо.ка І8анна, Карnом І'аnкна, 1 .... Качор AIIJI.PIA, м-р КнlІw Jрец 
Ко:!<а>І ЛJдlJI, Коwкць Тетnа. д·р Лащенко І'&nиІІ&, ><·р Лемішка Со
фі•. ЛктуринсьІІа ОІІсвна, МаИІІРНК& ганна, Марко-Кекnе Віра, д·р 
МВІ!"НКО ПLILIIO, &Іаценко Стешwі•, іиж. Mнx&neur• Ніна, Модркць.ка 
(8<-ргун) Василнна, І!Сн&,!І.ІСеанч Лі,цік, д·Р Парфанавич Софt.. м-р Пе
nен~"Lка Ірина, д·р Рудницька Марина, д·Р Руд.ІШц•ккіі ЯросnаJІ, Сn.
хоІІА СвдокіJІ, ін•. •'1>· Тамцюра Яків, Трофимоес•ка Олена, Храмк
ва Лес•. Чориобр1!8Сцh Імкна (nееа.1І;онім) , ЯккІоо:hІСІ. ЄвrекІ.аІ 6&
ra.....&raтo Інwкх. що СІІОІ><н працн>t.ІІ nрн•кнJUІне• до :обаrаченна 
амісту нaworo журкаnу і за що r.. серде-tна помка від "ЖІно•оrо Сві
ту'' І аІ,д "ОрrаніпціJУкраІкок Канади І.и.. Onw-к Басараб". 

Журн&JІ "ЖІночкА Саіт" Dос:т&JІ.ІІJІ CQ(\1 :sa niJ<• иацІоІІ&JІьне JІКХо
мнк• іі rрокuс•кеосІІІдомпеннJІ уираІнеькоrо >КіІІОЦТN, а • да.~~ьщу 
чер•у - !нфор><аціJо 3 усі>: ІtіпІІнок. що мо•уn. цІкu:uтн уираІнську 
И(\,.ку. ВІдnоJІІдно до тоrо І!& сторінкu "ЖІио•оrо Свhу'' друкуа· 
ІІІІ~ .. ЄТІ'ІТіна7еМК8.ІUІ:ОВНі,ну3ІЬТ)'рко-ос:аітнJ,Jсторп•ні,JІ~турнl, 
орrакіu.цііін!Аекономічкі.Не3Лебу>~а.sаступJІенаАро;s...-о•~""
ка.Заціuаз~енн• JІІІКJІІІІ<&JІаД)ІСК~t., :І&ІІОЧ&ТКОJІ&На ЄТІfТІІМRіІІЖ. 
Ан,цріJІКа..оракатtми "Е><ономІ•ка ріurопрааиісп.жІнк•І поІІІ.Jq,нкіІ 
уn-.донроДІІнн"-.."МіеІ•уираІнсо.коІмІтеріка:оІ!МЛІ<JtQ.WОІ'ОКО8Q.. 
ro посе.~~~н,..•·. В цнк.ІІJІх аіоrрафІчккх довІдон n. н. "НІШІ еу,..С111Щі~ 
І "НІШІ спhІробітниці" •иведе.11о на сторінкu "ЖІно.ого Саіту'' nо
ста~І-а'І..І!ІПукроо.ІІЮІС,rрокJІ.1І.с.....,.,цік•ок,ІІхнІ:а&е.~~)'J'ІІАІtІ<ка
woicy<:nlnІo!IQC:1'8. 

ВЬсамоrо nочатку ІІJІее.'Іено І •урнаnІ вІдцІ;І АІІ• дІтеіі nід." ..... 
.,.... "д.'тячкіі Сві.-". nодамВСJІ тут І~~тереснкІі ма-.еріJІЛ ДПJІ дітеіі 
у вндІnистіввІдредаІІТ<Jркк,оnовІдакнJІ,ІСІ.30ЧКJІ А sІршнкк. В ЦW>му 
Jllд;l.!nl иаіібіп.ьше ..",.JІЛІUІноебе иащ! мо.ощцІаІІТDркк-Лее• Брк:о
rун!ЛесаХрамк•. 
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Ж1НОЧН1'\ 

• \\0'1\Л:VS WORLD 

PIDI otil'<lpnuo "Жіоо~•~n СоІтr'. І .-.рі > npooo ро~..,. - lon""• 1•-Р••· 
оо. """"Т • ІІіоо - Мкро•• 71•••.,..••••· • npooo - '"""""-ро І•-· 

Kplw різних статт-ей А заrмьноrо :»Іісту "о лініJ цІ.пеА "Жіноою
гоСвіту''3&8еІІ<'ІІОІІНЬ<І.ІСуnостіАніаідцІливде>~кихціК&"'"''корве. 
ІІІС</VІn жіноцтва дinnrкu:. Дoc:в(ltnoм.uu, що кожен ТU<Віі відцІ;І 
3111\ЙЩОR Собі ПрІІХWІЬІІИЦЬ і ПКІІЬІІІІХ qвта~ОК. СюАН ІІ8JІежвn. впр. 
"ІІуrнн" JІІО(!Іf"І"ЄJІ.Ів нвіrів І rоро;\Квцr&&. Псршвіі а """ 8eAf! проф. Ле-
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оиІд Вачинс~КІІЙ, ДJ>yntA- іКІІСенер-аrроно .. Якіа ТанЦХ>рL Від 191\2 
року ЄвІ'І!ніJІ Яннівс~ка ПJ>ОІІ&ДІП'h аіддіп "За красу й .. мGДІаn.", А&
ІОЧІІ ІІра!<ТJІЧНі ПОр&АІО А фахові вкuіВКJІ В кое><еntчніЙ І rі11снІ .... Ій 
діпанн.u. В ро3-дІлІ ··ваша ДІПJІкІ" цінкІ поради ...атер'а• у cnpuax 
ВWІ:~МНІUІ txкiJ< дітей ПОАМ •-р Соф\а Ле•Ішка. Баrат-о радОСD ЧИ· 
n.чІ'ам "'Жіно'ІОrо Світу" сnра&ІІJІІС аіддіп "УкраІн.ськr. Вишивка", де 
І811киа3е.>Іьс....арксусііопнсусук~ськіВІІІІШ8КJІSрІ:!кu:хUСТІІн 
УкраІнквусі.JІІІкиІІ Іх аи.цu: І tпoeollu: викорвс:таннІІ. Цей aJдp;ln N>
поВhJОєn.еІІ ет&ттІІми Катерини Антонович, знuЦjІ yиpal"нo:wroro •и· 
етецтu, ка тему украіиськоІ КІ\)ОАИОІ ношІ. Пр&ІmІЧНН" цІплам жі
НОЧ...-оІ"ОСПОА&рст8&МУЖ'""СТОрІикаsкуховарсь.итUfИПОр&АІ.І(Н. 

Іифорка.ціІ з орТ'8иі38ційноrо житrа ОУК по~ рсr')'ЗІІІрко 
вко:киомучимі.ВоинІІакm.переrпцорТ'8нІ:!аційноІ,куЗІьтуриоіІсу· 
сnІm.ноІттраціуираІнськоrожіноцrвв, :оrуртоввкоrо&РJІАLХОУК.д>tа 
тіdс&моІ цілі епужкn. OJ<pelll сторінка "УкраІнськоrо Зопотоrо Хре
....,. .. І 3дА. що аедетьса а "ЖІночому Cairi" від 1~ року. 

д.n.. жіночоІ •мояІ, кароджено! " КамІІдІ й 3д.А, ЗІJІО'І&Т!ІОВВИО 
вІд1954рокуеторіккуангЗІіА""кооо•овою,ве.1ІеПГ&.п:ІІГварНJUОК· 
Ч•рикІ. 

3uсі-n<ИJ<поАІІІмчнособ&м уира!н.,.,коrо націо11&31ЬноІ"О ,.....,. 
прттс ..... екі булионремІ чкма "Жіиочоrо СвІту''. Вже буn• sт-а.цка про 
ff, ЩОДІUТІІШІІІу&аКНІІ 100-рІЧЧІІЗ]UІІІ ИІІродки ООИОЮJТОЖННцІ уира

іНС..І<ОІ"ОЖіКОЧОТОр)'ХУ, Ната.t~~і КобрІІнСІ.КО'І, ""nущено а червн\1951 
ро><у спеціа.nьие чнмо "ЖJиочоrо Cairy" за реА&юUСКІ Ірени Кинш, 
мзІ(Ірано(І&n.rоціка.оrоііuртІсноrоsІеторнчиоrоАІnІОС1раЦІtво
rо б<:Іtу •атеріІІлу з ЖІТТТ"ІІ nнс..,.снкиці. Тоrо иt ca>toro рожу а мІсJЩі 
.е~чо-сні відмічено оиретоН>< чнмо.о: 60-рІчЧІІ уираІисьКХJ: пос:еnенцІа 
у К.U.a.td. Тах! ж сакІчІІСJІ& nрис".чеио 0...031 Кобнл~нськІ.й у десrrн
nІттІІПtмерm,ОnекІКисU.свсJ.кіА зиаrодв П85-JІІnт"ОірІчннцІ каро-
АJІИ, 70-річчІІ украІиськоrожІночоrоруху, АкастасІІПаІUТІtЧеико, nер-
шІй ГмоІІі Центра.пькоІ УттрАQ ОУК, пісnа П с•ерnт. 

ВажкІшІ подіІJІацІона.nьиоrо, суспІпьJІо-rротад<:ьІ<оrо А оргакІза
ціііноrо житr• вІд>оІчуВВІІнеJІ в '"Жіиочо•уСІІті" tm'ціа>п.нкхн ""'" 
пмк•rоnо .... еті,АСОраnоучааn.украІись.w.жlноцnо,абозкаЧ<!нІ<ІІ 
ІІІUVСМLІІОд;І8ЖіИСЩТІІІ.ООо6J\ІІІИЙ\итерtо:.. 

Кожеи, Х"ІО ч~ "ЖJноч~іі Сні~", АУІІВС nерш ycr,.oro про iioro 
мШ-r Пере.цтт.патннці і ЧІІТ&'lІt.ІТ иенше,накm.проАоrофіиансоІІіnІд
СТІ8И І~нуввнІІ&, про всі ті зу<:ИJUІІІ "0рТ'8ніs&ЦІ1 УІ<раlиок Канади \.11:. 
0...Ь:"ІІБІ.сараб"wu..-rрвмаи>Ut АJЮ3бУАОВІІсk>гожурна.пу.ДоІоrо 
8ІІ)UТІІаІікІІ приступнпа ОУК Oe:!J жадних маff{ИІUІЬ>ІИ:І< зкобі8, тіпьют 
з 81~'010 8 re, що ТІUtІІЙ мІсвчинк украІисо.~~ому жіИОІ{tІІу АQКОиче ІЮ
трl'!ІІкіІто>І}'ІІОИО"усun.нн"заці""витнсвІ.ІtІПевио(Іу_цеііогоnІд
три..у.аm.Зокре•а&еJІикіна,ціІnоІUІІ.JІ81ІІІСИfІ&~ічкуАQпомоrу 
~lnl.a ОУК і Jl(l'renepiwнlx mтлькттх чиn.чок сторінки ОУК у "Ноао
•У пш.жу'". поза ...... І Ц~нтр&пь.иа Управа l перша реА&Кціhа 11031&
ria і ycl пізніmІ ре~ркн мІUТи на yaul заінтересувати "ЖJно.._. 
СаІтом"неТU.ьки~АськеунраІfІСJ.Кежіноn;rІІО,nаrре6о.w.ІІWrо 
він у nершу чергу має мужнта, 801111 хоrіли Д&ТІІ украІиеькІі .-18цІ 
:r&IUIЙ Ж)'РНU, ЩО цікаВІІІІ (Ін !(і ЦО&О.ІІИВ, )Іе б ІІОІМ. 1!UI ЖІUІ&, 8 юdй 
хро:М ..,. на ккоІ<у контииеиті. В значиііі •ірі це в&м УА&ЛОСJТ - "ЖJ-
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ІІ0'"111СІІІт''а(дразуцобуееобісн>шаті!uquтаqокіІІрихкпьuуоціи
иу хритики, в це nочало •іАбкваn<С"; нв пєрешко....,., що поаіп~ио 
алеn<>С'rіЙІІОЗроста.r!ІІ,ДОЗростучІfСЛ&ПЄрІ!дn;!ІТН'ЩЬnрІІЧІІНИІІІІСИ 
иа.о:аиі!:... nрнЩІнанUJІ иовuх nередматннць. Таких ~амnанііі до кіи· 
ци 1\ІМ року •іАбут<І дві- в n~ршій з иих визна•ш.писІІ: МаріІІ Дунець 
а Торонто, Т. Пі,цзахець.ка з Содбурu А Є. Пркбитківс""а 3 3аІІіАн..:>І'<І 
То!Х'ІП'О, а в другій- Анастасі,. Памнченио з Саскатуиу, Голоана 
Уп~оtва "УкраІнськоІ'<І Зол<m>І'<І Xpe<:ra" в ЗДА І )t. Лисаи з Л11нс 
уФ[І&НціІ. 

Одначесахихпсредnдатзамало~асамовкетачальиосткжурІІІ•· 
1f'l· ПО'І'рібно буnо шухатп додаnоuих споообІа, щоtі :...певиити йому 
трІІвхіфінансовІпіАваnиии. 

Вті.йціпіпрuнаІ'<ІдіРіцuнвхІВеnннодннх nобажаньвИД&&ано 
З&ІUІІІІІІІДОЧИТ.ЧОК"ЖінОЧОІ'ОС&trу"З"І'Х>J<&ННІІМСКJІВДІТІІд;ІІІІІІ>О-
1'(1 nожертак иа "н()JІ:яду" і на "n"санну", При різн"" 11&1'0!11\Х орrа
ІІімnІйНШ< піяпрн~м.,... чи особистих І роднииих nр·•йниn. иерееодн
nисn3біркнн.аnресовнйфонд"ЖіночоrоСІІіту" і це-...ж буnо nоваж
нею ІІ!мержкою дп" нього. 

Наіібільшу допомогу "Жіиочому Світові" JІ&Лн два Aom пресоні 
нo!m'e'nl. Учасниці·змагункк атихконте<:Т'ахJІ()кла.unн неймов.іриих 
зуса.~ь, щоб цобут;< фокдн на ЙОІ'<І тр11пке :...безnсчсн•"'· І це мусіло 
даТІІ ао! касnіАкн. А nри тому- що дуже важnиве - при наrоІ\і та

котоІWІькамІсачкоІ'<ІконтесtуаціпІйКанадійш.nаІ'(ІJІОСнаnроnа
га~а-~кnима дn/І "Ж\110"101'0 Світу'', бо >:ожинА жертІЮ!ІІ\&ець, ко
ж~>: У"!&скк>: усіх тих без•шсленннх біпьших чи менш:ІХ імпре~ і nркй
к,..... а прпбуткоІ< иа "Жіночий Саіт" noнeiiOJii мусів ~кайом~rmси 
аІ<ІЗІЮюжуркалу,щооббкваnас"обйоrовуп,зйоrоціnлиwкІnрн 
ТО:.І)' зорrакіаацісю, що ЙоІ'(І внда<:. Хоч аnлкатакоірекn~І<ІІ трудно 
Пеj;С:>&"Ув&ТИН&Д()JІ:ІІрІІ,І>СеЖТІККИ&да./ІЬШУІ<СТ)'"&СІЮК&КС>І&ЛЄ 

М.Ш•-•f3&!<·Тороnо)Т. ПІ»амоЦ>ujСоаtтрм) r . и .. ,.,. • .., (Тороnо) 
"АРтn-......,•" "upe•o ... • "ao pw.o.......,a" 
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Т. ГроІ(Зо><.Торо .. оj К.llтw.Jp(IL""Ь.orj 
"коромоа" "aPJn ....... o" 

В neptuOІ<y контееrі 1952 р. """'"" учаеn.: Т. ПJ~цІ<tцька, (Сод· 
буt>І!), ганна Мазуренко (Торонто). М. Шепюк (3J.:>;Іднс Торонто), 
А. Олuоа (rемНJІТ()н), О. Д>ІІІ"t"))іІІ (Вкмоор). М. Шарни (Бакку~~ер). 
Ана."...,ік Турецька (Ош.ава), АнастасІІІ Шеремета (ВJ,.нІпсr). Я. Жс
ре(і(>Іш<а (СаскатунІ, 0. Семенюк (КірІ<JІеІІЛ ЛеАн), Анна reмr"a.!>o 
(~!~..трем). О. ІІнноnаАчук (Форт ВІ.JІікк), КсІ:'ІІІІ Х&>І (Ст. БонифасІ 
ІО.Са.І!&>Іанчун (Балд"Ор). Перемогл•атоку но~m.ч:тіТ. flІд3uоець
казСодбури,цобуаuщ•н..омукісцс норолсІЮІ, І'&і<наМuуренно 
s Тuронто заІінJІJІа місце першо!. • М. Шеnюк s З&хІднr.оrо Торонто
друто!ННJІЖНН. 

ІЦе бІ.JІьшнм усnіхом увін~аІІСJІ друrиА нонmет "ЖІно~ото с.Іту'' 
& 19:\5 р .. HOJIH :UO&I"I.nOU IICC"Th НОН"r<!СТ8.ІП"()К: ТСТ"Н& rpali (ЗІОхідІІС 
То]ЮІП"()). А. МнщіА !Торонто). К. Кушнір (ВІІ'нІ...,..). Мар!" Баніт 

(МонтреалІ. А. Кра..ець (Ге>~нптон). Анна К)'3н~ (Ст. Кетrринс), Гала 

Ше:то..еька (Ошава). Єва ПерІr (Форт ВіпІ!о>І). М. ЗаrІрун (РуаІ') 
І ()лІd"ІІ. Гладун (Ед>ІоІП"()К). Корону HOfiOJICaof 11 цh'»Іу НО~ ЦО. 
бу nа ,..,. .... rpaA s Західн..оrо ТороІП"(), бUІ" нет :sac!Jin А. Ми щІ А~ То
ро><m.лнперш.а. і К. КушнірзВінІlіnеrу, акдруrаннажма. 

Вс:і НОІП"ССТ&ІІТІСН ІІІІСТ}'n&.ІІІІJІКП(ІедетаІІКНцІТН>: Вім!JІІІ0УJ(,де 
80ІІІІбуnн'ІlІtНК&>ІкіІЮІаnерс>Іоrаnрнн...:пачесn.неті>ІЬКJІЬ<еа

""" Ue "ПІКОнt і .'І<mІ~НИ>І ЩЦіп&>І ОУК. 'ГІ.КJUІ епособо>І ... ІІже -
'ІlІtНО:Т.О0У!(аКаналJтак ~НіН&КІІІСЩ»ІКJІ&,ІІІJІоtІІІЮПр«оІІИХ НОН• 
тtе"Т'І. що 11 сумі д&JІод,уже ІІеJІнку niдwory "'ЖІно~ому С8ітоаІ". Н&Іі· 
КV"ЩИ>І І\Ока.:ІОІ< !"01"0 с наКJІад "ЖІночоrо С:аІту". що s 700 пр ... ірнн· 
І<і• }'1001, :Ібіп:ьшнІІСІІ аа 2.000 >Ііс,.~нов 100/1 ]Юці. 

Коnи >Ін Ь«! nри андаани~іІІ .ціаnьнос:ті ОУК, тn •vro srадатк. 
що крі>І '"Жіночого емту'' Центральма Ynpa• ОУК ,..".до-•асу ІІІІПУ· 
СКJІJІ8.різні ккнжечкндл" nотреб СІЮйого чnснсnа, 'також пркзна· 
~ені А дл• украІксІ>JІнх ldтtA. Скоро nlcn" ~801"(1 :sаІснум.кка Цек· 
тра•,ьна Уnрава. 1111дала драму Олекс&КJІJ)& ЛуrоІЮго 11. н. Ольrа Ва· 
саrаб, щоб ушанува.ти свою патропну А cnonymtj1ІІ3.vвam ТІ ПОСТІ.,. 

~uІирокнхко.nукраІисьногожікоцтвааІ\.іІ.ІІадІ.К!JІькароЮ•ца: 
др;о.wаІІІШІащ.сценах>ІаА>ІU!ІІСіхмІсцс80СТ'І:І\КанадІІ. 
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Всл!JІS.ТІІ)І81ІДІ.ИО3таJСОJОС&ІІІОІО IЩf'OJOдpiUfy "Віра Вабскко", 
акоІ аІТОра.мк буnи О. ЛуrоииА І д·Р т. К. Пами~""ко. ЦІІ драха NЖ 
баnrорnІвакtп.мІUІасJІиаукраІиСІокuхсцсиu уК::кад!А кмеж.а
nа 110 постіАиоrо pencp1"yapy драwа.тичних І")'р1"1<Іа УНО А БО. 

З ІІІШИХ аидакь ''Орrакь.ціІ УкраІиок Какt.дІІ lм. Onhrн S..:.~" 
>ІО>оша 31'8А&ТИ ще "Мати страдІІКЦ>ІІ" МаріЙЮІ ПідrіРJІИКИ, "На :ЮВ 
КІм.а" Олега Ждановича, де оnису~ віІІ діІІІІьиі<:rЬ ()леІІи Тепіrн а Кк· 
саі1941-1942роиІаіПгероАськусwер1"ь.оnоаІда.ннаОлекнЗии'Іd
"0і п. и. "ЗопОТІІА nОtічон 3 ronoдиoro Харкова" і "}ІjІховнА nOp1")>1!!" 
O.~tl"ll Ко6І<ІІІІИСhКОГ' д-ра. JOpiJr МуJІІtКа-Луцкка 8 ]1(!ollln<11iтra смер
ТИ nнсЬ>ІсІІиицІ, • n.нож "УкраІиСІокк/1 кародкІІА омr'' пера Катерник 
Антnновкч. Обк.цві осn.ииі nраці друну8&.ІІНСІІ частинко в "Ж. С.". 

Копи .цруrа свіrова ІІійиа ncpep8&.11a. u'ІІ:um 3 Євроnою І приnи· 

"""" nосn.чаика украІиських НИІt>ІСОК 3 рІ,дикх 3е>ІЄJІЬ, Цеитр&~~ьиа 
Уnр:Іа nосnІшила видаТИ кLпька книжечок А!І8 дітей, щоб ЗИІ'*дКТ'І 
ІІСН)"ЧОМу бре.І<Ові ІІиtИЧоf літератури. J3ІІ,ЦІJІО rоді І<КИЖЄЧU "Ккрu-
110 Кожеw'аІІИ'', "Боrдакчик-Пусrукчин", "Ксена іІ\в&кадцІmо міса
ц!п", "Козак ваАда"'. Cьoro;uoi ці нннже«кн роs!Ашписа повкІсnо і це 

кайкращикса!доцnом,акд,у>кеnОt"рІбиобуnоЬ.-ти. 
ЦеІ КОр>ОТІ(ІІ:ЙОГn"д&І\ДUКИ'<ОідіМЬНОСТКПР<»ІО8Неt'О І"ОворІІТЬ, 

с>d."Іьки yant npнcu'l)'8&./la ІІІ "Орrак!зац!ІІ УкраІиок КакадІІ Ім. О.m.
rивасараб'', 

Ро3будоеа "ЖІночоrо Cairy'' cn.c ОАКК>І І к&Аnершкх зав
дань "Орrан!:sац!І Украі01Ок КакадІІ Ім. Ольrи Басараб" у друrому 
ч~Ітт!Пnраці.УсnЬ:у~~е~~nІdАwІр!буде:І&JІежати-.\n.ІІІЛЬ
шU: nІлорк><JUІ "Жhto'~<~><y Свіrові" '111СИста& ОУК, Aoro rtepe1!1111&ntKЦІo 
Ічnтачок. МкІІуnиАдосвіддо:tИОJІІІССТ'І.ВКТКео(\(и-.ціІ, щоцадоnО>Іо
rа "Ж!иочоwу СвІrові" ще бLnhшe sросте l тиw спосоІІоw дІ>:!ІІОJІИТЬ Іо
ІІусn.тииавиоотІсиоЬ.:sавдаиь.. 
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V. 

~ о-руж\\\u с\\\~\\'Ра.ці 

D~K І др~rі жіночі організаціі 

r---,= :--"""1 І>аеа·~;,а=~~~:~~~.~~~~= 
8 часі, коли вІІрщ<уnа ІJІса офор•щnt >ЦЩіо
к&лісmчІоеукраІнсЬІ<ежіноцпоК..к&ДІІуа>~&
rжус11010 окре>Іуорrакі3ацію, врЬниж кІсце
ВОСТJІх К.нади дl&лк вже ві,!! ра.цу піт уикІ 
жіночі Товар11сnа мІсц~.оrо харажтеру, а де
ІІКІ3 них каІІіn. розrорn.пи саmодІм~ .. Ісn. 
у ~~ttкаИ4дІАсьно .. у кRРJТ&бі. КоІtи ж МИ><О 
тоrо Ініціnорик :W:H)'Q.KKJІ ОУК рішІUІиса 
иамаснуорrаиі3ацію,-mбупоцеn~ре
~не ОЖИІІJІСНККК д;нСК}'(:іІІМКіrt.рІ<ЧНКН 
:tе&......,.к, а Т'&І<ОЖ перtnнс><Ооо чІпьнк:r ,!!IJI:· 
ЧОІ< ОУКмІжообооо.ТутІwлоо. про38С8JUІн

че. nринципове становище: чи укр.о.Ікс""е жік0ЦТ110, :wуртоваие '"' 
коrщо І'ОJІОакоrм чином при "YнpalкcJ.JdA ОrрІлец~к!ІІ Гро:>мці", ~ 
""~нас 11~ ro.no""y СІІОК> lдео..оrічку :оаеаду в rрома,ц~ькііі пра<U об'єд
накч:о """' нацІон.tJІьних см під однкк спіпьккм, А.~ІІ -..:Ь: оІІоа'кsу
ю'Іl!к !!ра.!Іором щщіонал .. но-попІn<чноm аКЗІІОJІеннх А j~<!pжuкoro 
оакріп.JІекнаУнраІкнn.м,ІUІрІднІІ>;3ЄWJUU<,іаеецІnоІдоuо>rоmmм 
цl.!І~,. тут, м онеаноw ,і "'».tani nоз.а меЖUІІІ УкJ!8}"ІІІІ, - .,. це укр&• 
ІксЬJСе жіноцтво, nК>І-.даоочк C80JO окрему орІ'&.ІІ.Ьаціооробоm. крок 
ІІаnеред у набпкженкі 110 с110Аого іде&JІу, "" нuщхн, буде це крок Ra· 
цд і, :ouo:icn. ДО об'GДН&ННІІ ДО8еІ\е ІІіН ДО роодрібиенн.. нaцiOH&JIW!n 
украІ'нсь.юu: сІШ, до атомЬаціt украfнсьиоІ сусmт.ности! 

ВІАповІдJ.нацепкn.нКІІнепркАииtапе~Іекоро.ЗробпеноІJ&. 
реrтц усіх Аіооч"" у КакІАі ж!но'ІШ< ухраІнськкх Товарнеп І ор~· 
нЬ..ЦІА, ПJ)О6к&JІЬо!І4кОЬн! ціпІ А :sІ.&І\&ИІІІІ.ІХНІОJІ01'І'ПеJІІШНІО/dат.· 
міст~ і .ВІІrJІІІJІІІ Іхи>.оІ nраці на .к.аіІбУf'<С, а перспекf1ІІSІІХ iдoonozi•· 
""" :ІаJІоже>Uо жіноц-r-. з .Ш.пішоі ОУК. Зроблено це~ поаннм по~ 
ТІ<Х аідnовідап~оности і nlc.n• суМJІінннх ро:одумуu.н~о, у:tJІВШН 110 уu.
rнвое,щопро>~омцопйnротнмож.JІнвостнвнкорнстаннадоте,..,_ 
р1шніІІ ор~ніпціАних форм, основннці ОУК пр.u.А:ошн до аснаку 
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таt'ІІ нон~чио 3&КІІасти свою оиреху орrакІзацію. М1рнувакнІІ ~ тих 

ЧaGid етапи YI'OJihН.ILI< І(а.)tЄНС" в!:tКОШЄННІІ QYK ІЮ ВСІХ інших унраІи
~ЬКІ'Х жіІІо"их орrані:u.ціА у Кака,:U А пооа нею n.н у DJІОЩІІні світо
ГІІ"JІО80-іJІ,еАній, ІІК L • практн~но-орrані:u.цІАніА. Нвш~ тодішиє рі· 
wеинІІспІрапІ>СІІна.......".nередпоснnІІІІХ: 

І. Ми 11е 311.11epeqyt~to по:п-ре(Ін Існуаання А діянкІІ дотеперІщніJ: 

жіно•нz орrакізацііі. Вже сам факт tхньоІ"(І іенуаанк,. "ІІО""'""""є за 
еебе,боневтрнмапnсІІбусуспіпьностісправккікомунепотрібні. 

2. МндапекІа!дтого, щоб у нашій ирІ<ТКціlхю.оІР.ОТ"пе.цішкьоІ 
сус'fіпьноІдіІІnькостн:u.переqуав.тІLіхні>аспуrиіаідхо..,.,.тuІмпра· 
вапродовжуаатктудl>опькісn. 

З. А.nера:юм 3тим ми вважасмо, щоІ:<КВдіІІЛьІІlст~ кеповк&, що 
всlх патреб уира.Інськоrо нароАу вона ке :ІоІДОвопьнІІс. а зокрема а ro
ro• .. ~нiA дііісиості вока аж кі11к не екстачас д.л11 J<окоч ност" мобІліза
ціІвсіхІІУ"оВИ><Іматер!.льнихсндунра.ІнсІ>J<оІнаціІдпІІНайвищоІ 

~~u~=';.~ішоІ П мети - держаВJІо lІОJІіткчкоrо ВІІUОJІСНКІІ й уса-

4. Існуючі орrакізаціІ А Товарнс-rва no каіібільшlІі qаст\ дікm. 

КОЖна rіпІ>І<И Д.ЛІІ ПОТреб однієJ Ч&С'Т1ІНК у><р&іІІСЬНОІ'Q нарору, rурт}'• 
ючквеобІвнз!ІаІЩіводкі<:ІреліrіJ,ічере3теніопна3них неможема
тин/ІJUіs'єднатнпlдсвоІмкпраnорамІІ >&ГІЛу><раІІ!<:ьКОІсуеnіпьно
"""'в Канаді, ЩО(Ііпьще, навtn. не cn.в>mo собі roru З.Q цІпь. 

А ІІJ<ЩО Існують Товаркстц з загапьннмн етатутовими ц\tuІмн, 
нуднмогпІІб!ІалсжатнІІСібезрепігійннхчнянк:<іншКJ:ріsннцьукра
ІнК>',-товоикмаютьльокапьннАхараитері не можуn.рушИТІІса 
пооr. межІсІІО<:ІмІсІLСІОеТк. 

ПраВІІJІЬНІС'П> ІІІІШІІІІ м!риува.нь дуже Ш1111/ІНО ДOJ<&aiLIIO e&J<e >ІІИТ• 
n:, коли скорІІМ Т('ІІпом почали енросn.ТІІ ВіІІдіпн ОУК по ціпііі Ка· 

""' A.ne вІд"""""'"" початку ОУК діІІІІьиісn n піщnа по діні! не nроти 
іси}Іючкхжіио .. ихоргакіицііі,тіпІ>І<.Н внакаганнІІhк ІІОр)· .. sнІt.ІІк 
ЗІ;;сl'об'єдІІанНІІнаціоиальнnси.п,щоіівосновусІНІruдіІІІІІІІІ по
<:n.Р>ІJІа ОУК І цІ.nа еиетема Братніх ОрrакЬаціА nід иаз.:>ю "УкраІн
еьис НацІонаJІьне Об'єІUІаннв КанаАІІ", мусіпо яиплнвати прнмІр!U!, 
't'ОЛЕ'рІНТИе СМІНОВІШІС QYK ДО іНШІІІІ иаціои&JІЬНІDС ж!нОЧНІІ Орrані· 
sawJt. Об'сднанІІJІ МІІ розуміли не механічним nсре>~ІшаІІНІІм ІІІОІІСА, 
tV..,.. ВІІ~ІІІІННІІм дуХОІНІt сnіпьност" в nрямуванні до спІ.nьннz за
гаJІІоо>ІІІІІ цілей украІнсІ>І<оru народу. В нашому nеренонанні ІЩІІиопра.

вкr.ьинА, иаіікра.щий І найпростіший щn•х до тоІ мет11- це ""'"" ІІа
шо! Організаціі. Але МІІ ~да<:мо собі с11раву, що ІЮ тіє'І само! ціп! мо
жут.. ооести А Іиші ет<!ЖНІІ, що Іх вІІбралн Інші ОрrанІпціІ, а zоч довші 
вои•АкрутІ-толеж~mоунаціонал..,шмуіІm":ресінепродоІІЖуваТІІ 
Іх ...,.., що на НІІІІ встушшІІ, С"n.ВJІІІ~и Ім перешиОДІІ nід ноrамн, на. 
nаЮІ-СНОрочуатиlх. 

Тому ОУК ІІlнмн не ІІОмнкапа нагоJІн, щоб манІфестунац націо
ІІ.&JІІ-нуєдкісп.wіпьинмиАСНJІирацІІІмн ІМОІІЄІІТВХ ІІаціонаJІЬНО!JІебu
Пекu або ІІе./ІІІКнх ІсторІІ~НКJ: ттотр11сень, І щоб 3,111Аснюати П nран
ТІІ~но сnільно анконаною працею, хочб11 навіnо на >І&JІО>ІУ А иезка•
ІОомуІІідтинкугромадсьноrоЖJІ""ІТІІ,бозтанІІІІдрібІІнцьтворІm.са:цІ
дісn І може sродІІТИСІІ копне~ ІІе.ІІнке дІ.nо. І наІІевко ІІікмк не мож· 
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кa&yдeдlltтидocniд•,.ol...:eyкp8illfl.l'oi'IIOCn.81Іpnnoponre""",.._ 
ціОН"-"""ІІХСІLІІ, ІІТ'ОМУ ЧИСJІіЙІІІІІ'ОЧІ'ХОрr&КІацІІ;,КОJІНІ«'(Іуде 
JІОТОІ'ОDСІІХОJІОІ'іЧІ'оfПіJ\І'ОТОІІНІфо!»'іСП\пЬІ'КККУJІL'І'fРІІНХ,С)tСПіп.,_ 
впхІпопіnІчюц;Іксrупі•н•хІсцах. 

Т...еtІупо,..",сІІрІІнцuпо.есn. .. оВІІПW!,ЩОВІІІUІН,..",ОІІеnідІІ:ІtJІн-
80У. ..." "" іншнх """-"І'АИХ norpeб ІКІІТТІІ, тІп~кк ~ каІіrпІІ(Іших псре
коІІ&КL І~""'""'"""" 118ШІІХ ІдеАно-орrамІзацІАмкк 3:!-,ожень. ВЩиосм
лосвцеІІ<ІІІсіхжіночихорганІзацііі,таимукраtкс..,."хвкІдоікшо
>WDI\KX у К.ка;d . ..окрема ІІ'rnІІіськнк, І про потребу таІ<ОІ'О рооухік
"" сnра.11и мапа в ІІ&І'ОдУ нерu 1'080рІІтк іі пкеати, :Іl'ІЩ8.>0'fУТ про 
СІЮІОС'rІТТІОп .... "УІ<раіНJtІІІ Какаді" а"Но.ому Uln•кy" 324 nІШИІ 
194Lроку: 

"Чомусо.усімоwіорrоRі>оцііоr<>ро.ономсо•••••с••м"муромІо-nооо 
" """' мо ок>содот•. Тро~» омітІІ і '~"""'тнсо до Ікwмх "''""""" орrоміооціІ 
уІ'іоноді,nоредусімдоамr•іІа.омо.З••мм<робоодо•омусnіоnрецоо

ооnо І""" 1'(>муо:оідом...,оотк і• npo коші"'"'"""'" 
'J'аИИЙІІОГJІJІДІНСН&:ІУВ&ІІСІВДІІСИУСіакмІЙІКеК8К0ЖНійКр8.Йо-

81/\ Кокференції ОУК І 3Н8ХОДІІВ свіІі ВІІСJІІІ у вЬІІОЕіАНІІХ СХІІВJІСКІІХ 
ре:юпкщІкх 

Щобіnьще, ОУК кІкопІІ пе nponoвЩy-.no. чnснськоІ СJ<СІUІІ03ИІІ
ностu в тому зкачснкl, що чпеиці ОУК nід C'rlтyt'08C'IO оабороною не 

aim.~o н&JІежо.ти до "іІІ<ОІ інщоі жіночоІ' оргакі:sаціl. Це в\дкос:НТЬСJІІ 
:rі.пьІ<н до такц То•рисn, що !хні ціnі буІІк (І суnеречкІ 3 ціnкмн іІ:...,. 
то,r,-,.,. праці ОУК. Відома річ, що 61-гато .n~НОІІ ОУК к&псЖ&JІн іі до.· 
JІJ І!ОUІСжатt.ДО різКИХ сестрнцn і ІКіНОЧІІХ ТомрІІсtа 11р11 цсркОІІ>ІПХ 
по.J>')ХІкхобІІАВ()хукраІкськнхаІроіспоаі.u.ІІ•.адеJІкі3 ННХ3&Амаюn. 
К&віТЬВІІЗКІЧКІМіСЦJІ1"UІ,ТВІІСіМ:Ю8сіМ КСПСреШІ<ОДЖJ'СВПр&ці/V!ІІ 

ІІОМІПt СІЯ'ПІУІАНИІІ 7 .. ИХ РОІІОІКН YIIPAIHC.IIOro ЖІКО'ІОГО 
РJ'ХJ'ІІННДСОР Іtи Р. 

ІІІото ..... ,. оходк~к nреас:-rоаммцІ OJ'II. Cot>>J У•ІИІімох Ім. nосІ J'apello-, 
CO""'J Уароіоох І01. Mopu Іоо•а-. ЖР._..,І CtІUІJI nрм Сооо>І fот•момцІ.о· 
дt Р'""""""""· "•••І•"""Іоnоршо><урцІ>nіооІІоnреоо о Ю.ІІ.ІІоор<»Ц 
4•••pJ,T.IIr-•4тonooa~Mopl.o Іом j .. npowoмo оДотре*'J ІІІ> ... a.."oolвpo-

""'""""'nooao>Іyoo•opi),A""o3onooa.I.Jio<>Opoa. 
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ОУК. !оІн ке с, н~ буnк І н~ хочемо бутІt орrакі:оаціао ..отаn.Ітарноrо 
nшу,ЩО81дКОJІКСКRJ1.0МОПІЛКВКЧСрпуско~ИПОДV.ХJІІО;!І;RКК,Неда· 
ючь ІіІ мІсЦІІ Н8 кіІ<кі Інші :sаінrе~уакнк. Баrато наших ~repmк:r 

і дуже :sас.nужеких ;vtк ОУК члекок приііwлк до нас" рЬккх у-е дію
чих кісце""" жікоч'"' Тоаарнст.. Ті То•ркстаа ще до•rніі ЧІ.(: 1/:ну
..."., побіч ОУК і ра30м 3 нею сnІ•nрацюаали, 1 ч.~енин йоrо ЧJІииі 

були І тут і там, - от хочбн ІІ3ІІТИ и "P"""&JI. rоаарисnю "К&иад\Й· 
:;-~овііи'іІисhІ<е Жікоцnоо" " ВІнкlпеrу, що lснуаало майже д.о и-

Чnеккн ОУК ldюn. rеж у рІ3ІІКХ фахових, н•укокнх, пІ...,ратур
нн:<. сnорrовнх,.. Інших жіночих органіиціІ<Х І ОУК 3 roro може тІль
ки радІти, щоПчлеиин, анх0111.11і в школі орrакізацііІио-сусnіnWІоrо 
ЖІІТf'ІІ "ОрrанІз&цlІ УкраІнок Каи8ДИ Ім. Оnьrн &асараб" чккно іі ко

Р"~"" •ик&лІІЮТЬ себе н8 асіх д!J<11нках rромцсьноrо унраІнськоrо 
ж•mІІ. А при rому ІІСМ»<у нlotOJJн не забуааюrь """"·що rоnовна, нвй
бnІІЖч& Ім l н•ІІ.дорожча орrанізацік - це ОУК. в аси tкша діРьнісn. 

J\ЛІІtrкх-побічн8. 

~ стаІІ08ИЩе ОУК, що iioro И&Ш8 Qрrакім.ц\п ДОВПІМІІ роІ<UІІІ 
пропо8ІруиаJІ• І н•каrал.ск практично здііісиюааm • житті, мус!J<о 
31'0ДD:If до...сп. до координ•ціІснл ус~ уираІнс•ииІ жіночих орrаиі
:u.цій в Канаді а сnІnьному "Комітеті Укрвінок Канади", про що мова 
н•іпшокукІсцімашоrо:tбіркнк&. 

Дпй ІJ<JОСТР8ЦІ1 ПОІ\8СМО nоиижче дскіпька ІІрнІtІІц\ІІ 3 .,,.,....., 
щоб n<:оказати, 1111 ОУК р13иими сnособами И&.ІІ8галася псревоJtІІТИ 
•nр&К'І'\ІцІспіапрацю3іншwоижіночнмн орrанім.цікмн. 

L Вже вище • цій стаtті, а також на кількох інuІИх місцих 3ra. 
:u.ІІo(\ynonpo приКJІ&,Цну cntanpaцю "Тоа•рш:тва К.нціііськоrо Укра
Ін~ькмо Жіноцтва" • 8іикіпеrу, наnср<'д 3 Дівочик Віціnом Гуртка 
УСГ, в nотім J Віціnом ОУК. 

Z. Нотатка "Ho>10ro Шлаху" 3 дн11 6 ГJ!УАИ• 1932 JЮІІу 'кфоркує 
нас про спільне сІІІП"куаиня Н річниці Лкстоnадоаоrо Чину в Сод· 

бури, шо •ідбуnІІСJІ • :алі rрско-каТОJ!кцькоІ napoxll при cni•)"facтi 
рі3нRХмісцевRХукраІиськкхТоварнствіорrанІзацііІ.оередІІІІRХба· 
чико "Жіночий Віціn ім. ОnЬПІ Ввсараб при rуртІІу YCr " І Гурто11 
"Жіиочоrо К.ТОJ!ицькоrо Союзу". 

З. В Р~джайиі існуа.ло при Товаристві "Сою:. Вуко•писh.Ких У· 
краfнці5"- "Жіноче ТовврІІСТІОО ім. QлЬПІ КобиnІІІtСhІІОГ'. МІсцеІнА 

ВіддіІІ ОУК часто :oanpowya• iioro до спільних внступlе при рІ3Ких 
ІІ&І'ОДП,КОЖеКОПроТ<!ЧНТІІТІІВДОПІІОВХУПр«ІJДОІО(:НИКХроІ<l8 

До найбільш таких удачннх виступів належить концtрт у че<:1'~ укра

Інськкх ка...,рІв у травні 1937 року. Між об11,11;>10ка Товвркстаамн ВН· 
а'я:u.лася така тісна А прня>на сnівпраця, що пі:жіше "Тоаао;,сnю Ім 
Ольrм КобІVІянськоІ" цілком 3і.!ІЛJІJІОСІІ з Віміnок ОУК у РеджаіІнІ, 

4. Саме ТІІІ] сnравІІ, ІІИ "ДнІ Marepi" на/І:ираще нцааалщ~К до 
сnільних иистуІІІа жіІІОчІІх орrм~ізацііі, наІ\Jи>rше можна було щодо 
того JГОІОРНТ1ІСІІ. ВіціІІ ОУК у Форт Віліям уnашrовуаак "День Ма· 
...,рі" сnільно з "ЖіиочІІк Товариством ім. Лесі УкраІиІІи". 
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Clfi.o>x o ._ ..... OYK L711rJoYoJЦІioo""UІ"Koтo"""'"""l'lllxox(71.Y.К.Ж)y 7f. 
pL-yop . ..Ь. ... on pyкyofoodlnoxLІt,.p.З!OL ... ~onp ... o""-""'"'"'"·UTX· 
.. (•о .. оо ІІ.........,.ОnІ),О.З...Ц>,С..С.оча,r.ІІ_.х(••м"ІІ.У.ІІ.Ж.), 
А. ІоЬо (•Т ... •·-· р.ф. П.У.І!.ЖJ. Сто""' А. OJDxo•a, М. Поач-. А. КJЦІ· 

ооqо, т. шо,.моп.А. Ко~коu. 

~- Ко.пм а 81ннІnеrу nonaлa "'Укро.Інська Жіноча Pa.u." дх11 18 
~еронх 1937 року - мІсцевий ВіцдlJІ ОУК у311в у кіА учааь ~ере~ 
с.оІхде.оеrат-оиІnІ:жІшеа.есьчассnівnрацюааазнею.зокремаа..,. 
сниому •асі в cnpaa( ДОЛОМОМІ "КІнадіАському Чtр80ИОМ)" Хрест-ові". 
Як тlJІ~ки :юрrамІзуu.ех Bi:UtlJI ОУК у С... Бокифас неnІно теж 
81/СІІІ8С80108ід.nОру'ІІІІ/ЦІОДО"УкраіиСW<оfЖінОЧоfРхдн". 

6. Баrат-о nрмІUІадІа дружн1о0І cnioonpa.цl ОУК та !нши:о; жіночюс 
орnнІ,...ц!І у КанадІ черnасмо з •асу аІЩіІ опІки над У><Р&Інс""""" 
80ІІкамнаканадІАсЬ><.ІАармІі:sаморем.Зrt..:~аАмотут"Сеет-рІщтаоПре
чкстоІДІаи.МаріГ'nрмr,:>ексн<ХТОJtицьніj церкаІаСо;t6урн,щоа>UІJО
'ІІUІОСІІ о ~ірКО8)' А ВІІС>UІхоау акцію кІсце.оrо В!Ju;І.пу ОУК у 1ІИЗ 

"""'· 7. Сrараинок ВімІ.пу ОУК у Торонт-о а!;І.бу.ІІаСІІ ::ІкІІ 19 !"J*ІІ>ІІІ 
1Юр<>ІІу""чІрка зnркхо;tом ІІІ "Ук!)*іис•кнАЗо.потнА Хрест". до 
епІхучастк """рошено "-"ЄНОК ''Сою:sа Ук!)*Інок К.иадк'"Іч.пенок жі
иочоJ орnоізацІІ nрк ."еко-ІІІто.t~ицькІіі napoxil. Промо.."-...а м. і. 
'<.ІІtкка ""Соту Ук!)*Інок Канади"" - К. СаІІІJІюк, Го.поаа міеце.оrо 
ВІд.•І.пу КомІn:ту Ук!)*Інок Кана::~к. 

8. д,.. 10 березн11 JQ.\6 року 11 Монтреа.n! стараннІІм ОУК аі::~бу· 
.ІІОСІІ .е.nкиесnlJІьнесuт-о а •есть Опьrн &,сараб,::~о у•ао:ти • "кому 
"""рошеио '"ЖІночІІА ВіддІ.п Доnомоm Скита.льц11м", "'Жіноче То•
рмст.о np11 nІро:<іІсІІ. Mнxait.na" І '"ДонькІІ Украіни" з nраІІОС.ІІВІІІІоІ 
rромади. Всі мІс~оІ жІиочі унраІне•кі ТоАрНІ'ТА а Моитреа.nі друж· 
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ньою спімрацею в nporpaмi св~та віддали ~"""" украікській r!JХІЙ· 
сьніА жінці, ЩО Ті QYI( 0(\ІЮJІВ СІІОСІО 118~1-"JHKOIO 

3айнюю6:...ІЬ.nо.томісцявІІрахоауаативсіn.ківИПАДІUІtnі• 
nраці ОУК кв місЦRХ з :11шнми жіно~н"" украінськнмн орrаІІіоа.ціхми 
в Канаді, ro;ti ЦJІ статт• П~Р"МіНІІJІВСЯ 6 у хроніку. Ці JІрикnвдн на
ооnи ""из те, щоб дО>:Л.::о(І.ТИ добру DOJIIO і намаrаии• ОУК увійтк 
о контакт здруrнм11 жіно~им!!ТоварнствамІІ иа 6а3і діnо80Т сnів11раці 
ДJІ/1: rniJtbHIIX уС'>< ім унраІ!!СЬКІІХ ціпс/і, а Ці H/I:IIBrDИII~ В 6іJtь
ШОСТі DtЛа;ІНіВ І(і!!~НJІІІСЯ усnіШНО А ПODOJ!i ПіДJ'ОТ(ІІUІОІJІІІ атмосферу 
~rіДJІИІІОСТІІ А JІОрооуміниа. 

nотребу сnІвnр~щі з неукраІнсьw>ІІІ жіІІо~шон орrані:...ціх>Іи Ка
~ади иaro.noш)'JIVIa ОУК на кожкому кроці. Вже на першіА t80T/i 
~:::.:;А КоифеР"ИПіі 1934 року в Сас><атуні СХВВJІІІJІВ ОУК 1"'30-

"l'ipdoao 1\сн~рехціо ncpy•oc Цонтро.оі OYI'l ноацноти sо'<>ІUІ • оіа· 
nооіан•мнноу~роінсоонwн"''".,.."><Норrаніиц'омно!'lонц!,>,.ОТ<»<>Он 
осмокиоRінфор,.оціііопроу•роін""•УСПр.t.оу-

Ц.. сама думка п рі,иі/1 СТНJІізаціІ В>1СТ)'І'ІВG на багатьох Інших 

І!раАовІІх ІСонфер•нціях ОУК. що с доказом, як ІЬ.rато значенн• 
А уваrн nrиІІJІадала наша ОрrаиізаціJІІІО тіd сnрав11. 

ІІ'ятв Крайова ІСонфеР"иціа в Сас><атуні 1939 року в раЮJІюціІ З, 
то~ка с), rоІЮрить 

"niuonoa ni• умrу ВіІUІІПіо OYI'l OOOUiicn. so'o>oio > ноуор&іно..онмн 
"'ін<>"нмнорrооі>оцшсн,,.•~~к•тоомm~,ІUО><:>ро.о<і,ІІОУоро.ікн" 

В мнсск".,,.ціІ це становІІще Цсиrр&.JІьноІ Уnрвв:1 ОУК вк І ІІІnоІ 
ОрrаІtі:.,щіІмусіnопрІІ...стндоастуnnсннядо"НаціональноІЖімочоІ 
Р&І\іІ У.аІІ&І\іf". ХІІ. КрвАова Кон<Ім.Р"нців ОУК віJtмітнnа важ>dсть 
тоrо кроку в окр!мі/1 (n'ятій) точці своіх :1.3nt.n~нпx ре:ІОJtюцІй: 

"XIl !'lро.ІІом !'l~фор.нціо OY!'l > ионоо» poaicno оітос ~уn.о8НМО 

Цонтр.о•~оі Упр&ІІ.Н •о "Ноціомоа..,.оі Ж'но•оІ Рuк l'luІІJUІ", о то•ож >о· 
....,,. .. с інwі ВІJUі~и ктуnоти о р.оан "Мі:цооих 11\іио•н~ І'ц" ""' цро.ці 
оиrа.,.но·,.інО"Снспроuх" 

Настуnи•. Тринмцn:о. Крвйова Конфер•нція ОУК 1950 )ЮКУ 
е в·нн·nсrу щоо 1'83 ІІСртасть~ l'O тісТ спрв~ІІ ::· иаrо.'І.н прнстуnnенкR 
ОУ!( до "СаітоІЮІ ФедсраrсіІ УкnаІнсьшrх ж·ночІІх Орrані:...ціА" І :о.ас 
СІІСКR3 f'Owy а ТQ'ІЦІ сьомій tDOI" Р":JОJІЮІІій· 

"І'lроІІО!!оІ'lомфоромuіо OYI'l під•рос:•.,. потробу ••ноtтіСнІwОі спіопроц! 
> ікwнмм "''~оти"н орrокіsоц.,мк І'lано..,, уороік"""""'" а ак"ОС><ООНИ"К 
іа~~сао>у~с.осоnс.о.оанно>утое>кЦонтраооноіУпроомоСФУЖО" 

Ві11. rеді ШІ 011рава вж~ не с:хо:о.нть з дс-нмоrо порRдну оrrаніза
ц АноІ nрвці ОУК і дЗІя nідт...,рдж~нІtя тоrо СJ<ІІtUІІОІОТЬІ:JІ відnовідні 

ІІІ'ИПІДКІІ JІJ:ІІ чпенстм в РІ':ІОJІЮЦіІІ" кожно! КІ>'\ЙОІЮ! Кон<Ьерек!ІіІ 
ОУК. І n.к у точці сьомій XI V. (Надзвкчt.!'іноІ) Крв/ІоІЮf КонфеР"ицІІ 
ОУК 1951 року в Торонто, 'ІІІ'ТВGМО: 

"&о;ор,.уооn<>О'о><>оідоо~wоІ:ПіоnроцІОоотмоо-соі..,.....,Фuоро.ці<» 
У•роінсо•к• Жікотно Ор,...кі>о,.іІІ", > "НщіоИІUІ>НООО ЖіКО'О010 Рцооо Ко 
кІІJUІ" то • інш""м у•роікс••ммм А ом<ж•А""~""" ,.;"""""~ орrані>О.,іоми", 
а в Т<JчцІ :o.pyriA peiOJriOцl~ XV. KpaAoDOI Кои~Р"ИЦіІ ОУК • 1952 року: 

'"l'lp.t.jlo>O І'lомфоР<Ік,.іо ni,...poc:•""' nотробу ••••woi І:Піопроці • "Со; . 
...,оо., Фоаоро.ціао І'•ро.іна.кмх Жін""мх Ортоні>оцІі- і, "Н•ц;окuонооо 
Жінотооо Ро.оооо1'\окцк-



Шіси•дцsта.КрвІі~>о 
88. КощререиціІІ 0)'1{ 3 
І9.'Ироку•ВІииі~rу• 
друrіАточцІе>])<'tІІІ".. 
ЦІЙІІІІХ )le:IOJIKЩJA 310.· 
КЛНКІ.С ШJІд\nн 8.І(ТИ. 
НО 8ІUІІО~ИТ1ІСJІ 8 "МІс
це•іЖіно•іІ'8.АН"іТПІО 
ШJ[ІІХОІО 101\СТІІ ПJ)ОП8.· 

nндн8Но-іифор••тпаиу 
П!)8.ЦІО <:еред 8НГ1ІіІі· 
ськnrосВІту. 

Пракmчносnівnра

цязангпіііськп>ІнжІ· 
ІІОЧНІОИ орrаnізацІІІІОП 
наіібіnьше прокм•nа 

еебе•рокнвіІнм•та· 
ІІКХ8КЦіІІХ,ІІКДОООІЮ
n"Канад.іІісько..-уЧСр
.,номуХрестоаі",:обір

КІ. МСТLІІі8.АІ!ІІ -..ноt 

ІІЩ)'<'fріІ, npona.nидa n,._..,. .. eanln-pi..,.т•J>Ohocwoore,.;• .. •re 
МК)'ІІ)'80СІІНW:боІІАІ8Р1'"1'ОW ... _.оі{Іt.Ж. ІІі0],3.оіц .. "_.,... 
І ц~ртмфІкаті11 тощо . .-n• С. n.,.,.._., .... 1'-оо 1 ... n . J'оро.Ь....., к. 
Зтсрема. добре tшпа.к-- - оІА Т·мЬ...-.о-о-ок..-

~§~~~~~~1 ~}~~f~~~ti~~ 
пнстоnада.1939року3СасКІ.туну: 

"Чоок•к Віміоу ОУІІ. ooo"o>Uo ~ісоІоІІ оо·о- t 11\Ім.,...., ВІці- "llo· 
ouia"...o,.., П..-;оку·. Порц ·д•- Дооороц•і", оо ---•• 11\іоо-оою в;._ 
•iч••..,ooOYJI.uo••y•ocn.yp06.o..,•ioo•o:olo~o•••••opyw••• 
мо"'""'"'"~"'"""""''"то•Qоі.ПОІ"імоо....,·д..,.д .. оро.цІІ"•о..,оммор• 
"'Juoм ро.>Ом оао<>іІІа.аомJІ\іоо.о>< в......,.о,. •• ц .. мтор,ооСІІУХООІІUІ CN· 
то•коі оімроомІооGІАко"'" """" оі.о с.6о •• ~..,.·отооооІО! ,.". • .., ........... 

8 nімрксм.-о, оо"ооокко • "Д..ом Поре><мр"о", 81,u!• ОУ!\ ~уо >Ой}>О
шоммІІ 110 ro::.o, о цо о ",. ,."..,.! 110 У""'"'"""' "_._._., обірам мо -д-• 
Мооі.о",уцор•оокому5оn><:•у,.омоі,о•оІІооІІ оо6о.оітооооо<ІІоІ!ооооо-rІ. 

Шсаабома...-у..,І•-•""JІ\'мо'КІ<'О8о.uі•уnроо"І\..,цоІ .. оомуПи!о>оі" 
nорdw.омро:>Ом>Осооімо•о""••им•·-роао"аІо-v.роіо"""о"'НоцІо-
"""""оtоДому",•оро:>О>о>~•"'"",.."...,.""" -.coo..,n•-••~ ....... . 
•oolll,..,..pкcoalloa6oolr-noмnlo.мl•" 

ПодІ(ІІІИ" ПJ'ІІІUІЦіІ КОІП'І.><ту 3 ІІІГlІІІіСЬКІІ><И ІІ<ІИО'ІИКИ Органі• 
ЗІІЦІІІки бІгато ІООЖИІ (І НІJІІ")'NТП 8 усіх кІсц~ІС>еТІІ", ~~~ дІІІJГІІ Від· 
дІпи ОУК. В nepern"UX 11рацJ BIJtдinla ОУК, що :sa/1><•101"• ціnиіі 
окремІІІІ fi'»Ain м•шоrо 3111рииІІ8. щоро:~ наткои-моса оа оnдик "'"то 
про сnІпЬІІу Ікціоо АОРО><ОМІ c:>~lnua><. ""то нnр. у тоарнс-вІ cno-
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жи88чів-~~дх><ОитроJІійобиижєнкхцІкто88рінrrоршоіпотреби

цеВ>НеввіАuІЛОвзuкчаіііприиіхкіАзтвккхквrодмб~кусзrур
:rоваиоrо в "Організаціі Укра!О<Ок Канади ім. Onьnt &аоа~б" укро.[н. 

оь><Оrожікоцтва. 

Окремо треба sга,датн про зв·JІ:жи А оnіаnрацю ОУК з украІн· 
оьК>Іми орrані:оацІхмк жІкочІІми з-по:оа Канади. 

Особ.пнво сєрдєчні А дружнІ ІІЗВС>ІИИИ пучwш А да.nІ n)"Іать ОУК 
з "УкраІноьним Зо.nотим Хрестом'" у ЗДА. Як наАб.nнж•І собі сусіди 

обидвІ ОрганізаціІ тkно сnІвпрацюІІВJІн в ""'""" унраІнсьннх cnpr.
aax, що вкхо;щпи n03a межі Іхніх нраІн І що внмаrапи QJUOooтaAиol 

поствви. ОУК пркАкuа дпк евоrо дottoмoroвoro ФОНАУ назву "Ф<>кд 
Укро.Інськоrо Золотоrо Хреста·· дпк підкреспєннх оnІпькоети цІnеіі 

Ізrідиоети в щиомуваннххдопомоrовоІ анціІ обндво:о: ОрганІзацій. На 

Конференціхх ОУК бувають. •и дорогі нам і мипі rостІ. наші """'"Р"· 
депеnотни ""УкраІнсьноrо Зо.nотоrо Хреста"' а ЗДА, знову ж на і>:ні 

З1цк А КонферекціІ вніжджапн дtпеrаткн ОУК. Мавши нагоду осо
бисто ніnмцt, ~ів брати учвсn. у Краііовнх Конференціхх '"Унра
Іиськоrо Зо.nотоrо Хреств"'. моr.1а" збпнзька прнrпинутнсх праці тісІ 
ОрганіЗоЩіІ,обМіНІОІІ&ТКС.tІ ІІОГJІИДІІІfН/ІдосІіДО)()Пр<>ІідНІUІИП'ІОЄН• 
КВМИіСТІІЄ]>і\ІttИПОВUУОДНОЗrідНісn.уІЮСТаІіАО3АІ'ІІJІМІQоУКраІН
СЬКИХОПр&І,&30КреМадООПраІІИДОПОМО1"11ПОJІіТНЧИОІ<Уа8380JІЄUІІІО 
А держа8КомуусамостіІІненuоо УкраІни. 

&ara:ro чпенок '"УнраІноькоrо Золотоrо Хреств" чиТ&<: l пepeд
nna•yG орrан ОУК, "Жіночиіі С.Іт", дехто навіть сr~іаробітн н•ас на 
Aoro сторінках. УЗХ у ЗдА приАме "Жіночий с..іт"' :оа свій орrак. 

З.,арІ• nред<nоІtм~ J'3X І OJ"K о Tope...t (сі•••• \'St). З .оіоо •• •J>Ooo 
С><jUІП , п. r;.,..,., с. соо•то. c.Jr6•-0.Зuqo., .... ...,. , І.Іtооц с.п.,... 

цlо, М. Пoo><, T. fpd. 

174 



В<:етедас•кна/ікращу:sапоруку,щоrіна:t&лі а:sасмо:ов'•~І<Иоби:І
..,. Орn.н і:sаці/1 nроходитимуть у якнвІІбі.nьш ,ІІ])ужніА і повкіА о6о
пІпьноrо3роаумінняатwосфері. 

ОУК :sаажди була тІсІ 1\УІ<І<И, що трt(І.а ін<jюрwувати саоо: член· 
СТ8DПроасіпJ>О"ВНУІ<JІаІнс..,.оrожіночоrорухуасвіті,3ІІ:ки><би 
поnіmчиих чи ідеоJІ.оrічки><се~довищвони не вихоДНJІ.ІІ, ке 1щел11-
чксь на те, ЧИ ПрИХНJІЬ>ІО ІЮИИ ЧИ байдуже ет88JІІІТІ.еІІ ДО 0УК, під 
умоеою, що це будут.. щщІонаr.ьІІі уиf>ІО.Ікські орп.иі.:sаціІ, несnрІІ:мо
ваніс80ЄЮдіІVІьиісnоnрот"оо:обраІІtите~іввн3ІІОJІЬ>ІО!справ" 

украІкськоrо кароду. і~~~~И!ІІ"І Тоwунасторіикахпре-
скОУК,...,тоспочІІ.тку 

... ;"""=';"";. 
::-:::rше~~о=; 
вже журямі ОУК "Жі- ~c.J~8'\J'III\J ...... 
ночиА Саіт","..ахо,цимо 

багато вістокпро жит· 
тк 11 діІІJІЬ>Іісn. жіио
ЧІІ><украінськихтова· 

~~§::;І§:?3Г~ с .... У·~: .. "::.·=~~~::~;;." ІШ ~ 
рів "Со~о:~у УкраІнок у ФракціГ"! нв к .. муиікатах Т!І. відо:ІІІАХ до 
жіноцтва "Об'сднани• УкраІкських Жінок" у Ніwеччнн і кінчuочн. 
А Віціnн А чпснкн ОУІ{ пеІ"";ІПлачува.зш /і підтриму81.11н асі ухра
ІиСN<ІжІиочічаоопнси.кн"ЖіночаДопк"'."ЖіиочаВопк",")Кіика", 
чu "Нова Х11.та", "Грома:~>~нка" і "Hau1e Життк"'. 

Зв'к:юкдожІноцтаа в СоІІСТСькІА Украіні був мкри"ПІА АJІ• ОУК. 
мтеетокла вона в нонтакті 11 у перєп:•сці 3 жіночиwн орrані:sаці•мн 
НІ ухраінСЬ><ИХ :>ЄМJІІІ>< no.sa І<ЄЖВІ<ІІ СССР аж дО ви!іу><у друrоІ саі• 
tоІЮІ віІІни. НаАrоловиішІІ. 3 """ - це "Союз Укре.Іиок" 3 цеитрtІЛ<'ю 
у ЛІоІЮві. ОУК ке конче поrоджуnаво:JІ 3 иастроІІ:мw, що паку81.11и 
• кєрівких кма>< "Со100у УкраІнок" у Льеові. Вони JІШJІн по лікіІ 
перестарІпоrо аже в украІнські/1 націІ чнстоrо Ф""мІн 13му, цебrо ре
•іІІJUІкаціІпре.вукраІнськоІжінкивс}'СПіn•комуІІпопіmчноwужІПТі 
наро.цу.Цеі\рух бувбндуже корнсю<n JІкoroni•cтo.orin• nе~д"ПІМ 
J навіnо у такіІІ слаб~і/1 фор,.;, ІШ віІІ ~ nід кінець минулого сто. 
JІіnІІ в Украіні nJ>O"MJІD, 3робнВ він бс3Суwніау аеп нку А добру ро
боту. АJІЄ від тоrо ~асу украІнська жі11ка поступІUІа нaneptA мНJІ&
виwк кроками. Терnіни• 11 страхіnа першо! світо110І аJ/Іни, ВИ3!ЮЛьн! 
•мап.ннкукраІнськоrонаfюду, аJІкі теж і украІнські жінки можНJІи 
сІЮю жерпума/Іка і кро1111, :sa кілька піт пєрєнєс...и українське 
жіноцтІЮ• Aorocycnln..,.ocтi на таке положеин•,ДJІJІ3добуттк JІКОІ'О 

в іншк>< су<:пІлькостJІх потрібно було кі.nьнцесять піт упєртоІі на
поnсглнІІОіпрацІ.Боро-rьба:ІарівноІІ]>авкістьуа.пасномународіскІн
~НJІас• 1918 року. коли то Центральна Pa:ta • І{нсаі :~~коном s :tк• 
29 квіти• проrолоеиІ!а "ІСонституцію УкраІнсЬJ<оІ Нвро:~но.оІ Реепу6-
лікн", що а однн&JІ.цІІТОwу сеоІому naparpoфoai 3аІІал«nа: "Ні•коІ 
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рJЗІІІІцівnрамхІобов'азкахміжчмовІІІомІжlмкОtОnра80УкраІІІ· 
t.W<OI НаРQ;Ін..оf ~nyб.nlJ(JO не sнвс", ВІя -.oro момtІІту укр&ІІІС~ка 
жJ11ка ІІТІШМ.Св nовкІtn::~ nрав І тІшнпвеа ІІОІІВІ'ОІО А nошапооо в с80-

ііомуІІІро'-ІІт~сІ<В3ВТ>І,щОВТ'ОмуІІаnрвмlукрвІисЬJ<Вивцlвn.w· 
ШІUІІДМtІСО311 собоІОбfІtаТО IIIU!UX куІІ~ТУ))ИКХ j ДtjІЖ81ІІо>-ІІt3В.ІІtЖ• 
ІІИХКр&ІІІ. ВоротьбавІд~ntрІШ11ІІІt3ІІЖІИО•ІnрІN ПJІО'ПІ Lli.CHO! 
суспіп.ькосm, тіп.~ки 311 ІІІцІОІІап•кl првм вс:Іх, І чмовІків І жіпок, 
!ІротІІ'ІУІІІІІХОКуnВИТіВ.ПротІІ80роr\В. / иебу.nОІІОТре(\WТ80))ИТИВJІУ· 
тріши..оrо фропту в украІкському нІродІ вЩгрІмпивм cnpux фемі
ніеtІІЧІ!UХrt.сt.ІІ.Такібу.пи ившіпогп.ВАИ вОУ'К. 

СrІ.пьки, вІ<ЩО 1<088 11ро Ук,.«іиу, Коли ж JШJIOCR !Іро КанадУ, н• 
~рит-орі! ІІКОІ діа.па ОУК, Т'О /1 TYt жіІІІІК В ІІІЩІ 3ріІІІІІІІі 6уnи 8 По>-

;;':;;~~:':':а:.:.:..шт;::.~.:"~О::~ .. ~~ буп.о пщсnв орrанізум-
Зті,ІІІрпчкккІІВціокап.ісnочнвммодьет-овnІвдеккіJІолооІщіІ 

до"С<»о:ІуУкраікок"уJІ...ОвіJRОрГІКІ3&ЦІВОСТІККІІ<КрокаМІІНt 

мап.вnкоrопрмnпuвумО.ІІО.:Іі,вкдаu•~ 

Вс:ежтвкк"СоІ03Укр&ІІІОк",ккквц•о.нмІооІІВусnкОА&,ІІквtлІІка 

жіuо ... Орr&ІІІ3&ЦІа проробкв ВМІІІІ)' рІ)боту в ЗU.ІДКІЙ УІІраіиі 
іUОМІІМОІДеоJІОГІЧККХроuо»І<tІІЬІЧІСО>ІПрес:DВІ<ХДІІСІІ)'СlА 31101'0 
ПроводОМНВТІ...,МІІ, U~К)'88Ж&/18С80ІМ OIIOBR.:IKOM ПІДТJ>WІУN1ІІТ)' 
Opt"'t<o:U.ЦIIOCIIJ>Ob'I1LIIl,ДtiiiWIВ ІІІ..._І'JІО'ІВ80СТОрои.и 80роІІСІІХ YKpt.· 
Ікс..комупаро;~.оВІ....,.ІІМІUВ.ІШАМnоJІW:W<ІІА)'раАШІДОU)'СТІІВІІред

сn811u.цо. "t..ol03)' У'ІІраіІІОІС" 11& МІ&ІІВродІІоІІ ІІСІІЮ'ІІІІ KOIIrv«= у Ц&р
І'Оро;І.І, ОУК на l'lepwlll е8ОІЙ КрайоВІІІ N)ІІферtІІІUІ CXВLIIIUII Про
....с'111Уре.ІОJІІОЦ<ІОІШІІроКОDОВС:ІАК&ІІВ,1І.lІІІДИІІJІІСвіІrо.nос:воборо
JІІ "Uo103y )'JІPfoliiOX" nept;{ DОЛw:ьюtІІІІ пеjІ«.ІІІД)'ваиКВІІІІ. А КОЛ.И 
ПІЗНіШе ІІМЬСЬКf. 8/ІВДВ PQ38°B3IIJIB '"Сою" )'кр&1.8І&JС" - QYK llt J>НШt 
звпрс:rrестуВLІlаnроткrоrоnереІІ,~І•куп.ьтуІ'нw•е•lток,ап.еІІвщбу
ІІВ IIIQKy Пj'ІОТ«Т&ЦІАКО ·ІКфо))МІЦІJіІІІІХ ВІЧ )' ТІЙ Cllp&Bl ПО КВН-.цt, }Іе 
ІІИ80,ЩО3ІІRКУП<>nІ.В)'UУКАО"Со-уУкраІнок"у)Jь80ВІІІІС'О'ВJ>І 

Цtн:tpRJ>LKI У'ПРf-8& С!ІецjІІЛ~НУ П~ІІК)' 1JJ1 11..01'0 ІІНСТОІ< 3 ДІ<а 3 бе
резнІІ JWS року, ІІ.t еІ<В3Вtю, що "tІрn.н13аЦІІІ УкраІнок КВнаJІ.М ік 
()Abnt БІ.СВРfоб С Ц.К (ін МUІІМТІІ C)'IOJIIH""M у><раіКО:ЬІІОГО ЖІНОЦТ8В 8 

КВНці." 

Вnвстивкм ...,реиом дІальКО<Т'ІІ ОУК 6yna КВнІJІ.І, тут буп.о П 
'ІІlЄНСТ80 j тут цІuв n Цект.."wов УnрІМ. О:t~Іче :s,ІІ.іІісІІеиив ціІІtІІ 
QYK, :ЮкремВ 8СІІРfоВіІІ,ОПОМОt'Н 8К380JIWIHM :»ІІГІНИІІМ YKPfoiHK, ВИ· 
магаnо:u-і,цноJДівn•КО<:ТиАПОРQ3)'МІКНІІМіІІІRКWІІНІІС<ІІ.ІІІІМНЖіНо>
'ІИМНОрrt.НіХЦіІІМИ ВіИWИХКр&іНВХ.ЦеособпІІ80МВJІО3ИІ~еинІІ Вт&· 
ккхсnрr.ввхівnКІDІ>«>меІІТВХ,ІІОJlкТ~буnоnІАнвтнwнрокуnро

"вn.•w<вн<>-nмітк~куакціоовцІпоІІус!JіrІ.Томуес'редпровlдиих 'Іllе
нlвОУКsро:tІLJІвсабупацумка .... иебуп.обАОцІnІоНОІІО8tСТНАО•ко
rос:•nорооумІиивткхорn.н13аЦІйусnІлІоНОМ)'І:tріаиому~реАко•І. 
ТО.ЦІШИВ Секретарка Цtкт.."wооІ УnРfоВН ОУК. Сf'еnвІІІІІ БубИІОІІ, ВJІ· 
etyttИIIB S ~аКОІО lн!цІ8'1118010, ІІОМІСТИВШИ В "НО80му 11111-Х)'" S 1!5 
111о.,.на І935рокусnтnока...,мупотре(Іи евІТ'О801 жtко .. оІорrанізацlІ 
нвцІоимІсток. Ап.евт<WшнІАtІІТ)'ВціJу><раІнс•кацв спрааащененв
зріпІ,ІІІQІІКОnрмАшп.нбур>UІкІі nо;~.!! І цвцумка3Вбупаск. 
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ч...,.. • • Проо<.о;іІ c.t ....... к • • ,._,. ,. • .,_-...... IIW!o .... • ~-•,.U 
ІttІр.ЗІІlu•••,.••,с..ео....,...є. с.т.-.. о.~ .. ,...""....,. ... " _ _ ,.., ..-...1 .,.,..о-п 1•-·-~ О. ІJот-

Те, що C.yno потрібІІе ~аціОІІ&піст>о•кІІм •lкООtим ор1'11кІаціам. ІІR· 
••ІUІоtи nмою"' самооо н~иісnо AJ>a 8сіх іншц .-Іво .. .,. )'ІІІ*· 
Тноw.порІ'8ІІІ.3ацІІі,)'3.U"ХвІІці!tісто.. 3оо:о6/ІІІ8010СІОЛОЮ .. стуtРUІІ 
1'8.1101'peб8ПiC>IB:O:pyroicai'I'OIIOIІiliІІІІ,ItOJIIIII._ftJit'liOprt.ІІl:IO .. IIOf'O 
ІОі.JІWІОІІ)'СІіТі)'ІІрІіІІСІ'Іа,&рІ:ЮІІ3тtLІІіОрr8.ІІі:ІОМІІОІ'ОІІСіІІ~, 
8П&JІІІ 11001 то•кІ о6оІ'І3КІІ реnрuеІІТ)'МТІІ t!IIA н•рІJІ ntpe,ll nрІUІ>О:О:

ІІОЮЦ)'>ІКОЮІСумnІмІІ&ІІК)'JІ"Т)'рІІО<'ОСІ>/ту.В~у'оІіІІІІІ .roнe••ont~ 
І'ЦІІ&1113)'tІUUІ&ОІІрtІІКХ"'іІІО'ІІІХОр<'&.Мі:І&цJJ&~ОІІУОРіС>ІТ8.Ц[Ііко

>І)' ІІІООр;І.ІІІІ&цІ~ІЮ>Іуоеtрt;J.К)', &і.;І.бу.са 811.ІІ8Х 12 1 13 JІМСТОП8АІ 
1ІИ8 року І ЗДА 31:о.д nptii.C1'1111KЦb р(3ІІІ<Х нсіІІОЧКХ ОРІ'8Кі.Н.цІ~ у СІІ

т(, ЩО ~реоое.nи І ФІUІ8/І.tJІф!І СІІО! ІІОІQМ, 3fоІ(.[ІІ'ІЄІІІ СТ.ОрtІІКО>І Opr8.· 
кl,н.цJІ nІ,ІІ ІІL1110ІСІ ·-с.Ітоа ФеJІtроцJв Yкpo!RtW<кX ЖіІІО'ІІtХ 0рІ'8кі· 
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n,..._,.,.. ІІомІ....., Yxpdloox К&>Іоам '""' 0•••• КмоІ~•-..,1 о Торо'"" 
ltSJpoxf.З..U.o••~I'O•• • •Pтro-0. К..еідеое• •о, 110ос:то- С•. с.. •• ,..,., •. 

fl• ооІ- Ма рь.r,.,..тdі,аоо' ... о-С.ПроцІо. 

:s..ціА". ОУК репрезентуRІІи на тому З'Ізд! ;~елеrатІt.ІІ ~пані,. Са.вчу~ 
! Оль,.. З....ць. & Се~рnарка llіктрально! Упраак ОУК, Єв~и!ІІ Скт 
МІІІІ,~&JІ&'"КомітnУмраІкокКамад""·Ц..осn.ин,.ввІАшл&-rеж 
до ТНІІЧ&ЄОІОІ Упрt.вн СФУЖО, обрано! на 31",ці. В iw'• nравди требо 
t:1"ВЄРА'"", що від кімого ЦІІОJІГІІКі311ціJІ иеJІ.і.,.ала біJtьшоІ ІІідтрим· 
1<11, 1111 від ОУК. Не бу;ІЬ преJІ.С1"аВККЦЬ QYK 11& s'Ьді І 00 Іхио..оІ рішу· 
ЧОІ ІІО<:ТаВК - ХТО зн&є, >ІК& бул& б ІІізкіша ІІОЛІІ СФУЖО, бо Ж И& \14. 
JІ.еJІ~fІТ><к з1ЗІІУ цоиад 80 було з ЄІ>ІІІХ ЗДА. Піела mro моли відбУW 
31.:111 І СТІЮреко ТНмч&С<ІІу Уцраау - тільки одна ОУК з Какади при· 

єтуnипа до СФУЖО. "" "ІJІеи, і тик nокоrла а СІ>Ію< !Іершкх nочатках 
тІАорrаиІ:s..ці!втрИІІатнєаіАІІіЖІІ&JІ(І.'ІИО,О.СаіТОвнй Х&]І&И-rер.обор<>ІUІ· 
>ОчІІ П nеред різмиw~ :s..кидами. Прихильна постава. ОУК 110 СФУЖО 
відсІ>ІихпочаткіаувеликіАІ<ірІnоwnrлаІАперє(Іоротипершіор .... 
иі:s..ціАн\труJІ.Нощlіро3mрнутиєІОоnдіІІльнісn.. 

Бон ... тnзкікНJІ<>е>~ в світІ від часу. мnлк постала ОУК. неwалІзwі
ии :u.Ашли -rеж і аукраІкськіА еуспіnьності в Канаді и тnІ час. д.,. 

11кі речі, щn колись тільки мрією ка даnеиоку rори:юиті ввкжалиСІІ, 

єо..оrодиІ cn.nн діАсмі"">О. в~.,.аие хочби ЗГІА&тк про "'Кnкітn Укра· 
!нок Каиадн",де сюrодиі nop)"' себе при одиnму СТІ>JІі 311сідають ПІ"'д· 
С1"а8Нкці .сіх украІнсьмих жіночи~ ОJ),..иІиціА у КанадІ. що тІІжмо 
о:обІбулоу•вІІТИпеJ""д чвертьсrоJІіттІІw.ОУКдобвчує •тnмуперем0о 

ry с10!~ ІдєА, з""""" 10ма вийшла • світ nеІ""А дпдц~~тк п'11тн рока· 
ми і під<'])&nором 8КІІХ смткує єюrодиі свіі\ срібний ювітА. І вто
куnероекокаимlnроосn.тnчну коnись nеремогу .сіх іиши~ с10Тх ідеа· 
3ІІ8іо.І!ІОИІІІВ3Уt:1"РіЧСІОЙОІІУ:юJІОТDІІуІDВіlІЄ<:Ві 
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Національна ЖІноча Рада Канади 

Г..слом "Національно! ЖікочоІІ'адм Ка· 
к&АН''єтак3В&Н~":юло-моравкло" - "чмнІть 
друnurте,чоrовu(І&жапнб~ІІсебе". 1 31 
wіс:тдесІІт JIOKia C80Aoro існумкнІІ nід ткм 
гаслом "Націонал•на ЖІно•• !'ада КакІДІІ" 
з'є.цкІJІІ оо6і орнІІтеnів н~ лиш~ а жікочому 
ее~довмщі, ал~ також у єуспlпьноку А ІЮJІІ· 
тичкому жмтто цІпо! Канади. 

Прокинули дЄ<:>Іткн Jюків, часок nрнио
окпноюнноомжнікатерlІІnьніuобуткм,або 

Аболю•і ..-ро.тн,а"НацІональRаЖ!но••І'І· 

-~.и;-- ::,.~::=~ ~:: :r~::;:.: .. ~:: .. :: 
nробіІtк нawoJ доби. Дві c81-ro81 •ІАнн і pi3Ri иоюрушеккІІ час-до-••· 
су утруднІОNJІН, на•іть ••с:тккио nе~риаалк П ороо.цоо. ant ni.'l.cn• 
цw.ro "nарп•менту жlІЮк" ніко.п:к н~ ~~ае.. 

38ИЧ8ЙИО ЖіІfО'Іі Opr'IHL38oЦif 8 К8и&Ді ПОЧКН&JІМ ТIOOpomotJІ OPJI 
Aj))'МDI, уже [СНУІО'ІКХ, 3 М,ІІД8НК81< Д0П08КІО8ІТІІ Jхи10 діаJІЬНіtn. j 
~ з ники о.о.иу роботу. А.ІІе "НаціоІІІ.ІJІьц ЖІко .. РаАа Как&АН" 
IJOeТ&JI8 Інакшим сnоеобом. П оеновккц.оо"" бу пк •іккк, що вtpno> 
•исьз жІио•оn> кокфесу а Wiuro 1893 року, :saxonneкi ІЮ'r(Іtбою 
об"с;о.каннІІ.,іхжінокКаиа.цкдп•кJ>ащоrор<»аоооіІЮJІіnwекквІх· 
кw.rожкттІІ,в...,~зтеlпокраw.онкхжкт-n:вкху•овинуцlліА кроо.
ІкІ, nос:таНОІИЛІІ »JІОЖІІТ>І ЦІО органі»,Ц[ІО. 

В Шікаrо WAI об))І.NО f'OnOIOOIO "МіЖН8JЮДНЬО! Рв,ци Жінок" леА
ді Абердін, жінку нооюназнвченоrо ~нерального rубернвwr- К.на

дн. Н• бажІNнІІ жінок КІи&ІІк. пеАдІ Абердін nрнАн•nа функцію ое
но~кІ1ціІ оргаNі».wрки "ЖікочоІ Ради Канади" І була першооо 1J rо
лоG<'ІО,JОІІОчмN,!!ІЗ6пІт. 

3JІ0110~MM»>IaJІOJI,iKiцiJITH8010[Пtpeдбa'UІN8i<mo:)DІUІ&a"80tta 
~працооІ80<І!цlпопоеuТІІJІасебетіІєправі.Впродо.".ТрЬОхмісІІціІ 
було сnооремо 12 "Міс:цеаих Жіночих Рад", а три нацІокалькl opl'ai· 
311\іІ' ав!Ашпи а СхnВJІ "НацІона.оьноІ ЖіночоІ Ро.дк" а са.ме: "Жімо..е 
Тоuрист.о Mн<md•"· "ді.,•• Тоариська Група" І "ДомікLвльме То
•рьст.о І'ромад~~нсnа". Оеновмооо цІлпоо ціd ново! каціокап~коІ жІ
иочоІ орrанЬаціІ буnо приє.дкаТІІ до сусnІпьноІ nраці .:іх жінок, бе=
рІsннцl Іх рмІrііІиоІ nрнна.о~жносm А nопітк•нкх псрекоІUІ.ІІ.._ І прк 
ІхмІй.ІІОПОJОоаіnрацюм:rкканоркСТІ>суспlпьнос:тнІК&>ІІJUІ,•мцlпоети. 

В м-атуті "Нощlока.оькоІ' ЖІночоі Ради Канади" 313КІ...,но, що )І:е 

.,,._ -• аоестм Ж<ЩІІОІ ІІопітичкоІ nроnагаНАІІІ не .uc npa.u '"РУ"&· 
тнс-увнутрІшмІспра•нсвоІхсхпа,цовмхорrаиЬацій.,хібаnора,цоооабо 
дружкІwвЬноиrеи""JІ канмх •=н,..,... 

В 1914 роцІ "Націонапьн• Жіноча Рада Канади" буJІ& Інкорооро
....,. 8KWM niJ""8MtНТ)'. В перШИХ 8ісі><Надц8ТИ JOIC8ЦixJ: C80J"O '"'J>е
був;ІНІІ8 8 Ка.!ЦАІ J!tltдi Абср;tін ЬдІLІІІ Ь Г."іфІ><су ДО В!І<І'ОрП, ор-
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~~="~у~.;. ·~ьнкокчо~р::-:::: - -----
ність та охму до ~ПІІІПрацІ. Під )І>Іі· 
JІ....-івір,даккмево!ііпрацІпроводом 

"НацІона.nька Жіноча Рада Канади" 

ро3роспа~ІІ j ~nер уП~КJі&Д UOДIII'I'h 

52 місце&! вt,цді.ІІІІЖіночоІР&АІІ і 26 
ЦеІІ'І'р&JІhКІІJ<ЖіНО'ІІІJ<ОрNІ.Кі:J,О.ЦіЙ 

В 1897 роцІ"На.цІоНІUІ ЬК& Жіно
ча Рада Канад~~" ваійшnа до "Між
нароІІ.но.оі ЖіночоІ Ради", а СІUІа,ІІ. 
~~:но!QОJІІІJІКZ7nкнхсамнхІІадіо

на.nьни>< Жіночих f'all s n'anox нон· 
!'Ннектівсвіn.,(заданн .. иматерljоJІ!а 
Н.Ж.Р.sl~р.).Канвдабудазасту· 
ПJІена на всі>: д"...,nерішні>: ко нфе
рекцІ"х "МіжнароднюІ ЖіночоІ Ра
ди". ІВ часі еІіtкн конференціІ "Між

народнюІ ЖіночоІ Ради" не відбуu.. 

;:~=~~:к ~~-':~ ... ~~-:и=а~ ..... 
ІІ.И" ка конrресівТороиті. nерwаІЮ-
ІЮ<:І:ка нонференЩ. аідfіуnц" 1948 року в 3ДА, в ,.;.,.,.; ФидадмфіJ. 

Вже а перших n',.тн ронLХ іскуванн• "'Націон&JІьноІ ЖікочоІ Ра· 
;urК.U.ади"мог.павонапохва.JІитнсн нu"'"'"аАни>Ок ...,;обуrна>Ои.Сrа· 
р&нк,.мПsа.едено наачакк• р)"Іккх робіт і ;~омашкьоn> гоеподаретu 
а пуб.ІІі чних шкмах. а.едека жінок·ІнсnекторІв na фабриках nровік· 
ціі Онтаріо l Каебек, а також жінок у шк!JІьнцх рамх Бр><тіІськоІ 
КолюмбіІ і Ню БронсвІІк. Домаrадас.. вона ЗJІін і Кр&ЩІ<х уховин 
д.пІІ жІион у поnраачих и.еденийх. ОрNІ.иізовако допо>Ооn>йІ анціІ 
д.пІ!добродійиих ц!дей. засновувано шпнт&JІі поменшкх .. істц. за 
nоча .... оuно "'Вікторіаисьний ор;~ен nіКJ1ува.JІьи нць"". (Вікторі" Ордер 
оф Норсее"), uінкорпороваюІй 1899 року. Орnкізовано куховарські 
курси. пошкрювано чІ!'І'аНнІІ добро! літератури. Внесено реко.,екдаціІ 
;~аурадуза:Іаконом nроо><ороиу жіноні ді-rеІ. Ішла оnіка н&.J1 стар
WІ>ОИ,ШУК&JІасІІ nрацйй приміщении АІІ" жінокеміrрактіа,nропаrу

ва.JІКС"""днчні ошІUІадлІ38ІUІВД&JІИС" цектркм~~:nоборюваин~~:т-у
бернуд..ши.Ц.nраЦ1ІкарізкихдідІІккахід&JІіnродоажуєтье• 

В 1900 році федеР&JІькuй ypll,'l. ».nроnонував Жіночій Рці зібрати 
маnрі~~:дкАприготуватидодрунукккжкуДJІисвітовоІаиставивПа
ркжі,з:sаадаииймпредстаак...,жіночнйрухуКанці,н•с•ітдк!'Нсо
ціJLІІьнийІекокомічккАстаккаиційськоrожікоцтва.Хочдейд!Абер
дін уже вкіх&JІа::.Канади, та на про:u.нюо '" Н•ціон&JІькоІ Рад~~ Кана
ди'" nрІІЙкІUІа КІна ка оебе обоа"а:юк rол.овиоІ ре;~.~~кторни. Кошти ан
данна покрив урц. Досі перевидано трк рuк ry иккrу ка 300 сторі
нок JІ.руку. баNІ.'І'у lJІюстра.ціІІми, наnнс•ну • •нгдійс~кій і француз".. 
кіймовах.Вжк....,иttн•багатю><вистаанахмяоІЬн•Ао>tдеккІІчу

жниців 3 Каи&JІ.ОІО. 
'"НаціонІUІьнаЖ!кочаРадаКанuи"вкда••лас•ійжурн&JІ"Жі

коча Доба", ІІ..ОмІсични к, a.ne в трудних ЧІІсu nіСЗІІІ першоІ ~віто10! 
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І!JІкІІцtJІжурМІJІПtР«Т&ІаІІХО)(ІП'ІІ.ЧКС1ІІАОІ"ОМ0ЖКІ ОІ"ЛЦІnІ 
llin•w"-" ІІ!бJІ!отtu:t. Накладом ""Націоиu•ноІ ЖікочоІ PaJ\JI КаІІІ· 
ІUІ"аи.tІ&ІІОбаІ"І.ТОріSМЮСІІроUІурІкІІК*t'ЮJ<. 

НІ полІn'ІІІОІОУ no.nl 1\аnто часу І nрацІ (\уІІО МОЖОО АІ\1 3;І.о
ІІуtТІІІІІборчоrоnра•жінІUІМ.Ім...-нснануАrолоІнурол10rра1111Уf 
Д·f АІІ'у<:Та 0ro•ГOJtJICK, ЩО 0'0(IJII08JII Коміnот /UІІ ПрІ.8& ГJ)ОМІДІІК· 
tт8&аlдІ9(Ндо1919року,ко.nнбуJІОех-вопра10rолоеуАІІІІІСІ:. 
жІкои Канади. 

з.:tодоІ<"НацІомал•коІЖінО'Іо!РаJ\JІКаІІадR"ІІІІ29роцІбуло 
~мІк~но "6р1JтІАс•киА ПІ811і'ІКО•ІМ~І'МК&КСW<ІІА АІ<Т" (о:татут КаМІ· 
1\К) І Т<ІІ<У КІІІРІІ<], ЩО 8~,1tll0 yYJUI nост&НОІУ npo ДОП)'ЩtККІІ жіНОІІ 
110Сеиату. 

У аооннІІJ< '180811 орnанІюа.о.кt жіноцтао ІНКU8.110 макеІмум JY· 
СИJUІІ. Н8:18І<JІНК ІпІдПроІІО;ІОІІ ЖiKO'IO!PaJ\JI жінки ovrn ІJОСІ<JІСНУ 
працю 8 рІ:!ннх кампакІІІх, про.цюІ.І.JІн 8 цн.U.ьніА оборонІ, по шшtта· 
1\ІJІ,КJІімІкаJІ!т.д.Г~оау""АаціоІІІJІ•ноІЖіно'ІоІРаJ\JІКана:>:н"",Е. 

Д.Г.рJІІ,ІНІІUІНКІІура:ІДОрІ:!нн:.КомlсіІ,JІІІДОфінанrоІКІІІдруnо:. 
819-14роцJкоро.л•иІАІаІІа(Азка•tнка:sа~лнккІRКJІадусуспіn".. 

куnрощооаКанадІ. 

Пір. 'Іас ТІЖКІІХ 'ІІСіІJІСПJ)ееіf ""HІцiOIIIJIIdtl ЖіНО'ІІ Рца. КІ.Н8• 
)UI""'Itpt:;>CaofX'I.IItНOКCIJI•HOnp&ЦJOIIJIIIIaд:IJiari){нtHKIIIMICIIiДKil 
ООробіттк. ОрnакІsу..,.кс:а nо.ока.~•ні дono•oro•l акціІ, потиремо 
nроrро.мунаукІІ КОН~р8)'АНКІ,Д0МІІІІІІ..оІ'Обоо;\Jо<tтуіТ,J. 

ЖІноцтаоКанадноб"QІІІнt8рцц"НаціоІоІJІWІОІЖіао'ІоІРа,дм 
К..на,цн'",..оаоnраІІt"ІОІПОСІІІТ<ІІОАІ\ІІС)'tПіn...,юссnра8цобуJІОrобі 
no .. ry А поwакуаакна 1 урІІдІ І а ціnіА cy<:ninWІoeтi.. 81923 році f'о. 
лоау ""Націокал•ІІОІ Жімочоі Ради КакІЦІІ'", n-y С. 1::. КармаІкм. nо
КJІНІІІІ YPJIA ІК nрt.:J.СТ"ІІНМЦІО Канади ДО КоМітtТ)' фІ(Ірн'ІІІОІ JкcntK• 
цІІ МІжмародмо.оІ Оf'nакІмцІІ Пр~~цІ пІ)ІІ. Лlsl НаціІ у ЖtкtаІ. 8 1927 
році Голоа.о. "Ж!ночоІ І'адм". Дж. А. 8іnсок, була 'ІІІtном tІ<3t><)'ТН• 
коrо КОНІтtТ)' ДІІJІ ІUІІКУККНІІ ~JІІТТа кон~еро.цІІ Кан.цк. 8 1929 
році п-1 Дж. С. Д!rкам 1\упа прнs~ачtка фtІІtрІ.JІ•ннм YJIIAO>< •к ІІ)>еJІ· 
СТІІНІЩІ Кан~.;~н КІ I((IHJ"l)eC МиС"t"ЦіІ у Прuі, tІ<JІІІИUІИА Ліrооо На
ціА. 8 1923 роцІ ГОJІОК ""НІЦіОИІJІWІОІ Жімо•оt Рцк Кuадн"'. П·І 

rІЧІІНЯ 3'І3Д НАЦІОИЛІІ.НОІ IIUHO'IOI ,АДИ КАНАДІІ І Т0Юкt0 ,". r. 

Д.нn•u.OYII,C..o...U.C.o•т•-••• ... sa'"-o,o,pJТO"ТpUI-. 
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ВІ>ІІфрtд Кі.цд., бупа ОІІННока жінка а ур~довііІ депеfаціІ >~а конферек· 
цІю J)О3.3б)Ю<:кн~ в Ж..неві, а в році 1934 n.кож депе,..~кою ;.;о Асамбо 
ntl ЛІги Націіі у Ж..кеаі. В 1~ році I'(L'!Oa& ЖіночоІ Р&дw, Р. Дж. 
Маршап бупа :sапроwена федеr.апьни,. міні""'JІ"ТІЮІО ПР*Ці а поІцку 
АО Евроnи, щоб аібР*Т>І с801' cnot"reptжcнн• ЩОJІ.О кааnіфікацІІ жІнок 
АІІ~ :.омащнь.оІ nрисп)'ПІ і щоб дати Ім можніст~ прніхаТ>І 110 Канцц 
В 1951 році ІЮІUІІІк~в П федерапьннА ур>щ "" ~пенку каиа,ціАс~коІ дt
nefaцil на шосту ~Ію Генерап~ноІ Асамбле! Об'с,цнаинх Держаа у 
Парижі. 

На екоко10ічкому полі Ка.каjІи "Націонапhна ЖінО'Іа Рада'' nри
чннн.nасадужеб8.1'8rоjІореформн 11"" понро.Щ&ННВ робітннчнха[Ано
скм і nідн,..,.нна рівна жиrта. З рамеми ''Жіио~оІ Ради" стІЮрено "Ка.· 
ка,ційс•ке Тоа&рмстІЮ Сnожкм~іа", щоб заnо(ііrатн n[Авншці цін ка 
rоа&ри nершо! nотреби, мешкакив і т. n. В 1~1 році :sаnочатноцко 
ІС.а.ІІІІІНіЮ ОщадІІОСТН, Щоб у І'ОЙ СІІОСіб СІ!НННТИ з.о.rроау іИф1!1Щіі, 

ТакнороткоанrпвдапабnР*ц• жіноцтаа а"НаціонапhнііІ Жіно
•ііІ РцІК.нцн".МапаІQнааnпнатакнаnрнаатнежН1'ТlІ:rрома,цан, 
анІм.аурадовікола,ді.8паnІдчасаііІннівчасімнра,арокнІІобробу
rу А а нрнти~ні w>• -=icl суспіпьностн А держаан хвнпі, ніко.nи не аа-
1'11ючнс• іuеаідс-rуn•ючн в[Ас80І'х:sаада.н•,nриіІмаючннасеб<!кожнніІ 
обов'а:юкімаючнн•увuінаАвнщедобророІІкннАсусnіп•н!ІС'ПІ.Гі,цно 
Ісукпінновнконуааn•.окас.оі:sаа,цан>Іа. 

ЦентрuшІа YnP*N ОУК вс:тупн.nа 110 "ІІаціонапьноІ ЖікочоІ Ра
ІІ>ІК&на;tw"аНІ47роціІаіJІ:тоАі6rреактнвну учаеп.у-=іх .ціп.оІ нкu: 
П прІЩі, В "Мі<:цевнх Жікочнх Рада><" наші ВіМ!пн є зрuковнми 'UІt

иu>иівкпадаюn.туІІ.ц!Ь.rаrоnрацІвУnР*ВU:f'&рІзнц:о;Комі~. 

j,t.rІЧ'I~ НАШОНАІІЬНОІ ЖІНОЧОІ РАДИ НАНАДИ І ІІНН!ПЕJ'У, I"J r . 

Дuоnn.оОУК,Л..мо:rо ,.оооц•,..-тро.",,.;.о, oar~"1' ро,оІо ... т. 
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ОУК гі;J.но Р""Р""""1У"""' П рntдстUннцІ ___ ,......., 

І чtpt3 1"t! ра,;ю 1:< аІтuот• у "Жікоч"" 
Рцu", ЧОІ'О AOKUOII С, ЩО H&w"" 'WЄКОК ІІИ· 
бирtоІО'\'Іо ка nо~~&>~<мІ стакоанща а Ynpaвr.x 
"Місцєакх ЖІно~к:. Рцu". Предст88КІЩ.ІІ 
ОУК у Вимсоs>, Анна Зоепєка с ~кретаркою 
"Мkцс80! ЖІно~оt Рцк", 8 1~ році Ганка 
МазуРенкобула обрана фtДІ!рацІАкою~кре
таркооо "МІсце801 Жіночоt "-.:Ім" а ТороктІ. 

В КомІ"" АІІІІ СІІраа rромад~~кстаа І ІмІr])&цІі 
ПОАІІЛК а То!)Окт\ МаІ'ІІІ Дукец1о, 0ІІМ'І. Куп ... 
~ІЩІоКІІ А !"анна Ма~урrкко 

"На~о:~~:~т ~"І:,~~оf";:;:н: .. : .. ~:.:.: oro..:~:"::::.'":~l!l.r.· 
JІUI• бра.паучаСТІо в!AOYKCn!naкU. Canyx. 
Також :...стуnп~к• була ОУК на річких s1цu: тісІ орrакІ:~-ацІІ. На річ
ннАs1uдоМоктJW:О8JІ)' аІ~І роціІцмnаСn!nаІІІк &убноок, аІІ/52 
році на рІ•ному s'rцl а ТороктІ І)tnІ)tзентуаапн ОУК Сn!ПІІкІ8 Саа
•укІ І"аннаМцуJІІІ'НКО,аІ\Іо5ЗроцІкаs'і3,а,іаВін.,;nеrубрапаучаеn. 
•ІА ОУК Акна ТаркоаtЦІоКІІ, а • ІВМ році а СаскатумІ - Г."ика Д~рщ 
ко. На s1ul I"OJIOa ск.uдоВІІJ< орnо.ві:І-аціА а Торокті 111116 року Сте
шніа С.ачу~ м8JІа допо•ід• n. н. "НО80КІІІІІІJІІАцІ ак дІапІоиІ ....ена • 
наших OJІr-a~i:~-aцlu". 

В "!Іаціона.п•иіА ЖікочіА Раді Кuади" є асе місце >оdІП<&М, що 
ПІ'ІП)ІНМу>ОnеІІ 11 ":мJJIO'I'Of'O ОраІІІUІа": 8 OXori J AO(ipit 80111 пl,:tнecnt 

=~,:.Т с~пІпьноо:тк А окріпкти а кіА no•ry р;о uuчuo І пошаиу р;о 

Комітет !:jкраїнок Канад" 
Вдикх аіо;22до2-Ічерака\94Зрокуаі;\· 

буІІСІІаВіннІ~першиА ІІСf'И&иадіАсІоJ<кА 
КомJ"ре<: УкраІкцІв КІІМІІJІ.И, nіДІm"ОМ~ИІІЙ 
дО81'000 працею I'(JJJ.OBкМX оо:екраtоІІОІ'О 3ИА
~еккк украІкськк" Ol'f'I.Kiu.цiA, що ааіlІшпк 
в ск.nад •·Комітету УираІнпів Канади", а ско-
rючеинІ КУК. ЦеА КонJ"ре<: був :~-аооершеннкм 
доаІ'ОJІіткіхnраrиенІоКІІНадіІtсІоКJD:украІкцІа 
довесm АО спільно! укр&Інс~окоІІ)tnJІІІ':>еКтаціІ 
в Канаді, до чоrо найбільше щm~ин~и~неІІ ор
гані,..ціІ, що uoдnnн в скс-rему "Унраікс~ко

rо НапіонВJІ ..... оrо Об'~;~trаtrнІІ Кан.одІІ", а в 

Іх ~нсnітеж І "ОргакІзацік УнраІиок К..иа,цк 
Ім. O.oo..nr &асараб". Ід<!ОJІОr!чнІ 38JІОжеикк ОУК І УНО ІІJІОІІОВідуu
пи націоиІJІ.ІоІІУ цкІстh, <:011ідоориу nоо:таау ІІСЬ.ОІ'ОукраІкстu в U.C8JI· 
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ии~и" и-.ціоиаt~ьиих справах, • .юкре><а в сnрав! 11,ержавноrо ІІН3ІН)о 
1ІЄИНІІ Укре.ІКІІ 1\,ІІ,ОПОІ<О." Т'ОІІуІntЗІІО.ІІЄННІО s6оку :ІІ.І<Орс:ЬКІІ)[ )'НрІІ• 
fнцlІ,-цевна&ІІІІJІо еебІ:аовrолІ'nоІоОІО словн<>ооlпнtь><о.ооо npo
nar~ндooo тн,. ІІJІН~ів серед у><раіисьн<>І' eycnlnьиoerи в Канаді, з'<:JUІУ· 
aa.no еобі nрн;tИJІьИІІкі~ у wнронlА унраІнсьніА I'J)O><a:Іl, u.стамк11о 
lбаАдуІИ>І,.АОтіtІеправнунраІнцівпі.:І.UВІІтиревізіІе.оІІЮгJІІІДН 

[му<:іJІОJІ.ОІІоеСТ>ІJІ.03ІГVІЬН0ГОВ[JІ.Ч)'1'Т8Й3J)О3)'І<іННІІrіСJІЮТребн,що 
кінець·кінцl • sнІІЙWJІО свій 8НІІ8 у сформу80нІІі "Комітету УнраІюU• 
Канади". 

В першому Ко11rресі УнраІнці• Канади жіноцт.о auno дуже чи· 
еел~ну y-.:aen.. С.lт11нна rpynн жінок•уч.Сннць і поuбучннй елиеон 
ІІ.еnегатІ•і~ІІнаКокrрееінао:rор.l95-213КинrнnроПершІІІІКон· 
rpec, серед"""" бачн><О дуже бo.raro жіночих Імен, вимО8НО евlдчаn. 
npo з.аіи~рееуваннк унраІ'нсь.коrо жінсщтD • КІнадІ tJІfІU*І<ІІ иац!G
нал....,оІєдиоетиlвкутріІuи""rо"крувсуспІnьноотt 

Зонре><а на:ІЗІІНчІАнез.ацІнаамннк справами Конrресу ,.,,,..,..,о 
жіиоцnо ОУК. В tІІJІаді деnеrацІІ УНО з 98 осіб бачимо 28 жІнок -
01'7.<е одну треrкиу -а на ~9 rocteA з УНО бу"" ЗО жінок, отже бІnь
ше ~rlж nмовнна! Прt-ІІ",..Внnцк ОУК НІ nepwowy Конrресl, Стеnа· 
Кіа СІІВ'І)'НЗ'ГОJ)ОИТа, ВІІІ'ОЛО<:І<Ла ка HloOW)' О;!НН З ПJІОТРІ.МО8ИХ рефе
рат!аn,И, ''Наше жікоцт.овуираІнському А иаиадійськоwу житті". 

ВсІ жіночІ деtІеJ'J.тки ка nepwowy Конrресі бра.nк учасn. не •к 
преІІСТRІІНнцl своіх онреwих жікочк>< оргаиіз.ацій, тІnьии ан о:І~JІ~r•тнн 
•іддомін!мьиихосковиихсНJІао:Іо8И><орn.ніз.аціІІ,епІnьии;tІІJІІІ'ІМG
І!І:ін l 11.1111 жінок. 0;І.НІ'«' 1 часі 3af'&JJЬHИ>< иара.ц Конrрееу жінки по
роауміlшск 3 ообооо в сnраві доцІnьноети /1 nотреби n~реІІеЄТн у:>:"іІІ· 
ненкк:ІІJо.nьиосnо жlкочк~~;ор,.,.ні,...ціА на 3асадах і ор,.,.ні3ац!Аних 
ІІРКІ>ЦІІПU КУК, а 110 roro """У• 3аки це",..н.,.""ІІ, JІ.ОМа,.,.тис• .;д. 
поІJдноrо nредставництва жінок • Еи:w!иутнві КУК. Речнкце10 sібра· 

ЖШОЦПО НА ПЕІWОИУ KOHrPtCI КОМІТЕТУ УКІ'АJнЦІІ JLt.RAДИ 
І ІІННІПІІ'У "<І Р, (Cat.-.o ~-N~ooo оо J ••""""") 
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HOl'O Н& P~pUIOM)' Конrре<:і ЖІКОЦТ.. б)'.ІІІ '1./ІЄКІС& QУК, ewn...;. Саа
'І)'К 3Т<>р<>ІІТ&,8К nро~•ІfТІІ~>ІОІІ І(окrре<:оа!іІ Кнкз.І на C"r.81: 

'"ПоміСоо•у••uумцІІІоуоро.іJtаооо••~опnо.ооосоорr&Іtі-о 
8оотооооо,ІІІекомосnро..,..ооккчnоо&.моrrкооКУІtДоо..,рІ'Окі>ОммО<'О 
,.;оОQ•аос..,..роооnооо....,nроцІ,,.,,. •• ., • ...",б>оіекооіц!екоо~оо· 
ооркао•• .uo мnu~мoro JІобро. 

n ... ІCoo•yooiмoкi>OiKOQnOПO<"fOOKOO .. OiD-Oo"O 

І Тому, шо оо цоі ~орк •і•о•і ор•окімціі оо м&І<І"n cooro nроос.uкм""" 
оКУК,О...о""""•о.оо6іо•ІІІусnішмоі...".ці,ІІІо6•ооооо.>ооуnоіКУКооІnо 
li.uluo уоіІwок nро,....ооккці ,.; • .,...~ . ор .. кІ .. цІІ 

L Пороби"' оіаnоо!акі С"rорокко доо о•ромокно ПроJІС"rООкооО КУК о()>. 
•••І,ІІІокооо"'моІкформуооо6кnроуороікс•оіеnрооо .. оU.бмоuомІсцо 
моnроцкоІоІс>іnроуороікцІо" 

В НІр&АОХ МіЖ собою ЖіНКМ !ЮСТ&НОВІUІН C'l80pнf11 С'ІІІJІ.му •::..зе
І<}ІТНВ)' д.1111 .. ;,. украІко~ких жіно<оих орrанІ3ацІіі 
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СесЬ КомІ•о•т .,ароіаоаІ\.оац.о ao !V. Koai')>Oci, о ~•n•i 19SJ. с,....",.. 
~•••• • no <oponal •••~••Р"" О. КасІ~оа<:•.., nрао орт .. ао! - Є. с .... ,., 

А. fo paoІOit>"", Со. 5у6а ооа.. 

ІІо багатьох мар&;~ах ідовгкх;~~искус!Rх нарешті дюо 28 """'"' 
19-14 року сформоNно таку ЕІС.3екуrnву s ~ОТИJІWІХ УКJІ&Іис~ких "''""" 
ЧІD.uрrанізадіА: 

1. OpraнisaцiR УКJІ&іиок Канади iw. оп~rн І>асара6. 
2. Ліrа Украінськ.uх КаrоJІІЩЬКІІХ ЖіІІОК ltaнamt, 
З. СоІ03- Украікон К..иа,:~и , 
~-Жіноча С..кці" І"етьwаиц••·держаа иикІа. 
Ян наііІ'ОJ'Іовиіші ціnі n<><:таал~но: 

а)сконсоnі.ц)'NиJІ..-..:ннихsусІt.ІІь, 

бІІІоnпwоrаунJІ&ІнсьноwукароІІ<t•ІnАоrозмаrаинJІ><J&.не
З&JІежніето., 

в) 11.11~ каннJІ )'К]І&ІисьиоІ нуnьту]>И 11 о/МнаіІоwn~инJІ 3 неоо 
іншwс rроwцJІн Кан.u.и, 

r) llltXOU.MI/JІ MOJIOIIJ иа (таІІ.ІІХ Т]ІаДИЦіJІХ &ірИ , .ІІОО(\О8ІІ ДО 

"""'"' pi,Jiиoro А nошани до СТ&J'ШИХ . 
r) а8ТОРJІ'"'ТНа ~n~хитацІа '~<>РМІІІ ІSОNМОІ'О унраІиськоrо 

жіноцnа а Какаді. 
Сnочатку nриІІиJІ1'0 иuву "Жіноча С..кціJІ Кowi-.ery УнраІнок к~

Н&,:ІІ<", що скрізь у Квкаді ста.nа ві;~оwа rri,JI iwcмew "ЖІмочоrо КУК", 
nl3ніш~ nе~wінено цоо на:ову "" "КоwІТІ'Т Умр~~Інок Кан.u.и". 

До першо! F.:кзекуrnвн авіАш.nн · 
І"о.nова Марі& Днма 
Перша:.аступннЦJІІ'ОJ'Іовн - Маріа Гу.nJІіІ 

ДруrазаступІІІІЦJІrоJІоан - О.nьrа &Ацснко 
КоресnоІІ.ІІ<"цІіІна секретарка - Анна Васкnишин 
Про-rоно.nькасекретарІ<& - МараСнмчич 
Скврбкнчна МарІ• Ла:оеч ко 
Ч.n~НКІІ Еt<:і!І<)'1'ИВН Анна ЯкІІмІщак ! Марій Печенюк, 

nізніш~ кооrrrовано ще до СІt.ІІІду ~;нЗ<!ну-rнаи ! 'анну Мандрику і П. 

Геиик 
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В СІ<JІ&;Іі цієі nершо! Іі:~куmІІИ ··Комітету УкраІмок К..иадн "" 
бІ.~ІОМОдаі •лемки ОУК: ка становищІ nершо! u.стуnннцІ rоповн й 
нор:.епонденцІііиоІсенретаркн. 

"Комітет УкраІнои Канади"' """У""" nорнтн СІІ<>І Від.ці.nк по кІА 
КІ.и&;ІІ. иа sраюк ВіІІдіпіа КУК, і nepwнii такий Віц.іп постав у То
рон~!. 

ДруrнА Конrрес УкраІнцІа Канади а Торонті ЦН6 року :s.о.спужав 
І nрнАн"в до аі.цо11а звіт s ді>ІІЛьноєти "Комітету УІ<раІнок К..наІІ,н"" 
і аід mrn ~асу ""Ко11ітет )'Кр81НОК КІ.Н&;Ін'" &ідбуВІ.С per')'II"JIHO С>ІОІ 
"""і! а рамах кожно•асноrо '"Конrресу УкраІнців К..на.дн" 

Центра..r~ьна Ynpau ОУК nрнсаатнпа ~Н><&JІО yurн enpaai ""Комі
тету УкраіІІОІ< К&.ицн"'. В С>ІС>Ііі nЄ]>ЄfЖНСЦІ З ВJ~~діnамн, а обіжкнкц 
і nри наrоді зуе~рі•l з чл~нст>ІС>м ОУК у ~асі nоІздон ІШJІСНООВІ.>ІО :~&.•· 
11,анна "'Комітету УкраІнок К..на.дн"' з U.І<JІКком СІ<рі""' ка ><ісца:о; ак
тивно аІ<JІю~вткс" в працю Aoro Відціпіа. Д.!І" інформаці! про "Комі
тет Укр81нок К..на.дк" і про Aoro $1-вданна ЦtКТро..JІJ.На Ynpau ОУК 
аіддас ..,ж сторінки саосІ" nреси, на.Аn~рше сторінки ОУК а "'Но>ІСІ,.У 
ш"..,.у",а nотім і масноrожурІІLІІу "'Жіно~нА С.іт". 

В... ."~ст"" ОУК А)'Жt nркх~<..~~ьно nостааІ<JІоса IJ" '.де! "Коміте
ту УкраІнон Канцн"' і стапо ІU"Шеоо Aoro nраці а місц~акх Віціп.,._ 
Чпенкu ОУК у бІ.rатьох виnадках буJІu Г0.11оuмu місц~акх ВіАдіJІіа 
"КомітетуУкраІнокК..иадн",некажу•и ажеnроnрацоонаІнwкх ке
JІІвннх і J>ЄnJІЄ"'НТ&ТИВНІUС СТІІНО811ЩаХ 110 Ві.цдіJІІ.><. Так 0:0.>10 >ІОЖНа 
СК&3І.ТИ, що nьІІНну •астнку праці '"Ко11ітету Украікон К..над.м'" no 
><ісцоІІХ Ві;ц;~іпах аuнеспи на с>ІСІ!х ІІJІе•ах •nекки ОУК. 

В nершІІХ роках niCJІ" """"" ,.;онуuнна '"Ко><ітет УкраІиок Ка· 
кади" )Ю3J"Орнув шир<»<у ІІр&ЦООJUІІІ допо11оги "'К..нціАсьІ«>ІІУ Черао
н<»<у Хрестоаі". Т..кож. у •acl, ,.,. .. сnори..., '"ФоІU. Доnомоrн Укра· 
Інціа Канади", "Комітет Украікон Канади" nepe6paa иа себе орrамІ$1.
ціюдоnоІІогиукр81нськнІІскІrТ&JІЬІVІМІІЕвропі. Зокре><аиа ііоrоз.ан
пкнnе]ІЄВОДІІ.ІІНС•збіркиодінн"JUІ"СкнтапьцівlаелаСJІанцІ"пІдrо
ТОВН ПЄ]ІЄІЦ)' СКUТ&JІЬЦіа ДО Канади. В обІU.>ІО• ТtІХ ІНЦі"" А)'Же 

є.с... .......... . 
Koмloo'1'J'o,..U.ooKo• 

-•РТ"••uра""· 
nооо•ІТмJ>ОІо.,Ь, иро. 

Ф-рооІ C.ooteOoool 
t>Co<OOТfiiT)IAo .. 

""-
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,І{іІІJІ~ну уооаст:ь прн/ІНІІла ТО!Ж "Орп.ні:оаціІІ УкраІнок Какади iw. Ол~
МІБаеараб",прощобулаwована ікшкхwІеЦ>Іхцо.оrозбірниК&. 

"Коwітет УкраІнок К..на,цк" 8 баrатьо" СПр&8а>< ІІ,ОПО&ІІ:ІС :І&.r&.ІІ~му 
ІІ,l:ольніСТІо "Комітету Укг~ткців Канади" І Р."»ІІІИ кьоwу ІАеІ КУК 
дістали достуn 11,0 шнршІt>< км украІне~коІ еусnІльноеm, :юкреwа ту
ди,куднлеrшепроккккутижІиК&м. ПоrодІаnьмІст:ь 8І'детьсабеа :оай· 

ІЮ! Й Kp>t"-"KIIOJ ре"-"ІІМИ, Vlt МИКУЛІ :'ОКИ ПОКULІІК, ЩО ІЮК& дуже 
nо.vІбк~ І лншае трквинА елІА у ..еіА украІкськіА Су<:nІлькоетІ Каицк, 
nрнчnwукайважкішасnf18АТ)'1'-некіnькІстьnере"'".'Іекяхзбірок 
чк відбутнх СІ"Іі.nьню: імпрез, тільки дух srодн А сnівпраці, що е кас· 
JІі,цКОІ< сп\J[~НОІ'О ді:ІНК:І ДJІ:І СПіJІЬКНХ цІ.ІІЄЙ і :о&ЦВНЬ. А 11 ІОІІТВОрІО
".КНі тІєІ атwооферк 11,ружиоеm І ІІSІ.еwкоІ тnлеро.иціІ 8І'JІИка :оамуrа 
nриnадає ДJІа "Орrакі»ціІ УкраІно" Ка.иадн iw. 0JІЬl'JI Басараб". 1 
КGJІКЗТОrо!Іоку rJІ:одіtя ка "Комітет УкраІнок Канади"- Aoro wаА
буrнс:оаnеанене. 

!:Ікраінськ"А Заnат"А Хрест ~ ЗДА 
ДкR.JUІЧИСЬ на проАдекнА ШJІІU< "УкраІк• 

ськоt"(} ЗGJioтoro Xpeen" :оа останніх ІІ.вад· 
ЦІІТWІ'ІІТ~ років, І<ОЖКа зрозуміІ"И р&JІ,іСТ:Ь j 
rop;~icn., що капОІІМІІе нашісерцо., нмкnрк

ходІІТ\оСІІробІІТ1Іпі:Ісумки.Восnр&аді,nере

ТJІ:ІД&Ю~И ПОЖОВ"-"і етt>ріККН ЧІІеОПІІСіа і жур
ИVІі8, ІІ<'реК&ртноаую~ІІ пр:mжоnьні А фінам· 

соаі ккиrн, аиробп:оеwо собі аж тоді nр&ади· 
nuВобра:>праці,уСІ"Іі"івІ:~,DСJІrнеиь,ідейІиа· 
дІА•JІснс:таа"УкраІиськоrоЗGJІотоrоХрес:тв" 

Ід~ :юрrаніаувакн:о "УкраІиськоn> Чер-

..... -• ,._,_ ::::/,:;:~·и8 ч~о:'711с:":::~=~~~: 
ніза.ціІ Державноrо ВідроІІ,женкІІ Унр&Іии", акнw на ріднЮ< :oewn"" 
АОВVІОСІІ муж11Т11 БатьніІUЦИиі, "'" wе"оеетри і ~nеиин "Уир&Іиеько
n> ЧерІЮноn> Хрес:тв". &уа це ~ас, кОJtи wOJt0'-1 унраІисьК& держа". 
Вn&JІаnІ",удар&>І>ІЧОТИрhО>:иа13;ІиииІа,ІучІСКИНИ8И3110nЬИИХ:UОа· 
rаиь ВІ!І"VІн иа еw!гр~;ціючІ! аеркулисьдомwу. та миwо тІІжкоІ не

.,_.чІ не тр&Т>UІи ІЮии віри • остаточну nepeмory УнраІиськоt Праа
ди.Веnинечимоучасиннівви•ІІОnьинхзмаганьоnик""'ос"•К..иадІ 
І ЗдА. Ві.Qразу тут зростає rewoo оргаиі3аційиоrо жнтт11, І що не бу· 
JІоорn.ні:оацJА,що в ціnому хотlnн б прис..,...,.,.допоwоsі виs110nькіА 

боротьбі уир&Інсьиоrонароцута lon>au.нrap,11oвl, ''ОрrаиІаадіІ Унра· 

Іксьикх НацІоимісті•", то nocn.кm. кові орrакі""-ціІ- "УкраІисмса 
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Оrрі.JІецька Громuа" та "Укр&Іксwrе НацІокаn~ке Об'~иакка" а Ка· 

кадІ і "Орг&КІ:!-І.ЦІІІ Дtржаакоrо ВЩроІІжtККІІ Уираіки" а ЗДА. І тут 

і n.м по коротиому ~асі поиаз&JІаса потреба жІиочоІ ор,..иl:!-І.ціІ, що 

rrере6р&JІабиасебеnрктативио-ІІОПОІ<ОrовіакцІІ. 

І так r~epwi піJІ8L!ІИИІІ пі,ц ~ep80KOX!Jt"KY орrаиі3Ацію а здА по
ложе.ко в 19J1 роцІ. Лле це !Іула спро(Іа ет80риn "УкраІисhІ<ІІА Чер-
80ккАХрео:-т" СКJІВ>ІК >І&JІОІ'ОГ)'рт1<& ЖІКОК·ПАТріОТОК і ЦаОрrакіSІІЦІ8 
КЄКаJІ.'І'ОШВІІДКОSростал&.Лж KOJIИBKIIBIIJI&Ca ПОТребаСКОроf \по

U.ЖКОі JІОПОМОr:н Жtрт&а>І 80ЮЮ~ОJ УКр&ІИК, f'0.1i переJІ.ОМ ЖІИОЦП() 

ОДВУ p!WIIJIO ро:Jбудуаати ry ОрІ'аІІLSІІЦіІО і ПОШКjЖТU П ПО ціJІіА 

Л>ІеJ»ІцІ. АкцІЮ цю з.аnо~аткоаако МІІКІ<Им жіночим Ііче>І А>'" 2 ..ерв
на. 11133 року а Ню Порху, ка ІІкt маоо110 nркбупо жіиоцт110 І су6диur 
)І[ст[сn:іІтІ&.ВІЧtЦttІІJІКІ<8И038Ира.3ИОЮПІJІЛЮ - SІ<іЦИИТИЙП.,. 

wирнтк "УкраіиСЬІ<wй Чер80кніі Хрео:-т" ОДВУ Т& :юрrаніаумти укра· 

Іиськежіиоцт80,що!Іі 80иО&ІUІЮчИІІосааакціюдопомоги аиs80JІькоА 
!Іороn.біукраІиськоrоиароА)'. 

Посіаке:оериошаnоиаприrожуnочау.ШвкдкоnриііJtастJ.Саі,цеа 
T80j>eKII& BJДAJJІ" ЧИ Сек.цііі "УКр&ІКСЬІ<ОflЮ Чер80ИОГО Хреста" ОД
ВУ. Ведеn.сJІ жмаа &КЦJІІ :s& осковуваккам ковЮІ ВІА.ЦіJІJв а ОКОJІІЩі 
Ню Норку Т& а Д&JІЬWЮІ І'роМІJІІК. Зиачекка ЖJио•оІ ДОПОМОІ'080! ор 
г&КtЗ&ЦІІ знайшло sро.~умІкиа й nJДАерж><у 1..\ектральиоІ Упра'"" Од· 
/З.У,ІІІ<&nркІі>ІU;І,ОС801'0СКJІ&JІ.)'А11КуІ'ІІадуК,О.ЦИу3И&Й(іільше>rту-
3іІІС'ПІЧКЮІ ІКЩІІІ1'0(>0К j Пр.Іці&КІЩЬ УЧХ 3 TUTYJІO" peфepeKtoQI УЧХ. 

Н&Jtбільш &ІmІВИИ>ІК В Орr8КJауааикі ИО&ЮІ Від:\іл[а УЧХ 8 Т'QІ1 
час !Іулк А><><& !'J!.IJIYH, Мар111 JJехкць~<а, Лика СереІІа n. інші. Іхи1м 
сttракк&М ТІ. nOJSДІ<R>І tреба SІІЦІІЧуаати ПОСТІіІНІ/А ріСТ 0pra>ti.SII· 
~xn.:..Є~l935 році УЧХ І<а~ИСJІ&а уже 12 ІОІ<ТНІОІІ ІІХ }SЩ\лІа у шіс-

Ві,ц самого початку АіІІІІЬИіСТІо ВіМі.JІіа не обмежуа&JІ&.::а JІНWе АО 

3(ІираикІІдатиіаиадоnо..оrовІцілііі""з80JІьиу!Іораrо.бу,80ии аели 
АкуJІьтурuо-осаітиюnрацюnркпомочіАОПОІІАtЙ,nредстаалекь,кок· 
цертІв 1 т. п. Цілий ~"" ВІААІJІW УЧХ епошрацююn. •киайбІJІьw rар
мок•Аио s Відді.JІ..,.и ОДВУ І МУН. Першу більшу камп&Иію переао
АКТьУЧХвl~роцІнадопомогуІ'ОJІО)І.уІОчкмукраіиЦІІм. 

В 1936 році УЧХ ще більше ІІОСІІJІИИ: С80Ю діІUІьиістІо. Пepe&O;tllth 
допомоrову камnанію на пміm~имх а'ІІзиі•nwадопомогубіжєнЦІІІ< 
і :rн><, що вихОJІаn s nорем иапікамн А кемічиимw. Всі ВІМілк УЧХ 
беруть yucn у протесrаційкнх lll•ax, що 1,. орrакі.sаціа ОДВУ маео
., &JІІW1'0ІУЄ по всі>< бі11ьwмх осереJІк&х, npont варш10вськоrо ПJЖ· 
суду ка ."екіа ОУН. В бере3кі .-oro ж року УЧХ saepтun.ca АО rро>Іа
дакота& s .sаКJІнО" приАти з поміччю !Иm!рпі8WН>І аі,ц ооаеиd у ЗДА. 
Між DО"n"рпі8Wкми було баn..-о умр&ІицІа у Гароф>рд, Коки., І Bi.Jiiиr, 

Вест ВірджіиіІІ. 

Дна Z1 &e!Jt"KII 1936 року tКJІНІ<ІІОТJ.Са АО Н>О Jtopкy Окружні 
36орв ВіМІлів УЧХ, акі рішаооть, що АJІІІ бі.JІьшоrо іі уепІшноrо ро:о-
80Ю0ргані».ціІnотрібноокремоJцектр&JІІ.36оркцІак(ікр&юn.nерwу 

Гмоаку Упра8у УЧХ. 
Ці ж самі 36орк ріШІUІК по•ати &ІІ&ІІJТ'ОІІ)'АТІІ ІЮ ці1Іііі Амер11щІ 

··деньЖіикк". Цісuткуванн""апибстати оокажчииомсиІUІ,орrа· 
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ніюаносп. А с<:uІі.uркостк жіноцтм ІІJІІІ внзІЮJІькоІ боротІобк. Т..кож 
на rкх :обо!'&" рішеко no~am :Jбірмову каошвнію :u. :u.муnком самаrо
ріІ·nрнютуаодніІ!зкевтр&.ІІькихеароnе!'іоькихкраІнІІJІКПОJІі"І"К'І· 
киха'nніаиавкгмаимі. 

Перша жіко~а сторінка УЧХ nохалкnьсх • органі ОДВУ ""Націо
калІt-т" І:\жовтнкІ936рокуівиходІП"ьщодруrи!'іrмІКДем•. Кол >! ЗМі· 
>Іеко 11&3ВУ органу ОДВУ на ''УкраІна", сторінка У'ІХ друкуnьск n.м 
же без nерерв•. 

В 1937 роцІ nрацх УЧХ ІІродовжуnьсх no ri!'i самій ліиіі. Органі· 
:u.цік нарахоау.; аже 18 Від;Іі.ІІів УЧ:Х. 

Коли nОJІЬСЬІ<8 алца рои'кз.а.па "Союз Укr•Інок" у Гали~н н і А 
приnnнИJІа ви;~.а .. ннх жіио~оі n}'e<:H "Жінка" А "УнраІика", t"O 'ІJІ~ 
КИ УЧ:Х nікетую.-• ПО.ІІЬС!.Ки!'і КОНОу.ІІаУ у Ню ПО!'ИУ, а ГОJІОВІ<І. Ynpa· 
м Іі Ві,Qді.ди8Л&шt"О8УІQТ:hD]ЮТІ)С1"ПjІОТНТОГОПОСТУnКуВОДНіІі3-
JІІІКИХ з.а.пь Ню Порку. 

Воеекн ЦhОГО ж року, :u. доnомогою ЦсиtрLІІ•ноt УnраВІІ ОДВУ, 
пос:твс ''КомІТtt ()(Іороми Закарnатта" з уродженці• К..рпаn:•коІ 
Укроо.ін н , кки/і скоро організус Пр<>Тf!СТНі аі'Іа по ці>ІіІі АмерицІ npono 

Пp<>nor-•••-tтl•• 
..... •-• "Y.paho · 
< . ...... ,. • ...,. .. ж,.. 

<1"0.-у:Jд.\. 
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терору чехів на Закарпаnі, Відділи У'ІХ І члєист.оо бtpyn. учасn. у 
ткхаІчuсІпІддер>оеуІОТІотуакціюииСИJrами:~~мтепе.".мдоурвдіа
JІИІ<ИХдrр,...аІЧехіІ. 

Коли U ІміцІnи.оою Цектр&льиоІ Упрааи ОДВУ маwТ<Іау~ 
ІІ[>І)Т"І'ТІІЦІАневічспрот-кио.ооІПОJtw:ьмІ""па.цифІІ<Іці!"а:Меи~и 
Qок'"'р у Ню Порку, '1"0 А ГОJtОВИВ УпраАВ УЧХ та Bi.IUJ.inи беруn. у 
ИІоОІІУ участь, • в маніфе<:твціАиому поході маршу~ nонад 300 чпенок 
У'ІХ у саоІх чер.ооиохрескк" уніформа" 

I1J>K кінці ц1о0rо ж року ГОJtОана УпраАВ JІО"'<Очкиа~ абіриову 
акцію ОJ{іМКІІ А ІІОЖКВК AJIII біJІ;иоrо МВ<;еJІЄНШІ КарІ\.аТ(:ЬКоf УкраіНІІ 
іакцкусд<»віпвід"~ькоrокомсупвиавиСJІаІІІUІ такоІдопомопr. 

О)>""і""-цІа ~ростас на ІІОІІКХ 1~ Віціnіа і и&JІіЧу<: же 33 ВіддІJІк, 
Дна ~ dчиа 1939 рому Головка УnраАВ nepec.~~aJІa а Карпатську 

УкраІиуІ06n"Jm:ОТфукто8JUІnакодіина.хар•і•Іаутта,адка2!\е. 
JI"Ka ВИ~ВІОn.Са ДО:І8ТИ080 Д8JІЬШі 22 такі 1\.аКК. f>uoм ІUІСJІВІІО 
блк:~ько60.000фуитів. Збіраннам nоживи Аодіииа uАмалис:ІІ пере. 
ду(:іІІ B]JUIJnи У'ІХ. аледОПОІІОl"8JІН А інші орrаиі$І.ціІ. 

Haa'B>ycn.cJІ тісннІ коитаоrr ~ ""Амернкаксt.КІІм Чеt>.ооиим Хрес
Т<Ім"",гоповио:м.вдвкн n·l І ркиі І"'раІІовськіА.ІІJ>уІІLІІкі гопо .. Цевт
раJІЬиоІ УnJ>Ввн ОДВУ. nроф. Опексаидра Неnрицькоrо-І"'раиовсьІ«). 

ro. Дна 28 бtре3на 1939 року рІшеио :sміккти иuау О~ а ''У· 
кроt.Іж:ЬJ<иІ Чер .оониіІ Хрест ОДВУ"' ив "УкраівськкА 3опО"ПІіІ Хреtт", 
бо тільки держаанІ кароди можуn. wатк сао'І "Чер.ооиі Хре<:Т"ІІ"'. Нову 
иu~у $1.'<8\)'ТероАВИО а кІІітиІІ940 рому. В ТОІІУ роцІ кІldчу.ако uce 
nоверх60 Відділів. 

Друrасвfтова вІіІиаnрииосоm.>собоІОнові 3&Вд,аинJІ. УЗХаІбР,.а 
та перес.nвв до "УкраІкськоrо Червоиоrо Хреста" в ШАВАцаріІ цещо 

rроп1еА кв пом!• ВО<:К>Іим утікачам. В ЗдА Bi.IUJ.inu УЗХ доnокоrають 
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с80імк ІІ&Т1С&>ІК ВІІ)ІВNТИ журнал в акгnійськііі мові. "Траіі.:Іtнт", що 
йоrо ВІUІ.авала Братн" 0ргаИІ3аІІіІІ МУН, І ІІККЙ СВО!мн статтІІ>ІИ nрІІ· 
'IHH88CIIДOWMptHH8 8НаКН8 І:ерІ!ІІаМерик&кцІR npo3MRГRHH8 укра• 

іНСЬJЮІ'О каро;цу 110 80Jii. Твкож УЗХ IJOMRГRR утркмуNТИ С80іМН :обіро 
камм "Украінське Ікфnрмвтнвне Бюро" в ВашІнrтоні, шо буnо ni11 oni· 
ІЮЮ ОДВУ. "УкраІнський ЗолотІІІі Хрест" У""" участь у КонГреСі А· 
мерІІканськихукраінцjвуВ..шінrтоні вІІНОроці. 

Гмовиа Упрац бра.<tа участь в "УІ<раІиськоwу ДНІ" на Світовій 
Виставі. Та><Ож занупмв вона боогвто уІ<раінськІСJ< мист<щьнкх речей 
і передал.~ І" у ІІарунну центра.nі "Американського Чер80НОГО Хрес· 
т&"ВІ:ІаШІРІ"'f(ІКІ,ЩОhркМІСТИЛ&f:~~;уС80ЙОМУМ)'ЗеЮ.]'ОJІОВН&УnраN 
і Від:І.Іnи вкточвютьев в працю "АиерІІкакськnго Чер80иого Хрест&". 

стають його чnека ми, nереІЮДJІть збІрки на А ЧХ, rо.nосвтьеІІ 110 працІ. 
"УкраІкський Зо.зІотнІі Хрест" буа ОІІККокою украінсьною націо. 

118nbHOI0 ДО!ІQМОГО80Ю ОрГRН.:U.ЦІСЮ 8 3.ЦА, ЩО 8 ТОЙ '1&(: ,lti.,.... ~ 
ЦІІІJІЬНИЙ до»В>n •ІJІ НрезІІ,ІІентсьного КомІтету а Вашінrтон1 :wнратн 
rрошІт&>ІJ<си.nатнІХдо.,;ароп.инадопоwогоаІціJІі. 

В 1941 році "Унрашськнй Зо.зІотІІіІ Арест", на аnармуючі n11ст11 
аід укра>нц•а у Фр.о.ІІЦ>і, ІHrej>L!ItНІIOO в .Цержавному Департаменті 1 
перед<рр&нцу3hКИМ Ур.>Ідомnротинасильноrом.тагвнн•украінцІау 
ФракЦІL до ао.пьського ner>oнy і протн арештуNкь ТІСJ< ,що вщ тоrо 

аІІІМОаn,.nкtІІ. Арештованим вкс.nано допомогу грШІмк й х.арчами 

ІкrерL!ІtІІЦLІІбуnа успІшна. 

Jlот&борах і"""РКОВ&ИКХ у illВ&ЙЦ&j>LI ОІІННИЛОСІІ І!І('.Оине 'LИC.JlO 
уІ<раІкців. )'.:ІХ 311.JU1a.tia<: т&м оредст:о.внІ<ЦТ80, ка чолі акого сто.аn. 

Іtроф. hижанкІІоськнІ та о. )/юбачноський. Вони то ~1И<JІ,ЖВЮТL n.oo-; 
рк".rернованнхІ:оаіхнімн ет&ракнхмкукраІкц!аВІJІдlJltНОаОкремL 

т&борн,абоан<w<аноІм noлtrшL. також nрs<модотаборіа Голо,.... 

~:::"3 ".:=ю~гвто І\8К)'ККіа 3 харчами, »іАКН отримано боогато 

По икінченкі •іІни ВімІлк n. окремі 'ІJІенкн висилають поNЖ· 
иу кількІстьпакункі• сннтальцІІм • Esponi,.. ІІКJІІО'Іатьс" в допомо. 
roD}' аІЩІЮ ЗУдАК. На спроаадженка украІнс~ких ]>О.'tин. 3 т&боріа 
у Европі АО 3дА ВІІси.nасп.са ПОВf.Жн& КіJІLкість "'8ШУJ*НСІІІ", 

3 приІцок до ЗДА НО801 еміграціІ "УкраІІІСLІ<ий ЗоJІотнА Хрест" 

ч-.. YЗJ:rety><>n 
а..."....,...,...ь...Р" .. 
. ... ,.,.otпoU....plrt 
+р....,LІ • Іt ІІ р. По 

::"":"' n=~rь~ 
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ЩІІJ0~80ВJUІНЦІНН...._..пенІІUІІІі0рn.>оІЗ&Ці.аІІО'UІІ<К~НQо 

•У рости. Хо'І І не IU,1\'Io Ш8JІ,ЦКИ>І ~мnом, ме "Украінсьюdі ЗwІо
~"" Xptet" Sроет&с 11 НОІІі H>;UІ.UUІ. і ІІОJІИ>С 'СJІЄІІОК КОІІUІОІ'О року. Нод• 
ДU\11 ета>оr1. &JomoaнІWI, Н&.ШІ ДоtІО>ІОІ"ОІІі ІІІЩі/ '<ІІСЛЄІОКІWІ Іі біJІІ>W 

УСП1ШІІІ.JS>Іекда.::т..СІІІWІ""""'р&31ІІДО<ІО>ІОМІПGІІіn<•ІІІІІ<ІІ'U.НІІ>І, • .,_ 
J*>І,UО'І"р!U)'ІО'<КJ<ІІІОІІ&ЧІІН>ІУК~ЦJІІ<ІІІІЄХІграц![,І,ЦОІО&.ІІ.ПОСJІ. 

n. t:. tІЄТІІЮр! І \.:.. kоно-.JІьцеІІІ, ~)'Wpкy.ltlo03НIIx АJ~ІІ>І. Н>;UІ,UІІІ УЗ.'( 
-р&ІОТ•о•"'ресмпІІоот•да~ККІІІІен:.еuJоЬJІуборо'І"ІоОу.'І"аКОжІІІДкІл ... 
-~К>ІПІІТ.~>;UІ,UІІІІ:У.j,}{Щ'ре/)l*JІІІШ:tроІІ.&n< ІІА,ЦІUІWІJок&>ІІІ·О&· 
ДОЧКІІ>ІІІ 11 nоІtЄЧЧ .. КІ, КУАІІ кo..<ltOl'O >IICJIЦJI BIIOIIJI.IIttьea ДtІІк& К.,_ 

та,акр~м"І"Оrо8ІІО>UІІІІОТk•~розн.кхІІІІ>"Одпакуночннзхарчахк,о.цо к· 

1011>1 , :<а<>І.ІІк&МІІ,ІІ~&КО>І< jJ,lltiiЧ&.IІІ:rt!pa:typa. ""УІф&ІОІ>ЮІІ1і:JоJІОТІІЙ 

~~=-:~•:.є .. ~ :ОО!'ІІМ ll<l1"!""'YIO......, і'Од/ІІОІІІ< у ::ІДА, & теж і 

і "ОJІОІІК&>UV"КіВі,цді.ІІІІtnіаn~ООТ·УЦЄІІТр&.ІІЬJІW<У".,.....,. 
ІІU: ~ UоІШІІ>tІІ Оі-""М.НІ3&ЦUІ>о.ІІ І ~ 'СJІЄІІUІІІ УІ\КЛ, ЗУ ДАІ\ 1"1. p1310W< МІС• 
Цt8КZ ti.O>І>WI"lll. І:ІІД lttf;\1 року)'~ Є 'ІJІЄНО>І t:ФУЖО n. оwвпрацнк 
sук~ІІС·КІІ.ІІІІОІ,СlІІU"-""11Uj>L....,І3ІЩІ.ІІ>ІІІІІо\ХЄрІІЦІ\JІ03.11ИtІО.. 

t:щ!ЦІІІJІ.ІІОАJ>УЖИІІІ!ДІІU<,:ІІ.НИ.ІІУЧІІТ•У~з .. VРJ"'І3&ЦІСІОУКра• 

!кок h.&К8АІІ '"· VJІW"И -cal*Q··. це оео:трмна 0рМІІ0131ЩІІІ, s киою 
У:ІХ СШ811/>&Ц)ОJІ&ІІ ІІІД CII>IW< JIO'<&TI\lll. "НЩ'р "')'J<pa1KCW<III1i Золотні 
Хрест"' -СJООюстоvLІІку а журнаmUУtС"·.ІІ(.і,.очІІ.іt:ІІІТ". 

'"0рІ'UІ:о&ЦІІІУК~ІІОJtІ\аиLЩІІІІІ.UЛld':к!;&е&і*б"-:r&І<уе&· 
мучtрІІОІІОХреску&JЩІЮll!ДТ&К<>ІОС&ХОЮНІІ38010"".\"Кра110СЬКОІ'О3о

.ІІОТ<ІІ'ОХресТІ."'ІІІ\аиА,ЦІ ІЗfОІ'Оllрм.ІЮДуСUІ.ІІJоИІСП.Цl.ІІСЙ і CIIJJI.KI<:n. 

ІІеrо,ІІІІІП/)аЦІІІІІМаr&лК обоПІ.ІІJоКОІ"ОПОVО/'УІ<ІІ<ІUІ.)J,о"І"Оrо СJІУ>І<lІЛІ> 
ОС>О!NІСТІU"ІUJUІкерІІІК""'І.ІІЄ>tОК (\()JІД_". 0рМІИІ3ІЩІі,ЩО6р&.ІІН 
)"ІКТ•, ах І'ОСТІ, • с...:к річкW< З'Іздu, ІІІформуючи себе JІЗ&ШІІІІО n. 
об.І<ІІЦ)JQ'ІІІСІІДОСІL(дом. 

З llOCIUitKOIO ІІІрою 11 ідеІ ''Украіиоькоrо Золоrоrо Хрест11'' ІІСе 
ЧJІtксn.о бУде ще жерт.еІІ..ІІіше llр&ЦІОІІ&n< Д./18 харн~атквк>а ці.ІІеА 

УЗХ І ДДІІ ДОІШО>ІОІ'>t 1111380./І•кІЙ боротьбі укр&ІJІtЬКОІ"О к&ро,цу і 
eai.II..,ІUt кроком~ соестрІUUІм фок.цом "УкраІкс•кого Золатоrо Xpee
n." 11рн "Opt-aaisщll УкраІнок Какади ІІІ. O.llьnt Басараб"' у Какаді 

lтк.кuустрдl'І кращlАдмluогоиаро;uо. 

НА ЗУСПІЧІ ОДJУ • Y:JX А У1!0 • Onl У ТОtОНТО 1956 t. 
І ІІОрWО"'Т ро,ІІІ "'І>С"О J 8100 - Поо-..о fІоюо8, rодооо Y:JX, • ....._ -

Сп•.Ш С..о•то, nt~ooo Onl. 
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Світова ІІІедерація ~кра інськ"х 

Жіночих DрганІзацІА (І:ФЬІЖD) 
Друrа. cairoaa ІІіАна донорІкю:> 3мІки.ІІа 

нашу ПQJІітнчну ситуацію. УкраІнські >емпі 
3Н&Іі.шJІІІСІІ 8 ціJІості tti.=l, нерМОЮ бoJI~UJtHKЦJ.
КOI"OOKYttaKT&. Змаrо.нн,. нашоrонаро/ІУ:І.І 
аJІ8СНtJІ<І<1"tІІСТ"І<Іри.ІІОК.О.рLДНИХ>еМЛІІХОрrt.• 

кІ:ю.аи кrr cnpo-rк8, що .....,..",.с себе а ріЗІІu 

nпощкна:ІІ. По:u. sanl3"Y :ucnoмy акАшла -
ЛО4КВІІQJІІntчнаемІ~цІІІ.ЩОttQСТаВНJІ&(:О(\і 

за мету :цоані rюборю.ати бол~шев.нзм і осаі· 
доІUІюааm :оuі.=ІніАсаІтІІро Aoro нсІІе:!.rJеку. 

УкраІнськежікоцтІЮ.щознаАшnосІІв:u· 
хіІІньому саіті.ІІсноусвідомпю...."особі сІЮ! 
:uцаннІІ.ХочwдекетнмисамнмисtІОНУН&ми 

що А ціпи~ украІнсьнкrr наріА. nроте 8Н)'Т[>і украІнськоІ спіпьнотк Ао
rоJІ.іпІІнки А :оасобн праці окремі. Також ма:ювнішкьому аі.=Ітнкну ~.,. 

каюn. ~oro :оа.,nан н11. """" ке може анкокати наша політн~на А куль
турна wрхівка. Тому А nocтana 8 nерших роках потреба об'сІІнанн• 
8Сі>:жіиочихrурті&.роІОСНD&ннхпоціJІомусаіті. 

НаС.іrо.ому Кокгресі УкраІкськоrоЖікоцтаа в 1948р.у ФіnІІ· 
ІІМфіІ це цапос11 uіАскктн. Тампостапа C.iroaa ~~~ераці11: УкраІи· 
c~НJD: Жіночих Орrакі:uціА (СФУЖО). що об"с;~.напа 04t:ullo.poм 12 
жіночих центрLJІ• у 10 краІнu.. Між чпенамк-осноаиикамм 01111010 
" nерших бупа Орn.ніаціІІ Украікон Канади ім. О. &аса!*(\. Фе~~tра· 
ціІІnрuступи;rакеrаАиоJІ.оиамі..ениашJІ.u.ута:~.~собівс-Іnраці 

ЗаІнuоб:І.Ібаrt.rомісЦІІ - ]1031"Л&ІІ$ТНJІО:"іІцІЄІІІр&цl&ІІ!»
ІІО&Ж-ЬМИЛІТ.ТутІІО;І,&МО1іnьккціnІ~ІІЄр&ціІт& ОСІ<rа.цtОІ>: 
УІІ&пОС•утІ~чІІ іІОШІІІІіп.о:ицІ цобути. 

Осиовке :~.~цак"" СФУЖО - це ІІІ.:І.rотоан.а маси украІнськоrо 
жІкоцnадоно&ІІJ:зацаи•.щоІzа.и.цвнrасеміrраціІІ.Мк8КАШІ!ІІПо
заsапізкуааспокунетІ.пьннІІате.щобратуаатнкашетанаш""ІІІтtА 
ж~•. ПопІnочка сктуа.ці11 вимаrає вІ.ІІ к&с: nевно!" .ці! а иор11с-n. 
Баn.нІащикк. Це повинн.а усаІ.:І.омнтк не тіпьнк акробпена частина 
иашоrо >Кіноцтаа, а А кожна одиииЦ>І. иеsапежно вІJІ П зиаииа І cnpo
J<or. Впоюцтк А nошuрюаатн цю свІ.ІІомІ.".", ,uаатн !А 11111111 - стає 
:оа.,nаин•м жІиоч"" орrо.нІзаціА. об"цна~и>: у СФУЖО. 

Uек..,аrанн,.,аР<еж,к•траnп~~є натрУІІНОщі. ВроцJ засноааккІІ 
СФУЖО noчanoc~ ІОЄJ!ике пересепекнІІ ~ таборі& Німеччини А А.стрlІ. 
В иоаn мраrиц чекапн перееепенціа 110чаткоаі труднощі маwту· 
8&ИМN,І00.01"0 кn\мату, ~У"<оі><Оен. Цt &ее відсуІІ&ЛОІ!У"МУ ПС811оf ПІ). 
nІТК'<НОІмісlІ КІ .uпьшиА ПJІІІ"К. Дальше - у "'-'Р<"ІІІІі:Юа&ИІА роботі 
3устріпис• у><р&Інс•кІ жінки~ різних часn~н умро~Ікс~коІ з.е.кпІ, І.uвио 
nepКeneнl або тут каро~~;женl. Підо аІІJІн.ок рі>нц куп•тур у н"" 
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сформу.....,.,с" !nакші сусnіл"мо-rромаJІ.СLКі форми nро.цІ. Що(Ізіrра

?кСL аодкійорrакl38ціІ?І3ІІЄркуnосафроиrом до каАа .. нішоr-о »• 
даки"- анмаrа.JІо~ж д~•коr-о часу І зусІUІлJІ 

Тrо ці rюча?кові трудІ<Ощі аже ІJере6орено. ЖікочІ opraRI:.цil 
;J.iiOТL (),]І;ИОСТВЙИО 8 "f"ОІІу ИUТрJІКУ. Щ~ 3Mo6i.rliзyant С80Є Ч./1~ИСТ80 

до акrивиоІпостави. г..,..Qа, с ще """""' частина жімоцта nом орв
нім.цІами і це с масне ІUІнчем, що Aor-o '""'""Р '"'"УІІ• федерацІ• с.:>
Ім ч.пенам. Притагкуnо кожну украІис~ку ОДННИЦІО ДО :юрrа .. J:ю....,о
f"О*ИТfJІ,ПідІбJ)І.тн!Ааідпоаідие».uанн.оr, аІС.ІІоочнткПвнаwудіоо 
у а!nьиому саІті НІ/І тим працюють ~""І' жІкочІ ОІІrанІ»ціІ. Ду· 
ХОМ) НВІІ]!JІМИУА.І1JІ ІІ""f"ОВНІІJ)І.ЦО.ОВусСФУЖQ.С.ПІ,дкуІО'ІІІ :1-а »І"а.І1"_ 
КОІОDОІІіТНЧНОІОСктуаІІіСЮ.уnJ)І.ва<kдеро.ціfустJАи-щnQуир&ін
СЬКОІПОІІіТНЧНОіемІrраитІ<Н.ЩОІІОВІІИИІ»ІЖJ(ІІDІІО'ІІТІ?ИhІJОС80<: 

приз"'"""""· 
НаІбіІІhШ дnціnькнм "~" уnереІІЄІІеикІ ц...,r-о цесnі.rІІоJІі 

акціі. Іх YA&JI""" ""реІІЄСТSІ кіn~ка. JІК напрІІІUІаJІ. ІОО.nітта КІJНІдии 
На.....,І!КобрнксhкоІ, 70-nітт• украІисLкоrожІно'Іоrоруху. маніфеста
ціІа 'lto:"n 5()І)жіІІОК П(ІМ!бWІІХ Траrі'ІНО-~JНІІС~КОІО смерnо а :юа
ет&:/ІИJІІОJІі,.,.'ІІІКХ8"ІЗНіІНІСJо(Іір.і. ЦізустрІ•ІnJНІіІщnи І усІхнаших 
цепрu; а ВІ'.ІІникм усnіІ<ом. Вони nрнrада.r~н украІисмwму "'ікоцnу 
иаемІrраці!АоrоІІО8l"О.ІІі,.,.ооrроМаJІ.СJоJСУ"fР8JІКЦіІОТ"ІІи.uапиІІороr)', 

акосаіАомnооватнсаітnJНІСТІ~Lии.ІІW.ІІ""У"J>&ТкnнІІ.ІрІд.нкх:JІІ!м· 

Оці акціІ вни.uапм niAr"OТOAи!cn. .мнІа-орrа.,і».uі.Іі СФУЖО. Від 
само:"О ~'<:;І,ІІ.ІННJІ Іх СФУЖО псре.одяn. КООjЩІІИІЦ.Ю іх /ІіІ ИИJІ. По
Аа<:: ЩОJНІКУ пnаи куn•т. освіти...,! пр&11.1. що6 у :Іберіn.ниі ріАноІ ТJ*
дuціІпспіпьиІІхроковІfНУJ<р&ІисLкІжІмк""срn...,.н духовуєІUІу. Під
КІ>f'С~НІІШІІ _z«:Rкi І\іІ!JІнк" праці- ВІІ>:оаиу і ~а'•~П- СФУЖО ~вер
нупз увагу украІкєькоrо жіноцnа в о:~начсІІому мапрамІ. Як у ~кхо• 
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Чо....-оПрuкді!С.К.J'.Ж.З.оІоа•оnрооо,Спв .. Ь. С&о•то, Є..-..Ь.СІІ7І<І<о 
],.ро,...,.,..~ о ..... llo""'"u. о •• ,.. Коос"'о"'"u. 

ккцт&і,такІ "j3J1'103""" наші 'ІJІСКК-<ІрІ"ІІ.Кі3.1.ціІщуІ<L10Т1о СІІОЬ: I11J1IOXi..lo 
І """UYJO'П. <>СJІrи. Не аn.цуоочц """' про те. що ме,.wі жіночі rуртн 
sка>.<>ІUП"Іо піцєржну • біru.ШЮ< rpyпu:. 

;Я.вмик ціІtмІ:цкіА під(іу,'І.овІможе ФедерІщі• аІІJ<ОІІуUn< оnке 30 

с"'і"і<:то:mІивзацан~о:реnрезсктаціюукраінськоrо.'Кіно~ув!т.
нQ.І<усві:rІ.Д!Іицs.оrо3нu:Q.'І.ІІn.ІІеІ\ІІКе3розуміккиусвоІх'ІJІСІІі&
орІ"ІІ.кіза.ціА І може рахуаати ка іх. пі,'І.мрЖІ<у. Це про•811иєn..с. а рЬ
ніІІфорхі,-чнrо видаик•ІSрошур, пО'!"ріІSІІих дn• мІжнароАКІоОJ"О 
rрун1у, 'ІИІІІІсилкн ,'І.еJІСГаці/1 К& різнІ ионrреси та фі~аисуааІІ'НІО Ь:. 

~ міжк&ро.!Ік..Ому rpyorri СФУЖО ауетріпа пО.'І.іІSну СІП")'&ціІО, ІІк 
кашп~ітичкк/Іп~Украіксо.каnроб;ІІсмаасlмдос.реІІІдомаІ3ро
аух'-~а.протеJІоо:tуп.'І.ОМіжнародніхоб"с,цианьнамуrру.'І.ІІСІІІІІt.П~ 
да,даВІІ]:Іа'ІІ3К>І"JКра\"ІІСJ.І(ИХЖІІІОЧКХОрГt.ІІіза.цJЙІЩ&1'0СJІJІЄМ<Q]СКQ
)ЮаІдІІQВІfТК.АJІесn,туспоне ..... СНQІ"Qка)Ю,'І."JНЄJІа<.:8СТ)'П}','І.Qо(І'с:д· 
кан• •. щоІхсn.тутnобу.'І.оваинАнаприкципІ.ц<!ржавкнхпредставІПІЦ"n. 
В0ргаиізацІ10б'с,циаинх1ІаціАтаПаrєиці•вунраІнськежіиоЦ"ПІО3а
етуп..•ске •і.wоручкІЩDІ..И УССР, а в IIЄJIІDUU< ЦСІПJІІUІ'""' жіиочоrо ру
ву. нема ані відпОР"J'ІІШЦ~> УССР, акі украІиськоІ" сміrраціі. Та шука
ючи ш~•хіа дocryny. СФУЖО анайшла І<Ож.nнвісn. участи а мІжаа
рщ!.ІІЬ< конrрееu;, дістаючи sanpoweii.Н.8, кк rlcrl., •н в сІ<JІОJІІІиwоІ 
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де.-rеrацІІ.ТоwуІІі,црощуnітпnрушуєn.са мацкхконrреах наша.nро
бпЄІ-І>\...,ІІАТІ.СнріnлІОСn.СJ!пр<m<комуиісти•иаnін!а. 

С'пТ)'ТИ н<>8Dс:"ПІО~НІІХ міжнародніх '1'У11 уже краще N>СТО<:Овакі 
ДDВК>fОГ'ІВСу!тоwудостуПДJІJІЖіНD~ПDНС.,_"еноrонарnду ... >І 
ync• шенм/1. Першnю ... ною це.rтр&пеІD, ку;ІUІ Фсдерu(І• aworJІІ. •аіА· 
ти,~ Світови/І Рух МатеІ"'іі (М.М. М.). Тут СФУЖО тісно НJІJІJІАНJІJІJІ 
С80Ю спІвпрвцюта В3JІJІ&у«а<:ть у JUIOX нон"_.,. \ШІриж 1000 І Бр",.,.. 
се..-rь1953). 

З нarop.u таки:< міжнародніх зустрічей СФУЖО аказу~ на ПОJІD
Ж<.'ІІrtJІжінкипоu.31.1\Ьиnю>JІСJІоною.під.цержуючи цеділ<>ІІИмнк
nискамн, wсморІІІJІВ>ІІІ А ІкшІІІІИ друкО,..ИІІМИ wа...-,ріІІJІами. Тані ж 

"~"'Р'""" роосІUІас СФУЖО, • " tX:nUHO.OMy часі і iioro чnс><и-<>рГІ.ИІ· 
кІ\іі ІІИ3І<&'ІlІнw особистост•м, ееиаторкам \ІІОСОJІКUІ, редаІ<ц!ІІм rueт 
і т. ;о.. Дпа цих матеріміа СФУЖО потребус спіІпрацІ Р!Зищt ~іац!• 
Ізо.:.<>д•m.сатеnсрНОJІ<>стмренк.-оиремоІкоІІіСіІд.пJІТІсіціт. 

()щІ ді11 СФУЖО 11J1 ІfіЖИJІ(ІОJІІІІоО>Іу rpyuтi 3НІЙІ1JJІJІ ПрІf.3ИJІННІІ 
ее).'<".:< унраІнс•ноrо rромJІJUІиСПІа. 3кахnдн.мn iioro • ІІИСЗІОJІU: каmих 
fІОJІі•нчннх прnвІдннкі•. а украІнсьІ<і/1 пресі та в п<>СТВJІі до наш""' 
'VІеиіа-орnиІз.ацІіі на місц.о::.. Одначє /1 тут с ще пtанІ иедОJІіни. Жер
твснr•аАзрІлаrром.,_ськаnраЦ>Інапюrожіио~ще...,маєповноrо 
nрн~наниІІв наші/І rронаді. також "МЮ~ннаокреІІнХ жІиочцорrанІ
з.аQ~ поденуди ще И&тра.п1ІJІ~ на труднощі. ОсаідоІІ01'еННJІ нашо! гро

мад" nроцІпрнроД'Ні поетуnІІТІ< мaworo жіно•оrо руху ет&<: 3&8ДІ.и· 
"""' СФУЖО, JІка 1:< nOOJI\дOflкO 11ро110~. 

Іоt-РІЧЧВ НАРОДНИ НАТЛЛП КО5РННСЬК01 У llюrmtn' 1111 Р. 

У npo...,p; npo...,.aa_"i ~nlrк Уораіоое~..,. Като _ _" ЖІмоо К___.,, 
""Opr ... Ьa.,;ІYopoloooK""o""l>o.0.....,5ac.opo5"1"""Co>O:oyJ'opWoooK..,._-. 

п,... .... ,... Ono•• К..•І.u•••""· .... ,.. ... с•Л'ІІо. 
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'І'р:8букооо СФУЖО 118JUicn.c11 -.n:~~к•іі .wun у "'Н&шоІІІу Жит
ті~, що ,111.0 .»oory ро31"0риуn ~СФУЖО t O(lrpyvтyano Іх. В>Ке :u>Y· 
rи/tрІк аік П0. .... 11......0:11 ОК~МІІМ ІІІШ)'(:КОМ Т8 po:at11nacrw:11 асім, ЩО 
ПОІІІІН-.1 МІ.:uсуаІ.ТІІ :ta ПрацtІО СФУЖО. 

ПЩІ!ІоетtнІІІооОІ"О роху<::крІnІUІІІ Viкltnyкf*IKC'>-KOI"O ІІІіноцтМ.. 
81"""" про ІІ'<КН(ІК ~~~~~ОК у Кі~r1рІ І JІКТ *IHO>C·11"U.IIi11 КІІ~)'JІІІ •Р~ 
<::ІІ!rJІО•1І:амІrаКІІ.8укf*ІКС ... оІІІСІІІККІІІІріАJІІU<ХМІІ.8Х. І\еАІСКІWІА 
ФцерацПко811Jnоі!І'Т08:ХІбаrаТІІІМ8'І'fрі1ІJІР;ОПfМЦІІt&міJІІІІІ\)ОА· 
~..ому rруктІ. МUо!иаро)І.ні ІЮJІіти~иІ nop,ii :taJ"'<:Тp10>')1'1. мцік.а&О1С~ІІ.8 
au::ДІІ..orocah-yJІQenpo.aCxo)l.)'(;aponІІ. ВІІкори<Таnо цсА момент у nо
s.,...оному :амиСJІі ;1.11.8 ІІІС - етІІС наіібп.КІІС'ІІІМ :SU,UHИ.810 СФУЖО. 

•роrме .... тароІ•n .. І•кnп.• oco ..... ......,a.oof """'""OU< аоро,._о,.. ...,."..ц. 

"""""""""""""",..Anтr,.--•''"'".._ ........ ьw.on , .. """,_ 
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L 
VI. 

~Іоо\sщ ІО~О'РІІmь 

ВіддІn D!:IK в ААт~на - БедфардвІn 
ВімІл ОУК а АіІтуна-Ведфордвіл, .:м 

малІІІІ •ІІСІІОІІ і не хоже дopiatumІ po:!I'WIOo 

""" с8Qім rюс:естрам ~ 8е.!ІІІКІП міст Канади, 
:u.mаІнможепохМJІмmо:,о~им,щоо.:~кн3nер
шн.,;srоJІоснвс• до nраці. 

Поrо перші Заrа.n:ькі Збори аІАбуІІнск 24 
rро.ана 1931 року l наuу 10\Jo тоді nрибрав 
"Жімочс То8Іорнсцо і><. ОІІскн КнсілекькоІ". 
ІкІці.nиау до заложекив Товарнстц Д&1І& 
Ка...,рина Кр11вс. що пWІаrодипа к! формLІІ ... 
ності, П<І<'nраJІ&С& про ет&т)Т, рІ3нІкннжк• 
.ІnідруЧІІІІКІІnLПJ)О8СеПОТJ.'і6ІІСІО8ПОЧІ'ЮК 
доцрацІаТоQрІІС1"&і, 

На тих пtршкх 3аІ'L1!ьнкх 3борІ.х впнсапоса а""'"""" ZO осіб 
І3НІUІОІІj,.ІІО ... куУпраау: 

Гоао .. -Ностуко Хоро>ІJІІОО 

ЗkТуnккцо Гоаоао- А><оо П&nCt" 

С.о~ор .. -МорІо ~., ....... 

•І• .. ..,..С .. р.торu-Ам•оСnіо••• 
Сцр6оок•оо-ДоооІ.О6уо 

1\о,..ро•••• 1\oou~o ~::.1: g~:::. 

КатернІ<& Кра8С брала учасn. у псрші.І Уnраві ак ,.......,...~• JJІО
р&.<І,І<ІІЦ. аор,..кі>ац!іІнмх спрамх 

Но-е то .. рисцо 3и&іІшло собі прнхіІlІ"НН" а цо><і U., МицАпв 
Грр~8СОІ<Оf'О,)ІС ~Ісму-.алО:JаПІJJЬШ:ТОІІІ.J)НС'ПІО пiJ,.riQo~UfOIO 

на~~оо. А кмк а 1934 році різні жіночі украІкськІ Т(Імрксnа ""У'"'· 
.nнс.о разом а "ОрганІзацІоо УкраІкон Канади ім. 0111.rx В.сар&б"", "ЖІ· 
ноче TONI)'It-nю ім. Ол~нк Кмс!J>с.ськоІ" а ААтука-БедфордвU. nереА

ШJІонаста.тутнооооtорганізацІ!ІпрмАи""онuауВідцU.уОУJС 
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Були це т"жкі часи 8еJІИИОІ посухи в проаінціІ Саскечеван І вe
JІ~ntt> tlyno sнаііти охочкх до суспі.Jtьноr праці. Пo)luoto тоrо ""~нки 
ОУ!{ не aarut&AU!И рух \ ІWИОИаJІИ H~)I8Jiy cycni.Jt~иy p<:>(\my, ЩО s'сд• 
напв Ім снмnатІІ всіх укрвінців 3 цi.Jtol околнцІ. Пра.ц11 така еама, ак 
у ldnll ОрrанізацІІ: сходини, :обори. oclllrnl вечірки. Кіп•ка pUUo пе
ре~днписІІ дetlanr ка ІІСІІИІ аитуапЬІ<І ~МІІ. Кожиоrо року pery.upІ<o 
В.U.U>ТОRУ88.ІІИС" Cni.Jtь.ul Смт-Вечорі та Спі.Jtьие Сuчеие. Досиn. rар
ИОJІ'>"ВНваІІСІІдрuu.nrчниІіrурток,щоДUІ&І'ІитІионцертиіІтеа· 
.".,."ні внстаІUІ. Придбано rарну бібпt.m.иу. чнмаnо речеІ до ~•· 
~~ьноІ rардероtІн І масну кухонну nосудУ. Ві..цпL~ ОУК ніІ<ОJІІ< н~ 
аа.n:ншавса поза.:~у а праці ка кориСТІ. "УкраІисьиоrо Зoncrтoro Хре
<:п" та співnрацІ з '"КаиадііІським Че[>ІІОИим Хресто)І"'. Б&rІ.то "'1'Уду 
м.:;ж•••Іиу мІсцеІІ)'доtІроА!іІнуаицію, чденюtІіоrосво!м ИОдlТОМ&ІІ· 

:::'J":Л~о.::,";;_~ІО в місцевій nІкариІ та пості.Ііио опікУ"L"ИСа .мІсце· 

ВімІ.п ОУК в АіІтука·SеДФОрдаІ.п від,3JІачиІІСJІ одио10 особ.з:Іквіс'по, 
що 11 nсдве чи можна sнalim деіИАе • Канаді. Нема -ryr акі ФІ.пІІ УНО, 

НАЯСТАJІША СІnІІНКЛ ІЩЦІІІУ І АІПУнА · &EД+OPAJUI 3 ІШ Р. 

nо"""'*роя>а!мІІоnрооа . д .... І . О6тх.,...•• д.С•ІА,..., М..рІоІJ"•охм, 
Ко••-• Крооо, н..,... х.,..._ _,...,. n....,., t.loplo П'оnо.. l·d ""'" По· 
рохо СN><цм»-. Дооо к,._Іроооо, Ко""""" Пошо .. а, До"" Шторе•rо. МорІ.а 
.о\.J:ораоод>Оо.J·ІfІ ..... о ПоросuСоо.,....,.а...., Дооо Н.О6."..до .. С.оооо· 
..,..,д ... с __ ....,..Ю.С..І>а. ... о..t·••Р"'" """"'ІІаrоро-.д ..... ко. 

,,._, Hocn Н. cm ......... n.,..,. ц.,...,,._ 
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ак! 1'11.\.W.t. УСГ І )ІУН І .ct )'><р.fкці. що а ІRшкх міс:цекм:тn Н&JІ&. 
жаn. Д(о БЩ:WІіа тих Бро.ткіх Opruriaцlll:. tyr ~ rrpи жікс.. 
чому Toupнenl і ІІр&ЦІОООТІо nі.ц фірмооо ОУК. Дек>d а нІІХ 8JUI&A&J'IR 
Ц)'ІІС8 багато Іrрt.ЦІ, ІІК нпр. IIO;u>)"'UU<<I ІоІ.ІІКОІІа І ~lapt. Бужаико, ЩО 
В.ІІІJ<,оJІк nbкlwe Д(о проаікціІ Окпріо, Актін Петріво:ІоЮІА, В&СІ!JІіо rra
cтa. МККОJІІ Обух, Іван СпІлv.к і Гнат і Катрн Смнцкоок. Жікоче То
uрuстооо мстуnас І кас цілу систему УНО і реn~ІП')'С асе націс.. 
НUІJІе еІІІ,ІІоме )'><p&fнeno <»<Опнці. ке тіл•кк сuокх жінок. 

На рЬаІ кацІокuькІ украІнс•кІ ціпІ акn.nатнв Ві.ц!JІ ОУК ао с..:><:І 
uacнof каси д...,. 1,477.14. Dодк ке араховуєn.ек re. що •ленкк Ві.ц· 
д\пу:1.1Іожи.nкІІІ,ІІеебенавс•кІ3біркоаІлІ~•Ібоnересл.а.nибе.mосе
ре~доукраІксІоJUІхцектр&JІ•. 

ВІсІм nІт о•...,ЮА.ІІа Riuin ОУК 1 Аhуна-БедфордвіІІ Гоnова На· 
СТ)'ІІІІ ХІр&ІІА>СЖ. Пісnа неІ Д/!СІІ18 пІт rо.тоауа&ла Докк Обух. За цеА 
часnJдрос.nо>аІІСем...,оwиепок...,ікккІnо80nІІdвчвта-..коnодшіжік· 
кк n~ребкраІО'ТІІоТІІ,..р nраці а nneчeiicaofx ка~рів. 

НІ аІчннА СІІОЧиНОІt Щ!Аш.nи IOiJ\ кас ""ен"и ДОИІІ І. Обух. Кате

рННІІ Паше•н•, Доик Ко3укь І П арасоtа С:кицкюи. НехаІІ: ~"'""" пухом 
лежкn над ними, а ми нІи...,и непбудемо в ких иашІІJ< товаришок 
nрц!. 

ВІ.ціл ОУК а ААrука-Бедфор;рІл ке може рІвиатпс. ані саоlк ...,. 
cn()M акі моЖJІккм:т•мк nраці s Іншими біІІhШІUtІІ ВІдцІл..,и, nроте 
саоІобоа"азкнсуnро"І"и0р~і.u.ціІісуnро'І"н&JІасноrонародувін3&8-
ЖІР:чесиоАаІрноаиконуааа. 

ІІДАUІ OYJI У АЯТУІ0 І ltSS t . 
c;.w.... О 11pua мо кіаОІ АІUІо 06у"- МорІ.о 0. Смм""'""- Маріо; П'ос-rо, Д""" 
06т>< (н••••J, МорЬ. .., ... ..., .... Зо ... С•І•~•"- Л...о Іоомо ... о. с.--... ~ кІао 
.. араоо о Л...о Д. Caln~o"_ н ..... Н. Caln.,."_ ПорасuоЬ. n·-o, І'ро 
с_,...,.., Дооu с_..,.,.., Морто ClliD••"- МорІ.о с.......,. .. ., Маріо; L h
-Носnх.,.,... .. -.морІ.о Го.а.....о,До""С•••••а.""-Іuо•оТ.,..,..о'"' 

д-ІІr-Іро.•••, д•••Іо ... о•оо. 
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Відділ D!:IK ~ Вал д' Dр 
В.Лд'Ор,або nо-укР*fнсьни "ЗодоnДо

пки&", це ммо.овнкчо nоложена місцсІІІсn. 
маііже камежід80х провінцій, КвебекуІІ Он
rарІо.Коn&JІьнаніб&ntt'f1І&~наnритаrа
ПК Т}'ІІИ ЛЮ;J.СЙ f а міру розб)';J.ОаИ КОП&JІЬНІІ· 
ноrо промю:лу наnпн...."о TYJIII ..,..".і украін
еьне робіткнцт80, а а спід 31. ким іІWІо rеж 
<>р.,.иізо..,.нсукраІпськежІПТJІ. 

КОJІнзаіснуваnа а В.Л;~~'ОрФіпіІІ "Укра

Інсьноrо НацІонапьноrо Об'с,\Наин""· ...."е
жапн туди т&І<ОЖ ЖіНКИ. ЖіІІОК у КОП&JІЬИІІ· 

ніІі<>КWІ>щі кі><ОJІинсмабІ.nто,nр&ЦІІа но
пвльна,. ткжка, не /VIII ких, а. іншоІ не""" 

моwка дістатІІ, до Y"Oro оеред шаrrJІрів с11очатху пере .. >О<алк неодру
*""' І riJIW<мllf'X'IO :.аІUІаа собі род11кн. Все ж таки 3Н&ЙІІІJІОСІІ три· 
H&.'lll"n. ЖіНОК, ЩО ІІОСТ&ІЮВИЛИ 3&СІ/)'8ВТИ д..r"І ое6е Щціп "Qргак\3&· 
ці! УнраІнок Канuи ім. Оnьrи Б.асараб", до чоrо no;uoв ІніцІ'""'8)' по
кііік'Ііі nолк. Морейде МоІ"'Н-

Дмх ЗО травІІІІ 1938року ві.о.булне>~ осноакі 3aran."; Збори Ві;Іді
nу ОУК у Вuд'Ор і тоді обрано першу li<>ro Ynpa•y 11 cкna:d 

fсоон-ЄцооіоІІонно 

З..,.уnккч.оrо-н-1\о•ороо"оШкмооруо 
Сооротороо-JіроМочорноо• 
Соорбмкчоо- Аино Б.ор.ооо 
ЧоонооУпроан-ПорооооГно>ооо 

І'lсн•роnноІ'lсмісіо 
АокоСмрн.о-ПоОоІно Поо1о0оо- Єо"'н"1і<>f><'уо 

Числ<> ..лtнок ВіДІІіду ОУК у Вu ц'Ор ІІікоnи не бупо аеJІІІКе, 
3 тоІ пркчкнн, що ааrалі жінок у Вu д'Ор не бул<> баrато. НаІібіпь· 
we було Іх у роках 1948--19:;(1, копи пркіж.:..жапа .w Кан&Ам трет" 
украІкеька lміrраці,., На жапь, "" l даакішнмм рокамІІ, n.н І rotU ІfLІІО 
xro осідаа на nостІ.Ано в Вu д'Ор, ІІСІІнка біп~щісn. - nonpaЦ>Oe&&· 
ЦІНТрDХhАро:u'ІІ"ИУІІШНСОІВК&на)dАсJ.НJUСІОіднОСhНSХ-ОідпJІиВ&JІ& 
иаttіаденJ.дОІОІ'JІhКихмістОитаріо. 

Не ~цжаючн на 'І'е, Відділ ОУК у Вu д'Ор дJ,.в ,. •• ;". при юасім 
ІfLІІОМУ чнслlсаоіх 'ІJІенон. Про8QАМJІа икм Ynpaaa, "коІскпцм. чае 
аі.111'139докінІUІюаі.JІеАногороку 1955 П(І,1&(:ІfООС'Іо")ІТ: 
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IOJO ploІ 

fooooo -0•••• Ворное 
З.ступикцо to""'"- Анио Соорн• 
Соо-роо-1\о..,рккоШниооруо 
СоорбиичАО- Ф.но ~J'IOO 

JІ.О"'РОооооІ\омІОіо 
Аоио ~"Р"""- Поооімо Поооооо - є • ....,,. 1i<>po;to 



., .. рІ. , 

roJtOoo-ЄuooІonoккo 
З..tтуnккцоrоооок-nоооріоЧоооІ<Іо 
Сок рооороо-JіроМО...,р>ІІОО 
Соо]>6>1••••-Ак..,.осіо Торо6у"' 
ЧоокооУnроок-Єо,..кіо~уо 
8i.uiayм•oo•oopoo-Oooro kркоо 

І'іо><Т;>ОоокоІ'іомісіо 
Мор: о м .... ..",,. -1\от-.>~•• JІ\оокір .... , .. , 
ro.oooo - Оо••• kpoJtO 
3Оtтуnоочо rоооак-n,.орІоЧооа10о 
Сооротороо- Моріо М"'""оа.оо 
Соорб.о•оо- Акостосі.о TopOISy,. 
Чооооо Ynpooo- Фоко 51""о• 

І'іо><Т;>О••коІ\оміс;о 
Єцооіоnокоо-І'іотероко/1\оО>Іір 

J:І!СІ!ТЮІЧЧ/1 01"1\ І 7ИО І JAJI J:І'Or 'J' , ,., r . 

hЬо Ао орооо, <..,..... у oopwo .. y P"Jd• К. А.JІ;русошоо, ІІІ . Coo<OWOII, L 
... ...,,., о. к.о ..... _.._ n. r .. ,.".. r""••••), м. c-.w. ю . ... _•<•м. м. 
Jlpy"' C.oon у АРУ"'"'Т рц\ 1 .\. JІ ..... ooon.-. 0 . roonoo, J . Пороооео.оd, 
Ю. Іоро .. осо"'А. L С-""- Tpo..U. J>Ц • ІІІ . Со---, П. Ацрусо,.._ С. 

с ... ...,.,., н. ІІпо.rt.ІІ•""'"'"' 
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,_,~о, , 

Гоаооо-о,..,..Бароо.о 

:Jaco.yno~цof<»oo .... -n;uplo Чоu
С..•Р"•Р ... -І'іоТ'ОрмооW.оооруо 
Соор6оо~оо- л~ .... ом:'о Top.tiyw 
Чоо~ооУпроо~-єо...,..!о Лон"" 

Госп"'"'"' -Є""""'' iO>P"'t• 
1\ом.роJІ.,.оІ\->е!о 

І'і.оТ'ОJ>І'•& Жоооор- Иор!о Иотооа.а.оо- Акко 1\оиооо 

lt~J рІо!о 

Го""и-Оо•'• Ба,.._.о 
Засо.уn-оицоГоооои-Лі .. ріоЧоu.". 
Сооротороо-І!.оТ'ОрииоШикооруо 
Соор6кк~оо- АкоС'Іом:jо Торе6у"' 
ЧиоиооУпроои-Моріо м .... ..,.,. 
ГосnодиJ<о-Єотооіо!О>рсуо 

l!.oN>pOJO>иol\owicio 
1\оторомоЖО>Онір-ПоросооГмот>Оо-ЄопсоооЛокио 

'"~ рі• · 
Гоооао-І!.оторкмоШмнооруо 
ЗоотупоицоГсосом-Є-.аоо!оЛоимо 
С..оротороо -І'іоторммо Жеомір 
Соорбко~оо-Оо>тоСсо 
Чо.,.ооУnроои-Фоио5утоо 
Госnопомо-ЄцооіоЛокоо 

l!.c~ ... ol\cwicio 
о .. ,.. Бармое - Маріо Лооцук- Єото,.Іо ІО>~о 

lt•~ рІо о 

Гоаооо- Оо"'о 5opJtOO 
Сооротороо-МоріоЛооцук 
Соорбим~••- Поро""о Гмотосо 

ltUplo!o 
Гооооо.- Оо"'о S.,~tao 
Соо"..ороо-МоріоПооцук 
Соор6""~"'- Поросоо Гоот>Оо. 

Я>е У 1945, і О ЦЬОМУ poni ЧKJ:JIO 'IJI~KOK було >O.aJJ~, ТОМУ ... C'Q.U· 
поrіпІоЮІ Т'plfч.>reorкoYnpa• Ві.цІdлу.ТодібіІr"Ото oкlxuro коnІо,;~.еи~о. 

'" 

ІН7р\.о о 
Гоао .. -Пор8СооГоотооо 
3оаупокцо Го_,. - Oaro І(о..,..оо..,.оо 
С..оротороо- Маріо СмооіО 
Соор6оо~оо-Яос-nо5ор.оо...."о 

l'io...,.....,.ollowicio 
Єоr-аоІо Sорсуо-ИорІоСтосмш"" 

" .. pt.o , 
Гооооо.-ПоросооГоот>Оо 
ЗоС'ІуnннцоГоооаи-Оо>rоІ!.о,.,..оо .... оо 
Соороторо.о- Мор!о Смоо\0 
Соорбки~оо- Лосиnо ІІоро><>-•о 
ЧnонооУnроои-МоріоІ\руо 

1\оотрсоо.оро 
Иоріо Стосиwм" 



члстиНА чnток ОУк У ІЛ11 д·оr у ,.., row 
с..,...... . ......... ~""'"' о ..... ... ,...... jroooa.o), п., .... r . . .... ~~ph ...... ), 
ao.,.. , Єaru!.Іopooтoi.,..•u K"""pa-o! Koodc\J) , II.I.IIo ploЧoo--.hld 

IJ••• І•.ооwа.о J'ораок), МарІо Пооцто jcoo,..oJ111a). 

lft,plo , 
rooo .. -no~oorмoт10o 
3оауnокцоГоооах-Оо•тоІ\о10••о-оо 
Сооротороо- Моріо СмооіІ 
Соор6ок•оо- Йосмnо&.--оо 
'Іооноо Упраоо-МоріоІІруо 

Кооt')>Со>моІ'іомІС>о 
Моріо Сnскwнн- Локо Пот."к 

"~'"" ' r ..... - Нотооіо ЛОІІ.j>УСНWНК 
3оступомцоГоооон-ЛнноСироо 
с..,..., .. -щ..,.з.,.,... •• 
Coop6нo• .. -0o•nt.llo10't......,. .. 
Чо.,.uУп--МорІоСмооіІ 
ГосnоАОко-ТоuоПtо.іІ 
5i6.0...aopu-ЛoooSoca 

1\о...".о•ооІ\о>оіоІо 
Лоркu Го...,о - Маріо 1\руо- ЕмІоІо Сооо.ор.уо. 

ІИІ.,U. І 

r ...... - nopкu Г•••
ЗаС"ТуrutоцоГо>оооо-єо ..... іо~• 
с •• ,..., .. -м.,;,смо.оіІ 
с ... рбм ....... -о ..... к-.. •• _.. 
'IJtOooo Упрuо- Йоснnо Sopo,.._.., 
Гоеnо .... о•-Л .... Іоо Мудро 

І'іооnроо•коІ'іомІсіо 
[міоіо Стооорчо-МоріоІ'іруо. 

I 'Sipl01 
rооо .. - n.~ооГоат><>о 
3ОС"ТупкмцоГоооом-lм!оіоSорооуо 
Сооротороо- Морі• СмсоІІ 

'" 



с~орбнн•м-0···· "'""''"с-·· 
'JQоооУпро.оо-Йе<:>~поkрО>соа.оо 
rооподмко-Моріо с .... бомоц••• 

І"октрооьиоІ"о,.ісі• 

rооммо Copuo - с ... покіо 8оро•• - О"""" Сооо,.окчо. 

ІН І рІо. • 

rооооо-ЄоrокіоБорсу• 
Сооротороо-МоріоС .. ооІО 
Соорбнк•м-Оо•rо І"оооч"'>""""" 
'ІоонооУпроон-Яосмпоkр8>0осt.оо 
rоопсоммо-МорІоС•мбокоu••• 

1\ом•роu.ор• 
о ..... с ....... ч. 

'"~рІо. . 
rooooo-ЄoroнioS..pcyo 
Сооротороо-МоріоСкс.,а 
Соорбкм•Ао-Оо•rоІ"ооочоо..:ьоо 
rоопс.омно- Морі• Сообомоu•,.. 

З 11рн~ини неМ'лнкоІ кU.ьІ<<>еn~ 'LІІеиоктрудно було Віміпові ОУК 

f>W"""Y"1 на ширшу скалю аласиу куль~УР"У .ztiІUІьolen.. 8ідбума 
.він рt'fУЛІІрносвоІ30Сіданн11 Уnрави й орrанІзацІАиі аодннк ЧJІекок. 
<;ТО>Іnудоб)Юмузв'азку:юсоюс:юЦситральноооУnраІІОІОІ то~но анко

нуоао усі П дору~енн•. А nозатим усо n(JioiUI в Вал д'Ор анкоиумлКІІ 
сnU.ьно з Філією УІІО в окноАбільш ІІрикладніА І rармонІйиіА еnІв
ІІраІ\1. СnU.ьнюш силuш алаUЛ"(Івув&но культурні Імттрuи. ІІеДСНО 

"Рідну Школу", відбув&ноС....Т·ВечорІ АСu..еие.разом колІІдув&Лн 

і ра::омnр&цІСІІІаЛн на можиІА дІл11кці иаціонuькоrо жоrrта. 

с .. оо:обооо, ВiA.zUn ОУК діо•теж І у аласному ІменнІ. ул&аm:ІІІ)'

"'чн такі сипа, акуче<:ТЬОльrи Басараб, SІри Бабенко, ЛесІ УираІн

иu та І><шнж визна~ииж умраІнськнх жінок, або :Jбкраоо~к фонди u 
nІятрн><ку жіноче! преси.~ СКJІ3&ТИ, що а фІиансо8іА дІлІІнцІ Від

діл ОУК у Вал д"Ор дu еебе nізиати 3 окиаІліпшоІ ".,орінКJІ. З.. ....:s. 
часс110rоісиуванНJІмаваі.ндол.13,144.48заГ"О.ІІьнцос.а.совИ><nрибут

кІв, з ~oro nішло .цоJІ. 13,()15.18 ка мrальиі витраm. НаАбU.ьшими прн

бутtц~миаизна~илн еебе)ЮКИ1948і1949-АОЛ.1.6МІ.75 1 1,29.5.19-

кеш• 31\tльшилоса чиело ЧJІСнок ~ерез каnдив ново! імl.-р.ціІ і коли 

""'""""І зроела на 11кнАсь час украіксьКJІ I"\)OitiA& в 8u д"Ор. Н&ІібІл"' 
nrевитратnрииІсрікlІІМ.(дол.І.Н8.73),иолитребе.булоnА&ТМ 

біг.ь.ву суму ка поnраву домІвки ФІлІТ УНО в З..Л д"Ор. 

Переважко бU.ьшІсть nрибуткіа аІддааалас.а до ФU.і! УНО ка сnл•

ту '"УкраІксо.хоrо НаціокІUІькоrо Дому" в 8ал д'Ор. А 3 решти ....,.._ 
ноІсум"nркбуткІавнда><окарі3кідобродіАиІцілідол11рІв 1 .948.94. Н• 

nс<>wоосумІсцІзНИ><стоІтьдоnомоrа украТисьикм сКJП"L!Іьц.ам 1 Євро. 
пІ з сумооо дол. 590.61. Відділ ОУК у 8&11 д'Ор щир0 відrУии)'JІСJІ ка. 

зак.r.ки ЦектрапьиоІ Уnрави втіАс11ро.ві ітвк :ю саоdкаси вк І ~ере. 

ОІ<j)Є. .. И><СІІО[ХЧJІСИОИ\ЦедJЮИату цІлЬЖерnІ)'U.В. 

,.. 



ІІДАUІ ОУІІ У Ілn д·оr І"'' ЮЦІ 

:J.oloo ао араоа. І.".., МорІ> СМ<І.оІіі jcoapaтop~<&j, ЄиомІо Jo,eтaj..,oooof, 
МорІ> Го•»• jc~<&pto.м~,..f. 11 • ..,... , Моріо с ... 6•••~•..._ Oa.ro !1_..,_.._ 
І...,.•..,••f,ІІІ.оІІоС"•""••••І••••оа!Іопро,...,оіІІ'І-Іd!\.Іоск""маПрt.. 

""" І'-"ООІ<& J'~po.oкJ. Ір.ооуо МорІІ !lowl.....,, 

НаІкwІ цІІоІ&ІІД&НО,JІІ<nокижче suк&•ено, no)I&Cкo1J: упорІІДКУ 

аиоотижерn!ОаамоІсу•"t: 

УоРІІімсоомАЗсо<mоІХрооtт 
1І'llмо•оnІ*'ОоІ .. орІмооОУІ'іуиtІо.о"уШоооу", 

:~,::: !::::· "1І'lІко•нІ Colт"f 

"В..,..іОсоіtкіІ\ура~" , • .,.r .... ,, • .._.,.., 
"І\окцІ& .. омІЧор80МОІХрооtт" 
Yopoio .... looooooooмui&coot.iop"ii••"OJ>O" 
1'\уоотуроо-Ос"••• Р<офоро,...уро" УНО 
уоРІІіJrОоіаІротк 

=~::::.~і"~':.;-1\ом....,." 

Як бІ•ммо, Bi.1udл ОУН у вал д'Ор nриІ<JІам.а аtпкку yury JІ.О 
сп~а пІ.uJ)имки npteн, ка nepwO>oy "lсці "Нмоrо IJ.lJ>ІІKY" І e80d ма
сноіжJкочоІпреси,атаножке:sабуаu:sавІUІ:оаи!Аос:ІІі..,.ІціJІІ,дбІ· 
10~11 про "Куn•турно-Осаfтм>О Рефс~mуру'' УНО І про "ВищІ Ckainll 
Куро::н"та nро"'РІ,цмуШиолу" 

Тут, ка дамкІА nівночі, ма•u•• 311. бІІмжчих. ~Y•W• Брt.Т111 Орrа
кІ3аuІІв уеь<:>rо кІІоькох """І"'JІ.І<&Х (Вал д"Ор І Ру&к у Квебену та 'І'ЬІ· 
"Інс І КІ!)ІUІСІІJІ. Л~іік у 0ІІТІІрІо) Вім!л ОУК у Вал ц"Ор nepJI.O -.рнма
t'1'ІоЄR І ніхоnи кс :saatJІ.e • наді"" свосІ' Ор,..,.Із&цІІ. !Цо тіm.кк було 
MOЖJ>KIIe,'re амнокаа аІк у мкиулому,І вико""""ж у кr.Абуn~..ому. 
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ВіІІІІіл D!IK ~ Ванк~вер 
ДОЛІ! C)'JUIЛ& НІМ 3&JIHWKTII Рі,цНі ]еМJІі 

ІіSІUІеwк.атиадапсиокуВ..кку8С})інабереsі 
nацмфІму. Унре.ІощІ nочмн ІІ~рес:епоова:rкс.~~ 
сю;щ 1 Інших око.~•щ• Ка.ка,цк ке руже да~~но. 
Прuіж;І.ж:ало Іх ке 6аn.Т'О, JI03!IOJIOWYВLflнCJІ 
801111 >ІіЖ ІІІШІІМИ ІІаціОК&JІЬІІОСТІІІ<И а м.Jст\, 
розкнксном)' на велиних просюрах l ~epu :ro! 
не лсгио І>І було найnерше себе 8\дшука:rк, 
апотімтворнти..аа'ІІзкнІІкоrос•орrаиЬацlІ
ногожнттк. На351,491 д,ушнасе..еннІІаВ&!І
куеср:u.nсреrшо::ом'l941рокубуJІо:і,ОЗ:S 
унраІuціа,~літnЬніwечи"-"ОЬ:nІ,цке
:JІОС/1 ДО ПО_,!»' сім niCII •• 8 Т&ІІІІІ< YJIO&III<U 

rодідуматипроІІСЛннімоЖJІивоетіор""ЬацІАноrоІКИТТІІ. 
Жіноча орrаиlзацU. nocrana а ВІ.ику.ері щоІіно а 11U7 роцІ. Дн11 

29 траанІІ то..., ж pooty зібр&пОІСІІ 11 Баккувері чо:rкр~ -.Інок, що 
ЦіІ<JІІІИJІИс./ІНСЛИWСр\зНК>ІИЩ>ОІІ .. >ІИrроІt&ДСЬКОГОЖІП'ТІІ,&11СЙ)'1Ір&· 
Ікс"""" кац.іоиап•ннм пнn.ннак, що подруrіА саітоІJіІі аІІінІ ро»будн
JІО а світі :ц.цінам~имІІ, І 11 домі кК.ІU'ІІОІ Фі.JІІІ УНО ". •• ".._",. "Орrа
ні'ІО.ЦіІО Унраінои Канади ім. 0.Л•r11 &асараб" на статуті ОУК, що тодІ 
аже ІснуВІJІ• в біn&ших місто.х п а дeRKJU< ск:.!реАК&Х Cxi;uD.ol КІ.и8.)UІ. 

JІершу Упра-.у Ві.цдІ.ду ОУК у В.ккуверІ обраио • nкому сІUІ&;U: 
Гооооо-ІІ.о..,р>оиоду,.. 
Зо.с<уnккuо Гоооом -Акко Тро• 
С.оретороо-Амио::Іtмо.омо 

Соорбмм••о-М""оА..,ооШормо 
Гос:nо~мно -І'lотермно 'Гро• 
Помі•ммцо rоспо,..,кі- Пор•ск•І• Моооро 

ІІ.оІ<Тр<>""коІ'lомісіо• 
М. ЛобоА - М. Ііціоо - А. Hooocu. 

: Іа ЦК8 рік обрако Ynpuy: 
Гоооао-АккоТро• 
ЗостуnмкцоГооо.к-ВреоомоооооВо:ооо.,..уо 
С.оротороо-АкмоХw•-• 
Со.ор6ок•оо-МмооАомиоШоР11• 
Госпо"""'-І'lотормооfро.• 
ЗоС"Тупкмцо f"OC<IO""oi -11.. Д.tірок 

ІІ.оІ<Тр<>оокоІ'lомісіоо 
ІІ.отермкоДу:оо-ІрмкоЛоармwмм-Пороскоо!оМопро 

В І:Іере:окі тоrор<»<укаступмпа nерем(к&• Ynpa8i, ГоJІОІІОІО С"Т8.11& 
Бp<»<кr.nua В<щкарчук, & КатtрІІ'К& ДуДІ. - 3ас-туnкацеоо І'wІ08ІІ. 

"' 

Управа. ШдА!лу в 1949 році СКІІа,ц&118t.ІІ ~ -....их осіб: 
ГоОІОи-МооооіоНuіоо 
З.С.уnкоuо Гоооок-lрмкоЛоормшом 
С.оретороо-Аммо::Іtмооко 



Cu.p6o~~ ... - М~о.ао~оа Шармо 
fОС<ІоДІІ.~о-ІtоnрхооТра• 
3-уn~м,.. fОС<Іо...,кі-Аоиоn..,..оо 

1'\о-ооооІ'\оміе;о 
Sроко<оuоіодм&Р"'У•-1'\о .. роооЦу.u-fо ... ~оЮ.м 

До Упраок ВідцізІув1900 роцІuііішпв: 

rо--~рок>r<:JІоааіоДІІ.ар•у• 
3ocrynoo,..foiOOoo-AooTpo• 
С.ормороо- Mopio~~nop.., 
Соор6ои•оо-Моо.аоккаШороо 
fосnоДІІ.ко-ІІ ... р•••1Р•• 
]о",.упкмцоfоеnо...,ні-ІІороок•аіо/І>ООРЧ• 
ФокоиссааСоо~ороо-fо...,ноЮооа 

1'Іоктроnооо1'\о.,іе;о, 
1'\аторкноПуАо- Мооок11 Нці.оо-ПаоокиаІОооа 

9 1~1 JЮці п~р<!(Ірапа • 8ідціпІ працю Управа: 

fоіООоо-ІриноЛоор~ШJОи 
3-ynoouofooooo-AмooTpaт 
С.оретороо-АниоТурАО 
С ... р6ио•оо-Моо.ао~ооШороо 
r_,o..,.oo-1'\onpxиoTpo• 
Іідоі,оуоотои оО(Іроо - А~ко Трат - М. Шоа"u 

1\о-ооооІ'\оміе;о 
ЦорІо ЛО>ОJ>І'О - Mu1111io Нодіоо - ААО"туо. 

З..пращое \~2роцІаІдпові.:ІапаУправа: 
fоаооо-ІоокоЛоаркшк.о 
]ос.уnооцо Тоооон- ПарОСАоо!о М .... ро 
С.оретороо-Мо•о~іо НцІоо 
Со ор6о•~•о-1'1.1'\іроо 
Чцооо Ynpuo-n.Tuтyo 

о~~ .1::'~;, ·~: '· 
]Jdoooo opaoo,.....,... , Lfdo· 
м•І••..-тоРN), М. ІІороа. 
(NoouJ, І. Л__,. Jn.o,._.. 
uJ. с,...., , Н. Mu.ul*. n . 
До ...... М. ІІаате--о, А. Lоо. 
... .,л.т.,...,Ln..,.._в. 

І•Аоортр.ІО. ІІу,_ 



3и.,..,..І,.рІ'""ОУК,І.ГуDІU.nрп>~денІУНОІІ.О.іС•.Са•ч-.n,..ц 
ЦУОІ'К,о -~•••І ... оооо JnpaooOYI'II oo,..rono КУJІІ С.У.К. fla•of oop, 

Ііо-.аfм•uо.ороо-Ко•орммоТре• 
1\onnoJ»op•o-ll'lioO'ooroC••тy""-Mopiol\opoo• 

ІІооnро.о ... оІІ-•с•о 
Мк• ... оомо Wормо - s_.ooo.,. llowмo - Дор•• Пооороо. 

ДоІ"О>Іосуо1953роціnрнАІШІаУnра•: 

Тооо .. -ІромоІlоормшмо 
3остуn••цоТоаоом-По-оо<ОМоu.ро. 
С.о...,.ороо-Мм•d-•о Шормо 
Соорбо.к•u-11.1\ірмо 
Чо..,оо Уnро.он- &ромм~оон і<>а••Р"У• 
Тоеnод>Іно- Mopiollopon 

Комтроо•но 1\ом.~іо 
Моооміо Ноа••• - Sромоооооо Поwнн - С. Тоочо 

В 196-1 році BiJud;l ОУК у &нкувер nJ>аЦІО..ав nід nровц:~ом Ynpa· 
виаtмадІ: 

Тоооао-МоріоІ\ороо• 
3ОС"tуnммцо Тоооон- Анно Тро.• 
Соо...,.ороо-ІрнноГоОооІ 
Соорбмн••о-Sромнооон Іlошми 

Контро•••• Комі.,;• 
АнмоХ,..оно-Sромм:пооВоаноР"У•-ІрнноІlоорншин. 

3аІ"&lІьно кІ.JІЬ><Ісn. ЧЗІ~нnк Bi,rщi.Jiy о році ""носала сімно,ццn>о, 
!'О'rімки а нас! мао BiJud;l ка nо~атку року дWІ. 27.97. 

На nО'Іа"П<у Віддіп QYK не u~у•в иі,.кнх СОІІІDСТііінкх імnре3, 
тіл•кн noмaraa ФіпІІ УНО. а CIUfнA 3,.,рну. усю саою yary ко :s61n .. 
mскц,. ~ И СІ!& 'ІJІСНстоа. Бararo уаrи nрисuчсно теж rо.цІ :.бірн,... ма 

nсре<:илку од.о:rіа І .:ар~іа унраінським снита.n:ьЦІІм в ЄвроnІ. В дмь
ШІtХ рокох 'І.ІІснкн ОУК уже самостійно маштоауаапи сn!пьнІ Смт
В..чорІ І Сuч~ие, а також кожнорічно акодсмі10 к• ~eo:n. ОзІU"Н Басо
ра(!, noм&r&JO'IИ ФІпІі УНО, як і давніШ<'. в Ікшнх саІІТИо...,. ак&Аемі..,., 
нокцсртu:та8СJІиихіиmихnідnриGм~"кnікиІкІf,бuарІтарІsкІ 
нуr. .. 1ури~віndІмnре:.к. 
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ДавапаСJІ теж nuмi ~ "РІ.\ніА ШкОJІі'' nр н Філі! УНО, до JІ><()\ треба 

~:::::':~::J~.унраІиськи~ пітсіі ~міста і ;~~uжналюватк м~ и..,_ 

При різки~ наrода~ відб)"А.ІІКСа:tбірКІІІ ка 
nідт!)ІІ><><ус.осІnресІІ.цепересИJІалОХ.n.mм 
,.. nресовий фокА "Ho.oro llln•~r'' і "Жіио
чоrоС.іту"". 

З фі,..нсо.оrо боку діадьности ВІдділу 
ОУК у В..ииувер треба 3r&AJI1"11. що всі Aoro 
nрибуткисІUІад&JlИОа насуму$4,070.47,ави
траm38цtІ'І часвинооІUІи $3,12З.ОО. 

~!аііже нвесь тanr.p nраці ~nочиваа на 
ЧЛtНО\.R;t-<:ІСНОВІІІЩІІ:Х, ИОВІІ~ '<lltHOK nрибуа&· 

~~ ~t,-"н~::е ~ОJІ&н11и;:'~W::а" ;;~·то ви!жджа- ..&. І ' 
~~ .. ;:~~;:~і==3~$.,~}~~~:1~~ ~~:;::::;:; l;s;:: 
""ступ'""зІніціаmвою НажаJІь,у""щсf1>У· '""' "'""""· 
nоnіlІІ"І"ерескntре,..І"&>О"П.надиаціоиальинми. 

Чсрезрозкн.u.иlоn ttоміст:Ітв <tсрео&rажеииа домашнююnра.цею 
деJІ"і жікнн нерадо М)"ІfІО'І"ЬСа а ЩІПІИі38ціАну піал~иіоn. lJo'~ n Ім 
Иа3)"С"tріч. ЧІІtнниОУК аlдвіцуютьІхnо;~~омахІстаракm..са!ОЄСТІ<зиІІ

"к ~озмовн про украlмсьні сnрани,.. про оЦІ.ші обов"JІзки cyopono сао
rомt~роду. 

Які б не буди непрнrожі умоаин" АО орrанізаціАи<>І nраці, 8іміл 
ОУК ніиОJІн ие3.І.кє;~~буваа caolx обов'азкІа. аиконас Іх І на маІ'Ібутис. 

c .. u..... ... c.ur.-Іootip""" ••••>< 1 ... . r,. noco•...U. т •-•т••рі І rt' " " ~· 
аопо niarflooaa. ~ ..... І!д.d.оу OJ"X. 
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Відділ D!.IK ~ Внндсор 

-----.cтofи::W.~":o~orтrv~-'7u~~~Y =:; 
Орrані3аціJ УмраІнок К..ІІ8ДІІІІf, Ольrи В.е&

- · ··---"оt .•••• раб у Внн:~сор. Шс.ІІJІ машо! пі,wооовн і ета
раипамІІ п-11 Ю. К. M&pn!HIOK І то;UшнW><'О 
rоловк УСГ, Франца МаJ)'nІнмжа. 8\дбуnмса 
МІ'ОІ\НJІОСНОВНіЗ.rа.tІЬНІЗt\орІІВJІО)ІіІІ(І
~ружжJІ Т. Марцініа ІІJ>Н вул. Пс~нт. Присут
ІІІІІІ буJЮ \8 'ІМНІ»< Спіu.цько-АматорсІоХО<'О 
r)tp1',.. УСІ', снмrtа..,rкІа І Управи УСГ. 

Збори відкрив Фран11 ~Іа)І'І"нн оож І а с8ОІА 
.:тупніАnршооаіаИJІСІІиаnо1'\)е(іу~ожскна 

- - - ..-- жІкочоІ орrанІхціІ nри УСГ. 
На n~дс:ідкицоо обрано n·y Юnію К. Мартинюк, ~ ка ~кретарку 

НапюМарцініL 

Таиож аастуnнІІн rоловк УСГ, П&8.nо Дуда, анІ'О.ІІосна реферат, 
>І~&і&<фІІІUІаJUІ..,J!НІІОfа~rиЙХОробросnt)'Кр&fІІСЬКо!ЖіНКІІ&Q· 
ШІА ІСt<ІріТ. rlori11 1188Несt!КНІІ:і ІІИJІСИСНІІ& П·Н IOJr[J К. МартННКЖ, :no 
буJІJІ. о"..,.. Г>&еараб, nрніін'""' назву: "Жікоче ТоQрш:"'о Ім. Ол•rи 
В.с~рІІ(\ nрп УСГ у Внидс:ор". Зарu 8>1ИCL110CJI 16 WCHOK ДО ТОІІІІрІІ· 
стn:.Аобрано..,;~І Уnрааума 1932рімуnкокусІUІ&ДІ: 

Гоосоа-ЮоооІ'l.Мор<ммоQо·Я..,рсо..., 
ЗКІ"уnницоГоаоом-ХрмстоЛмсо-МорtоноQо 
Сеоретор•о-1\о"" Марціміо 

~:::::::, ... _-11~,·.:~.~~:::;-•о·Торощуо 
1\омтроо•моІ\оміо" 

Маріо м .. .,.,., - Соф'о 1\о""" - МорІо Гумомооо. 

Крік обраких до першо! Упракм налсмсалк аідтодІ до Товарисnа 
ще ха ТІІкі nepwl П .леики·піомtркк: &а:ІІUІООК Лика, ІJо;~кар MapiJI, 
rалмw М&J>Ік, Адамчум O.•tкta><.l.,Da. Касооро.к ВалерІо. Маком Те~и~о, 
РізмихТеІUІJІІ Са•чук ~ІврІІІ. (Гл. tІІІтJТкнв на етор. 2:1130). 

Нвмі~сио nn.8н працІц наА6Ітм"'чнА чае ІІІСТІІмо.."еко ЧАtІІо:ь,..І 
8Не<ОІІV8Мсоті;ІQJІ.\.00иарІккІдОСО(Ін.На~R"ІtІІиІІJWІО .. ЗборІ8 
по~• ІІ<'ІІІІІ М83іІІКм, щоб )"сі 'tПСНКи То-.рисnа '1183"080 пооо~
лисяпуdяІчноІс:ТІІр&JІИСІІбутнпрмІUІ8дОМ,.._,..других. 

В.ІІасnо:80. • """-~' c-o/'ioro :sаснr-rокнк '"Жімочс То-.р"ст-ео Ім. О.ІІо-
ги ІJ.асараб"" уВІІІtДсормало &же3& ообооо фа,..,."~ко покикІ рІи nрацІ. 
Бо боrо ОUІСИКИ обира.•ІІс:о при Гуртку УСГ 8\;1 самих Aoro ІІОЧаn<ік, 
11\;1; .шстоnада 1930 року. бр&JІи учас-n. у '"СпІвацько-драматичІІому 
Гурткові".щодааавкомцертТІІіама-rорсоиІ-трr.п~кік..."..ви,ха;~к· 
nк 3 ХОJІ:ІдоІО ТІІ :ю щ~дрівкаоо ка украІкських Іи.."Ідіа І ка "ВоІіавиА 
Фo~r,""J83&1"1LJiiOimi8KO ВИОВ.ІІІUІК себе 81<0ЖИіІі ;ІіJІ&кцj ІІ&цІОН&JІЬНОJ 
nрацІ. ща тодІ вt.ІІаео а Вккдсор під фІрмооо УСГ. 
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ВІ,д;nо•атиусІОdдіІUІЬИОСТИУСГ3И&ЙІUJІ&оо6Іпри>ІіUІ"ИМК аза.п.і 
уира'иеькоІгрсио-иатолиІU>J<оІпарохіІіразоwзиею>ІіС'1'ІІJІоц-n.w 
теж "Жіио~е Тоаармсnо і>І. Ольги Васараб'". Це т11rнупо 38. собою 
о6ов"ІІ30К браmуч&СТЬ"n!Жужитті парохііі ~JІСНКІІ BIIIIIIJIIIJIH Т&>І СІІОІО 
.1Ф<..~ькlсть рі.:JкнмІІ епособ&>ои, а найбільше в приирашенні церкви ви
WІІFКUІИ і штучними каІткuш. Зокрема біnьwу аК"ПІо~ у :rому на· 
"Р""' аиІІанnк чпеики НаТSJІіІІ Нінон І Гапина МартинЮІС, що аиmІІJПІ 
обрус на преетіnІд&В8ЛкtІЮ!аиwивкк на церновикА 1\uap. 

Під ІІJ)ОІІО.:ІО>І Олі Шумеькоf 30рrані:ЮІІІІИО /U"I"ell парохіІІJІЬИоі 
'"РL-;иоіІllнми"'а аІці>ІІж 12і 15роиІвуrурr<:~н.давwн Aowy назву 
"'МмодаГроwадаи.Ведекота..мкавчвкн"у"раІнськоІвншквни,ата
кож оdд(Іу88Ли"" цікааі rри А забави та гуrірІ<и про НІІШУ бувальщи
ну. Поиі11чиашн ""Рідну Шкоnу" д.ітн nереходн.п11 а ""Гурrои Молоді", 
Щ<•Іарноро3вкІІІІІІСІІітіwнвсІІоnікоюта.:wпомоІ"()ІО""ЖіночоІ"()То•· 
ркетаа Ім. Оп"'"" Басараб". 

Роиі11932І193Ззаноту88Ли""""в.о<"•тіза....."ьІІ"мбезробІтrІІм. 
&::т:~ иор>І&JІьиу cycnin""y працю бу.nо не..,.,rно І :rowy nеред .:W80JІI 
ТІІЖКИК3&ІІДІНИІІМС1"ІНУПВобраНаНВ 193ЗрікУnраМ3"І"&КИХ ~ПЄНОк: 

Го.оооо- Юоіо І'і. Мор1"~июо-Ио<>;>с>о•• 
)..,..уnикцо Гоооом- МарІо Моо•>оио 
С.к-роо-Акко-~••іос••• 
С•орбик~u- Но~••і• Ні•ок 
Госnо-""к•- Хрмсто Пмоа- Мор?Км><>о 

І'іок•ро••ио І'іомі:іо• 
ТомоРіоки•-СофіоІ'іоооо•-Пиоо. 

Помимо дужет11жких часів усе таин з дрібнмх JІІІтків но 2:S І 5О 
цен:Ів анwпано доnомоrу '"Виз80JІьному ФоІІД<>аі". украІнськнм іива
JІІд.І.мі"РІдніА Шкоnі",жертаованотеж наікшіціnі.Якдужеприкрі 
часннас:таnк тоді. wожи&собі УІІВІП">І з того. шо нпр. оu:rочикА кон· 
цеvтучесn.Опьrи ВаеІІрабдаву<:..оrомп. 10.05 чнст-оrопркходу. 

nрац• І'ІОЖІІ&ВІUІ&СІІ, КОПІІ В J!I:U роцІ ПОО"І"&Ла ЦNrtp&.IIЬH& Упра· 
ва ОУК у Саскатуні І кмк "Жікоч~ ТоварнСТІЮ iw. On1.rн Басараб nри 
Гуртку УСГ а Виидсор" ІІСре!ІІіНІІJІОСІІ НІ BJмin 0УК. КерувалІ KMW 
то);! Ynpua: 
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Гооооо-ЮоіоІ'і.Иоор<:>.•• 
3оступ~~цо Го•оом- А"•• fono 
С.•-•р ... -н .... ;,н; • .,,. 
Соорб"м~••- Хр~"'' Мартик><>• 
ГО<по,...к•-МарІ• А"-"Р<ОАці• 

І'іоІ<1"роо•коІ'іоwіоі., 
МорІ• ~м.оруm•о-Оооко nкоаА 

Віддіn nрнмісrнвса у вкна.АІІJІеніА к~~&мннцІ при •yn. Текомd. 

131~';:~ .. ~:.:::-r:.~ 
З.."..,щ,.цоГооо•м-Хр""'"М&Р"'••><>• 
C••P*f•p•o-HatuiaHi•oм 

~=:::1""--А~::•р.~•::..".о ••• І Фомо 1\ін,..о 
І'іом•ро••иа І'іоІ<іоі"' 

Юоіо І'і . ~ООР<'••• -0•••• Пмо&В 



f<>І'<>роК)"ВПКС8JІ<><:ІІJ<і.п.hІ<&КОІІИХ'UІЄІІОІІ.3діІUІІ>JІ<>СТІІВJміnу 
мІ.о.ІІідм!титизвскуваиИJІІІJІJ.І:КОІ"РІдиоІШио.>rк",б<>доmrоч..:у 
KI8ЧftHH~ ІІС.ІІОС~ тl.nhKH В&J<ІЦіАНІІІ<И І<і~Ц>І.ІtИ, ВЧИТЄ.І\ІОІІаJІІ }()лік 1(. 

я"'rс•ка. 
Як 3анчаАно. кожиоrо року ві.:Іб}'UJІ""" 3&ХОДІ\>ІІІ BiA<d.ny ОУК 

Сnільні Сu-t-ВечорІ n Cnl.nьнe СІІJІчснс І це, а nнож т~~«дощІІtиі нож
ио.,ічнІ СІUМ"ОчнJ ак&дє><іІ 1\.1111 вwануВ&J<нІІ nатронкн Орrаиі3аціІ, Оль
,... В..свро.б, буnоб :satao кожен раз ПОІm)рІІ"ПІ. 

На1936рікобраноУправувnкомусІ(JІадІ: 

Го.о ... -ЮоІоІ'і.Ноор:оАо 
Зос.уnимцоfоаоо>r-Анноfоnо 
С.щ>отороа-На•uІоНіоон 
С .. рбн>r,АО- Маріо (уооон, 
Госnо~нк; - МорІ• КооіА<>-... Моріо АкхроАч>О 

І'іон•р<>аоноІ'іомісLО> 
Анно Мор-rнноон-Тоооо Р11инн. 

В цо.ому роцібо.rаrо часу nрІІСв.оrчсио під"тркм<U "Hoaoro ІіlІІІІху'". 
Н• йоrо ІІресови/1 фоІІJІ чпскки жертвуuпн спільно вкшІІІІ&ниІ обрус 
3КО>ІІ1JJ~>о<:ерооетои.дочоrобаrатопрацjnриІUІмвчnеиниН•та.піІІ 
НіІ;~ІІ, Марів І)'><ЄК>о:>к. MapU. Коо:ІL<О8СhКІ, МарІІІ rулевич І ЮпіІІ fC. 
ЯООJ>І;М<а. 

!\оли Виндеор відвідав rеи. МИИОJІВ КаnуетІІксІ>JІиІІ а тоrо при· 
80-'\УВі.ІІбупосІІтамІМ'ликеві"".ЧленкнОУКвмпк иа~обоВ'ІІ30к 
ул~>,•нтк ка Aoro честь nриАнІІТТ" і концерт з баnmю проrрамо10 

Започаnсо•носпівnро.цю з анrпІАсьикмн жІик&>~к. cnlnьмo впа
wтовуючк з """" внеnау украІкськоrо иародко.оrо ми~. 

RиЩІІкя:ffl n[)кміпwння nри вул. Текомсі noкuanoc,. :sa мме. 8СІ 
НJ•rні ОрганізаціІ nрІІСТ)"ПІUІН 11.обумu вnасного "УкраІ"нськоr.:о На· 
ціонІUІькоrоДому"!ВіддіпОУКпомаrавпсреІЮ;ІИnІ:sбіркк ив1уціл.ь. 

!Іри Відділі 31\СИ)'АІСІІ ЗІлізннІ\ ФоІLJІ, НІ АОІ"О ро:Jбуд<~ву Aшnt~ 

npu~OJU! ~ ча.ІІких .ечорі•. 

РІс4-• W•о ... оІнк.осор уWоо,,•...,•Іро•••••• ІНІ р. 
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В 1937 роцІ працюсВідціп: niдYnpaiiOQ: 
Гсосоа-А~ко fono 
Зocтyn~<Jt<U Гоооо~-Акко ПооІОо 
С .. ротар•о-Р<>JІ<оМоАоооа..о 
Соорб....~""- Моріо Гумокооо 
ГOCJto.ІtJt~l - Ак~о PoNoo..,..oo І Маріо І'іос:ооооа.оа 

І'іок•роаоио !'іо .. Іоіоо 
ЮаІо І'і. Jl.op<:og- Нотuіо Ні><ОК 

С".кретарка вкІ:о;ала н а аккйсь час в Украіну і З&СТУJІ&Ла П wді 
ЮJІіаІ\.Явор<:~оQ. 

На 1937 рік npнna.roc " ВІІидсорІ к\JІьQ аідаІ.о.кк. Наііnсрш~ маі· 
!'&>\~ СЮАІІ орrанізаwр"" ОУК, Ро>І<а Коаа.rоьсьQ, nO'rlм Псn. ~ Саро. 
mt, О..м•и Ссник-r'рІІ(ІіІІСJокиА, і накінець opraнlзawp УНО. Ми:<ІА.ло 

ІllорІІК. lki 80НІІ rnетооІІАJІК "'* у Biмi.Jri 0УК, І•к! ДОПОІОЩІ, ПОр&.:ІМ 
~;,:~:~~~н до .ед~""" f110>10JICЬKof праці !laraw прнчии...,.кса до П nЬ-

На Окружному З"Ь.!d УНО і Браткlх Орrані».цІіі у Локдокl, Оит., 
депегаТ><ою ОУК внепако :U.С'Т)'Пннцю roлoau Лику Лелюх. 

До Ynpaa11 B;д",I.Jry ІІа 1938 рік обрано ...,.~нкк: 
Го.ооu-Аккаl!о..,І 

з..".уnк•ч• Гсосо~ - Софіо 11ксо 
Сооротароо- МоріоІ'lос:;оооа.оо 
С•орбкк~м - Юоіо ~ llsopco.oa 
Гос:nод>окі-АккоРо ... оосо.о.оіС•оnон"І'іо:Jоо-•о 

І'іок•fІО••коІ'ісwі:і"' 
ХрооаоМорnокооо-Нопо,.Нооск- Анко fono. 

ЕІдбувастьса а Виндоор концерт yclx нацІй. ВІ.UІп ОУК бtре 
учам-ь у cni.Jrьнowy "ері УНО І Враткіх ОрrаиІ:u.ціА. що nід АНРкrеи· 
tr,NЮФранца МаР""ІІНЮНО s;~~обу""" собі nризнанка на wwy концерті. 

На Крайоау Конференцію а Торонто BHr.tІOHO Д<'JІСГ.Тиу 8 особі 

Юr.іі К.ЯоюрсЬІ<ОІ". 
В КОІІТеС'Ті nоnуnйрІІОСТU "НОВОІ"(І UlJIJtxy" "-"~НКН МУН s Вкц-

00Р1' (IOJ!ia По~нии, Анна Мартинюк і Анн.а СrецІіі) ЗUДІІИК р.оо 
помоаІ А "~"мцl ОУК 3ДО4\ува.."... nrpщe місце длА В1111до:ору, 

В "КокІrеті Дonoмor:u Карпатській Украfні'" віА ОУК 3&Ci,u<: "-"~Н· 
".. А . Па~<чук. 

В цьоwу роцl Вімі.JІ ОУК псреноснтьсR АО но11016удоваиоm "Укра
Інс~кОІ"(І НацІонОJ>ІоJІОІ"О Дому Ім. С•rена \41HON.JІo.цR" li!IC1'U .... ory 
~tоеватпувn•скомувІІІ"ідномупрнміщекиІ. 
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ДоУправІІка 1939рік уаі/Ішпи: 
Гооо ... -Ю•!оІ'і.ІІоора.•• 
З.......уnикчоГо&QОК-Аккоfопо 
Сооротороа-Мо?іоІ'іос:і-о8СІо"" 
С•орбнк~""- Акостосіо По6орuоко 
Гос:nсА>nй-АниоРооо•о""""';НО<оо,. Н;оон 
І'іоресnоІІJІОк••о-НусоПок•У• 
~і6Аіотооорао-Акно Зо•."• 

Ко••FОО••наІІоміоіо• 
с..,nокіо 1\ос:іоо..,..оо - Соф·о nнса - Р<>JІІо Мо.Аао-оо 





ВідбуІСІІ І<урс mкціА "ПершО! П<»Іо~і", І<аВ'І8../ІИ ІІікарі д-р Іван 
~ІІІсt.Іdв! nariІ< д·р Ант!І< вахка, учасn. брLІІн ке тільІ<и cuti члсиІ<н, 
ме іі ІІОСТОронні жІнІ<и. 

В ка>ОІtІніі сnлат" доаrіа за ноІК>внбудованнА ""УкраІиськиА На
ціоньпьнІІІІДіІ<"переаедено нонтесrпопулиркосn<. ко.....етакткою 8iJ1 
ОУК вш:-туnала Анна Ревакооська. 

Вnродовж 1940 і 1941 ронівдU.пв одІ<а А тв cІUta Упр....._: 

Тоаооа-АнноРон•оо<•r• 
Зо:туnннцо Го..оон-В..р•оЛ.,ео 

Со•Р<"•Р••- Амоо ~оооно 
С•ор6нн•••-Иото•іоИі""" 

Ч:оонон УnроІ>К- Мор'• Гумоноооо..Софіо Лиса, Хрне>о Мор»он"'"· Моріо 
Сіроо,ЮоіоК.JІос""""' 

Ві.;Ііrранодві в~о<аторсьІ<і анставн- ··Ольга Басараб"" l"Cиpi:rowcl 
сльоои".Гоетюмвзоперс-wю"Чорно~о<орці"а~о<аторсь><иііrуртокзДі
троr,.,., дли ІІЬОго алаштомно nриііниnR. 

<> иаАбіпьшіА ><рамннці в Bu11.11cop, -Сміт.: Стор, - 8іJІбуласа вн
ставr;а украТиського народиого І<ІІСТО'Щnа. що стиrнула (І&гато відві

ЦУв&чівlне~о<ІІJІОnJ)ІІЧІІІІнnас.доnоnула]щзацііунраінцівуІ<істі. 

~иніподіІзаетам:tІк:m.БіддіnОУКдопрацівJОовнхдіпІІНиах 
3аJ<Gжено Підві.цді.n "Уираїнсьноrо Золотоrо Хреста" під И<'ріакuцт80І< 
чле11ок Рожі МаАиовсьноІ А Аннн З.,леноІ l посІVІено співnрацю з "Ка
на;~іІ!сьннІ< ЧермнН>І Хресто~<". головно в справі :.бірон на закуn ІІ.Іt
буnансу. шнттR бinna і nл.....,нна ювниннх рече/і. Післа закінчениа 
аrАни кожна член ка ВіJІділу ОУК у Вкидоор дістала І'Ід:!наку Щ "К..
"ІІlі,ісьноrо Чермноrо Хреста". 

В 11Н2 роцІ Віддln добре ПІ»\ЦІОО nід ftОІК>Ю УІІравою з '<І!екон: 

Го~ооо -Хр>о~І Мортмноок 
Зос-rуnннцо Го•оон- Ро"'~" Туру~ 
Со•ротор•о-АимоЗо•оио 
с.орбнн•ц-и ....... и;.он 
Ч•••••Уnро.он-АкноРuо>~<>оа.•• 

1\он?роnкоКо>ІІОіо 
Мор" КО<:іоооа.ц - Софіо Лм~о - МорІо Гу .. ок"'"· 

Ахаторе>-нлА rурток nncтa""" "")'КУ "По-rерчук". 

Відділ n<»ІІІг&ІІ:.биратн rроші "" унраІнськІІА прапо~t, ііоrоnосu
чеиовЦtоО>Іуроцl. 

ЗакупnеиоиовіречідотеатральноІrардеро(\ІІlзбільшсиомасннА 
нр:<".ииА\иае..-.ар. 

Продоажу>О"tЬСІІ леиціІ "Першо! ПОІІОчі" l саиітарииА куре 
Розгорнуnаса 8еJ\Ниа робота в~снnкн nакеті• з дарункutк уираІк

ськ>~" ІЮ:tІНаІ< у канадіАськіА a p>til за ~о<оре>< і ВіміІІ ОУК у в~ндсор 
прнІVІаабагаrоnраІtідотоІсправи,вкснлаючи nакети наа,црееи, отрк-

::;:;, 3""~~~; .. и:~;~~~~,?о~ та ка веі Інші ІІА~и. що T:r роздобУ· 
Вnроваджено занчаіі, щоб І<ісачн"-"и с:rодкка~о<и ВІМІnу ОУК 

пр..>ІЮдилн по черзі щораз інші чпенкк і в тоІ спосіб набуаапн досв!
WJскеруванніоргалU&цk:ю. 
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ГОІІОІИ ІІДДІІІУ ОУК У ІИИДСОР 

C'l•n• >.оіоо до ~ро•• • О. Nоои:мN•ок.., Х. Nорьо>Оо, О. Ііаu.рто, ІІІ. Соо,.і*, 
N. КосІооосо ... , Л.Іоіnоом~, ск.....,., А. Рооао•оа.оо,Ю. К.ІІоорсо .... Іроотс 

lpooo:Jooooa. 

І~ЗрікnроІuооада>Ііnі.=І,зкако10 nрацідд1ІІІОІЮМОІ"1ІІКІ':ННШІЗУ· 
СКNІ'ІМ Канцк. Ynptolla Відд!пупрацю..:nа а складІ: 

Гo>JOoo-NopooC..,.oi 
3ос:оупокцо Гооо.к- Мор,. Кісіоо 
Соорw<ороо-Юо" Spo. .. o 
С .. рбко~оо-Ноооо>о Иіооо 

1\оотроо•коІ\омосоо 
Noplo Гу"""""' - Софіо ІІксо - Nap•• 1\ocoooocuL 

KplN щорі'І'Них кокцертіа І акцемІІІ аЬ(іуооек noкu у><раІнсок..,. 
118ц!<к&.Іrок..,. еrро.в у '"КанадіАсокому Черооному Xpeeri", що анклн
кавч....,•не:sацІ.......,ви.ІмІстt. 

В 1944 роціобрамо Уnраву: 
ro-o-Mopiol\ocioo8a.oo 
3о.,.упккцо Го>10оо- Маріо Стоцоа 
Coopotop .. -Юo'ollpoNo 
Соорбкк~ ... - Ниоо,. н,.ок 

Ч"""" У"JМІ"•- Хрк"'о Мортокооо 
1\ооороо•ооКомі:іо 

Софіо ІІмсо - Мор'о Сто~о•••• - ІІатороно ДоJМІоорі> 

До аажиІш..,. nоІІІА у дІаn•ностІ В!мІ.пу а щ.ому роцІ мі.=!. 'l&paxy
a&rn сnапенн• мортrеджу на "Украінському Ноціона;r~ьному Домі" 
сnі.пьно s Іншими Братмімк ОрГІІнlзаці•мн. у~..,.." у С....".УJІНІІі 5(). 
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річч.11 "Ум~Інс~окоrо НароАиоrо СоІ03&", ;~опомо" 8 І\а>Іnамії на """ 
рнсn. "Hn110ro Шмху··. :Jбірма на xoporo ч:r~ена УНО Шnитмо.еьноrо, 
8\,цІr~ннJІдраІІн"НеІІОJІьІІин" !"День оа. ~Ікн<>JІu" здарунІ\а>Ін /UIJІ 
д;т.,k 

Yn~a B!Мlny ОУК ка НН:І рік · 

Гоо.,.о -Моріо !'і<>сі•ооО>о•О 
З..".уnм~ц• fоооои- Bopu Пноо 
Сонреторно -Но<ооІОНінок 
Соорбкм~••- Моріо БoJUOOP'IY• 
'і•о••оУnроц-МоріоС<оціа 
fосnод~омі-Оооиоrу .. омооо..Котор•мо 8оІtmом~ іМоріо Зооо 
ПродСRомнці до !'і'ІХ - Анна Зо•око і Оо••• В<О~&РУ• 
Доnксуоа••• - ....... з.~ .... 
Пр8JІС""Іаанкц і до ·І!'і;ко~оrоКУІ'\""-Аиио Зuоко іМоріоСтуо 

1'\онтрОо•ка Ко .. .:іо 
Юоіо Rpow.o-A.Kooon...,.•o -Mopio Кісоіо•. 

Д011())1.0t"(ІВ48ИціJІ Ot"OJI"'"BЄ ПОІІОJ!і ІtеЮу><~ІНСЬКУ І')ЮІІадСЬнісn. 
l :І(Н"('J1'.'ДЖУЄ в "Коміт-еті Украікон Канад>о'". де цреде111.винці ОУК ві· 
дorp.n11 дуже UСТ.Івиу J>OJIIO та будІ! lніціJtТОрО\Вми в різних cnpaaax 

!lnпрнасюіншудоІІоwоrоtуnза"JІзаиуз_,ннн,.н~JІІІн;~lаль
ність,nсршнJіраззапочаnшаанnз(Ііркуо;vо:rівІUІJІУК~інсь~уrіОІВ
чівуЄвроnі aro10y nср<щбаченні, що не,..АнnnіслJІ аідноменнІІ кnму
нік~ціІзЄвропоютре6аІ10 будепрнАтІІ здоnо10оrою. 

JІкзаІtчаАко.асіnрнJінJІТТJІдлІІ гостей у ВнИАС<ІрспочІІааJІИ ару· 
HL"' ОУК. Цьоrо року в!:І(іуnІІСJІ n.кl ІІриАнJІТТJІ длІІ 11-~ Луни Мнwу

". l А-~ Лонrниа Це'""'nо.ськоrо з ЗДА n. длJІ мlсце»оі Воrие110! Oro-
p<»·.•. 

Діальнісnо B!Мlny в 194.6 році КІ!руаала Уn~ва: 
Тооооо - Оо•<о Віо•ору• 
Зосту~ккцо Тоооон- Мор" 1\ос.іоооа.ко 
C••J>OI"•P•• - Анмо По wкоан• 
Саорбнн~••- Моріо &оАно р•у• 
Ча"""" У~роон- Анна Р••••ооа.•о 
Віл~ору~ннці УЗХ- Анмо З••••• і Стоnом і о Кос••о""'""о 
nродстоаноцідоІ\:УІ'і-0. rу .. амоо• і МоріоС•ус 
f"""<>Акні-Анко Д.іс•,М оріо :Юоо і Акко Раоооо..:ьоо 

1\:он•ро• •ноІ\:оміоіоо 
МорІ• Kico n - Соф'• Лноо - М. ш~нтооао•••· 

Qк~ІІОідоІlІ!СУNІЧКІІЦЬОf'О(ЮКукеобранО. ПQC1"111108JieHO, !UОПі· 
c.nJІ кожно! ім11резн дОІІНС АО ""НоІЮrо l!Jлoxy" наnuш~ щорu ікша 

Промвжуако ІtИСнлатн nачки з o;vo:,.,...., і xapqa"" до Єароnн. 
онслано42пачки 

Влаштовано прноітанн,. ІUІІІ ООІ"НННІ ІІ·Р* Франца Мартинюка, що 
всрІ<:,"ІІСJІЗ віJіниіІ<ере;ІВвсІІО!араженна про оіnну А псрежнаннJІІО
JІк!nn.розказааnрожоrrто скІІТLІІьцівуЄвроnі. 

В орrанізаціJіНІtх cnpaaax B!Мln аіАJІід8JІа Євrеиіо Сіtтнин з Він
ні!!сrу,ІІрl,.rоrо~ІІІІнВіІІдіпубуnнпмружжйРусові.Іцоие.u.,..о 
!!J11'iXL11H /10 КаІІ&ДІІ. 
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На Конrрес КУК у Тороиrо .Ц Щці.JІу ОУК 8ІІіnл& ~тха 
Г. Р.......о~ а на З"Ьді УНО і Вро.тніх OpraнlsaцHI СхоАу Канади 
• Mompeani а імє,.; ВІмілу бр&JІа Y'lacn. Мар!. КосlІtоІІСІоІІ&. 

8 ЦІоО><У році ВіддІ.tІ ОУК у Вн~~;~.еор сuтку .. а саІА n"nІЩІЩІТІІ· 
";n,\Й Н>ВілєАі на YJIO'IUC1"}' nporpuoyJU.OI"O ю,.;."f1038ІПJЮШСІІО акг<>
ІІОrН.:fб<'сі.цкUЦІО0n:>ПакіІОС.В'Іу><3Торонто. 

ЗапраЦІОв І!Ніроці.U.ПоnіАала Упрааа: 

Гоаооа -0•.,.,. м • ..,..,..,...., 
З..С.уnннuо Г~•~••- Мор!о l'iocloo..,..o 
Coopnop"*- Моріо Г.бодо 
Соор6ии•••- 0•••• Віо•оруо 
ЧниооУпроои-АнноЗоооно 
r"""одмні-АностосІо&уонне>оо,О~оноfумонооо!І'ісоноfощнн 
ВіАпору•ннuіАоІ'іУІ'і-АиноіІоІ•о•н•ІРооо~І• Туруо 

І'іон<ро>Поно І'іомі~і• • 
Соф" Лнсо - Моріо 1\Іс!оо - М. Шпн<оОко .... 

Jlu"-110110 33 n&'IIIH СКІІТІІ.JІ~ЦJІ>< ДО С8р<>І11'. І'&В"ІІSІ.І'О НОНТВІСТ 3 1111· 
С~UСІІІІНІ«'ІО І'алНІІОІО КубІ.НСJ.ІІОІО та реданторІtою ЛІдОІО Вуро.•ин· 

СЬІІІ>ІОІСВJЮПіЙ пересланонаfхнJ руки Па'ІІІІІ3 ДQIIQMQI"OIO. 
ПркІхапu nерші украІис~иі атіка'ІІ з Свроrtк І ВІмІл ОУК щиро 

ІЩ>о:ИSІ.ОПіку&аІІСІІ. 

В ЦІоО"У оас! Відд;,. 0УК аступио у 'UІСНИ м!СцСІ<>і ЖіКО'Іоі Ради, 
;:;~~:~~~~~ .-удк сІ<>! предсnвннці в особах Анни ВоІІ"тоаи~ l АнІІІІ 

На КрайоІІі/1 і(онфєреиціІ • Шниіпеrу зacrynana ВіддІ.tІ !OniJt К. 
ЯІІЩІСЬка. 

іJЦЗJІКОа/ІКО рухливу діап.ьнісn. ІІJЮІІВІІВ ВІдділ ОУК у 1948 році, 
ко.~н діІUІа Управа :uожена • таких осіб: 

Гоо~..,- Ю•••І'і- Jloopcooo 
З.С.упкнuо Гоооон-ГоонноМороннооо 
C.opnopoo - Анно :k~оно 
Соорбюо-•.о- О-•• Віоооруо 
ЧоооооУпроан-МоріоС..,..іt 
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Госnодиио -1\оtоркко Гощки, Акосn<:іо іу•мка.•о 
Ві.,.,ору•мкцол,о''Жіко•о1Родк"-,\ммоnо! .. 
л,оnксуоо•ц-Моріо(о6одо 
В ... nору•ккцідоІ'іУІ'і-,\нмоВоАNок•і,\ммоРооо•оосо•о 

1\окtро••"аІІо .. іоіо. 
ІІото~і• Но•ок - Рооо~і• Турус - Морі• 1\ос:о.оО<;••• 

1Jлаштовано DCm•кe nрнАнитта JІІІ• новоnрІІбуnн>< :so СКИ1'8JІЬЩИ• 
"" ) •·раінціп та ото~ено ЩІІJ)Ою оnІкою самотніх дівч&т, що прнІхадв 
JІО Нннлсор з Євроnи і nрацюва.п" ик ммашнІ працівниtU а Академn 
С'r .• '.ІфіА ЛкадеміІrnенrард.ПСре;\ЛJІачсноім"НОСКАШJІІr><''ІЧ&· 
<m<чн•ідаідина.м .. nідтриму•ноІхиадусі,:Jа'fеn()JЦІ.І'ВпиІОннсnІ· 
В>ІТ" н хоріОУК, що н&JІічував тоді 70 осіб піддири,....оnурою Гапнии 
]"о•шІІСьНО!, 

IшnacniвnparІJІ3 Ві:Ідіпом "Націон&JІьиоІ ЖіиочоІ Ради" а uщli 
пр. ·•ІтnюваІІниnроміннимРект,...на,JІОПОІІогимісьномумузоові,сnіпь

ніІ'добродіАиіАдіильності.сіххаритаmвннхоргаІІізаціАвідоміАуК&
на~nі;Іивзвою"ЧсрвоногоПера",ввІІборахтаврізн•tхурочІІетостп, 
ЩОІ~ІІЄ~ІОДІІВДСnВJ)'nІМС..,. ]'J)ОМ&ДІІНСТА. 

Jla З'і311 до Торонто аиеnано деnеn.~ку Анну ВоАтоенч. 
"УнраІнсьКІІЙ ЗолоткА Хрест" у місті ДітроІІт відбував СІІОІ с...,._ 

куванн• е тому часі і Віддіn ОУК у Виндсор yua там rроwадцу участь. 
"Пnаст'', що свіжо заложивси 8 Ви11дсор і приwі..тиас.а в "Укра

Інеьному НаціоК&JІьномуДомі", ...,". діста8мораnьну Аоргаиі3ац\Ану 
nі,<(r:•имкувідОУК. 

!'І часі "СВJІТ& Книжки" Віддіn ОУК юрган!зум.в 8ІІСТ&8К)' ухр&· 
Іис ... :ого народного мио:rецrм. що триваJІа три ди!. 

Б ое!нио.ому базарі, аnаІuтова"ому спІnь"о 3 Іншими Браnt!І<и 
Qр~кізаціими ВІІндсору, КОІІТ0011ІІІn<И Віддіnу QYJC, К. ПОІІОІІІІЧ та 
І.ДJда,здобуnипершорІІJ1.ІІиАуспіх. 

Відбуnас•вВіддІnідебата кaтewy\)GIIice>ta А ~о~істІ.всусіпWІост\, 
ани РіЗJІвоnостааnеноwтуку "Ме<:!.", 

На 1М9 рlк припала Уnрава а скпад!: 

Го..оао-,\ииаВоt~к• 
Зоотуnикцо rо~оом -юо,.І\. Ro<>f>CІ-oo 
С.Іре'І'Ороо-НатооіоНооом 
Соарбк•••о-О••N!і .. оруо 
ЧоокооУnро .... -,\мкоРо .. ок•оо 
f0С1І<:>дммі -АкОС1'осіо Лнммо, ,\нОС1'&сіІ &у.мк"._.., 

і Аr.с•окіо МоР'ІКНООІ 
Іідnору•ннцо ооІ\УІІ-Го~кно МоJ"'мкоооіАккоРо•а•оосw.о 

1\омтроо•маІ\о"і:іІ 
Ро•••,.Турус-СофіоЛк .. 

Ві.обуВІJІисо збірки на заJІвшеинх в Сиропі uів І сиріт, пере
ден~ теж збірну на снро-mнсдь 8 Анкаетєр. 

ІіавічІ вВиндсораиступаnа Ірина ПаІІІІино..ська, гости а Європи, 
та о~сиа Лоrоцьна > здА. Обндrd Іх І"ОСТИJІа в с10Ао~о~у до.d чnеика 
!'а.:ика Map-mi!IOK 

~!а КраІову Конфереtщію в ВіІІиІпсrу ан!зднпа ІО.пік К. Я10рс•ка. 
вtдді1І "Товарно:rва nрнхИJU.ИІІКіВ 0ргані3аці! Qб'с:,циакКJ: Но.ці.l'' 

уІltондсорзаnросив:и~учениАхорусіхукраІНськмхоргudааці.АумІ· 

'" 



)аркооJ<Т И·р- ІімІАТ Ю. ІtІІоо!>fіо& оІооо Стоnооdоо Соочо "" "'"!Jоо"' 
оІкІІДС<Ір. 

сті ка ..,,.;р КОJІ"АОК у кіні КаnітwІ•, у rому хорі nокжку У'<.с1'Ь уu
пк•tленкм ЩцціпуОУК. 

Гооооа-Юо10І'і.Rо<>ре.оа 
ЗоотуnккиоГоооон-Аnо-"Морnонооо 
СооJ>М"&р&о- Маріо І'іос:іооОС>оО 
С ... рбкк,оо-НотооіоНіоок 
Чоокоо Ynpuк - Акоо ао...,.,.~ 

8WорТ'ІККціоооооо.оо•коrоВо.uіоуН.ІtІ.Р.-ГоонооМорткоооо 
оЮо>оМу.оро 

Госnіо~:~~~";;".':.~~".,.""'· АкОСt"8<'іо Бу•окоо.оо 

По .. о~ко.U оо торооробк- Мор" І'і'"'"'"• іІоро Поціоуtоо 
1\--rpooooal'io,.;cio 

Оо • .-. 8оо•оруо- Акко 3оо .. о-І'оиоіоТур.,., 

Доuєта ... иукраінакоrо норо:.;коrо """""~' ~к мІсце80-
rо ВІ.цізІу "Ко><і-1-ету УмраІ .. ок Какалн" 11\,ц ОУК _..емrо•но 'IJieИJCII 
Ю;шо Мудру, Гапину Mo.pnoн>OJ<, Анну ВоІtтови'І. Софою Лиеу І 10-JdJD 
К. fuoopeьxy. 

вt.о; '"Ooo!pr;ucy УкраІисьхоJ Kyn.-rypи іі Ос.tтк" 8І,ц8ідап• ВіАцІл 
Тет.Іі>ІО. Коuтць ~ доповІдцІо n. к. '"УкраІксhІ<" каро.:u<о. а:k:ио І НОШІ.". 

В контес-ті пonynopиocm и• 20--пітнІІ IOaln~li "Ho10r-o lllnoxy"' 
ІІ:ІІІJІО.У'ІО.СТО.'І-ІІЄНІІО-Р030-Л\о'Гуруе. 

Влаштова11о -rрк бен~ і ще додо.тко10 nриіі ....-то дпо ВІрн Ту· 
руе І Нікк Мудро!, )''ІСННЦЬ "'Вищих ОсвІтнІ>: Курсі•". 

На Кра Іову Конференцію ОУК д~л~rо .. но Юлію Мудру, о. • Про
вІнuі/Ікому З'І"цІ в Торонто ...cryп&no. Ві.ццІ.n Юпіо К. ЯІОреЬХL 
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U 1\<51 роцідо иерми ВімІлом nрнАІWІІ Уnро.м: 
ro--Юoiolt.ll...,pco.oo 
30С'ІуnмиІUІГоооои-ІрооиаЗ.ниа 
С.орМоро.о - МорІо 1\ое;..,..,.,, 
Сuр6оичu-Иатu,.и;-
Чо.,. .. Уrrроам-ГооммоМорnrо.,. 
Го<по ... !d- Амео<осіо s.,... • ...,. ... , Амо:.8сіо Лмиоu., 

о .... , r, .. , • .,,; О•••• д ..... ріа 
Прцетuкиці ао КУ!\ - Юоіо MyAJ>o І Гаокмо Mopnrм"'" 
Прцсоооооці.оонж.;,о•оіРо .. "-АммоЗ.оаиа!Ст.І\оеіоооа.оо 
Доnксу ... чоа-ІрмкоЗ.оомо 
Ko ... nop-Rpoo "11\іио•оrо Соіту" - Юоіо Му11ро 

Коотр<>••иоІ\омісІоо 
O.o•ro Bi..,opyo-Po>ulo Турус-МорІо С,..,ціІ 

ІІІІІеJ!nКуІкад~мІооачесть nа:rроnкк0рrr.кі:ІоІІ\іІ3&ІІ!ЮШСИО3до
ІІОRІ:ЩОО 6\)l>!'&l).n:Ьrtl БаСІ\)1>6, nроф. СеІІСрІІІІІЛСІІ>ІЦЬКОrо. 

Дпа "ЖікочоrоСвіту" nриєднано 48 ncpcщnnat. 
Jdіс..ць ~резень nризначено ка ~~ечІрu~ сnільне чипннк nopl8 

ТарасаШевчениа. 

Нідціп вj;І;відІ.JІи Голоаа Цсктр8JІьиоJ Yn\)I>OH ОУК, Ол~rа Ст-е6-
ни.цька :юСт. Бокіфас та реJІІ."""Р"'" "Жіиочоrо Соі'ту", Cr-ena..U. 
Е}1!І•ЮК3Віииіпtrу. 

J.t.кynncиo нову кухиоо /1 збіnьшсио ІнІІСкт&р кухоииоf nосуд;~~. 
ВUбуео:• дааJЩІІткрічuк/Іоов!ле/1 Відціпу 3 rr.puooo nporpвxooo, ио. 

rо~~ооиу бео:Щикцоо 38-nрошсно Сr-еnаиІю Савчуи 3 Торокrо. 
nочестоо/Іобов'ІІ.3><utкЧJІеІІО><Уnрави на1952рlккаділtнооеоби: 

Гооооо-ІрмкоЗооома 
ЗостуnммцоГоаоам-Р<»uІоtунс 
С.орМароа- Амма Заоuо 
Соар6имчоа-ИотооіоИі,._. 

ЧоооооУnроом-Юо·оІtІ..,~оо 
Го<по.оккі-Ак..,.,осіоЛм>ак•,О•..-а Дмм1'J>іоІДороП<ПІ.іоуІІІоо 
Доомсуаочоо-Ооьrод ..... ріо 
Пред."..анкці"" 1\УІ\- Moj>tolla .. pooм•l о .... М•оскмо.и• 
П~с;:,:.:·::.:::.~ІМО"ІОІ р.....,~- Ст ... Оk[О 1\-•ОК>.U 

ВіапОрr<к•чі >Іо"Р...,оіШ.оо•"-
МорrоИо .. роомчІА,..ст8сіо5учо-•• 

ВіІІОіаум••••-•-
Мор;• 1\осі~-... А••а kиоооо І До~ ПОQ!оуІ..о 

1\о,..р<>о•моІ\оwосіо 
о,.,.. Bt..,opyo - Маріо 1\ос;•ооа.о.о - Маріо СтоQі._ 

nн~:""ІІО иа 8ИстуtІ у Вик.цсор Оп~нку ГСJ)»ІІ·Зак>uкеw<у 3 П 

ПР".:>.стааикці Уnравк бр8Лкучасn.усuт\Ольm БасарабВіМ:\лу 
ОУКvЛнккнгток. 

ПеІ"' .. .:ІСИО збірку на """""У АJт•м у НІМС'ІчкІd І АІ"' X8QPO<"O 
yt<fi:IIHIUIBCIKIТOpU Іі!'&JІіІ,І МІІЮО'рІ!(ІК ОДНО{3уираіиt•КИ>І Шкіл 
у!JІ>tеччниІ Відціпоnодаткува•себе nодол.JОмІсв"Іно. 

У ПровІкці/Іноку З'Uд! "Кака,ціІІtЬІ<ОІ Жіио'ІОІ Радк" учасn. )'31• 
пк ;ta1 де.nеrатки Bi,Jщiny, Анна З..п~на •ІІІтуаапа там npo nрацоо Від· 
дІпуОУК уВиидсор. 

'" 



ІUШІ/1 ОУК У ІНКДСОr 1'51 rOKJ' 
З.оІоодоарооо,.,.коу, аор ...... JЦІІ , Т. Морnок-Н.НІо""-А.І_о....,Ю. 
К.Roopo:a..,I.:Joaoкo,M.Ko.c:loo.a...,м. c•o.Pit.Apyr.topu. • A:hoooo,O. 

"''""""k~R, +. ІТ'І•а. О. ІІооор,-о. А. Kol"f"'l. n. к .... ., М. 1\оо-.. r. "І"уру~. 
С. ІІоса, М. Kk:lm-. А. ПоаІ,.... Трооі~ JЦІІ' 1{. Тощоо. С. ІІ*<І"".а. ... М. ц .. 
>ко.,.оо. О. А--'Рі•. А. Іосма,.,._ О. І!ксd, Ю. Му~ М. Цои. Іроо,---., А. 
1-,_о.,..., А. А>І<о, О. Corobo,., М. М.сооо-.. 11. І"*'"""" А. n.иоо, L 

Шу.,..,К. КІо,..о,Д.ПоцІ..,.. ... 

На><><СТ'ецькуаис:rаакудоПарнжааФраиціІансп"ноодиу3ціІ<ИІ · 

Uwro ж JИІКУ Орrаиі3ацід УНО а Какаді С...,.ІІУQІІ& с- ~
~~~~:В ВимJІСОр у .-owy C""ri браа y'lacn. хор 0УК uід ОРУАОІО Анни 

В коитесrІ ""Жіно'Іоrо Саіту'" 'UІСнка Ольrа Допnріа :sa..llwac п'пе 
wісцс. 

До Уnрааи Ві,мІ.луна1953 рік обранІ: 

Го.ом- Маріо С .. ці~ 
З.С..уnомuо Гоосак- Юоіо К. ~оора.оа 
С.оро-rор,..-СофіоЛмсо 
Соор6ммооо-НооооіоЮоок 
Ч оооооУnроо•-lроноЗоо омо 
Ііаnор.,-.ноці до КУК- Амо.-т-.:dо Лкиво; Onro Цмоор!о 

в;..,~~,.~~:,~ .. -.ж;м;::,:,.-:;~~.о•~•• 
Іідnоруоночіао"РІдмоіШооок"-

Морт. HuopoO>oo І Амос.о<іо іуокма.оо 
Цоnксуu.ооо-!р;~коЗооомо 
1\onnOP"I"\0 - Юоіо Мудро 

"' 



1\ОМІПТ 11-ЛІТНЬОГО ЮІіЛtю ОУІІ У ІННДСОr, ОНТ. 
с...,.. О •іоо "" срооОІ А. r ooouoa.u. R. л .......... (<Oopnopoo), М. 11..,1. 
, • .., .... (,...••••), о. Ііо••н• (<,..l>t••• ... ), ю. 11••1"'•••· с;.,..,. о .оІоо"" 
11.pu01 +. IJ"'IO .. А. !ІОІ'У". І . :Jt~ooo, Г. М оІ"""ІО .. А. lonoo ..... А. :Jto-o. 

Госnо...,мі- Акоаос:ІІ Лиоока, Акко ВоІтоок• і Ооасо Дмитріо 
1\.о.,.рОоаноІІ.""'іоіо. 

On.,.. Віо•оруо- МорІо 1\осіоооа.оо- Ро10оіо Турус. 

НаАІІ&Жнішою поді"ю а жктrі ОрІ'ІІ.иіз.аціІ цьоrо рону була .tд><о-
• Доросту МУН ""ВДІІКк 'ІJІІ:кці ОУК. Юлі! К. ЯwрсЬ><іА. 

Хор ОУК ""прош~ко до внетупу ка ецткуаанко ОЛВУ • д;троІітІ 
В коІt"Т'Єе1і "НОІІОІ"О Шлnу" !Щі ВІ/СІілу ОУ І{ у В~НJІ.СОр внстуnа

лаЯ»ООІІава Ковч, з.аАКІІвши в """"УАСВ"оте wіеце 
!ЗіддІл уuв чинну уоасть у ~ірцl "Місцево! Жіно~оІ РІОДІІ"' ка по

боJ.-юванко кеА)'І'Хра><а. 

Діольиlаn. Щ:!ділу. щоостакнU.ІІ роквw11 АШJІв втертнwк ШJІоха
мнО!)І'ІІ.кіз.ацlАноІпраці n. неиuто 8116ИN.JІВСІІJІіжіишими ВіддІла
миОУКу Канаді, онооу впеунулаео наперед у J954 році під Упроо.ІЮю 
оекl'аді: 

226 

Гооом-ЮоіоІІ..JІоора."" 
3..,..уnооцоГооо..,-Ірмко3ооомо 

Сооротороо-МоріоІІ.осіооо"""' 
Соорбко••О- НиооІІ Ніооо 
Чоокоо Уnроон- Мор11 с..,.,, 
nро~стuккці хо !\.УІІ- Ooan Д11ктріо і СофІо Лиса 
nродеtоомкціоо"/1\іко•оіРодк"-АкмоЗооок•іОоа••Віо•оруо 
Іім•РУ"'І••ціоо"РіяооіШоооо·-

МортоНuороа>~•ІЮоіоІІ..ІІоора."' 

~=::::~· "11\ік"..,.. Co1ry" - Юоіо Муаро 

t~"::'м~•~:;:стосіо Sу•мка.•о, 001oro д><м<ріо 

ІІ.у ... rурмо-ОСО;і<ткі рофорон .. м
Ір•м•Зu•мо,Ю•ІІК.ІІоора.о.оіІІроеооооПоІN•"""" 

І10оіоун••м хоормх-Аомо Воtто ... •І Jlpoe•••o Лммка.1<0 
1\омтр<>••м•К•к•сі• 

Jlpoeouo 1\оS'І - Роиоіо Турус - Акко ВоАt"Оом• 



Рuом 3 GраУнімк Орr:о.кізаді>І:ки яако а цhОму pootl сім нон~рrtІ 
Іса...,.,.;Ано8Исn.ау"РU;іuц.Ні•"· 

Члекка Єаrекі>І Ео;J.нар на 'f'ОарнськІ.І -е~ірцІ ІJ\I'OJIOCI<Jia JІ.опо
.Щ.."Сnомнки3)"'ІОП'еJІО<:ЬКОІ'Ож..,.....nІJІ;Со8сrа:к•". 

131дСМТО<0UК08СікацІок&JІhКіСUТ8..1уРОЧНсrі8І".АJІ"Міf, 8нJІЮ
nере~нjмк рок.амм. 

ВJмі;о по.маrав "Літературно-Мно:t'ецо.кому КлюІІоаІ" 3 Дітройуу 
м•щтуuтк .ІІ;.,.,ратурнн.І амстуn пuсь~нкнка У .~~~оса Самчука.. 

FI3Jm> roвcn. у м•ніфестацІ"х 3 нвrо;u. СТО.ІІІттІ МІСТІ Внндсор. 

RІдJіІuІ.ІІа бі.rr•uовмпомоrа на ІІІJІ&анn•І справи "'Жікочоrо Світу", 
"Н~ІООІ'О Шп•>;у'' ra "Аль>І8ИІху ОУК". ІІе Wym ~ж І про "()<:(>ре

АОК УкраікськоІКупьтурк А Осооітк". 

На украікських .цm,/1 у ш .... ~чкні ЧJІСККІ r'МИІІІ Ма\)'mКІОК 3і· 
бр8JІ":1д0.11. 202.50.Лп• хворкхукра.ТкцІаушпнrал•х ІамІсцсІІІА сана.
тоuІі<:поорсионсвелнчкібібдіо-rечнІІ3УИР"іІІськихкшожок. 

Блаштоаако r:о.рку rостину Д.ІІІ rоповн СФУЖО, Олени КксUtсв
с""оІ,і3АІ!очаткоІІ&НоnІ.цrотоау]І.осІІІr1'870-.піттJІжІночоrоукра.Ін. 
сь>:оrоруху. 

В\дді.ІІ ОУК у:ІJІВ у•всть в урочІІсто>Іу щк:uчеккІІІобудоак "Укра
іЖ:LhОГОНаціонвльногоДо>Іу'',що..акін•И.ІІІ."" МЦhОJІІуроцІ. 

П '1-'•;.':":~с Існувакка Віміпу ОУК у ВнКАООр nсрснселІІс" до вІчмосn. 

У ""Р""Ні1943-~Іврі" f'умскоок, матк-rрьохJІ.о•окІ тро.охсиніа, 
38!"ІІХ]І.ІІ&брІJІнуч..,.,.,уІІІАнl 

25'l'УдНJІ195:\-АкастасіJІ3оJОВ,М8ТІІтрhОХСКНJа, 

He:u.o'icno•нaaoon.3 Богом І жнауп. у пам'JІТі нашого ВІдАІ.ІІу! 

Звелнноооnосuтоооіі аіАЦаністоовнконуооn.с.,;оІІоа'"зни 8 ВІА· 
дізІі ОУК nні ЧJІеннн Аого Управк на 1115:1 рІк: 

Гоо<>ао-АмкоІІсІтоок, 

Зос.уnммчоГоаоок-ІркмоЗuоко 
Соорот•Р""- MopooKooi•ooaJLo 
Соор6км,•о-НотооіоНо•ок 
Чоом~о Уnро.ом- МорІо С.-чіі 
nро.АС""Іооммці до ~РU;моі Шооом"-

Юо·о ІtЯаорсо. ... іtоо•моМоромкооо 
nрuсо••••чt•о"Жі•о~Р...,.·-АокоІ\о<у,ІА""оЗu ... о 
nродС""Іооккці.ооІІУІІ-Ірооко Jонмо і Юоtо Му•ро 

ч,....,.. IW<Jaт QY!i у 
1-рН.Зооо(•.d· .. ; ..... ,...,.. 

(0 16. VI. IU7-
ftt.Xl.195Jf. 

ч ...... ІІ.о.оі.ОТ QІ'К 7 
Ім><JІ<орN. Т~оо10кІ> 

npuoi""P"••I 
(0 t. VПJ. Іttf
ftt.JJ:.ІttJf. 



І'іD,.,.портор•о "ІІ'іІКО'ООrо Соіту"- O o•ra Д10~тріо 
Д<>пКСуОО~оО- ~р<ЮІІООО Л ... ККGОО 
ГосnОАІОНі- Oo•ro д .. мтрІо, Амн о В..Омо>Оо і Ан..,. .. Іо Sу~мма.оо 
1'\у,.,.турио·ОС.ітиі Ророфороктик-

R~оооЛ.,.нмс-оо,ІрнкоЗ.иоиоіЮ•іоІ'\.Rоора.оо 
Biui•y••~•• ооорнж-

Софіо Лиса, Анмо ІІоо~моюо, Гоокио МортмНО>о І Фоио 5у•оо. 

До Відді.Jrу вnисап н сІІ нові чпсннн Анна Korvч, МаріІІ Цаn І ЛІОб& 
І(о:н:<. Відзна•ено nоаажнооо СІІSІ1'0чною щ>оrра .. ооо жікок-rероікk 
ірІІДдр)'І'ИХ націонLІІ•ннхсuт. Сnі.Jrьноз іншн><н жІночими орrакІ.и· 

ці""" міста Виндоор відсuткоВ&но 70-піnІІ YKP*IHckкoro жІкочоrо 
руху, на rолоону бссідииІUО T)'I\Jt :.аnрошсно українську радну ><іста 
д;троmу, Марусю В..к, nромоІІJІІUІН теж nрс;~.ставниці исунР*ІнсьнІІХ 
жін<.очнхорrані:.ацііІ,щоnрнтііІ наrодібпиж...,:.ацізнLІІНСІІ 'унра!Jt
сьюІ>І жіночим рух<>><. ПєрсВ<!дЄн<> :.бірку на "Осередок УнраінськоІ 
Культурн А Оеаіти". 

Ііа ю.іnсАну І(Р*Аову Конферснцію ОУК в Тор<,мто депегвтною 
буnа Юліи К. ЯІЮрсьна, а нонтестантнnоо - Ф<.-ни Бучок, Щ<> nркдбІ.
nаД<ІJІ.478.24із,цоtІуnачtтІІСJІ'І"'Місцев'"аrанні. 

Гаnина Мвртикюн. Акнв Коrуч, Софіа Лиса А Анна Войтович 
учнан чnєнок nисати ІІІІСаикн, з кcrrpoi"tt науки корнстав теж МУН. 

доvІстМУН І nосторонкІ од.нн иці, 

.,.tJЧЧ/1 ОУК У ІННДСОt 

Coun >о:іоо .110 npooo. r . м.,...,.,..., С. Л"""· Н. Нооом jс ... р6оо~м), Ю. /Іоор

с•ао j,...ooooJ, А.ЗоІМоо, С. Со.о«уо jІ'<Іиооо ЦУ ОУК), ІоІ . K .. loooo• .. I•••JOO• 
торм),І.:Jо•о•о,А.-••••,Л.РоооооооаоLДруrмІроJІ >ІІІ>о.цоnроао•А. 
С.,..."о.., О. Мо.о<><оооом._ О. ДмотрІо, Л. Іооно10о, А. Ko1'f'", А. IJ"'•""•ao. 
О. ІІ>•орто, О. ІІнсаіі, Д. Поці><rІоо, Р. Турус, Л.Д.іс•,ІоІ.ІоІмсоо .. , С. К•· 
oooa.,...к. r ...... o.R.IIo>,...c•I'O, M.Іoh••••·•· &J"'o.,T...-rJIIJ>OJIS,.IooІІ• 
nро•• • •.к;.,....,м.Цоо,М. Нuороом•,М. КІсІ"", А.ІІх,.м•,А. Л....м•, Л. 
Пoni•. IJ>OoTIOn •• ,.,.....1 , ІоІ . С.ецІІІ, Ю. ІоІтІQ>&. R. Коо.,ІІ. к....,ю. 

= 
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rо.......,к, Е.kдоор.І. Штст. 



3/tожено бІпІ>Wу допомоrу Ц~итрАJІо.кіА УnравІ ОУК ,.. _....., 
/Oai.JieAнoroAJІ ..... aнuy. 

ІJ•кіРіцва.'UІЄІІКИ><ОАІUІН ІКОJ\ЦОJОІаід8ІJІалн)'НJІІ.ІНСІоН""' 
Х80J.ІІХПОШПитаJІ.U.!СаиаfОрЦ>;. 

ІJі.ц.:Ііл буи помічним місце80І<)' ВІ.\ЦІ.JІоаІ МУН у ""J>І' .. д"НІІі сuт

КУJІІІІІЬ 20-лІтт• МУН, крім roro д.ІІJІ іншк" орrанІзащt )'.Іt&ШТ)' .. • ~ 
беІІи<:nо. 3 Інших імпре:о -.ре& 3І'JІАІІТІІ д81 -rо.t>кс•кІ .е•іркк з пере
кускою, чотнр" ОJІТО~ІІі CJ<O.ІUІHU" рІ3икх 11&1'0,1. Ро.:Іпро;~ано 4:'.і uк
жсч"к "Умраhtсо.кнА каро;~инА <ІДІІг''. 

СІtіпьио з Врати!wк ОрганІзаці""" ашакоаако nо.пк. АидрІJІ мм ... 
"""а в Аогоб:j-ті роковк"" 3АИІІ народжених. 

І'о.по• Вім,іпу Акко. ВоА-rович І ЧJІенка ЮлІ" К. Я80рсІоН* реnре-
3І:ffІ)'В8.ПІІВіддіп)'УроЧІІtті/іцеремонІІІІОСМченнхnраnоруВ!мІлу 
У~Х •Дітроhі 

ВІд ХВІІJІі :ІІUІОЖЄНІІJІ ВЩ:!.іпу 0УК у ВинІІСОР ІЖ ПО сьоrоднішніА 
ІІСШо ЗІІJІИUІКJІНСJІ В НЬО .. )''ІJІСНКО.МИ ОСЬ ТJ.Hj ПІОНСРК Н Opraкi:u.цif, ЩО 
даа.•>І.JІТьІп'хn.роківк~утьнас80іхWІечахорrакІ3ІцІАмІобов'х•ки : 

ю.;. І'і . .ІІоора.•• о •• MoJ«:KNOOI<~ СофІо flмco "'""' з.~ .... 
Но•о~іо Нмоон Ро .. ~іо Ty)>Jc Ф .. , 1\іи.ооо К"•ркио Вооію•н• 

Віддіп ОУК у Внндсор СТ<ІІІВ у nос:тіАно,.у за'•зку 3 ЦсМТрІ..ІІ",.ою 
Ynjot8010 0УК І ПКJІЬІІО n. 'І'ОЧІЮ ВИКОНУ•• усІ П AQg)'""-HНJІ. Всі toro 

""~""" nрацоо .. ли JІкn>вно ни різних е..но ... щu • Opraнi31ou1, вк 
це можна. боо.чwrи зо СJ<Л&ду Yttfi'IB ВімІ.пу в кgжно~о<у роцІ. 

3nрИЧНН И С801'0ПОJІОЖЄИИJІ К&.ЦСО.МІОО.".ИІІЦСІОЗДАдо80д.иJІОСJІ 
ВідrілоаІ ОУК у Вк~~,;~.еор часто сnівnрощоо .. т" 3 унраІисо.ним м иаціо
налLІІмми устано .. ми місn. ДітроАту і тут •І" бу• нсно.~е ПОІfОСТОм 
між /(ана,цооо і ЗІtу~сни"и Держа..,.,. Піаиічиоf А"сркин . 

ТОТ?ЮТЬ ПНСАІІІ\И І ""' r. ІдІІІІ ТtІІtІІЗІА:ІІОІ nro~AIIIИI 

З .-doo ао араоа. М. 1'\о><Іооос~оа, М. fрммw-. r . Мо~..,._ А. lolhOo'"-

229 



Відділ D~K !:J Biннiner!:J 
Коли rо110рюоо про icrnpi10 ВіміJІу ОУК 

у Вінніпе!')', ro мускмо3І.чннаnо П аідrурт,.. 
~Іачат, що <:тІІОрнвс" при Осідному ГурУму 
"Укv-ІксЬJ<оІ Стр!лецьноІ [)юмадн" а rому 
кІст; 

Micrn Вінніn;>Г відо",._"о ва>кJІ:шоу ролю 
ежІПТ:іукраінцов Кана.ци. Полnжене по сак!/1 
~реднніКанадu-намежіС..оrооАЗu.оду
кекачесакаnрнродапрк>ІОачІІJІайоrона пе
рехіднемісцем" всіх.хтопркІжджа.доКа
Іf&АІІірішавс"пізніще,чміх>Ітндапіна31.хід, 
чи а сЩні провімціІ. До roro МанІтоба -
sВінніпеГііетоJІнца-цепровінціІо.ку.І\JІ 

перед рокамн по•uи пр11Тжджаnо ошрші украіиські ІІосеnснці до Ка

Н&.ц..І ВсетеразомсІ<ІJ-.:о,аJ><><::" нате,щоаВікніпеrу ПO'I&Jiu т110ритнса 
nepu! 31.&"""'" організованого унраrнс~коrо 'l""'адеьноrо жктт,., тут 
по..:....."ипіsнішецеитр&JІіріsимхАоrон>ІІІри .. кІа,тутмuасвіАосідон 
yкJ:a\нcwu.npeca.. 

ЗтісJпркчкнн ВіІПІіпеrстав"n'ж колнско10украІнськоrожіночоrо 
нацІ<'нUіС"ТІІчноrоруху. о(і"<:;~наноrо пі:шіше в ""Орrо.ні3аціІ Украікон 
К>І>оади ік. Оп~гн В..:араб"". Хоч nочатни Aoro ryбnrrьca а "Р"ці
до'""'; аажноаі.цтвори•кіхуспоrа.uх а-nсредкаАжетрКJЩати рокіа 
- то """0 тоrо можна сrоосрдиnо. що а"ажуnеа- 110ни s орrакізаціА
коІОдіапьнісrю "УкраІнсько!СтрlпецькоІ" [)юмад""". "но! псршнА, так 
sваниА ""ОсідниА Гурток",стаоривс,.аВінніпсrу а 1928 році. КолотісJ 
Орrо.оtІ:.ацД '1'J)ТyNJIHCB вже дуже скоро унраІнСJ.кІ дівчата, 8ННОну
ючu ІІСІІку допокіжку орrакі3аційну прац10. При тому наа'аsустьса 
;~обрІ спІапрац" 3 тоаарu<:т110м "'КакадіАське Унраіиське Жіноцт110", 
щоп!дпро110.11омсІІ0d Голови. ІІІ!nикоІ"украІнськоі nатріотин, б.n:. п. 
Анни Понкер, аід самоrо початкуУСГа Вінніnегу дружньо s ><еІОспіа
працюа&JІо. 

l тут. з одиого боку еере11 дівча..- "Р" "Осідноку Гу{ІТ><у УСГ'' 
і 3 JI:.IYI'OI"O серед npw<ИJtbHO до УСГ иастрооиІІх ЧJJ~HOH ""КанадіАсько-
1"0 Унраfнськоrо Жіноцтва'" треба шукати по~а-тніа nі:ІНішоrо Відді.пу 
оу;,: у Вінніпегу. 

На ВслІІК.ІІеиь 1931 року Товариство "'Каиаді/Іськ~ УкраІкське Жі· 
ноцтоо'" маштукало ··сnІльне свачсне"' дпа ЧJ>еиі~ УСІ' І srуртоааиих 

прн ''"""удіачатітам. утоаар,.сьиІА rутірці. рішснопсре8еСТІІ ажит
ТІІ д,....іше вже назріп~ діло - стаорнти окремий '"ДІІНІчиА Відц!J, при 
О<:~ому f'уртку УСГ и Віииіпеrу''. Це А етапоса :.араз чсрrоІНІІ І«'ді· 
ni. В домівці УСГ при вулиці Селиіри аідбу;шси n~рші збори жінок 
і діочат np11 сnівучасті коло 20 осіб, до чоrо дали іиіо~іІІ"ТНву СапнU. 
СН"nІІІК і Анна Музи,... нізиіІШ! одруІНСна Mon.. На тюс зборах Сенре
тврка '"КаиадіАськоrо Укv-Інськоrо Жіноцтва"", ЄвrсиІи Сити11к. ак· 
ГGІІ<>еИJІа рефератп. н."'ЦU.ьІзначеии,. украІнськоІ жінин а орrаиі:.а
ціr',пlслІІчоrообрано nершу Уnра.вуВіддlпу 

"' 



3 nіо~срок "дІ.о•оrо Вluiny", що &ІШІа•UJІІК'.8 аІСТІІ.&І\0>0 ftJI'o· 
цеооакім,СІІЬ>rа;~.&,.."такІособн,аuбу•кому ІЮРJІ,ЦКУ: 

~і80ус Аммо, DO>OoWO OJII'J"''"' л,.,.,.. .. , 
honuoo Т-..о, nіом;,., о,орумDо Но&•уо, 
Гf"OOooa. .. Oo..ro,ni"''"'""'"PJ"'OooC-кц•u, 
T-yoHo•uo,OO>OoWOOJOf'J"'UOIIo(\ooooco.ao, 
Т-уоСе6іоо,nО>КО"'ООАРJОІОООРоі!ооЦІо, 
1\роо.,..!оАкко, 
Л ... оксо.ооМоріо, оо>віWООАРJ"'*"'Дуо...,., 
Лмnооо Софіо, nіокноо О.ОР1''"""' nроціо, 
Мкоооооо• ]ромо, nі>кішо САРУ"'""" д••У•, 
Му.као Акка, ni>кiwo ОАР1'"''"' Ммо, 
Ноукко Акоо, nі>кошо ОАРУ"'""" Сто,.Іооо, 
Ноумко МорІо, 

Но0оеоо Моріо, ПО>КіWО OAI'JIOOKO Роміна.оа, 
no6trywo.oCoфlo, 
Сомооюо Ако:>осіо, nO>кiwo оору~оооо ІІо6оор, 
Соок" МорІо, n!окішо <>АРУ"'""' Гоібчо. 

3rоJІ<Ім. у 1932 poEti. до мих при~ули щє Катр10 Кутка А А1Іна Sі
до~~ ... (СаІм~ик "ДіІЮ~оrо Вi;uliJiy" на ""'Р· 29 і 31). 

Го.поаu<к "'ДіІЮqоrо ВЬдІпу"" бул~ І рена Миц.t~овк•. одружена 
Д..~jн. Анна Музика · Mo-n. А Оль,.._ ГуІІLJІіІІСІоКВ·~МиЦІоКІо. 

""дІао•кА ВІдділ при Осі..цмому Гуртку УСГ"' проісиу.а.а no .. px 
три роки. npa11.11 а ньому Ашnа д110ма. шnохами: ' одноrо боху nомв· 
raa _.j10 "УираІ~<ськІА СrріJІєцькіА rро..цІ"' оП ••н~аіінІА орrанЬаціА
ІUЙробо"rі,а.=~.рут-оrостараІоСJІпІднОСНТІІ..а......,ьиуАпопІткчиуоеаІту 
СІ'ОUІХЧJІtнокІ..апра&ІІатиІхІ\Осамосt"іАноІrрома.ц.:ькоІn~і.Доnер
щоm роду діLJІьмоеnt Н&JІСЖ&ІІК nні спраам. "" ІІИJІькуаатк тоаарк
сьо.оІ еторІнки 1 жmті УСГ. '"Діао~ніі Щціп"' улаштоауааа сІІіп.ьиі 

CaJrт.Вt•opll СІІJІ'ІСМtд.п" •лСНіО УСГ і ПрКХКJІЬRИИі•, дО КЬО<'О H&Jie
Ж&JI" ОрІ'ІІиІ..аці• nинх імп~ "" чаАиІ вечорІ. ІІІ~иІ~~. базари. учасn. 
у теtтр&лhннх •м•-..орсhКМХ '""'"•"*"• у хорах, ио~цеnnх І т. n. Ді&
••таnричкмклиt"те"'ІІОS&К)'nуісІІJІІТНікстАУмеитів;vtІІдУХОаоІ" 
ор.,естрн УСГ. 

З Ікшкх tniлhHКX амціАта 

&П ,.МІХ СЛіА '""'&ТК ще ан• 
сtупІІ ІІІІUТ 3 piiTMi•ИIUfH 
стуnндІІЧаТ3 р>ІТМІ.НИМН 

.",_,...,.,.,.,.rромJ,:І,иуІху•ас-ть 

у .. Іх:Іоа ....... ЬВUІИСТУІІ&Х УСГ 
ВІльнору•нкх 1np110 yooJtJІa 
ОльІ'ІІ ГупLІІІ .. •к&·~ВІЩІо-

:~ ':,к~ ::м:~-~:О~~ое;: ОоТ:,.."L- -'-"•--'---,"L!!І-

~;і~~иА::t .. ~:,:'.ці"~~~ "" ,,;,ДІ;•,:.:~=..:.~ 
rлиб.леиІІІІ оеоІтн taolx члемок. Дл:11 ті~! цілі ~лужИJІи ое•і:rкі ве•ірки, 
ИУАК ..алрошуаано3 рефератамн украІмtьккх rромцськнх Аі"""" і 
дІ••і•. курс11 У"І"'ІнtькоІ моВІ: І>ершнА таккіі курс вела Єв...,нІ• 
Ситник Аеба:rк ка -..: .. ~І акту&JІhМі теми, rутірки іі ІІМскуtіІ. 
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Н&АбІnьw rІАмнм yaan. АіnОм членом "ДІоочого ШмІлу" буnо 
юрганізуааммІІв часах депресіІ харчівні ІІЛІІ безробітмюt чnс.,іа УСІ' 

при чому діачап - самі тІІжко працюючи і при )U'Же М&JІИХ c80Jx 311· 

рі(\Ка:<,ЧаСТОПОІІОJІ.:\а(\о10МісІІЧНО··ОПОІІ8ТКУМЛІІсебеМіСІІЧНН· 
ми u.тu.ми на ту ціль, н~рІАко аідАаючи ма неІ остакІtІА саіА гріш 
Треба nризнати, що а тому ділі ІІ<шома<"8JІо теж Товарко:nю "Кана· 
;tіАс ьке УкраІмське Жіноцт80". 

3 часом "ді80чиА ВідАіn при Осіднону Гуртку УСІ'" а Вінніnсrу і 
д~tti ч.nенкк Toupш:t• "КакадіАське УкраІкське Жіноцт_," :ІJІУЧІІ· 
JІИСІІаОДІІН СІUІЬННЙ ВідАіЛ QYI{ у Віиніпсrу. В тому часі 'ІJІЄИСТ_, 
Aoro значно розрослосІІ, бо wo~ більше 8СТУПL1ІИ ту11н вже А """інс· 
ні жІккк. Хоч. І другого (Іону, багвrодобрих і uртісннх членон аІА· 
Іх8.11м насхІ;І., бо тІІжкі часи ~кономічноr дenpeeiJ змушуІІ&JІн Іх пони· 
датя Biкнlner І шукати пробітку в iнumx містах Канади. 1111 Содбурк. 
Монтре&JІ, Торонrо А Інші. 

Даадц...."n'JrТЬ років у ж."..і Віці· 
лу ОУК у В!нміnеrу- дoarnA це час 
ІбагатодечогопркАШJІОСІІакьомуnе
режнтн. За того чІІІ!рn. cтwrl.,...,. проА
шпо чере• ВІдділ багато членом, що ці

'"""" роІ<В.І<к BIUiaд8JIII туди С80! ЩИрі 
f'\ІУ.:ІКіСІUІ8ДІ.J1Н щедрі Жtрт111111/1118И3• 
ІЮJІькоІук]>аІмськоІспР"•к.ІІ.ІІІІдобfІ'І 
унfІ'ІІиськогонародуІІІ.ІІІІ3АобутnrАо
му доброго імеки а Канаді. ХотІ.п0<:.10 б 
з.-.даткnротІtхкtпслуrиІнасвІтлкт" 
доІUІадмоціпісn.l>rно.оіnР"ПІ,&JІенате 
нсанст.чаємісІІJІа&JІ...,анаху цІлоІОр
ганіз&цІІ,катетро!бабуnобсНJІадатн С...uп smао доnр••• • А-• 

S~?E~~1 ~~~~:·Е~: rЕ":;~:~=~~:~і-ш:~:~~ 
fQІІОоамо а Bi.ul• l ~,·~· 

s,., •• м.-о..,.нроо 
Божо• АнОС"Тасіо- дао ро.ом 
В..а Анмо- ОДИ~ pt.> 

Дооун•аоІ\отарНоО-АООJ>ООН 
J'iOUJІKWKH Нодо- TpN J>O>H 

1\утноІ'іатро-даоро.ом 

С.мооо0о•tа- ~-рм PfoOH 
Скткн• є.,...,.;,- wi""• paslo 
Тур110Амма -одмкро.> 
Шоро.к .. оАноС"Тос!о-трмроон 
J ро.но Тур.о•••·Мауrкноц•- о""" pU 

Sа6іІЄо,аміо 

!ори~ Мор!о 
!~ооМар!о 
!у••• Маріо 
Думоц• Моріо 

К..оммоооЛіда 
ПооорІ'іатОJ>мно 

Е::~::::,. 
Соор6мм••м li.uioy ОУІ'і у Ііммшоrу 

Sоа:Ан..,..асіо fyцoJІoooPO>uio 

fоІоором Маріо !орм~ Маріо 

"' 

с ......... л ..... 
g::~:":::o~:,..., 
Ц.6уооnоа r ..... 
ш.~"'"'"""а r •• , 

1\аJІКNІОІПіоа 
І'іо6,.рАноС1'осіо 





Коро•• Маріо 
Крмц>WМоріо 
КуткоКотро 

~:::'1.~:""'"' 
Соо,ор Моріо 

КуоотуриО«&Іfіі Р<ФоР41"""" lo.ui•y 

С....ооАммо 
Труnо..,Аммо 
Хора><буро O••ro. 

Біооус Амма - ОJІММ 1'4'> Зааоиt~>ОО СофІо - 'Р" puoc 
Дооу•оооІ'іоторммо-о"""Р4'' СтоІІоЄодооІо-днР4І>М 

Обоо'оокrоеnо,..к>уВіддіоіомоонуооом 

SксАкоаосіо Доо .. оиа.оаАнмо 
&уд1амАмОС"fосІо К<мооАкма 
Восно»оАммо І'іоб>орАк...--сІо 
То~80]><ІкМорІо І'іооо .. ІІоsмммР40 

~=:·~;;:.~рооро ~=.:" n~::l• 
ГуцуоооР<»о..оіо І'іушмірІ'іормооо 

Моом,..оо 1\отро 
Иоrорм .. Пороко 
!ІоцоорЄ.,.ооІо 

~:~~Е:-=~·'· 
П~ооммцідо"І\.омціІ .... оrоЧор.оrомоХроеtо" 

Nос:Амо.стасіо І'іомо• Акко Прояd Мuом11 
ІІос»••••Оцоо 1\обsор АхОС<-сіо 

УоОС.о у рі>ММО ОООП'8СТОО > .,. ...... J.....,ioy ОУІ\ у ІІММІ ... rу брик .... ; 
ооu.,.,ободооJ.цооо 

&уяsомf••• Стобоом,..u-1\о:отІ~ Лосо 
1\о-к ...... .,. 
ТураоАмоо 

В.С..uоо Аомо Иuорооо Порооо 
Гdоором-КuммоооІІідо Им .. ммоИ. 

~::'.":.::.0~:", Поуm р__.;, Шором .. • АмоО"Тосіо 

І'о,...О&О""-РіJ<ооіШоОІk

БіаоусАммо-яоороом!О"ТОрwІооо<:>ІnрооІ'ИОІ 
rvооІІІМаріо-доороомІ••••ІІсооамоооІ 
:ЮрмоІІросоооо-дмро""(.о.ошоіоооІ 
Род"" Моріо-Аоороом 
Ск•кммЄо .. м·о- WіО"Т> аотІмромооrо аомоо LS роооо про 

ріоммотоирмсn .. уІіммопоrутаооо.оомцІмоформооІ 

Коо>nорторон "1!\ін.,..оrо Соі•у" 

в._..,ареоооЛомо Іа:коО<оf ДомукоомКоторнмо Юрооосо.ооАнОС<осіо 

Чоомом Ііддооу ОІ'І'і у Вокноnоrу, "'о оо~мапм ріsні сrоооомщо о Цок· 
троо>мі~ Ynpooi ОУІ'і 

ІасмомwкмАнмо-доароом3оаупммцоrо-•,•т.ороомоnоммоПро
"Р~Оі І'іомІсіі 

Ва~ Аммо- ooтkpw роо~ Coopotapao, доо ро"" )о.".уnкмцо Го-'>••. ,... 
роои Р.форомт~о cnpoo мооооі 

fyoo• МорІо-поосn. •іт Гоосао. он роом С.ороторц, n"on. оітрцu· 
тормоІО,.оооістором .... -иооомуШоооу" 

ll••~•o Го11- дао ро"" Рафаромтоо спроо мооодІ 
Цооумоао 1\амрмко- д•о роам 1\уо••урмо-осо>Тмо РОФОР40~••• 
1\онмоіо Яосмnо- доо роом Рофоро~••• cnpoo мооо•і 
ПоsорКомрммО-дNроомро;о,оотороо""ЖімО•ОJ"ОСоіту"",доороомСо· 

оротароо. 

МотороМоріо-днроонСоор&онооо,даоро""'"""""ПрооірмоіІ'іом.Jсоі 

МцомооСт .. о~і• -доо ро"" ЗоО"Туn-ммцо Тоооам, доо ро"" ооомоо Про
оірмоіІ\омісіі. 

"' 





З "<М,....коІо"ОІ'JІуІЬ.кІ.соrуо\911р.З";оо"оnрооо , Л. Іу-о,Л. Сто'

••. м. """"*'· 
., t '· '_t\ 

Поуw Рооожіо- доо J>"~M ••••~• ПJ>"оіркоі l'ioNocii 
Со"""' Оо-.о -дооро•к Зостуnккцо Гооо.к. доеа.• ро~•• Соорбоо••••. 

ДООІ'О""""""""'""""" 
СкткккЄоr«коо-омро•кГооооа.д.аоро•кЗостуакмцоГоооок.досот• 

роооо Сооретор""· wісто "" ор<акО>отороо, трк ро•к рцо~тороо '"'""""'сто 
рІк•ко"НооомуWоцу" і•Р• ро ... сп•орuо•тороа,.отмІ"' р0>1к •••••• 
Прооормоі І'іомІсіі. ""'"Р" ро•• Зос.упкнцо Гоаооо СФУЖО о ромом• Цort 
рооокоі Уnраок ОУ!І.. 

С•оо<оЄ ... ооІо-д.аороон!І.у.,.турно-осаотко Рофоремт .... 
Торкоооцооо Лнко- ШОСТІ. рооіо Гооооо. ооо роом Зостуnкмцо Гоооок, 

..... р<>~к ••••~• Прооіркоі !I.ONicii 
Прцс-тооккці до ЦомтІ>'оі "!І.омот .. у Укроіко• І'іо,.uм·· 

8оохокщкк Акко- .ооо роом •••••• Родн 
ВооЛмко-тркро•••••••о Проаіркоі!І.омісіі 

Гуо•• Моріо-ди роом Зктуnкмцо Гоаоок 
Сомооо Ooor«- трк роо.к Зо'Туnмкцо foao .. , трк роом •оомоо Рцм, 

трмроок•оокооПрооірмоіІ'іомісіІ 

СктккоЄоr«ноо-•отмрмр<>ккГсоооо.тркроокЗоступккцоfоосом,•<> 
ткрмр<>окС.оретороо,досом.оотnроастоомнцоао"!І.омот .. уУ•роікціоІ'іо
мuк".оіс;,.,;тпрцстоонкцодо""ФQк,.у/l<>n<>моnоУороінціо!І.окодн"" 

ТормоооцоооЛмко-трмроок3о<."ТуnнмцоГоооон,трн роом •nкооПро 
оірмоі!І.омІсІі 

ПІ"'дстооммці до ВідАіоу ""!І.омо ... у У•роіко~ !І.онод>І" о Вінкіnоrу 
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в.:. .......... .".,.,;. 
Го .. оСтоnомІ• 

~:::о:::~:~:· 
~::;;.є':::. 
Тк~тор Moplo 

~=.: .. o.t,:..-.oci• 
с ••••• є • .-.міо(wосм.роооорофор.кт

..... рооо •• а;,..;.;І'іУІІ) 
fормоиц••• Акко (ан роан Гоаооо 

Ві.одіоу,а .. р<>омnрОд<."ТООкмцо) 
Юр.;..,. ........ .,.,..,;, 



Іо'"і '*"OJ>lшoi """""" Bouiay ОУ!\. у Воооопоrу, •• о ...... ооі мо io11101s 
"'""'sцooi'OitOporsoaynpoцi 

&оробо.ао А•ио 
r,., ... ,є .. 
1\.uoyu Марта 

Не сім ЧJІемкам єу;~""""" до»шnt цєІ радісно! х-"'ІІнвм, щоб 1)&30>' 
а мами po::·:"Opono.nt uртКІІ історіІдаадц.-nоn'ІІ'tИ ромоа ІІ&шоrо Ві,uІду, 
що(І р&30М а ntlfн, ЩО /ІНШМJШСО nри ІКІ..,...І, nіШ&'І'ІІСІІ ІІЄ/ІЧ08>І ІІИ 3,:1,()

б)"І'І<І.МИ "ОрганІзацІІ Уиро.Інок Канади Ім. ОJ,ь,." Баtаr)І.б". Та хоч 
невблапна cмepn.ntpt:tчacкo внрІЦІІІаІх а маш"" І"'дІа, то,... ,. . .,.. 
прот"",щоро.:юмаиамнтІІОрИІІнІКкТТІІ анаwомуВІ:~дІІІІ, ппмсаиа 

кааічкістьаіеrорі!ВімІ.пу. 

nодв~мо!хиіІмеиа, щобЗО<:ТО.І>ис• 110м н ка аІчмупам'•ть а кашо

му юаіпс іІному а.пьмамахоаІ: 

Амма Покмер жіик&:ІОІ>ОТОf'О~рц.ІІ,ОпІкуккадІІчІтnри Гурт-

кові УСГ, рідка ІІІТІІІ\JІ" ..:Іх, щО а біді І а IJOTJ)tбl, 30С.ІІУЖ~Ка А Кі• 
кашакоаана громад<ІІика, жерт.емна патріотка, члскка Суду nри 

Центра..nьніА Ущ•аі ОУК а 193~ році, арааам 'l"'ІfадІІІІс•кнх чеснот 
уиро.ІнсьиоІ жінКІІ. ПомерлаІ936ІЮКУ на t2році житта. 

ПамккаВ..хк•к ... да&роИІІ булаЗаступкицею ГОJОоам о Відділі, 
спокійна і кwюІ цачі жікма, незакчайко аитиока к а кіх ділвкках 
про.цІ,nомнкотоrо, щобу11а матір'ю кількородрібних Аі~А. Покерла 
аН}<14 році наН році ЖНТТІІ. 

С. Білuнська - СТ8JІ& ч11енкою а СТІІриюму аже аіцІ, nроте щиро 
А аімаио nро.цю..."а J!.JI• ОрганізацІІ, noкep.na а 19(~ ІЮцІ ка 6:і році 

Аки•nрус•ка дуже акrиаи а ЧJІекка, що ще;~,ро жtртtу..."а на 

націон,........,і ціІоі, да&ІЮКИ буnа Заступницею Голо.., а ВідІІІnі RiJІ-

3аооорооІо А••• Йоо .. І' у ІІооІ"о"', кОАаомеокко,. .. оІ' .. •·Р t . Йокоор 
(оооуоороо),мо•м"ромоо ... Є.См ..... 



:~&&чаласа nоеnо~иих ~~10 І nнС&JІа alpwl, анана буnа 1111 11обра 
бtсІлииц., ПОІОfр.ІІ& а 19:\2 роцІна4:і роцІ ІКІІТТ&. 

11. ЧаІкік•ка приАшlІа 110 машкх JІІІАІ• у старwОІО)' -е аіцJ, 
&ІІе ке ....."І.Jta ~IIJIIIJU npo.цl 1 Орrаи.и.цІІ, JМАО І староо.имо ІHI<Otlyq.
na o6oa'QI(И І'осnо;~киі Bi,u.U.y.llo10ep.u. 111-46 р<»<у, nро>О<иІWІн62 ро-

Оnеиа КаСІОХ.ІІн~ ~ "ІО'ПІрtІ pou буnа Сkарбим'<ко..> • Bi,u.i.oi, а 
11р110 001'0 loro ІІрtАІ;Т8.ІИІІЦС':ІОАО "Кана;а>Ас:WСОt'О ЧерІОІКІІ'О Х[J«"І'І", 
КІІІ•КОJІІ-301&)"І&СИІЩ8КО~ІІН86)'АОІ)'"УІІ(ІІІНСІ>КОІ'ОН&ЦІОИ8JІІо
Ноrо,/.\ОІО)'". ІІОІ0Єр.ІІ&J\Ібі)роК)',ІІроІІUІJІ.&4:іnJт. 

Акастас!к ЮркіКІоК& - буJІІ ІІрt'дІ;Т8.&ІІНцtІО Bi,u.l.ny ОУК ;~о Від· 
яJny "11.010l1ft)' ~МРІ<ІІОІІ Кана;~~~" &1І.ІІИІП"rу, QeOOJIHIO ІІро&&ІUІ& с:е
бе&АОІІОІОо:ІІ ">rІ.ІНОЧОІО}'{, .. ІТQ&І",буашКО)І.НОІО J КаJІ.Кр&Щ,ИХ і!ОІ'О 
КОЛ.ІІОІ'f"'роК. J1K І'Осnо;ІНИ& jji)I.IIJ.,ІІy, 8К~И&'І8JІаСІІ ЖЄJ>ТІоеІІИОІО робо
ООІО.Н<.>>ОІ,j>JІаЦ>ІТ>ІUТру,:UаІ<ІЩІІ)...,;іроІІ)'Nа~роЦІС&ОrоЖІІtт&. 

Анна L.ТОИКО ЧЛЄІІ-"8 81J\.:uJiy 11,11, Пf'j>WОІ'ОАКІІ ЙОІ'О »ісІІу...,.. 
на, а Р•~""" ч•сu: кимаnа nocno .)ІОСТ)·пкнц> І 'ОJІоак, \,;><&ІJОІІК'<КК; 

IQІ:Uu-"'"'>М"•.Y·"'"'....,..,"' н &JJIAIO...." vрrан.аацоІ J10 ОС\'&ИИ<JІХ811· 
JІІ<ІІ~'""''О"'-'"-'"·...,., Y""'"'-"eиa,JIIOQVKIO СІІОІОІО,цда КО""К<І<()ІІа 
)'VІU: - .1\Wy.>•ll 11 ""ІЩІІ• ЩКjо(ІІ:ПІ 8 8'-"'....СІІІО&Х 3 .._.І~ІІКLІІ.ІІ, Пр!Щ<<.>

&ИООСТИ 8 V1"-.ио38Ц•ІКо"-."О""ІООІІІЄ ..... )'ТІІ.ІІОІОЄJ11188)"'-"іроЦJ. К._;:о0 
(ХІЦІ111(.111'Т .. 

:S.сиуІ•ІІ 101111 сном аІчкІUІ, nкшкашк по tсбІ rnмбоІІІІА .....".,)' 
аtІJ;и...,,~ІІІІІІ>tИ/tО ... Ір<Ж(:ПоІІUjІІЩ>U""'ІІІ,Т'& &И8ШІКІJ&.ИІІТІИеатас
К)'ТІ>&ОИИИІко.пК.І>t~ІЦІ.U<8о'<ІІ<> .......... ""'ИІU.)'А)'1'І>ІІ&С.Ср.........,ахІІ..WОf 
!.Jр<8И.....ц>J1 О. 111-"'11-'ОІЩ о>;ІІ""''О -·~·І""""'~" ,1\0 С"'-'<0 И&ро.ІА)' С&ІtИ· 
"...е A<>~V..........,.. 11.'>11 иo..QAWOI'O ооко ... ика ...,,~ІІО>t u~ "• що етане 
Іиназмои)'.І:І•ЧІІUІІОП8JІІ&n.! 

ПР*-ЦІІ а 81)1.111.11.1 QYK у ВІккІmІ')' 6}'.08 Т&К* СІ ... &11 8 [ІІШКХ ВІ,Ц· 

діпu:Uрt"аи<U.цоІПОК>Іі~І.ІІІ,ІІАІІре>mоМииЦtитр&ІІ""Оі.rпра· 
&11-JІІІСІІТ.>tДоІОJІІ>НІСТЬ)'ДШІІККU: КJ'11.t)'j>И0·0СІІТКІІІ,І')'И8И•Т8!'" 

ИІІІІ")І.ОDОМОПІ &ІQІІОJІ""ІІ><310аІ-аиИІІИ .>'KJIIІIIIL А КрІІОТОІ'ОJ:іо,ЦАІJІ.>І.)'• 

tІ8АО.UТКО803811ІtаТИС>ІТІКОІОПрІ.Ц-,&КТОl'О&ІІИ..-.щІІtОІ'ОDОJІО

ІІІе~ІІ& а "'""'пеrу, Cf'GIIIt1U уираои~-nа • А&ІІа;І.І І. ОСІJІ.І<У puwa )'ИРІ· 
\ІІСІ>ІUІХЦеІtТр&ІІ"- 'l'утб)'ІJ\.>'J\ІФJ.UІ'К,Т)'ТІІJАJІ&&"""СІ>'І&с".hv.іІ<.>
ЧаІ"&,U.,Т)'Т8ІІJUІДІt/UІІ'ОJЮUІ}'Кра>ІІСWU'І&СОПІІСІІ,Т)'ТЩО}'І&JІІІС& 

31ЦІІ, КОК<рЄJІЄІІЦНІ.ІІОИr"реІ:ІІ - 1 кете 81110&1'1..110 11,11; ....,tKOXU.>'tC 
р13110138113&ИОІ3А .. КІІ&ИТІІJ:устаІІОІП~. 

8яі.u.иці осаІтаWІІnро.цІ А ку.о•туроюІ роботІІаіА(ІуаапиеІІ cntn ..... 
.Пчиt":IIUIS,""""""Mapl.oil'yл•t_ .. .,......",,.rmlie•кofxo811,a 
с.r-еиUІ СІІТ1Іц проІ&АКJІІІ<)'JІС& пр&аІLІІ•ноrо пмсuоиа, ktop[J Укра· 
Ікмта•••киапроио ... П>І.Ме.:unкас«1'РІW.~икЦІоJ<&,uІ&JІІ,:J,шю
аІІtІадІJІ.&ІІКІІОШКІІИа;І.".,'*"" АD0100Чі акещае.ам...,. &ІІІІІІ,ЦJ<&Х.. 

В...аштоауаLІІкса рЬнорІякІ ><ІІ~І uІ;Т8.&КІІ, а!Аб)'8ІІІІОС.ІІ са.-о•ко 
СХQАІІИИАакаде10ІІКІ.t<"І1о811311&ЧІІМХ)'Кро.І-. 

B!Aдl.n ОУК у Blaнlmry- бРІ• )''<&СТІ> у ІСЬ. ІІОJІІтичимх акцl.u: 1 
обороніукраІиt•ккхnоnІтк•нІU<І'ажІа,уnроІ'tСТиlІаицlІпротмии

щеки• УКРІІКСІ>КОІ'О жіКО'ІОІ'О р)'ІСу а І"аnа•мкІ, І )'СІ>ОІ<)', ЩО 101-110 ІІІ 

"' 



"J ч••NТ ~Ір'Г м. ш,..;,.,..,. о . ,...,,..,.,.; .,.,..~.,... cu•~ .. о ІЬ..Іаоrт 
nU.npoooдow~,... .. R.:Jep""I'ЯpOoy. 

цілі даваm wорLІІьиу 11 nОJtіти~ну nІдтJ>Имку у~рt,ІІ<еькому иІЩш~•
лісrІІчІІаму рухові та BIC380JIЬHiJ (Іороn.бі )'І<рt,ІІІСЬКОГО иарод,у. Під
r]>ІІМуu.аукрt,іНСЬККХ кандн;~атіау виборах ДО MJeьotO! !'ади А до ін
WКХ установ міста ВІнніпегу, С80імн rоJІосами нерu прм~ииІІВСІІ до 
внІІору укрt,Інських JІІ.АІІКХ І опікунІ• шкіл 

В харитаnовно- .ІІоброді~ні~ nрацІ Ві.цццІл дава1 обіди дто сп.р
цІвіепіпців,Іідвід,увавх80ркхподомахілІиариJІх,nере80;..иасхnдн· 
НИ СШЛЬНОТ"О WНТТІІ і ПJІЄТеІІИJІ 8081111/СКХ речеІ ДJІІІ "'Каиа,діііС>оІ<ОТ"О 
Чероного Хреста"', обірав гроші, харчі І одіІ<НІІ иа ДОПОМОІj' СКІІТ&ЛІ>
ЦІІМ,ІІаnомічукрt,івськнмПОJІІТНЧІСНМІ'ІІ31<ІІМ]80ЄІ<внміиІІ&JІі.:\аМ. 
6рt,І )"!&СТЬ у •уличиu з61риu на otOpнcn. ""Фоид.у ДОnомоrи Y><pt,· 
ІНЦіІftаНОJІ.ІІ"іі.и. 

На уваrу 38СJІ)'І"}'С rоаІ"'ська ділІІнка nрооці Відділу. Кожноrо 
року uаwтоІуаJІНСJІ спільні Сuт-Ве•орІ І Сuчеке, а епільно з Віл· 
ділом ОУКуІД. Боиифае піКІІіКІІ, оtОмцертм, tІj>Оrуль.ки. Чає-д<:>-•а
су, :vo• ро388ГІІ Ч11ЄоtО>< і 'ІJІеиі• Бро.ТІІ!х0рn.иі38цІіі 1 :tJ!JІJ111MMaннa 
рІд.ноі ТJ*:І.НціІ. Ві,дділ ОУК да88І такі Ім11резн 111< "П)'ІЩ'ІСНJІ", Анд
рІ!ІСькі.ечорі.чаііні.ечорІзрізккхиагод,иаnрнІ<JІа,дnіСJUІІІtет&80к 

укро.ІнсюкІкиижкн.'ІерезсІООІІЄІtраJІЬнtnОJІОжениJІІО<:ідоине
рінІІХ орrаиіІ УНО І ЕJ)І.тніх ОрrанІsацІІ, '"НО80ГО Шлцу" та "Осе

редку УираІисьоtОІ Культури іі Oeeino"", ВІнніnег ета~ місцем. де кож
ного року відСу88JШСІ< ~"іци, мро.Ао1і коиференціІ А sara.nьнl :>tІорн. 
Також кожного року відб)'ІІ&JІНСІІ тут ""Вищі ОеаІтнІ Курси". що Іх 
nровадна ""Осередок УкраІнськоІ Культурн А ОеаІТІІ"". В зв'азку з ТІІМ 

"' 



до Вінніnегу nр~І>r<ДжаJІО ~ожмоrо року бara'I'Q АЄJІtfіотіа і ~• і ' 
'1'0! прн~нкн на ВіАдіп ОУК спада• обои'а:юк д(іІ.nо про прнмі~uІІJІ 
ra про гоет>~ну д11 аннх, а nкож дуже чаС'І'О ПО'І'рібко бупо вкпцаn 
працю • б..нкеті і сuто~ні прніікаrrа ,,..""" наrод 

На різкі :u.га.nьно • )'Кf.аІнські іі мІсnеаі цlJii ВіддіJІзібрав і пере· 
да~~nонад~.ОООІІолІІрів.Нажмь.неможнаrочкоуn!Акнn<тісІсумк, 
бо повінь •ннщкпа 1\СІІКі кннПІ а, ro сума LUІ аніішпа б дМtІ<О вища. 
Дп11 прн11.11аду ІІQАІ.ємо те, що з nевніспо можна cnoep;~.нn~: 

~~:::: 'w:::-омокм• ао"І'"" УНО 
амао•••n••.,.••скктu>цом 

"Уороіка.он~ "''""">кк• Фока" 

уороін<:>оІ по.оотм~кі о',.кІ 

!;::~=<~: .. ::;"' ........ .. 
JІQпQмQТОzаоркміО't'Орцом 

аосо.,..ото. 15-о>ро6""' " ~••ком 

'"'""~" сторікооо "Ноаому Шаоку" 
ІІк"ІіОсоіткіJ<\уром 

Пітуке~ооо Шкоао УНО 

Броu<у~ :ювсі>< даних ьро ;~опомогу Карпа-n:ькіА Украіні. Нсмо. 
nож цнфер зі(іраннх на "ВовнА І.UдІІх" rpoweA у npt<:O•кx контесn.х. 
А буди аони,•к на віднсw::нни а Blннintry І на сnроможн0<:1'і ВІАдіпу 
ОУК - спраІЩІ иtлнкі , В3ага.nі, ЧІІtнки ОУК уаажмн сІЮ!>< обов'ІІ3· 
комстааа .... дозмаrакьу.сіхконтестах,щоммкммис8ІІЄІОМеrооо 
прІІАбаnо фок;~.и ни ріжі украІкські цlJII. НаАбlJІьwнА з тих нокn"СУіа 

"' 





вщбуВА.СІІ під. кnичем будоІІІІ "УкраІнсьиоrо Націоиа.nьиоrо Дому" 
8 ВІІІІІіnеГу, В ІІКОМ)' KOJIOJI"IOIO ВИЙШЛа 'ІПСНк.t. 8Щд!nу ПараиІІ На· 
rорн11к. Ці коктестн - абупоІк ~~~~.з участоо чпеноиОпени КаСІОІІ· 
ни•, Наді Коа.nншнн і Парані Наrоркак - дали рuом nонад 18,000 
дол., иа сплату ''УнраІиськоrо Націонапьuоrо Дому". Крім кuмник 
членокІUІЗи&чапи<:~~атикконте.:тu.такожчлеоrкаАнастасіІІШерео 

>tt>Та.3&Авозrа,цумтu,що1'<.'жіакооrтестІиак<>uкстьмвсноrожуР' 
мапу ОУК. "ЖіночнА С.іт", Вімі.n ОУК обоа·ІІзково ааажди був ,.... 
ступлекнАсІОІмикооrтестаоrтками. 

lle можоrаNнt відт10ритІІ вuслідів збірок к а тані ціпі,"" викуп 
ДОМ)' Лесі УкраІІІИНІІ, Д0110М()l'8. ІІИСLМЄНИНЦJІМ І ПКСЬМСІІКИІ<&М, 118 
прес<~виА фоидунр&ІІІськнх жіко'UІХ чаоописів у ираоо і на інші мен· 
wl, "ринаrщиі культурні цW, ДІuІ обережности І щоб не nсребіп.ьwІПМ, 
приАмасмо цифру 3 фІІІаноо110rо звіту на одних з Запопьинх Зборів, 
що 110 11інець ooalneAнoro року Вімоп ОУК у Воииіпеrу на різні укра· 
ІксwJШОІІІІрндбе.вІ~ожнвпрнб.nизиодол.ОО,ООО. 

Нсзапежио від праці у в.lІаснІА Орrа.иіз.ацІІ, BЩ!tln ОУК радо ста
ааа до сnівпраці вІишкмІІ украІнСЬКІІМН жіночими орrа.иіааціІІМИ, 1111 
тільки а того ІІИХоднла иорІІсть 1\ЛІІ сцІпьноІ сцрави. Це відносІІтw:в 

rо.лоано до однорв.зовик виступів. ~акк11 "" віча вбо curoч11i акаде
міІ. Вчасі війни створІІЛа<::ІІ в Вінніцеrу "Жіноча Рада", 3ЛОЖеІL& 3 
представІІІІЦЬ різ11ик жінuчик uрrаноааціА ~• з окремик чіпьиих укра
Інських діачок. Заа,цаннІІм тісі І'ци було коор.цинуав~н діІІПьиість 
усо.оrоуираІнськоrожіІІоцтвамістаВінніооrувсІІравідопомоntаQІ:Н· 
ІІШ< зускппам КаІІа,ци. BЩ!tln ОУК приАн11в визначну учаеn. у праці 
"Жіночо!Рц.к". 

Треба 3ПДІТК, що Ві,міп ОУК лншІІв свій rnнбокиА CJІIJ\ у д!м"... 
ності "Комітету УмраІиок КаІІа,цн". Анна Тарноаецьк.в буnа дав роки 
Голо11010 Aoro Віддіnу ма місто ВіиІІіnеr, а ЄвrєнІ. Ситник - чоn.ри 
рок.в:Голо1010Цснтралі-rІсіоjІrаніааціІна ці.ІІу Кана.цуі ...:mrpи роки 

~кретаркою.. 

ДавдЦІІТЬ і ц'ІІть піт - ДОІІМ<іі чи, з.пе ШВІІДІ<О З(ііrас вІн на сус· 
пlпьиіА праці. Погпниу•wн на.зад, Ві;щіп ОУК у В!ниІnеrу м~н«! 3 
ІQОІОJІеинІІмІ rорд.іСТІОІшІ<а3а~нсвооопрацоо. Востаик!х JЮ><аІІтІІrар 
уираІиСІокоrожкттІІnереноситw:ІІ на схід,доТорон:rа. Bnapi з тим ма
.ІІІ' ІМІачеиИJІ Віиніпеrу, "" колкwньоІ СТ'О.ІlИЦі УираІнців у КаиадІ, а 
~ере. те і перед Віціпом ОУК у Вінніnсrу не розкриаа>ОТЬС.ІІ вже :rаиі 
ШІІроиі ІІере<:ІІЄІ<ТІІВІІ, НИ КОЛИСЬ. Проте Вік 8 ОІІСрті КВ СІКNО тра· 
диціюі ІІавиезtідІІд8ВДЦІІТЬП'ІІТЬрічкоІоргані:ІаU.іАкоІ праці - смі· 
пв10 rпм..,." у маАбуrІІс і кожно! хвипі rотов оомІрІІТКСІІ сн.пами 3 
КОЖИІІМ ІИШНМ ВімlпоІ< QYK )' nраці дЛІІ добра СІІОІ'О иаро,цу І caQI:I 
Орrаніз.ацlІ 



Моnодеч"А Відділ D!::IK ~ В1нніпеr~ 

На Крайовій КонФ<'~ІщІІ ОУК у ВіинІпе
rу, 19-18 року була nopyw~кa А wнpwe о(І,.... 
80рЮІЦІ.Ка СІІ\)1.8& ІІ<І'НJІЬІоц[[ MOJIЩI.WOI'O 110J<0o 

ІІіНН/1. РіШ~НО '101\і ВІUІЮЧІІТ>І МОJІО;:tшКХ '11\Є+ 
нон 8 СІUІад ЦентрLІІhНОІ Уnрави ОУК 1'8 ІІИ· 
брако: А. Вах ан ""'нретарну, а Магеру А дань
но ак ЧJІ~нок ЦУ. На ЦІо()му rnpaat. не аанІн
чНJІаса, тому wo учае-rь молодих у ЦУ ~ 
""інюІІ&JІа снтуацІІ 1 nоодиконнх місц~аих 
Bi;uU.Jiu:. 

В 1950 році молодІ жІннн у ВіИІІlnеrу рі· 
ШІLІІІІ 8:18ТИ Cttpaay &Caof руни А СІVІМКІІ1ІН 
ініц\JІmвні 3борнаАОМІІ'апі Данько. ЗІА

"!-""С-8 ..,ді біла 3:і МОЛодJІХ жінон, :J&Ціка&JІ~НІU: у сnр&8ІІЮІІКХ орr-а
нЬаnіІнкх форм та no,u.._.u рІ3номаніnd прох:нтм, - ще у фрі ДІІ· 
еаусіІАтеоріІ. 

в;дl~роІ()'доІ952цІмолодіжінкнбаІ"атора:ІІа8ідбу8&JІнна
ра..'\ІІ ' 'І.ІІенJ<АМ.н ЦеН1'рАJІЬНоІ' УnраІІК у 8КМ!Аі Іх рІwено er.>p1m1 
ОІ'кцію молодих ОУК, а І<& б Н&:ІН_"ІІ "Молодсчніі Віц\п QYK" та >І&• 
.па ТLКі самі пра• ан КО>ІСННЙ Відці.JІ ОУК. А.пе крІм МІІСІІКХ он~мкх 
U<>~ІІН -n. lкnJ)e' у -иішн:t СПр&8&:t цеіі "МолодечцА ВіцІд ОУК" мu: 
ор:щюваrn рuом' ОУК, браТІІ учасn. а,..,."" рокоаинц ІІІ< Оя•rн Б&<:&· 
раб,ВІрн Вабенно,Лсє!УнраІнкн А ін. 

Крім 3Внча.Інкх зацань ОУК "Мол~чнА Biцlll ОУК" 113118 на 
себоеnецІІІJІьнніІ:обов'а:юк:кав'ІІзаТІІІІОІП'ІктанаІІ&JІ,ійськимморrа· 

нізац\ІІМІІ, ІІІ< л..окапьннА ВіМ\п "НацІонадhНОІ ЖіночоІ Ради", Чер

аок~іІ: Хрест іі т.п. 

В 1~ роцІ форм&JІьно засноІЦІ.НО nepшnii МолодечнА Віддіп ОУК. 
Лре.ІІсІдинцсю цнх осиовнкх :ІборІа буІІа ~І. КJ1ІІ>ІнІв, сєнретарю8&п& 
А.Бах.ДопершоіУnраІІИ&Jtійш.n.н 

Го.ооu- Tu.o ~УАИІІ 
З.С.уnкмцо rо-м-Яохифино!Uм""'• 
СІІрt'>'ІрЦ - 0nJ"І ia6yz 
1\ас:Щ.•• -о •• ,..r ... н ... 
1\оtо~іт .. оа'І>оу-ГuммаДон .. оІ ет.фоиІо Мац.,.•о 
n~•"' 1\о .. ,,... - Моріо !'l .. ин• ! Ани• 1-u 

Члекок вписапос.22 . 
..Юнки ІJ:ІJІІлнсь до працІs молQ;Іе~нм запапом. П~рцюrо року wонм 

МІ.UІТ)'8&JІн чвАне приіімІІТТІІ ка Осє~док УмраІнськоІ Культури А 0-
сІітн, в друге чаііке прнііиІІ'/'ТІІ nрнзначи-"" на цІ.>!! :ІО>ІіІІки УНО -n. 
"Marcb of Olmet~". ТвкОЖІUІ&шТ)'МJІИ вечорн 11цІ, s ІКІІХ 11рнхід nepe
дaJrм ДО УНО; :o<OI\IIJI.K щє;q~уватн на ()сєредо~ УКО. 8 3НМОВИХ хІ<:а
ЦD.СХОДІUІИСІІ НІ .. 'Юрі ВНШИВ&ННа, ан! DрОвада.п& С Вубиюк. 



П'VПЛ ЧЛЕНОК МОІІОДЕ'ІОГО JlJUti/IJ' OJ'II J' ІІННІШП' 

Cowr<• О .оіоо ~о npaoo< f . 5у ...... ·Кор&оо, М. fрощао, /1. C•M._. .... Jiomi*, 
r. д...ооо, й.к-оtоІа, O.WJdioL с._.., т.rоnооото. 11. СтИ•,...•••·Іоо..Wо, 
м. fpa••J>OC', м. Коn•• ... ••м-к"";-;::-;...~ kк. о. Го•р•-.. м. дт ...... м. 

Hal\154 рін""бранодоУnрuк: 
ЛммуТороОООц•.у-оо ПO'IOCHfr"OOooy 

М.ІU>омоіо- ••І"Ооооу 

Л.Ш•••Р""v•-••и.".І"ОlІоом 

О. &обух-оос-оо.,.тороу 

O.Soll•v•-•••..::icpч 
J.&оцоороіоl М.ІІ.оомоіо-оо оом•,..,.••"""У 

М. Луцомоіо-ооnроосооурофоро~~тоу 

іІооnркобо.ммоооон •оомооnрмооо .. ооо 
О.Гоормо»оаС.Моцок..о 
ДоКоwrро~оіІ'\омісііооіАшои 

А.Воо-С.[рt~осом-Г.Коооомwмм 

~ ......... упро .... - r. 1\орбом 

.АктиакІсn. JULJІ.~шe ро:~ви ... сп.с~~. Жінки npoфtooplo при МАиітоб
с~І«І"У УиіІОСрснтсті :І&П]>ОСІUІИ ММОІІО!'ІИА Bi.цJUJI ОУК ІІ&Т11 ПОИU 
умраІн~ькоrо nсчкІJІІ. Ммоді жінки цє виІ<ОН&МІ 3 у<:nІком; ,..кож а n:~A 
CUf'IU ІОНИ RИст.ІІиJІИ ПОИU )'ИраІИС1.1<0<"0 ИR))ОДИІоОІ"О ОДІІr"у А )'Кра· 

ІксьИИJІ: ,.."І(!в. ОрrанЬ...ціJІ wоиітобс~І<НJ: бі6.n~иорІв зоц!к.а8ИЛІ.СJІІ 
уІ<раІис~кими ккuruш при Qcepc,rucy УНО. ПІд'Іас іх ШКТІІ о Осере/1• 
ку ММоде'ІиА Відділ ОУК RJІUUТ)' .. R ІІоІ 'І&ІІ.вс nриАн....,.,.. 



Ноі!ІМр(кУnраІуUбраІІDІТUG.ІІУt~: 

Тсосм-А.І\АІо>tо.іо 

з..".уnоо<ІоТоосоо-Т. д.••"" 
Соореоороо-0 5обуо 
1\іОСІсроо -О.ІІс8~у• 

1\омототоо'оооу-А.І\с""".,,., Н. І\србu 
Пре:ом реф.- С. Мочом"" 

Прuсто•••ці ао і'І\.]...,.."; h.o - М. "'"""""• М. "'"""" 
1\СІt-рОІ•оо 1\сміо!о - М. Ду.ор, Q . Ю.оа ! 0. Тоороо>Са 
Про"'"""'"" І'іо .. Ітот -о. r ... рм • .", 1 м. "'"""'!о. 

DnJIO~Oaж кІлькох рокі• t.oro kкуАмко Молодечкіі ~ ОУК 
був ОІU.ЗІИЧІАмо ІІ<nІВКnА. КрЬо реrулоркнх :11-ti.u.н" 8Є.ІІИСІ рЬкІ дІ· 
1\ІНl<КRраці: 

1. Вимоко :le/Otl'8'n<к ка Трк Kpalood КтtфереКІul QYJ{, 

2. Пере~деио rpoweмy ~рку ка "Гuовік". :~абоt.оу м• ;ІOJ)O

cry МУН. 
З. Вдаштоаио кlІІька rоаар..а.к.х :~абоt.о мо ІІJІІІТІМltннІІ мо

по;tІ АО t"""' tepe.wnщa А sоці~•к• n rромаяак""' робопооо. 
4. По""""" МУІІ у машто•нІІі Н080РічкоІ 3&ба8ІІ, а rотуоак

ка>ІуораІнtwсихt"І"р&ІJІЛІrосttІ.. 

б. Вc-rynntиo • .лtнм ІІІоОІ<U"ІІОІ"О Відіпу "H•цiottam.иoT Жіно
•оІРцн". 

7. Пркіік81'0 )"08cn. • lмnpe:d 1 иаrо:~о одер»<аки.о rpo>~a,uкtna 
ІОІИІfИrр<')>ІІі,РИа><ИК..к&;ІІІ. 

Чot..en-1 Мо-ао••н ll.ud.oy 0-,11 І МУН """"" .. ооооо у Со•• fyo.. П1 d · 
'"'""' .......... о-,ІІ с. .... , ... "..., 11•••••-•м. .. ,...., , ~,. ....... «

•••···-••.U.•h• ... a...•"""'· 



М. Ko1tlt'<ua.o&·Кmloodo, 11. С.-м~•••·Ко...U. , • .,...,.. noo.u • • ..,. •• ..,..,., 
ао-оо nia ІІОІ'ІІадОМ 'tltOoOo &l,u!JO'f ОУК Т Ст. 1 ... 1 .. о (1 оІоо 100 n~oo) , С. 

Но• ІК'~•••І. Л. Стофоомшмо, Л. ron;:::~~~· Коn••...:• ... І, r. My pUi, О. C'ld. 

8.&ащтованоnрийщо:ттІІWІІІКур<:анті8,ІІКі(Іулмнапро8!дИи · 

~""' "YJ>CU' Крайо80'1 ЕІ<3екуmви МУН. 
9. Започаткоако щорічну рі:о.дuну :sаба8у WІІІ ;Uтей 'tJІснок 

ОУК Кожка І(И'Т1ІК& отркхапа дарунок. 

10 Sрано учаеть в ~айких прщ'ІкІІТТІІІІ Комітету Украtнок Какади 
11. ЗапочаТ><омно спіпькі ....,;данНІІ а Упрааооо ОУК, ЦІ 38Сі,u.н· 

НІІ І'<>КUІJІНСІІ АУже ЦіК&ВНМН )VIII СТІрШИХ і IOOJIO)\UIHX ТОМу, ЩО 10& 

них 6упи різні покази , промо11и, rутіркн, рrфератм й т, п. 

12. ЗбкраномєбпіJІІІІІосмі МУН аСекді !'ук. 

13. B K<:Jl&KO ДІ'М<'&ТОК НІ КоИІ"рее КУК. 

14 Учаm. у збірці 1 ·~r ДеІІ" W1J1 КУК. 

J!i. Зrотоако ск!дакок АJІа ~rатів І дмеrаток МУН n!д•к Ь.· 
ньос'>:ZО.рі•ноrооовілn::>. 

Це тіпь.ки Ч&СТІІН& працІ, ІІКУ ''МОJІоІU!•нй Відціп QYK" а)ІО(\н11 8iJI; 
c80/loro .uk:куаинІІ АО 1~ року. Поrо 'tJICHКJІ еnралнtа АІТМ nоміч
ну руку .сім, хто АО ких авсрн)'ІІеОІ чн то У ІІО, ОУК, МУН 'U! АОріст . 

.ідеа "МWІо~чих Ві,ддіпів QYK" аростас.. ІІ~АІВНО :юрrаиDоаио 
"}!""оде•І Ві.цдіпв ОУК" у Сод6урах А ЕІР<онтонІ, а ...,.ож роблJmоСІІ 
а&1ССДІІВіІШІИХМісЦСІОС:ТІІІІ. 

Орf'&АЬацІ.а Украtно11 Канади м~иn. звернути щораз бІльще ува· 
1'11 >.а "МWІО)ІС'Іі Ві.цдіпк QYK", а тнм СаМІІ.Іt ІІІ МОЛОдиХ жінок, щоб 
opi'>Uii:saцla зросnла з прІІІ1JІІІ80м '""'ОА"" І саіжкх ~ип JІІІІІ майfіут
нІ.J< ПОІ'WІінь. Таким чином найпевніше збе(JІ'жутьсІІ й 10а далі цІ IJI;el, 
ДІІІІ ІІКИХПОС'І'&1Іа й;UопаОрrаІІізацІя УкраtІІОк Ка11ад11 Ім. ОІІhnІ Ба· 
са""б Іскра вже папас, тре& П пІм~ржатн щоб po3ropinacь по ІІСіх 
ук;:w.Івськкх скупчекНІrх Канади. 



ВІдділ D!::IK ~ Геммлтоні 
В J<8i'rнl 1937 року малJ<іі ryproк сім y><J)alиoJ< ГtмІUІтоJ<у, що 

• тому часІ вже буІщ чJJекІ<ІІм н "УкраІиськоrо Н8ціональноrо Об'ц· 
ианн:о '', 3ібраас:о а n':ІеТuикііі хаті громц:ои ~І нкмтіа, щоб :sacJJy><arn 
ІІОС'Танов статута ОУК і з.аnочаткуватн орrаиІз.аціііну 11рацю С<'JІ"д 
жІнонтаа ГемІІІІТОну. Організаторка ОУК. Рожа Ко&LІІьс•І<ІІ. ІJер<'ЧИ· 
таJОа А ло:оснІUІв статут і •ІJІJМІ3У anиcaJJнc:o • ""~нкн Від,діlІу ОУК 
громад:онкн: 

~р:=~і· ~::::.: ~-= ... 
!'ір ............. . Пркбкоа Маріо. 
м ...... е.._І• 

Ватьх оСІ>ШІІХ, оскоІtНнх, Заr&~~ьккх Зборо~х орrані:sаторІ<ІІ Рож.а 
КоВLІІІоСМ<а 38rpiвaJJa гурток жінок до nраці, але caocl думки, що Bin· 
дІІІ може усnішно ро3ВИ&аТ1ІСJІ тіJ!ьки nри біlІьшому чимі чІІенок н е 
ск ркІІ&JІа. Як саі)Ічнть пізніша історіІІ Відділу, ці nо6оюаанu:о не 
СРРfоІІJІИІшСJІ. ~І ап н А гурток укрt.Ікок шість лнше,бо<>JІІtІ. акстуnн . 
ла -nока38а І АО-•. що міць І скла мжать не так у оел нкоку чко
лі,,.каІ,'\tА ностічлеІІок. 

fоооц-Єаа Му•и•а 
3ое<уnннцо Тоооон- .о\кастосіо &.рак 
СаоІW'•Р,..-АниаОа•аоц 
СоарІ\ки~••- S.роніа Мнонта. 

В такому сІUІІІАі Упрааа Відділу ,...,аJІа с11010 орrан і,..ціАиу пра· 
цю.мнмоnершоrоJХХІчаруааннJІ - ІІИСТуn.пениJІм РооаліІ Г&JІак 3 

Перший і наетупннА рок и ісІІуnииJІ ВіАдіJ!у аідзнача>ОТw:JІ аnєр

тоюі •ктриваJЮІОПJІ"ІІею rуртк.а. В!JІбуває •Ін с110І щотижневІ схо;.;и 
ин, міСJІчні >бори І річні 3аr&ІІьні Збори, 8/tаШТОВ}'' оечіркк к а чееть 

визначних жІкок з лі~ратуриоrо А ПОJІІТ>ІчНОJ'(І украІмськоJ'(І с•Іта, 

ЧАСТИНА ЧЛІ:НОК ІІДДІІІV ОЛІ ., rtМHIIТOta 

3 .оіоа • • nроц"""'"" ' А••• С•о..П, Аа•• Кроаоцо.. Л..а On••aa. о .. ,. 
с-.._ ПорU•а•Іо raaaa. Ммzаа-.а n •• ..,.., ет<>ото. ' Аама к._,.,..., Ка· 

ТО Р••• rорН<о, ЄОNмІо Прощ. Тоодоеіо Шором .. а. П..р.еоаоІо Іа6"""-
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бере ,..,..ву учаСТІ. у осіх Імпре~ах Філі! УНО. або 3аА .. аючкСJІ rоспо
.uрськоюс:торінкоюmхімnрез.абовіцаючис80!сІUІкдоаматорс". 

КІІХDКСТІІаіхоровихспівіа.ДопоаЩяwк ка акадєwІях у чесn.пС*Т><к 

Лес! УмрtоІикк, НаТ>ІJІІТ Коб])КИе!>КОТ, Ол~пt &асарtоб. Віри Бабенко та 

Інш"" .еликихпоствrєА укра!нськІІХ жінок, популяризує иашІІХnись· 
w~ннкць. суспlnьнІU< діячок l нацlокальимх І't'роІкь та радlс кожиою 

ВОІІО>ОЧ~НКО>О,ЩОП\)11(\уuсдоВІJІJІІlІу. 

ОцlА малій rорстці умрооІиок І"ЄWІUІТОІ<СЬКІ уирtоІкцІ З&ІОДJІІЧV>ОТЬ 

сnІ.лькІ Свят-ВечорІ та С!І.ІІчРк~ J>.nя Ібережекия традкцІА""" уt<раІк

СЬІ<КХ з.,.чаІв. Іх маштовус Відділ кожкого року. 

Не будемо nepv~iчvuти осІх :JбoPIR І~""'"" v ca.,..,.,v 81цІn! та 
спІnьккх »сІдань з Ynns~,..wм Фіnі! УНО І B'JІJІinv МVН. сІ<ІІ"'Р"О 

тіnьо;п.щоІсхоl\МмкІ:Ібопн.чнтоJОІСячкічкрІчкІ. RlдбуваnнСІІдуже 

точкоІпрааІUІько.ачІІtnоЬ: ІшnоІІадеспки. 

ВІд ІІО'ІВТJСV орrа.нІ3&цІІ Biмinv OYJ.: V Геwн,....,нІ &>М no сооrодн\ 
оrо(!Jrка!".,еnvrнввІІТІІквалостіlреяІІОС""><nuацlт~nп""..-а....,"., 

АІІКО>О 0nЬХОІІО>О, щО I'OJIOBvaana В ВіІІJІІді ЧО'І"Нt"ІЬОІ<І ІІАІІОООТІІМк 

І DОМОЙ час v иоо"v "..КІ)І'Т11010~ХnІ. І Т~КОЖ 31 АкмОJо КраІІец~о, що 

:tlli'li буnаІ'ОJІОІІ0юІб&rатор13івсекретаркою. 

JТnІІРІС""Ч~НОКІD10RПОВІ1ІЬКQ, (\обf.ЙІІVЖНіСТЬ - ДіПИІІІІАНО1!1Х 

",...noбf.. набvтаа!ІtІ.мибсз•сn"'авиnrn )О(МТ'Та _".,.. щ~дІсІиедас 

об'~JІН • ...,. мamnl m<>нo~Q К-'\Я;""'- v тоwІА el.t~ькn,.10(inlii кмІн! 1111 Ка· 

ка~А. Rv.t~o ~•к. 100 оли; .. ~~""" е;,.хоnи:nн. локкnоючк ~ми.nтом. 1111 

Іх ~~~ne nnмt\VIIIIJOІІ пnvr\. """"""" ч•~кnк 3 т...........,!ІмІ,...,.<t!І дав ВіІІ· 
:tlnoRI по"'"*""~""" """"' ка "";х ";~""""" і\.->..., аІопькостn 

RакІиець1954 року чnенІtІ.мn Blд~~inyOYJ.: у ГемІUІтоиІ бу:nи· 

::~::о А~=~~· 
В.рхо~•• Ю 

~::.оп. 
f'!J!."'""""' м. 

"'".. ............ . 
л~••кк А. 
м ..... о м 
g::::\~ .. 
"·-·· м. Торбо~ 11. 

По~о"""""' А. 
с .. ,.;, А. 

Го.nоuми ВіІІJІІf1у »час Aoro ІснуuиНJо буnм таоt! ~JІении: 
~об••• n. ('tJ>•"'J) 
І'іроооц• Акко (l;oi~J) 
Му•к•• Єн 
ОS'Оор~кн М. (.о;о;~\) 

Qoo><CN АККО (~<m<p>.C>tl КІООро"І><М) 

~~:-:."~~ 
Стрм><ооН 
ЦудкоІ'іоторкмо 

ШоремотоТ 

І) ~лерішиоому сма.цІ Уnра•и 8іддіnу OYJ.: працюІDТІо: 

fo""oo - 1\оторкоо Цуд>оо Соорбкм~., - Т. Шоромото 

Зосоулмкцо Гсосок - М. Поочо Чоокоо Упраок - А. С1оц••с•м~ 
Сооре<ор ... - Аммо о .. ,..,.. Гос:nод>омо- М. Гор"'""""'· 



8\ААІП ОРf"АНІЗАЦІl' УКМПЮК 
КАНААИ ІМ . О . 6дСАРд6060Т 

У ГЕ"МИЛТОН ОН Т. 

З. 'ІаС С-1 Аі&JІІоНОС:ТН В!д~tІл 0УК у f'емІUІТ()ІІі ІІІІ ІІ~Оду 3 
~леие"""" В>Іе<:І<ІІ ТІ рІЗНІUС lмnpe:t 11.39!1.(8 AOJI. 3 roro: 

~=:::..~ :..,::"" ІОФ~~ ОУ~ 
6оо_ .. ао UY ОУІІ 

1\р .. оа<І Є..мо"f<""' УНО 
'"fpk .. OO! "11\іМО'ОМІ СО<Т" 

:.::::r .,."'.::"".:;' ;н~ороnі 
..., ц-.р..і 1\УІ\ 

мо"5ооІ-•І...,..а" 
••"Уора:іме~о.,.І3о....,.,.ІХІ*"""" 
м•"Осорцо• У•рооіо-І~м•••УРМ І Осаіт•" 
"Нооом у Шо•хоо<" оІІмоі"Іrу 
НО nОО<ТМ~МІІХ ..... 10 О YopooiNi 
оО .oono .. .,..., СІUІТОО .... М у Н<м ... ~ОJ<І 
оо"'Уоро.і• .. •••Н.,.~оооо .. •••ІІ•м"уС.С.отуоІ 



на дмто~мІІ< cuo•o• f Ном•••нкі 3S.OO 

~:р~:;;;:"о:::•м 1\~c~::::~•it &р><іі •• мо~м 
Крім т.:>rо ВІддІл ,..,славна доnомогу скитвльІVІм у Еа(Юnі nаке

тизодиrомІбі.'UІІІМ ваm 1 .226фунтІв. 

ВідцІл бр.е.в уч~сть у 8Сіх імnрезах Філі! УНО в Гемилтоні. у СВІІТ• 
куuнні 60-літкьоrо ю•ілею укр.е.Ікських nоселенців у Канаді та • 
УІЮ•исrост!ІХ 3 наrодн оторі ч чи міста Г~ІtІUІт.:>ну 

Звідомнх'l'ОмадсьннхтаорІ"10.нізацІйннхдіичоківІt3начн нхІ'ОІ:
тей•ід•іда.пн Відціл~nаніиСавчук (кіл ьнанр.е.тно), ТетІІна Ко
wяц•. МаріІІ ДНма, Оль .... Ст-ебницька, ~nан!ІІ Бубноон і є~ніІІ 
Ситник. ВідаідуuчнІІдІлклисІІ s чл~инами Відцілу досаідом сІЮСІ 
орІ"10.нізацІйиоІдіІІльности.обrоворюІІ*Ли8СІІНІбіжуч!сnравкnnід
да"*"и 3110><ОТИдодвльшоТnре.ці 

ЖВІІву участь бР*Па ОУК у Г~милтокІ ~акож у місц~вому ВімІ
лі "Комі...,.-у У><]>аІнон 1\аІІади "' від nочатку Aoro иісиуuнив. 

Дп11 nідтрн мк11 оргаку ОУК "'ЖікочІІІІ Світ"". ВіддІл включи8Си 
•дааконтестиnоnулхриости каАоrокористь.Вnершомукои~кт· 
на АоІна Ольхоu nридбала ми журналу двадІVІn. нових псредмат
ннць ідол. 400.00вrото8Их'l'ОШ&х.авдруrомукок~нтна Анка 
КРІ'вецьnрІІсднвлаЗZнові nєредnnа~нощJА sІбрала .ІІ.ОЛJІ])і1 390о 
Т(ЮШU:. 

В ю.U.ЄА н ому ко~сті ОУК бР*ІІ& участь М . Павчук І здобула 

в кьому місце друrоІ """"'" "· 
Ко.пьпо~рнамнжурнвлубулиJбагат.:>часувсвоюnР!'цЮВJІо

жилн: М . Павчун. Т. Шеремета /1 Анна Оль:<оu. 
Відnовідно ДО СВОіх сил І СІІ(ЮМОЖноо::"І"еА Відділ ОУК у Гємнлто

н і DН>ІО>Іав иємцу ор,...ні:о.аціА н у А нацІональну роботу. Не з•І(Ладас 
вінру>ІІнеnрнсюІ.~8ССttРІ'ВІІІІто:=nєруа• каді~юrn1Ідиn.усІЮСмаА
буткс. 
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c.,. •••• .-.ne ••• • .., . 
.. ,.. •тP••rr •жu. •. 
~•І СоІт'" т "5t р. ~• Р. 

::-:·~~~r,::~:= 
... РТС • м• ,.моо>О І 

...tn. сор• .. •• - ворf· 

:::.:~;,.:=.-:м~~=: 



Віддіп D!::IK в Едмонтоні 
Ук)'аІнс~кє жіиоцnо t::Дмоитону, що nis· 

иіше ~.,.o.li.шnOC.tl а рмах "Орr-.о.ні:».цІ! Унр&· 

ІІІОК Какади ім. Оп...,. Басаре.б", ще""'"" 
осну,..nос•оиремежікочеТо ... рш:тво,стара
JІос• 3иаАти собі можиІеn. аи•~У при ІкuІІІХ 
Оf)N.ні:.,щі.tІх,ІІкі ажеrо."ІіІІі•nк•ЕАмоктокі 
НаАбіпьшероііоrоnе~конаиьnІдхО;tКJІ.О.ТWІ.і 
саіжо :оапожена "УкраІкс~к.о. Crpinettw<& Гро-

;;.~а.:а щ:~~о~:~шн:нзс,:;~,.:..>та,':,и.._"г~ии': 
Украіни. УкраІи""'кі жінки, що и~даано оокн· 
нупнрідннАхраА . .-ужипн".иим,обро.зАоrо 
ЩО!ИЖ..,С'ЮІІ.О.іІІПО!ре,'І,ОЧНМІ,'ЮМ)'ЙХОТіпН 

вони ві.ІІсебеnрнчннитисадuІЮПJ>аВкАurодопіІ наАкращнАдотоrо 
спосіб бачКJІк а cnianpaцi з "УкраІкс~кою Стріnецькою Громадою". 

ТІІ.касnіаnр&ЦІІ:СОО(І!U)'ЙШJІ.О.JІ.Ор>ІDОЧН0,8ІІіруТ<ІІ'О,ІІКІUІ(ІН· 
Н8.1!Н рІзнІ nотреби в місцевому І'уртку УСГ, JІ.е жінки моrnн викона

,.., анусь корисну працю. В 1931 ІЮ'Іі npнfxana з Саскатуву к....,ринв 

ЮнJокіаиа, пі...,іше о.о.ружена ПіТТ<!Л. Воиа була чnенкою ''Дівочоrо 

Гуртка nри УСГ" • Саск.о.~укі і 118. П і10іціаmвою жінки І JІ.іача~а. 
що .ІІ.ОСІ сnіапрацю8&./!н " УСГ, оформКJІиса nкож у окреwиА саіА гур
ток Пр>І УСГ. ЦеА гурток ПJIOiCKYUB майже JI.U JIOKH, JІ.ОКИ Joe 3(\iJІh· 
mиnoc• "'ИcnoAuro чnенок настіпьии, що ""Ашла коне'Ініеn.оснумти 
е&мост!Ане жіиочеТоuркство. Дки 23 березн,.1933 JЮІ<У аі,'Ібуm•с
"Заr.о.пьні Збори" в nриміщеІОНі "НоІЮNІ Шn.t~xy" при97-іА ауnиці І 
там ..."ожеко "Жіноче то ... риство ім. ()Jrь..., Басараб" Н.о. Зборах 

обрано nершу Ynpa•y "Жікочоrо То".рuст"." а СКJІаді · 

Тсосоо-Ссфіо Ро""""'" 
З.сtуnммцоrо-м-Сt-оnоміоСв»>Ор 
C.op.-rop,..- Моріо С~цмноіоно 

С•орбнм~оо -Іоомно 11уцо,..ооо 
Госnо.о.нмі - МмооІІонмо М••У•. ІІ.о,...р.но Ду.о.о 11 Моріо ЛОDІнм 

1\.он~ро~."• 1\.окісіо 
Щор6о~ - Тооф!ао ІоомцІо - 1\оторино І0~н•·і1І,...ОО 

Но.ообраиа ГОJrоІІ& норо-rко ПОІІСКІІJІа ціnі ТоuрнстІІ&, з~~ер><уnа 

)'ІІ&rуІІ.О.ПО'І'ре(\унацІои8.1!ЬІІОІ'ОВЮЮІІ&НМ"ІІОJІОДііІІІКJІИКаJІRjІОре-
JІіrіАІІОІ...,рпимостн. То11і ,..,,.. nостаиоапе"о, ІІК перщи/1 виступ ТоІІ&· 
ркст111., аі,JІбутu "Cu:ro Ма...,рі". 

Власно! JІ.оміаки не буnо, ке буnоJІе схо.:t",."оІІ, схоJІ.инк А прuбн 
мусіли •ідбvuтио• а прн".~мих мешкоІІн.tІх чпемок, а наАбіп,.ще а 
пм~rкж. С...ю..арІа та Іuнцевих. н.о.nереміиу ro в UJІ.ІІНХ ro а ,'lpyntx. 
Не ІІ&ЛО 'ГОІІ&рtІСТ_, 8JIUKOi JІ.ИРИ~ИТКН і ипрсп;;~ИО Н.О. JІ.ІІРКІ'ЄИТІ 

• .,..., хору члена УСГ м. Жур&мІІ. Пі3ніше заnожн..СІІ ще А амаrор
с~кмА rурток. що да".а нсмапо ...,атрапьиик вистав, а а тому І штукк 

so спіІІ&мн А такц•ми, "'I"'JI. них бУJІІ• иавіт~ оnеретки, що аима/"ІІ.JІ" 
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довшоІ му:~~<ч ноІ nІДГО1'<)ан. Вже кв цьому місІІі можна зn,о,атІІ. щоб 

11е nо8"ТОрRти то"' nізиJше. що вматорсьииА rурток, часом самQСТіА

юІІІ.а часом сnільии/Із у<:іми &f"ІТІІіми Орrані:ящіRмк.ІLОаіаІLОТОrо. 
що кожно! неІLі.nі ішла иа сцені чк то икась театра.лька штука чи кон

церт І &ІІТІІОРІІОСІІ 38ИЧВЙ. ШО обов"Rзком 0УК булО МПОВКити СІІОІМ 

ІІ~ступом кожиу третю кеІLілю. В тому часі "Жіко'fе Товаркспо" ІШК· 

АНІІЛО аже спільнv дл .. Ltiлol Орrакізац;! в Какаді назву "Ві11діл ОУК 

ім. ОльПІ Бас&f"Іб"'. дл,. т"" СПf"ІВ, незалежно від кожкорічкоІ Упра

ви Вімілу, що маJІа.ІкшІ орrаиіз.ацІАкі обоа',.зки. o>(\Kf"'8C" спепійт •. 
кнА '"І'еатnалькк/1 Комітет" І до neuшo"' тако"' "Комі-.ету" ав!АШJІк 

чпскки: СwпакІ,. CJ!JOз.ap. Катсuина Дvna. ТеофІл,. Іванців. :\.faplll 
Стадиm<івна.1!аріІІ П;юноІІчуківна І Катеnика ЮкккІІІиа. щодовrІ 

:::;о~~~· режисеркою -ciJ< тса.тро.;tьнн>: вистав у Відцілі ОУН а F.JІ· 

В nершому р:щІ діІІлькОСТ>< відбуто вісім с>:однк. три з.асіJuю<ІІ 

УПf"ІИИ. ТР>І :иосІдакк.ІІ СІІільні з Філією УНО і 3 Гуртком УСГ. aJtaІІL· 

ТОІLІІКООДІІкЧаАньА вечір, "С:вІІТО МатерІ",О;tНН базар сnільно 3 УНО 
А УСГ. деа'nь театрапьни:< виста• під LІJІасною фірмою та O;J.Hy cпi.nr 
но 3 Бf"ІТІІімн ОрмІ.ІІі:».ціямн. Як на дса'11ть мІсІІців, від квітІІІІ до 
rруД'ІІІІ-нема:rо. 

Вn]ЮІІВ/ІК1ІСІІ нкчаА аідбуваn< )Х>зіrравки » ІОСІІКІ вишкаані /1 
nлетені речі, напр. :upa3 у nершн:< міеІІЦІІ>< чпенка Маиух noдapyu-

З ІЕЧОРА І Ч~СТЬ 0/І~ГК ІАСАРАІ, ЩО ROfO 1/ІАШТУJАІ ІІДДІ/1 ОУІІ 
У ЕАМОНТОІfІ І 19J. r. 

lapyreмyJМДІcoцum. ... oo""ynpaoo>llioo~onpao"' II . C-•-.0. 0.•· 
"'fo(NІoooo), r • ., • • ,.., І . Пуцо>rТtnо,ІІ.Ду,... Стооn , То""'ІаІоооцІо (/Lpfn), 

П. ІоІіра• r~.-.oopn), A>u.o Крамор jоко.моj, Ноооо (/Loo'na). 
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nVJJA 'ІПЕНОІІ ІІДАІJІУ ОУІІ І [АМОНТОНІ І 19Jt r. 
З оІ>оооо о,....ооо-• ІІ.ду-Л.ІІро.ооор, І. Пf1<о..,.о,..,С,."., . .... . . . ~ n. 

с,...,.., 11. ж. ....... ~, ;q~ynaii JOU• Н.uо, 11. Ю~ 11. Ю~ л. Шоо...Ь., n. к."....... 
n.JUpo-. Tpo1"Uipц• o\AOoo,ПP-'"fU. ДUцia . 

.па а.п.асwору~ио ~~му ко~~;~.ру, ""'"ка АІІка Шєац,. - ....wнАку 
ІІо;І)'ШІІ)", 11 •.nєика К.0.ТЄрtІКІІ ІvиІІІІІаа 8ІІШІІ8&11)" DОД)'ШІІ)" Й ІІр&· 

•tК)",ІТІ.ІІІОІІ>І<tІ<ОJОСІІІ'І.ІІое>ІІС&~JІ.І.р)" ..... КІ)ІООІІ"рІU)",ІДQ
ХІД І ТОl'О ІШОІ ІІІ ""~Кро.ІІІСІоІІ)" IIІikW<OI)" Upr"IK>МЦliO"", ІІІ )"ІІр&іІІЄІо

І<ІО>СІІІN.ІІІДІІ,ІІІ ІІОJІІ"nІ."'-"ХІ.ІІаІІІІ,ІІ.І;І,О<ІОІІОl")'ро.:u!ІІІ""".ІІ· l)1.11Іеа. 

Й ДІКІUUІІWІІІІІ, ІІІ )"llpaІWCiol<d І&МlЛ ... СТІ ... І ШІІ<&ТО ТІ. ІІІ -Кі 
[ІІWІ ІІЩІОІІLІІ~ІІ[ Й ;I,OOJIO,aІtKJ ЦІЛі, 

В 1113t роцІдІаІ!І Ynp&ASII08tlll 3 'IJitiiOOC: 

Тс.оом- Оцоо О.•ІІІf>' 
Зосоуаоацо roa<>oo - l......,o Пучu•uо 
С...І>"•Р"о-МоріоСта.uоооіооо 
Соор6оо~ .. - Аоко І'lромор. 

ПерwнА ра3 І(А~уrо сn~иІІ.А Сuт-Веооір, що ІІі.ІкJwе МІШТОІУ· 
8&8СІІІІОЖІІОІ"О \)011)". І Іри.А.шлн ІІІ KW)I"O Kt TJ.Jt .... ll 'llltiiKII А ~МІІИ 

Бр&ТІІІХ ОрnкtхцІІt а роJUІиІ~о~н, але А nосторои10і украІІІЦІ, 31o.ПJ10We""* '""• що ..ерез беаробІтrІІ :-.лоеtм :!Ібо.:ІкІ.ІІ.Н J,.., ~о~алu яе І>ере(і)'1">1 
cut . ГОСtІІІоІИ б)"JІІІтеtкОТ)')ІtІІ"ПІ ЛnбертІАсwсоrо Yнioep<:lfte'l'y, що а 
рt3ІІІІ.І:ПJЖ'ІІІІІІІ<! ІООrJІИрІІS.ІХ&ТІІСІІІІІСUТ8110С80!10роДИНІІІ,ПРКІіІ 

Іх д·р ()ииЩ)'ІІ, СІІК ГOJtOIOII ВWІІJІУ О~К. f>І3оІІ б)'ІІО ОКОІ\О три сотні 
J"ОСІ'О:'Й 3Іоето.п&ІОІІ,ІКДОСі,ІІє(іуN.ІІе'ІІІ&JІОІІІ ".=ІМОІІТО..8сеІІ,ІІб)"JІо

СІІІІО tрадІІЦіJ,:r.і(іо.дір,у:r.ІІК)'1'ібрІК)'АJЮ ТІ. СіІІ& АсОJШІІІІ,Дt;Ііt· 
КІра качаласа б, ан це бумnо • УкраінІ. дJ\11 ПOJtornu борцlа м ..,_ 
ІІІО УІІj)ІfІІН3ІоеТІ.ІІ.ІІtІІООІІ{ІеІОUІсті.ІІSКутє>() Й ІС&..ІІІчаІоІи [:»,СІіЧЄІІО 

nм саІ•ку. 

СкороnІС.ІІJІ1'01'0І(Абу8Са ""JdалакчмиВе•lр"",J.е8Сі'ІJІtІІІІІІ ви· 
ступІUІи 1 иацІоІІальнихо;~аГІХ, що на 8Сіх прн88ких cnpa8IIJIO дуже 
гарне 111-tки~. Вnасними рукаІ<к nрІІJІаджеииА буфет 3 перекускою 
ІІОСІІ)'ЖНІ ще l~to ТОl'О, ЩО(І при t !A 1111'0~ 3ІбІІоІnt rpowi ІІІ nl.zltpм!O• 
ку "НGІКІІоІу іll.ІІІІХО•і••, 

'" 



Пе~д тн>< ще постамсно коротку nrтуку "Сuтиіі Мико.nаіі" І 
ро;щанодітR>< rоJІО;Іоші та іиш>даруuкн. 

Почааши відтодІ кожноrороку відбуцлнсІІ такІ і><n~3к. ІІКС&ІІ· 
ТОЧНІ &ІЦІДЄМІі а •есть Qnьrн Васараб l ЛесІ УкраІмкн, ЩО ПЄІ)ЄІІОАІІ1ІК· 
са- масии><и СНJІВ><І1 8іддіпу ОУК, а сnіпьио ~ Врt.тІОі><и Органі:~оаціІІ· 
>ІивІ;~буаавсІІв><ІСІІціберезиІконцсртучесnта[)fоС& Шеnеи~~~ота 

одииабода&ба:!.арів!'(ІцІ 

На кожких сходинах, крім біжучих оргакіза.ціАких cnpt.a, JВJІЧ&.Й· 
коабовідчнтуаакохкусьціиавустатnоJnреси.абоодиа>члеионаu
голошуцладопоаід>..Заведсио.ЩО(ікожна'UІснuпоч~ маnаре
фер&Т ИаІІК)t<:Ь,....Му. 

Го.nоаа Олена Онищук не добула до кікЦІІ року, ка П місце обра· 
ко чпенку А. Укрt.Іиець. 

На 1935 рік до голоеу nриАШJІа така Ynpt.aa: 
Гоаооо-Т...фіоаІоокціо 

3остуnккц•,..,•оок-ІІоторкноЖкwион• 
С.~.,.-.ор~о- Акно Укро.ікtц> 
СкорІ\Кk••о-ПоооrіоБоJІрок(rо.ооітонкоС>"ор. І t91 

І вона nродоажувапа дlапьність Відділу, 1111 у nо•ІЄредкІх роках. т.,. 
му, що •Е.цмоиrоиі тав око.n>щі "очап• Атидоеит• жа&аа діІІльмість 
урі:шихоргакі:ааціІІХічастотребабулоа"<:ТУІUІтнапромоааммАдо
поаідRми, чмнк.u ОУК впраапІІЛІІСІІ в бес:ідн ицтві. При кожкіА наrоді, 
кавІ,." ка звичаАмому чайному вечорі. мусІ.п11 80НК виголошуааm чк 
ro коротку "ромову чи доnові.о.ь ДJІІІ вnрави в 80JІодіиuІ жMDJІJf eno-

rtmA ЧЛЕНОК ІІДДІЛJ"І ЕІlМОНТОНІ І 19JT r. 
3.оІооІІоnро.оосхNmо о ІІ . Жкwооо...._т. Іо"-'•І"' ... •І,Ар.м.n.Sо.ІІро.-. А. 
ШооцІо, к.Д,да,П. Іон""о..Іктомм•омf родІnо ооро.""ІІі ' І..UО.Л.",,сЬ. 



ІІИСТОІ1АДОІІ ЮІІОІИКК І ЕДИОКТОЮ l t lt r. 
ч-ксnо ОУХ, vcr. "УНО І "УСНО, •• u,._ •• """""""' ·- t.І...., ь. 

-"J'l'c'-. ""' ..... _..., Vopolloт • ..., •• .,., o6pul. 

Таким самим способом Аі•• В!ддіп: ОУК І а 1936 роцJ під Ynpa80JO: 
fоо088-ІІо•ормио Ду•• 
3ОС""JуnкмцоТ"О-к-АммоШооц,о 

&І і937роцІ: 

С.о.,.-.ороо- Ооо•• Аяам С• рооу О"""'У•І 

foJtO .. - Тоофіu І"мцІо 
3остуnкицо rоооок -1\ороооіо!Оо""Ч" 
С.о.,.-.ор ... - Оооко А.о;ом 

В тю: роках ІІJ>&ЦІО буnо """'"" ~аеткнио пеrше, бо аі;~. Цснтрап ... 
ко! Ynpa111 ОУК nркходІUІк ..же ТО'ІН] JнструкціІ J ВІ<UІанн 1 обіжни· 
ках ,що Ynpau. ВіІUІі.ІІу ОУК дуже старанно ви конуu..па. 

Відміс.ощосерпнадокінцоді.nовоrороку:sастуnма ГмоІу'ІJІ~ІІ· 
ка Ка~ринаДмитріа. 

Доскть ЖІ&ІІП АШJІІ. орrаиі:І.ІЩІАиа ді•nьніСТІо Bl..uJny ОУК 1 Єд· 
моитоні • 1938 році nід н~ріІкнцт10м Упра•в: 

Тооооо- C.onooi• Са»>ор 
З..,.уnмкцо ,...,.оок -АкооІІромор 
Со•.,.-.•Р••- Акко Уороім811& 
С•ор6ко~g- 1\ор>І&ОІІ IQcнn~ya. 

В домІвцІ, що П спіпьно " Братніми Орnні:sацІІІмн наАн.оm:> 1 бу
динну ""Пюрі~н·• nри 97-іА Іу.ІІнці, вІдбува.nисо кожноrо ntжно осаі,... 
ніІІе'ІІрнн,нооннхО)ІІІІчленнtІ'Інта.ІІІІЩОСьнаf"ОJІос,аІUJуr\nм..а

сомвншива.nн'ІИn.пепн..с&кіІОвкокіре•І.Відбу-...оео~жкІІІ•&к
ноІиwкхчnенок 8ІІШН І&НН&.мереж...,н•тарl:ІнИJІ: Ікwкz РУ"""" ро-



біт. До наукь пнсаннJІ пнсанок ~рошено п-ю Шеачьwин, що була 
справжньою артисткою а тіА штуці. На ці ооечіркн ч&(:(Ім пркжодІ/JІн 
:rеж rості з гарннх і ос:•іченнх англіАСJокнх родкн, через :re ОрrаJІіза
ціІІвнсокоnіднос:ІІJІасавІ:<очu,воннnоча.nнІн:rересуватьскукраІк
СLКОЮНультуроЮ і МНС1 .. ЩТ80М. КоJ\11 Ж піЗІІіUІе череЗ бр&К,ІІОМІВКИ 
ЗІІІІОtРJІІІ орrанізаційна діалььість Віміnу ОУК. то заІІІТере<:уван н JІ 

народнім унраІьс"""'" мкстецтDОм поширИJІОС:JІ вже • ЕАмонтоні на· 
tт!ЛЬКН, ЩО КОМІUІИіJІ "ГадСОН ·БеЙ"' ~ро<:КlІ& П·Ю llitBЧ I/ IIIH I/ ДО ее· 
бе nродоажуеа"" Jшсати писанки і иаачвтк інwкж-rоrоділа. 

РІк цей сумно кінчивсІІ. чис.по чnеиок змаліло, життJІ ІІОСJІ8б.п<> 

чере:.бранАОооіJІ.КИ. 

В 1939році еправам11 Відділу иаідувала Ynpaea • СІ<.ІІа,ці: 

fоJІСм - ПоАО<ІІ SolpoA 
З ...... уцкицо<'<>JІС•к-НотоJІАО !Jopuo 
Со .. ротор•о -0•••• ОккІІІуо 

Відбуто, JIK ЗDІІЧВЙКО, ІІСі НВЦіОнальні СІІJІт& Й урочІІСТі ВН&ДСМі[, 
8lІаштовано кіл.ьк.а забав під рі:>ними казпмн, JІК фамілійна, турец~о
и&,АlJІІ УЧНіа''РідноіШко.nн".ВціJікультурнІііпрацідужепом•чІІиА 
був мішаиІІЙ otop, зпожеииА з членІв усІЖ І>ратн1х Орr.юиц•А, куди 
иа.nежа.n и теж чдекии ОУК. Хор цей здобу• Мі добру с.па•у в ЕА· 
монтоиіІбаrаrоразlавкtтуnавнвхвиJІІІХмісцевоfрадіостаиціІ. 

В рок.ах 19-10 і 19-IJ nрацювала та сама Упрааа, що СКlІада.пасJІ 

rooooo- Иотuоо Поро.u 
3ОС"JуnккЦІ n>JІоок - ПорасооТкм"..•о 
Соороторко - О•око Оккщуо. 

BПHC&J10CJI ТроХИ КОВІІХ ЧЛЄКОК і ЦЄ ПРІІЧИ ИІ/JІОСJІ ДО 110Ж8&8lltH· 

"" жкМ'и в Відділі. На зак.лик Цектраnьноі Управк ОУК. ЩО(\ кожкий 

СJІІ.ооко С•,...око "J'р. nрм<ото оом о ~л••••- ІІАІ:і "Т OJ'K у Еамо,...кІ.,. 
УИО I J. O. Ko ~OpoJІ•••"T nолі ,.,.....,о со!•••- * •оркооо ...... ., о ІІО· 

.,..,.. уйоошк" kpqlo )О УороІку. 

"' 



Віці.JІ 6у8 рєІІj>t3еНТ'ОВ.О.н ніі 8 "У~Р'ОІнс~кому М)'31:'10" nри УНО 8 
С8СК8.Т)'НіІІКНМСh8.Р'fИСІ1ІЧННМ ІІрt.:ІМt'Т'ОМ, t.:ІМОІІТОКСhКІІЙВідАі.JІ 

ОУК аіІtІ')'КІІУ8.С• неnо Ано, ....,енка П•Р"н• МUІJUІІІк ».IUI8"""8 » м&
~ріоо, • чмнка Катерни• ШттеJІ ВНWІUІ8. •кwн•ку. Зроб;пено теж 11•· 
рукох АІІ• •і.домоrо nрн.тел. уираJІІці8, nрофеоора Снмnеок& 3 С.С. 
11&1')'Н)', f>ерtо:Л8.ВШК Іому дві Н8ЙКr-щІ ПІІС8НКІІ 

Крім Yf'iX щорічиц СUТ, УШ8.нОNІІО ЩІ! nам·.,.. СофіІ Р)ц:оаоІ 
в nершу рі'ІІІІЩІО П смерnо. А ДО nоnІАнкх »АИ8ТІо Bi,u.i.Jiy 88 -н11 1 

роКІІnрtrбуn•u~nрооц-.м• "Yкpoolкc .. кoro3oл<mlroXJ>t<'".",cniвnpoo· 
Ц8. 3 "К..н-.діІthнкм 'Іерtоккм Хрестом" ТІІ В>ІСІUІІІ& ІІЦу>ІКіІ унр&· 
Ікс•КІІм808Uмуuн8.діІСЬJ<іІарміІ»морєм. 

ГwюN HІT8.J\U ПІр&АІ. не докіичІUІ8 tJOro YPJIAY, Н8 П мІсце 

докіНЦІІрокуоо:туnИJІ8З.С1'уnниц• ГмовиП81'8.\'ка'І'нмочко. 

До YnpooaJІ 118 НН2 рік y•ilwnн •.n.енкм: 
Tooooo-Onrot&oдyи 
З"""упнНцоJ'ООООН-ГОоо І0р'І&О 

Со•Р*'•Р•• -1\о•орнно ПІ .. о.о 
Сuр6МJІчоо- п ... аrіо S.8pu. 

31. мннуnІ роки б8nотодоброrх ЧІІtкок виІхuн :>Едмонт-ону, чи т-о 
насхІд;~~оnро8інціІ0нт8ріо,чоrтоиаз.ахІддоБритІІс•коІКмоомбіІ, 
31'8А&ПІ 6 ІО'І ЧІІЄИКК Аику К<>NІІ..Сh~у, M8f>il0 Голоаківну, МНІКЙІІИ• 
"У і Еміnіоо Ш&рнк тв ІнwНІ. Щоnроов;~а JОНІІ скрlnІІJІк м!сце•у Орrв· 
кІз.ацІоои8 нових місц•х Ctoi'Onepe6yu.кнa, 8.Jit ВІмІл ОУК в Едмон· 
т-оні через ~nocn8б. Тому ноN Ynpoou. мусі.JІабаnот-оуNМІ ••рн)'ТІІ 
на прис,цнаниа ;110 Орrвиі:...ціІ новЮ< членои. 

В 19{3 році рєnрєзеитуІІ8JІ8 Від.~~іл O)l K YnpooN: 
Тооои-1\а•орнна 11\.нwоооич 

ЗоС'tупн•ц• rо•о••-МорІоІ\оин•н• 
С••Р*'•Р••- О•око ОмкПІу•, 

а al\144 році f"oлoJOJOC1'8JI• Олена Оиоrщук І С..кретарІІОІО Катерина 
Пітru. 

Піс,n,. тоrо, "" Гмова Олена Онищук 81ti><ua 3 Едмонтону иа 
... ;"у І\14:\році,наІ>.еиккАчасnрнnииІtJІас• ас. орІ.ЦІІ Biui.JiyOYК. 
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Причикооо буа брак домівки. Всі Братні Органі:...ціІ користувалио• а 
останніх рома:< JІ.ОМІвкооо. що Ії :...иуnпеио від канuіііо ~коrо УІ"'АУ· 
ІІІt.ІІііаідібрааіІ.;дмомуніnі а. ТеперурІІJІ.Иаз&JІ аімаадо•іаку мо
мукісnw, ~оериувшк rроші Фі.JІіІ УНО, і кара~ усі оnинНJІко• бе3 до
•іани,щодужепоrаиовідбклоо• ка органі:...ціАномужитrі. Всі Бра,-.. 
кі Орrвкі:ІІщіІ, а разоw з ннwк А ОУК. кккупнс• с-тавити маскк/І 
'"УкраІнськкіі Націона..nьниА Діw". Вік nав rотовиА у ЦИ7 році А мic
nriOC/1: nри 98-іА ву.nнц:. <Іід кінець'""'"" року :...хо.цами 'tJІекки Ольrк 
Гладун &іДІІО8JІІІЄТЬСІІ орrаІІі'І&ціАна nра.ц11 Вір,ці.JІу ОУК. СІUІІІКВНО 
ЗборинадеиьЗ<Ілкс-rоn.QJІ& lІ}Нrоиу першіу8JІасиіА доІ<івцІ 
іціЗбориrодіодкоГ<)JІОСиоnоотаиQJІІU1и,що6докінц•рокусnрааа•н 

ВідіJІ.пу '1&-.ідува.nи Ка-.еркна Жишк<!аич, "" Голоаа, і Опьrа Гпалуи, 
•к~крет&рІ<В. 

На рім І948о6рано Управу а оІUІІАі · 

fcaoo• - Паро.ко М•"-"1»'" 
3ОС>уnмнцо то,., .. - МоріоІІу•оІІа 
Со•"...аР••- о.",.. rouyк 
Соарб•,...••- Моріо К••••н• 

І &е)І.еко nрацю в 31'01\і з розnорІІдкаІ<и ЦеІ<Тра.ІІькоі Уnрави ОУК. що 

nримдили аобіЖІІІІк&Х. До заичаАиоі орrанІзаціАиоІ l JІ.обродіАноІ 
діІІлькости приіішпи ще вискпки харчових пакстів і пачок з одінн•м 
Wl" украікських скІІТLІІьців у Німеччині.,.. в інших <:вропеііських 
~іІ!&Х.. 

51949роцІ працюІWІа Упрааа: 

ro,.,ao -СнnаніоІ\ ос:іон 

Зктупннцо fоооом- Моріо 1\онм•н• 
Сао"...о роо - Оа•то Гоояун 

Ві.цці.JІ ОУК І<усів напружиrn баrато сип. щоб помогти Фі.JІіі УНО 
cwoaчyмrn довrн :...дОІ<івку.Ту;~.и nереважко А1uли всі ІІрнходи зор

rаиі;,.ац!Аки" nІдnрисІ<ЄТВ. що Іх упаштовуааа В!Мі.JІ ОУК чи то самнА 
У"-~•ско,.уі,.сні. чи спі.JІьно 3 іншими Братніми Орrаніз.ацІJІ,.и. 

Ві.цці.JІ ОУК а Едмоtm>ні був репре:оенrоаанІ!А маііже на всіх Кра
Аовnх КонференціJІх І на ПровІнціАкнх З"Іздах. Ц..оrо рону на КраАо
ву Конферекціоо. що ІІідбуІWІ.СJІ спі.JІько 3 УНО А іuшІUІк Братніми 
0р>1Іиіз.аціJоми в Вімніnеrу а 11""" І-3 .nнnнJІ lj),\9, внепако дcnera,-.. 
куМарJооК.nнuчик. 

За пра1110 •1950 рОц! иІдnоІО!да..nа Ynpaaa можси• s w~нок: 
То•ооо-Мо ріо І'і•мн•н• 

Зктупннцо """оом - 1'\отармма }1\мш•о••~ 
с ... Р..,Р•• -ІІ ... і• ж .. ур•о 
Сморбнм••а -С<епо>оіоІ\а::еіом 
'Іоан•• Упраок- о .. ,. r~uyн . 

В половині року :оаіішпа 3І<іна на сnноаищі ~кре-пркн. lla/UJІ 
Ж.:уркоnереАUJJІажнтиидалскевідцеитрумісnмсІuІ<Вки"·"• Пм!

=~:'ос;;;:'н.nа Ірина Сухоаереькв. що саме недавно ІІереІu.nа 110 EJI.-

B ДНJІХ від 1 до З лиnи• 1950 року відбувааоJІ • ЕдмоитоиІ аелн
киd ПровінціііниА З'Іц УВО І Братніх Органі:...цІА. Крім тоrо, що 
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Ynp&8* ВlІщі.пу та iloro 'L!Іенки •-ес• час бра.~~н awnoaнy yucn. у на
~х31!.:І;у,наОУКсп&ІІнобоа'ІDJСнrос:подаІ"'•иоІІО'О•РнСІ>коІіІоrо 
ЧІС"\НИН , І :SOKp<'>l& niJiroтo• беиМТу, Jlt! ІІ:ІJІІПН У•&СТІ. aR3ИI'IHl rості 
3>1oCI'aE;voOиtOHy, 

Корот1<віІ час піела ПроаінціАноm 3~ rocnoaa.na а ЄJ\моиtОнІ 
nр<>;;.стаан ица "~pt:u<y УкраІнсьиоІ Культурн J1 Oeninl", Тепка Ко
ІВНЦІо, 3 АОПОаід.оІІІ з;І,і.JІаккн ухраІис•коrо народного """"'111'81.- До
пvаід! ц/8.ІІІСJІНК&ІІН 3&l'8JIІoHe заціка&ІІ~ин• І НІ НИХ иІ>Ьо 'ІЛеІІОІІ QYK 
ПрІІХОДИ11Н ".Ж I'Ot"ri 3 іНІUНХ украіНСhІ<НХ Орrан\зацІА, ВiJutln nращаа 
Тєткну Коwиць чаАннм прнАн..-n•м. 

НаІ~ІрінобранібуnнАОУnравн ШJutІпу'L!Іенин: 
Гокооа-1\апрнноДмнтріо 
Зостуnкнц.оГокоонСтоnонІоІІосіон 

СО•Р*<ОР•• -Ірнно Cyo<>sop<~•• 
Снор6нкчна-Ірмиа 5іuр 

і nрац.о ВіддІлу ОУК у цьому роцІ кинокана була nовнісnо зrі.І\ко 
з пр..>rра.кооо, кк Іпоnсрсдні>Он роІІА>Ои,иІчоm не 3&1«'1\бано la ні•ому 
не бvno відхИJtІ'Нh відзвн'І&оо, що вжсусоіАннесІІ t (,)УК. 

Наl~2рікавіАшnндо Упранн 'tІІtнкк 

Гооо.о-Морі•ІІ•кнчнн 
З""'уnнцоГоІt08к-Носто Лосно 
С.нр.-rорна-Оо>rо І>ІоО 
С ... рбккчно- Оа•та Гuаук 

Спочаткуро6отаfшutапин•ІІО.ІІОНинІ36орІ:ІІр,к•2:і~"""е 
обр.око ио110І УпраВІІ кскпці: 

Гокоч-ІІОПІ>"•ОАоtктр!• 
З&С'І'уnннцо Гокоон- Наао Лоаоо 
Соор.-rороо-ІрнноСукочре••• 
Соор6ик••• - По~ц Форомоuо. 

11ДДІЛ OJ'II І !ДМОКТОНІ І ІtJI І. 

3!doo 110 npaoo. ск..-n• М. к-..,•о. І . Стхооо,.,...._ К. O..U..o.._ О. t.Jooo. 
Х. д_..рІо, 0 . r,....p, І ... ~оріо. C>oon o Л. .. \14МСОК&, М. Ду6, Д.. fоЩо. 

Л. llf'""• Л. КІ&с:оккца, 11. 1'кмо~•;;..,~~;Q.., О . ..... Н. М•рио,... П. ••· 
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.pano .. < > о..е<Ооц 001'0 ..... 0 .... М~<"ТОЦ<ОО. OOOW'I'OOOOof Ji,ui~OM OJ'I\ у 
Е..мо,...оо! nід ~•е npooU.~Iu•ooro :ti>ay J'HO і 10 о •ОІЖ"'і ИІІ р. , ао роа 

"""аооо••- Оооас"""ро є...,..- f"<I~OOO ІІ.uІгу. 

Прнч~rиою ІfОС./Іаб./І~нна щю.цІ Віддіду ОУК було мале число iiorr> 
'IJICifOK. ЛІІШІUІОСа {~ YCЬOrr> \8 ~ ИOJHtC• ІІЄ.ІШКОІ"(І Ві;Ідlлу. pcun-a n(>
ро:І1ЖДЖ8../ШСJІ З 1-::Д..ОІfТОН)', або П"J)<"О&r8ЖеНі родНІНІІ!МН І\ :».робі,._ 
ко3нмноІІов'азнахималомоrпивІUІадаntчасуворrвttізацііінуttраЦІО 

В цьому році nрип8,:1,8• 20-пітніА ювіпеіі ОргаиізаціІ УНО, •ко! 
першаФU.іаnос..па ""раз • КдмоІІrокі. 3 цьоrr> ІІJ)НІЮД)' ві:r.бу118..11нса 
• Е;!.>ооІfТОні Joenнчaui сВJІ"П<у&анк• І жікоцnю з ОУК nрикпало багаrо 
nрацідоІхкьоіnІдГО"І"Овк.зонрскадо.етrноrоЮвU.еііиого&енксту. 

Bi.tt самоrо nоча~ку caoiiol"tl Існу&аІІщr Відді.п ОУК опікуавr:• по
рюш. відвідував 1Jr у ШПИТ8..1\аХ і U ІІрИ&аТНІІХ U~8X. НІ QДКОІ'О J)<Ж)' 
11е ~nускав Віціп з ока тоі ділянки tDO<:I добродіІіtюІ 11рг.цІ, а цо.оrо 
рокущеnєрсАюrвнаое{іеоІІов"":ю"заоnікуватнс"дванадц•тихворн
" " 11атубсркуnьооу унраінrrи><ІІ в Німеччині. 

Біт.шІсn. nриходів з орrаиі:~аці/\них nІдІІрн~мС1"11 та куnьтурнкх 
Імnоез даnі /ІШ..ІІк на СІІJІату довгів :Ja "'УнраІнськrr/1 НаціонІ..ІІьнніі 
д<х'". 

:lід Уnравою. З.ІІОженоюз чJІенон: 

Тооооо -Оооо:ондро Єна•• 
Зо<:Туnницо Гоооон-1\ о<орнио Оrіна.оо 
ОонР<О<орао-JрмноСунооерсо. ... 
Соор6нн~••- ІІоТ<Ірнно Дмн<ріо 

уа,~юов BiцlJ> ОУК а Ед><октоні • 19:;3 рік. 
Працх Відділу в цо.ому році щорu бІльше стапаnа ка 110rк tti<:nJI 

roro. •к nocnaб.na в друrіА nОJrоаІІн І о:ороков~rо роніе. Неза.пежно від 
ио:>,.альиоt кожиорі~ноІnроrрами в ор,...ні:~аціАніА і в нуnьтурнііі ді
JUІІ!І'&ІІ, nри .епнноку вІUІаді nрацІrоJІовц Відді.Jrу. О>Іександрrr Сн
дии.маurrоановцсnВJ<уукраІнськоІ"tІнародноrоиІІСІ"ецтва.а:urто 
учасn. у ПровінціАІІому 3"i:JJІi УНО і &ра"І"ніх Ор,...ІІізаціА. що знову 
цим JIO><Y відбува.:и в Едкоиrокі - ОУК перебра.па так на себе nід· 
ro-ruвy беиксту - та сttільно 3 місц~вим B!мi.Jrow "КомІ.-ео-у УкраІнок 



К..І•"АJІ"" маиrrо&ооюпрніін!П'nд;~І аnмІ бо.н.цурнстіа, що ::sarocnt· 
nІаІнеtуnа.идоЕ;uооиrону. 

!ЗІмІnом>rер>Іуа.ла в1954 potd Уnро.•а..,..",ом: 
fоаом-JркиоСу~оо•рсо.м 
з..,.,",.~ ... Гоао"" МорІо ІІа.,....,.. 
С••ретарu- Моріо Дуб 
Со.орбоо,.,u-Порt.СJ;оФоромсо.м. 

ДІІІn~нісn- Віміпу • цьоwу р<щі. хо~ у нічому ке .ЩрІзи.uц,. 8і,ц 
ПОІ"'І)е;tиіхроків, nwбlnьшenO<I1JIHIIIU::ІІ. Зо>сремааrад&mтрсбо. вн
цені спільно 3 Відцілоw МУН "Обжинки", що 1.-. на аwсриане~мо .. у 
к~>н• ~tнеиті иазнваЮ'І'L "ди~м По,..нн". Проrраму еІUІадено іі аиІоС;І.Є· 
и~>точномтаии><з])&:JНом,иквідбуваnІІоІІНОJІІІоьобжІІІtКІІВУкра!ІtІ, 
і ВІІІІСЧСНО короааіі, ІІКОІ"О ШМІІТКВ>ІІt ЧІІСТОІаІІО ІІі3Н]Ше J'ОСТ'еЙ ПJ'ІІ 
ча~~~. rеред нии.-. -ro І"ОС!'Єіі було чІІ><МО аиrnі/ІеьноІ пуdІІіІtн . 

В"УираІноьІtоwу ІІацІонаnьномудо .. J"' часто вІпбуІІв.rшси весіnnІІ 
,ІІітс:і ЧЛСНіВ і ПрІtХІІЛЬНІІНІD І>ратІІіХ Qpraнi.>aцJ/1, •ктсж іИШІІХ укра• 
інці~. Відділ ОУК псребрu на re!ko куховарсІоні обов'""'"' на тих 110!
сілп,.х,щобмп::~ндбанІа-rоііопоо::ІбтрошІеппвчуоауидоаrмдомІвку 

В контесті "Жіночоrо Сві-rу" брuв участь •іл ВімІпу ОУК ~ F..д· 
wotm'lиi 'І.JІеІІІ<І. Опьrа Гпадун. Kplw ИQК"tt"Cty ще іі ;,.,",..,., епосо!ІаJо ІІ 
Ашпч старанн11 дати nідтримку "Жіночоwу СвІтоаІ", наІбільше 3І!н
ра""""""Р":..Пnат.Ві;".;Uлn~ре;щлатІІацсІжурІІuд.п•оебсІдn•шnи
ТІЛЬКИХ біб/r]І)І'('К, щоб ЧІП'ВЛН iioro IC80j~ унраІІІНН 

'N~'' ' ~'І ~. -.. ) ' ,. 
11!" ~. • ft . , 

. . ~ .. .. ~.,.. ~ 
Ао ... 

ГІ'УJІА ЧЛЕНОК JIAдliiJ' ОУІ'і J ЕДМОІПОНІ J I'SS r. 
C.......">.oiooдonpou,no pІІr>Іiii P"дoK.ПmoniKтo~Y.·Oco. ro .. poo-I,N 
дтtІСо•ро•ороо), t.І . к,... .... ІfonooJ, о. fоо,о;то l:ke<Jn••"" ro.oooo), n. 
••рома.,.. iCoop6••~ ... j. Днntіі РІІА • Н. Kooon, А, r o...,o<•o .. І. Cy~ootp· 
<~М. J. ••дорІ., О. 1> ... К. Жоwоооо~. ТротіііІ РІІА • А. Кр~•, С. fiiA,II"fo, N. 

rpoo ..... -. 11. ! ... о, J. UI•OA. А. •opoooc~u. 
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8 Ю.U.еІtному Році 195::; обрамо до Уьраан Відділу .. ~енох: 
fo~~:ooa- Маріо JU~"""" 
Зос.уnикцо fo•""•- Оа••• f•""Y" 
Сохретархо- МаріоДуб 

Соар6•~,••- ЛоіЖ'"" Фор.""""" 
Іа'кnр<>88АІІаорn.ні:.аціІІ.нупро.цJОnоуетіАненІА ужепоnерtдкІми 
\)ОШІ,.ИтрадиціІ. 

Пер~:nо.Оаwн так короrкнми споммм npo.ЦJO В!дцІІ!у ОУК а ЕJІ
мон~мІпрокнаідАоrозаскуваюuоа>осАОАвадЦJІrьn"nЬJІітко.оrоІОВі
пеJО0рn.кі3ІІ.ціІ.м&nрикікц!терба ще nо;u.тн кіпо.ка ».ranьнu :.аамг. 

З&по~аткувапк орn.ні:.аціАму роботу а ОУК і<ІеАнІ унраіиські жін
кн, щnшукапк 1 кіА nбро.зу Д8JІЄІІОІ свnсТ &аrьніащинн і камаrапкс• 
~ко~.fі•и cпneitl. щnб утрима"ПІ при украІнському кароІІі сІІОі р<>JUІІІ>І, »
крсш :ttleperrи укро.Ім~о.ку.цушу c..U. діrеА. 

8cJo прац.~~ В!дціпу мусtла Ати nоМ;ІАним шnІІхом: м• аикокакиІІ 
...:ІС«О! СТ"атут<:ІаоІ І к&"рео:..ІJСІІОІ Диptlt"nr ...... ll ЦеІtТрапо.ноІ Уnравк 
І сх•апенм•мк Крайових Конфєр~:нцІА дt.ло.кости, і ДJ\8 помІ>'Іі Іншим 
Бrа•иІм ОрганізацU.м, иаА(Ііпо.ше ФіпіІ УНО. Ц. друr& v.cnrиa :.а(\и. 
ращ~ ....А,.овірио <lan.~ ~асу. що ка 38.1"&11 виходило на 11обро цІпостІ 
орn .. ІізаціІtиоІ СИС"n'МИ УНО І Братніх Оргаиі.>аціА. 38."re ~·~ .rено
рІІСКО мусіпо аІц(Інва"rПСJІ ка аужчіА ціІUІ.."остІ Blд.:dny ОУК. Якщо 
Аде1ьс. nро~мрІJсо.иуJ rocno;u.pco.нy частииуІІСіхnІдnриG>ІстаУНО 
J Бре".іх Qpraиi31LцiA - 801111 noaиicтJQ СПО~ІІВ&JІІІ а руках 0УК І ро
(\ІСП.ІJС8 30асім (ІезкоштоІІНо та (Іе:Jінn>ресовно. Біпо.шісn. cao!J: np""o
.цiR Щцціп ОУК ві;Ід,авu або до каси Фіпіt УНО кв сппаоу дosria за до
міа"у в оnаикіх роках, або перескn88 на ріsкі цо(\р')цІАиі ціnі. Впа
ск.>го ~истого приходу мак ВідА!п зви~аАио поиап доп. 2,000 кожного 
року.апе».Аи..,..,.АсnраммнІкших, неnО-'Q'Маапроее<ІеІ щойно не
,_..,, .. по~•• кабуеаnt аnаене "ухокке устат"умнн., ,.. приs,..чка де
"")'Суму,..nобІпо.шенк.ІІ,."аскоІ"бІtІJtІоте"". 

Чмнстао ВідА!пу ОУК в Єдмон~кІ cкplnиnnea піСІІа друго! СІІіrо
аоі.ОАннпрнппиао,.ноакхукраІнок3Є8ро,DніцсдуЖІ!корисниймаnо 
аn.1иІ<маорn.ні3ІІ.ціАнуnраЦІQ,що "'"ІІЄ'">'"' в дружбІ й n.рмоиПміж 

=~вннЦІІми рІ3ккх nонопік~, що • різних часах nрніхапв до Ка-

'" 



ВІддіJІ ОУК • !':дмокrоні дуже pa.u,o Ішо• ка сnі•nрощю 3 lкш101к 
націокал~ккмн укр~~І~со.ккмн "'і"""""" ~>рn.ніsІді•мн, а кa.l.n"JJtue 
3 "КОМ:іт-ето.м Уо<))ІfІІОІІ К&~ад8", ЩО 811118JIIUIOCII 8 рЬІІІІХ IQ'.II•1'YJ>IIOO: 

і 'IOaapнc~кtt:t U.npe,._., nрИЗІІ&..еккх д;оІІ ці..ІІоrо у><рІІ!нс•коrо oai'8Jiy 
міс:т8. Едмокrоку. До наІкр~~щкх ВІІІІАіІІтіd сnіаоор~~ці иалежоm. !Іе.ІІН· 
R& ЖIHD'U. ЛRall<'>lt. 22 RІІітИ. 1~1 року 11 залі "Укр~~ІНС~КОІ'О НІІроА· 
""""Дому'' .11.1111 ашанумнн• сторі~..., з ;u<ІІ НІро:ІЖІ'ККІІ nіонер"" 
укІ'""ІІІСЬJ<ОІ'О жІкочоrо руху. НІІ"J8.11іІ Кобрннськоr. 

В куп~отуркІА своііі АJ•n•кості Від.1.іл ОУК "'-"""•• сnершу від ре
че/! hрос:т>ІХ j .ll~n<ІtX, обР*Х08114ИХ ІІ І "'• ЩО(\ nрк~ІІt"Н)'ТИ ІІККа.ІшІfр
ШУ nуб.лlку І s"QНІІТН собі П сноша~іJ. А.11е д~і\LІІі то !Іілhше стара8СІІ 
вІкnІдносІІТИрІ..,нhтіdдіІUІьностн,вnпітаоочи~уднnоважнlшітадо
""аднІІШ!ро:!роб./ІСнІдоnовW.до•ни"' часом :.аnрошумноnре.пеген
rок ~-noa.a ОУК. А'І" nрнК.ІІо..о.у можемо nода.ти тут в;оrопошекі • 1953 
році доnовіді - а вони Ашпк кожного рону - лікарк" д·р Марі! Кеіі
ванnро"Раціональне вІд>кналоованн,."".Ірнни СухоооерсьноІпро' 'ТІІОр
чіс"н. Ольrн КобкпйиськоГ', Олекса ,.дрк Єнднн про '"Ду:rовісn. укра· 
ІксJ.коІ JКІннн'" та Олhrи Аронсць nро''Т110рчісn.Л""і УнраІння". 

ll березні 1953 !ЮКУ заходами ВІдді.ІІу ОУК ВІІ!Іе;1СкО 111 ецемі "Ве
'Іір Пам'ІІТі Лесі УнраІнки" з вксоко-арrнС"І"нчнооо nporpa.><OJO. що П 
иеn<>еороМИ.ІІІІСІІб"ІоднаукраІнська f1ЮМІДІІ. БулавІдоrрана"Гріш· 
ниц11" • nоетано•цІ Ольrи Аронецh. 11срша діJо "Лісо110І Пісні" 11 nо
С"І'ІІновцІ В.Скоруnськоrо.та:.бірна мелодекл•маnі• "Ом ""РУ!<" в no
C"I'IIoOOІni 0./Іtкеаидри Сн.\Ин. В листоnаді 1~ року на вечорі а nам'оnь 
Лесі УнраІннк. а поетаио...U Оntкеакдрн Єидин. п~но Ар&J<ІТІІЧ• 
куnоемуЛесІ УкраІикк"Орr1JІ"3вединн" усnіхом. ЦІенстаІІИ 8Не<ІКО 
nі.цнІІJІи славу Відді.ІІу ОУК • Едмокrоиі. 

B•atl то( nраці одні чnекки nрихІ>дипн, APyri ІІідхоІІиnн. одні 
•ІUІадІІ.ІІ к біnь.ше nрацІ. l\flyrl мєнu~. nooa тн .. н, що вже :.ra.uиi ка 

"' 



р~sннх місЦЮ[ пцда~мо ~yr ІЮА&~НО80 nрізвища ....,. '!Лекок ВiJullnY 
ОУК, що булu діІІJІьні в Ш;ud.ni і що про них не було srаднн: 

Ир....., дос• 

Spyc Во=~•кко 
SудККА 
ro.t.oyoДopo. 

rрушо~•• доо:::о 
Доо•.оіоІІоТ<Ірико 

1\onill 
1\кома~ц• о\моtтоdо 

1\роnuо ннцохо 

1\уо><>о\нко 

Моо оц••• о\мко 
Мор••••• о\кко 

МоJПокко По роко 
І!моок Moplo 
Окк.:о.•іо Морі• 
Пріцо І!іко 

С.КІСІІр.он""С. 
ФодоріоВоро 

Дві 'ІJІенкн покннулн Віддід на віки А nерснес..~нсв дn ai•нnrn 
жнтrІІ, а цс:енсрrіІнапроаідннІUІ. аІІ'ЮрІІ.І.ІІаrаn.охета""'АуЖіночіА 
Сrоrінці "Hoвorn ШдІІху" - ТеофілІІ ІванІtіа Т& ГІ.рІ!М Й до(Іра ЧJІЄН· 
11.1. - КатєрІІка Давидів. Нехай не мrнне про HJUІ добра пам'пь в Ор

ГІ.ІІі3І.ціІ! 

ВІдціл 0УК П)НІ-.дка СІІО>О пр&ЦІО СК)НІМНG і fJ6 DМHKGI'G рmrо
n .... у.вТ"Омуосрсконанні,щnнеІ'J)іМКіСJІова,:rількнт~рдіді.nааІtJЮо 
)l!l'rL и&До(\)НІ народnІОі, про хке він >&ВЖДН ;~~умав і д.lІХ Anro мвАбуr
кіх'ІОН()JІіНьуКанадівІдцв.аасаіАчасітруд. 

ЯFOCJIABA ГЛАДУН 

В ЕАоіОН"tОНі Jсну.., Крім J'OJ'IOBHGI'I) 8і.чді• 
лу ОУ!\, ще nк званий "МGJІО~•иА ВІдціл", 
~оженuАsммоІШІнхвІкомчлеион,пєреваж
ноиаро.lІжених уже а Какаді 

llcpuІI 3аІ"LІІЬНІ Збор11 Ц<,()І'<І ВІдцІ.пу ві.д
будиС>І ДИІІ 7 ЖООТНІІ1954 року і буди Т&.ІІ 
nрисутні членик: r'JІВдУН Славка, Глинська 
Ганна. Грничук м .. Коваль 11 .. Осташскьна 
Л.ІШведВіра.ВЗбора><узR.1аучаетьІ'ОJ'ІО• 
Відділу ОУК, ірІІиа. Суховєрська, що rrp11 ЦІ/і 
наrодІ зреферувала. ~ребk КраАо801 Конфе
ренціІ УНО І Братніх 0р1'8.НізацІt S JІКПНІІ ц, р, 

Обра.но Т"Оді Уnраву Ммодечоm ВіІІдіJtу ~трьох осіб: 

<О~ооа - С••••• Гоа.оум, 
ооор.отороо -Тонно r•мм<:>.оо, 
о•орб~•••• - Вор.о W•u 

МолодечІІІІ ВІдцІ.п ОУК у ЕАмnнrоні мнімаєт""ІІ в першу Ч<!рrу 
доGродІА..ою nрацею, ІІН ІІОІІОМGТ'ОЮ умраІнським 3&.І!ИШЄІІЦІІМ, ві;uІі· 
дУа&ии~м і допомоmю х80рим у ШПІІТLІІ~х. спіJІ.ІТJ)8.ДЄЮ 3 "Как•дііі· 
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МОnОДtчНА ІІДДІn OJ'K І tДМОНТОЮ 

'"'-• .. . ,. •• , м. r""""'Т"' н. к ... .., А. r-.... - с. r-..p. 1. w . ... 
л.r,. •. 

с~к.,ІІ Ч.ерІОМІІІІ Хрf<:Т<>м"'. П<n~~ткм 6iAAin cnl•npaouor. ~ іншІUІІІ БрІІ· 
ТІІіМІІ Орn.кікціІІМІІ І Е.:ІмОІІТОІІі І ~іх CnpUU:. М ЙОrо СПіІПрадІІ 
ПО'f1)Ібк&Акорнека. 

До nостійно! nporpaxк М=одечоrо 6iAA!ny кsпtжат~ схоДІІІІІІ 3 <")'· 
~іj>І<:І.ІІІІ ІІІ рІ~ІІJ "reMM. В -..сі .... """' СХО:tНІІ '<ln<l 'UI(IIKM ІІІІ'ОТОІМІІ· 
-~ рІ3КОІ"О 1)0;1.)' 316&81111 І Пpt.\>IC"n< _ ....... у ,... пtре:tІЮТІ> і>; пi3J!Iwe 
дл11 ""К..маАІАс~коrо Чср.оноrо XJ)eC"'"'. 

НІОІІНІЙ~81ІСІ'8.8ПЄJІСІІtМнОро3іrра ... уІ:sа~nмІні3НСі",ОшІ 
ВНСJІІНО кілька :U.P'<08H>; n.ІЧОІ<.:ІОЄ8роnк.ВІІСІUІ8кОте>о< Т)'ДІІ AдBJtl· 
тo./i:sat\aii<II,ЩOix&JIICКOJI)''<IIOBИp&(iJI&JІK.лtKKH~I.zty. 

Кожноі t:ept.:tк llt:te'fЬC• садОЧОІ< ІІJІ• ма.мкhкtur. дітей -v.; Z-б роч· 
ІІІІ, У'<ІП'І!JІhКІВ. Ман,u кaІ•a.:.:tJ-reAcniвyA )'СІКК><$1.!\аІ 

Члtккм в:ІJІЛМ но еебеобоt'І:юм &ІцпІn'Н СТОJІО&е (IIJ\NI АЛІІ Орn.
кікцІ1,ІІнобрусм А~рІІоЄ"І'кк • 

.\ІWІОде'<НЙ ШA.1tin QYK І F<NOOIIТOMI щОЙІІО П'<ІІ СІОІО ПJ)І.ЦІО, ме 
було ~ ~могм 113.11'Тм 1 кІА І)NІ'ОІІу, але &Ін "'~ td мц!f ма rармкА 
ро~ВІІТ()М, ЧЛtІІНН НІІМ ПЦІU&ІІЄНІ, І ,... ІІор<>ТU Aoro Пj)І.ЩІ, ЩО !1 8111 
уже,..., :<а собооо, sдо(Іула А010у р.О(Іру С:Л&ІУ 1 усіх •nені• Gpo.1'11ix 
ОрruІацІА І _,.._,.1 еерц. укро.інс~коrо жІноцтv. • і-:,:u<онтокі. 

"' 



OJlbГA ГРИЦИШИН 

Відділ D!IK ~ КІркnенд ЛеАк 
Місто Кірмєнд Лей><, що 11еж'"" далєно 

на півно~і Канад~ в щюаіощіі ОнтарІо, "іАоме 

зтоrо.щоGтуткоrtальнізолота. Вониrtрнта

rалнІІ.о~робітккцтвоідосиТІо~КорознаА

ІШІаСи тут чимала украікська колоніи. На 
жаль сильні тут були ко.ооунlсти~кl аnлнан, 

щонеоминуnнтеж lукраІнціа,токунепеrко 

буnо заложити tt>< національну украІнtь><у 

організап.ію,щобnротистаантисиинщіаніАро

---...;' ~ ботібольшеаизму.Всеж .. нкдоаолісиоро, 

........ Jllllll ~С;,:~ч:~-:. :::uo.;;7. ~~~- ~"::'~;::. 
ат.осnочаткупрацооаа.nиаобкдвох"nІхоргані'І&Ціах,акоІІипоцlліІ 
КанадІ nо~али творитнСJІ Вlд:tlли "Оргакі:.ап.іі УкраІкон Канцu" ім. 
Оnьги Басараб", исно8ІІ.иотаиий Відділтакож і в КірІUІекл/JеІк. 

Uсноаиі Загальні Збори Відділу ОУК у КірІUІекл Леіік від6улиса 
дик \9rрудня 1933 року І тоді обранопершуАоrо Управу, щосКJ\8ДІ.-

Гоаон. - Єо,..ніо ІІоор 

:1-ос-туnннuо Гоа""н- Рмаоіо Н.."-ороосоа& 
Соо.,-.ороо - Соф>о В.Оро6.цо 
С•ор6нм~••- Анно Фон~<>а 
'Іоо ноо Упроан-СофІоГовуІІо,.. 

КоІМ'роконоІ'іо"'сіо 
Oaoro Мо оС>І,.оон~ - Анна Л~і•оо• - Морі• Родуа. 

В перш>ІХ ро...ах піс.пк CI!IOro заlсну8ІІ.ння Щцді.п ОУК - крП. орга
ІІІзацІІіиихсходниlзборів - І'ОJІовко:.аАмасrьсасnіоnрадею3l!ІШІІ· 
ми БратиімиОргакізаціамн в уєU!яких культурних, иаціонадьи~у

спіnьнНІІ і rnсnодарськНІІ пі.1І;прнємет8ІІ.х. В уеіх націонадЬJІИХ с..,.,..,. 

lакUІ'міах .. аусіхпоnітнчиихмакlфесn.цІJІх,щоіхуn~ауаа.nи 
УІІО І Братні Орга>tlзаціі, ж8ІІ.ву участь брав теж l Віміп ОУК у Кірк
nенд Лейк. (С.fтnииа з1936 р. иа •9стор.). 

Бararo sусКІІ~ nриКІІада~ Blд:tin ;vt11: зустрі~і укра.інськоі f1К)мадн 
а Кіркленд ЛеАн з генералом Миколою КапустJІнеьккм, що •Luiдa• 
Кір.иtеклЛеАкднJІ 23 бер<'ЗНJІ 1936 року, атр<»:и пізиіnrе • пi.:lnm:>ai 
•n11кoN! моицєрту 3 приІіІОду JІрнІ:щу І'ОС1'JІ з Єеропv.. wска Проводу 
УкраІке~кн~ НацlоиалістІа. полковника Рокама Суш...а 

З б!JІ~шнх урочистос-rей у Кірмєнд Лейку, що а них багато праці 
.,.ожив Відділ ОУК, требо. згадати д811. •лнкі Окружні 3'І3,ЦІІ УНО 
і БrатиіJ: Оргакі:.ацій Півиі~ноrо Онтаріо А Квебеку, один у днu Z і 3 
жоr.ма1937 року і другий 15, lбі 17 каlткк 11Н9року. Це саметреба 
сказати про оовU!еІкі сuткува>tнJІ 20-річчк 3 дих и.Jснуванна мІсцеІ!ІОІ 
ФlлІІ УНО, що nриnадало на день 21 •І""СИJІ 1952 рок~. 

Важкооодіnаккооо nрацІ а житті Відділу була доnомоNІ811. дlanь
>tiC'tь. Найперше 8ідбу8ІІ.ласа вона ра:юм з Братніми ОрrанЬацU.мк на 
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ІІДДІ/1 OYI'IJ 1\IPI\/IEH.IIIIUIII. ОНТ. 1'01 РОЮ' 
:Jоом>т, >.оіоо до 1tpuo, nopwd рц• О. с. ....... (Co•F4••~ .. j. r. Hono~•· 
с• .. (3оСОf1<ооцо foJrOoo), Ю. Иіrус (l'oaoooj, С. І.оро6""" [Cooponp .. J, N.. 
r ... т•І••"*'"''"·•••Чороо•о"'Х"""тоf . .ІІртnоІІрц , Н. Номко•о.Е.Jор•с-
,.. ... ~. А. IIOIIOfO. 6о в. 11. Milltl*, Ю. Qо.,..Ь., Т. Mlryo. Треті* pOJI • П. ••· 

•Ір~то. Ю. ІІомо-Оотцо .... О. fpк..,.wooo, N. fOTISIOO. С. ІІц••· 

корцеn.укр&Ікс•кю<nОJtітичккхв"•зкlв,ікВ&JІЩівТ&)UІІІ.nідтрІІмки 
ІІ.ІІЗ>.ОпьноІ украІцськоІ боротьбк. В р>кu ,...жкоrо ~робітr• в Кано

;w;l, що теж l о коnмьноиих оtерtдках мшкуnько даІІІ.JІО ~ аІд.уwа· 
ти, Шділ ОУК доnоwаІ"ІІ.в ~робІтиоrw укра.Іиц•м rрішwк l :црчаwи. 

КОJІк nОЧІ.JІо"" світова в!Ака в 1939 році, Ві.цдіJІ ОУК вкrnоио orrl•· 
ПJ».Ц>О<:: з wlсцевкw ''КакІІ.ДіАськцw Чер.оцкм Хрео::rом", дмсrуючц 
,_nоміж <'е6е зв'ІІзков"" чІІекок Марію ШtІІесnонськr. МарІю РІдуn. 
ЛІ!&стасію Лещук і Лкцу Возьку. Виконано різнОІ'О urитr11 ; nJІeтelfllo 
ПShЧіХ і ШМНІ<іВ у 3І.І"ІІ..ЛЬНіА /<ількосrі 1914 11tТ)'К. 

&лику nідтриwкудааав Відділ ОУК у КірКJІеид ЛеАн чмоnоrсовІ 

"НwкА lUJI•x". Прнсд~tуаа•ІІому цсрtд,n.ІІІІ.:rкикі• і збира• но црес<~
вкА ФОКА n. кі.ІІо.J<ІІ. разі• (Іра.в уч•сть у ко.,..,.,....,. norry.mrpкocrк на 
Aoro користь. В iweкl Віці.ІІу ОУК у Кіркленд ЛеАк ко..,..,.,....ктками 
"Ho.oro UlJIІІ><Y" (Іулн члснкк Ольrа С.,wснюк. ЮnІ" Явна-Онуцька. 
Мuру<:ІІМетеnо.еькаіМаріАШеnести"с"""· 

Само ооІІою. не 38(\уаав Відділ Т<'ж і nJIO орrвн ОУК "ЖіночнА 
С.!т'", СТВ!)аЮЧИСІІ ІІ(Ю ПСрtДnJІОТНИЦЬ JUIII HhOI"O !"а 1\cpy~U y~acn. У Йо
ГО пресо..ому коиrееті чсрn с..ою •nениу ОnьІ")' Семенюк. 
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ІІДДІП OJ'K У КІ,КПЕНД ПtRК. ОНТ. І Шt 'ОШ 

З~!оо 100 npooo, • .......,., 0. Сомомюо (СІ<ІІр6мм~оо). Л. Кооо .... То (Зо<УТnмхцо 
rоооом), А. Во>••• (r ooooo), О. rpмuxwnм (С.орОІОр..о), «....,..., То...., Mlry<, 
Л. . ...... (oo>t1"po....,poo), А. lon.•ь::;::~LIO. Mlryo !••••pon•opoo~ А. lono· 

Рік1939nринІсбоо,..то ІUІОnотівор,..иізаn.іАному украТиському 
житnо в КірІUІенд ЛеАк, а в тому J Ві.:щіпові ОУК. Розиі вороrн укра· 
Тк"""' аистуnІІJІи з наІІJІеnамн А брех;швнми доносами на унраІнс~кІ 
орrакі .... ці!.адОТОf"ОВКОП8.JІЬНRХПОЧ8.JІКСІІWТ{)аЙКІІіІІССІ1J'НІ Ч ННІІJІ0 
маСОВІІіі ""ІЗА робіТІІНІfТ3& до !ишнх міСІ\С~А. П(ІО"М ВІ.мі.>І ОУК 
саоо:Тnрац!иеnокцдаа. хоч!т-рудиі~приходщ~оскПаииокува.~к. бо 
ЧИСJоО 'iJICHOK ~Ma.JІiJ<O. 

По віАиі ро:1rориуnаск акn.іа допомоІ""ІІ украіис~ким скІІТ&JІЬЦІІІМ 
аСвроnі.Ві.ціRОУК&нС>Іав І:Іnакстіазхарчами.69зодіиНJІмтадОJІ. 
412.84'l'ішми 

ТJЮХІІ цифер може нииутн кснІш~ світІІо ка дІJtJІ•·нІсть Відділу до 
ювігеііноrорокуОУК. З.. цеА час в!дбуто: 

"' 

ооосммо оом~ортоо 

npo..,onмo<o О8'Іороо 

::::·ё .. ~:..~: 
сnіо•имоСоn·В.•оріо 



:':::;,,:рооіко .. 
ІІОцроооо 

ОЖ:ООМ0-"С>00Опр.:К 

а "\UОІІ 3 Фіпі<:ю УНО і 3 ЬротнU.и Орrоні$8.ціомм .."аum>вано 20 бІ<-
3ар<оІМnіинІкІІ. 

МОІQ0СОО0 .. 0ОКСОТОІіПОІКЦіі 

Іо>оо••••ІФона 
"ІІ'Іоко•одооо" 

;:;:::~• rop,.op06o 

""ОоородооІ\уоотурнАОсо"к· 

~:~:~~7' .. :::~··Ам 
yopoo•cw.кwooo ... ,. .... opow 

:~~=:: .. ~~~:.~:1 Жіко.о Сторон ... 
~~o;r'iмa.o•t 3oo<mOt Xpoct" 11~~ 

"!сцооо Ф;о;о УНО 1,~!7.31 
i"wi окоот.,. коо•осмі noтpo/S>o І wосцооІ cnpuк S.1RI.9J 

Чноопько ВІціп ОУК у КірІUІекд ЛсА,. О<е О<алсжоа :10 біпьшкх. 
ЗаuчаАкочнспочленокуньому-околотрнІІЦJІТКІІ,абувтакніічае. 
що всьоrо ~,.. 'UІенон "УСІ.Jш cno...." чоло нор,.альніА орnнімцІіі· 
НіЙ nроці8і,ціnу.8артоб31"01\ОТІІТ11Х ЧЛСІЮК, ЩОПрІЩ""'*"ІІОВІ.д.АJ· 
пі<ІОрі.sнІІХеn.ноонщuчитооУnрІІаічно,.ніііс•Аіпонці,"І.і.сJІ...,ОС"ПІ: 

5о6ііС .. ом-доnrот~юооІ\онфорооаіК>. 
Sо.оооі-мАм .. о-<:о~ор6.к•"""'· 

"' 



ІооuоА•ко-•о .. роо ро>ом t<Іоооо.,, 

ІоробоЦІ. Софtо - n'on І''"'" ot>LP<Of&I'>LO"', 
foofЩ• Софоо- ceoP<Ofopoooo, ..,.оаооо, 
fрооцмw01м о ....... Voooo- .".",I»'Цlln• р<оооо C.OP<Of&poo"' 1 ош.оо рооІо 

у ...... ...,.,-р;.,.оіш•о .... -. 
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Zlo6po>OO•••n.ooMopoo-e<o•P<Of•PILO"', 
1\ірооо Акоо- ~оор6к••ооо"', 
1\оя•А.."",,ко-rо""оо"', 
ЛuорЄо...,tо-,..,.о-. 

Л-уоАкК"Тос:іо-тркро>•с•ор6оо•••о"', 

Vnpooo li.ul"'f OJ'K f КІрмокд Ло•• f ltSS р. 



Луцlоо\ммо-F'О-ІО,~..ар6мм~о.оІ0, 

Моосм><ООм~ Оо•с• - F'Ooo8010, смрб.м~.-. 
Moryc Юоіо- ро> F'0-10. І>'" цоо"'ороооо аоа ро>м соорб.м~оо10, 
Му•м•ооо\ммо-•Р"І>"'""""р6мм•..-, 
н..".ороосоооІ'оиоі•-•Р"J>О••F'О-10, 
РцуоМорІо-F'ОоОоОІО, 

Со,..,.ІО, Оо•rо-•рм J>O'OM F'Oo08010, оіак "'' еоорбоо•••ооо. 
то .. ріосоооо\н..,...,,. _ _..,J>О,мr'О...,_, 

ТурусР.,.ооіо-..,.ооооо, 

Yp&м Moplo-roJtQooiO, 

Ф._.ороо Юс<мма- буоо ..,_10 і с.о-аро.оІО, ol.o••• poolo lu••• а• 
ооrо .. о10Іо.uіоумоІ\окфоронцііоо8окм!nоrуІооТоромt<>, 

Фом10оо\мно-соор6нм•.-,F'О.........,, 

~ома.()ку""'' Юо-о-""" І>""' со.ор6оом•оо10. 

"'""'"""' Поо:>~~іnох ,\к,.., Леськіа Посмпа, 

Пащми MapU., ДІІІІ"n:рмП Параска 

ІІОКІІК)ІnхцеtсlІh3 .oni Вое•кшн&ОІ'О. Нєхаtпам' ... 11ро ки:о: а поко
пінко а nокопІ><>І& перо:о:о:о~ а u.шit Орr&JІі».ц.ІІ\ ипаt еп.п ... 80о
кк сfІокІtІІ(>акакціtсwсіt :se>OJ!i. 

ч~омоаОУІ\уІ\lр
Ло,.о, ма,Іо kромо · П•· 

-•'І.ІV.І .... 
f ІLП.19JI. 

ч-... OJ'II' 1\lpUOOUI 
lloolo,Aoao....,on..,..w., 
0 Іt, ПI.І"J,f І1. 1V. ItU. 

ВJмІп 0УК о Кір"""'кд Леtх 11роробко WJІIIK)I І цінну np&IUO 
а умраІкс•хому f1ЮІ"&АСЬК""'У А rюпІnочмому жоnті caoro ооіс:т&. Ви· 
-rрю<асвікіка,uлікаІІоч«нІІхnО:SІІціо:о:кацІоХ8ЛькоfІІр&ці,(іо.пен· 
ХІІЙОN>ІІО>Кут>. СКU&nІ, ІІОІП'О(ІО>О'tІІ :М. УnОІІООО І\р88'«МІСО : 

1ІСІІО~0Н"4>Н"СІЮfЮІ, 
fJoJІ)I;i< .. HC.)(\ol""', 
&>rукаІОІі .. «JІЧІ 
&оr•кігІІІМfІІІ любое. 
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Відділ D~K !:1 Л"м"нrтон 
Ві.!щіJ, "Орrакіз&ціІ Укро.Інок К4каІІИ lк. 

Оnьrм Басараб'' у Ликииrrои З&А'ІІ:ІоаІІСІІ A0-
80Jil пі3н0. Окмиц• ry-r ф&.ркерськ.а, JІ>ОДИ 

>кквуrьвід~.:tаJІеко,n>ккоїкзі(ІратксІ 
НІІ<:Ходннк чи засі.uки•, авжеду>кетру.цко 
Пр8.Ц>ОВ8ТІІ, NOJII/ Потрібно КОЖКОІ'О ДИ/І /18t
ЧОріnрІІХ0;J.НТКЧІ/І'ОН/ІПробИІІ0Р)'ЧІІ/ІК/І· 

rорс .... оrоrуртк.а. nроте,.._аІ934році за
JІшкИJІас• В Н/ІС ФізІіІ УНО j Т)';ІИ RПKCaJIIIC/1 
&'tІІскнТ'tжіжімкн,ІІб)'JІОІ:<mі""': 

kрко Акко nоро ... око Oo~to 
Soк>OJI Акко Зооороtооо Коtоркко 
Ііоро.с.ооІІоtоркно Мка.ооТотоко, 

п[~нішеІІрнб)'.ІІІІДО HIU< щеАІІНІІ І(JШК. 

Вnродовж кізІь.кох років >кінкм nрац>О&&JІІІ разок ~ •мовіКІІХІІ 
а рамах wісцсІК>І' Фі.11іІ УНО, nомаl'а>Очн а різких пі.цnрІІ\lМСТІОІJ<, кои
цСJІ'ТІІ", пікнінах, базарах, 6еииепх, такцАХ І UІІІІ'Орськкх акстаах. 

Як КС б)'.ІІО СВОСf ,'І,ОІІіВкК, ІІСі С.:ОДИЛКСJІ ПО ЧІ'(W /1 Пр!ІВ/ІТ>ІІІJ< :ПТ&L 
ЩоАно 1946року відві,ца.ІІаЛикикrrонІІі,ІІокадіІІчкаОУК, Єаге

кі.ІІСитник,зібр&.ІІІІІІСіхжінокнасходинн,nDJІСКН.ІІаСТІ.тутіто;Uп.
ісмуаав у Ликкнnон Відціп ОУК. 

До 11ершоІ Aoro Уnравк ааіАШ.ІІи: 
fc•c•o- Акно Борно 
Зос<>vпющо -Ао1ио Sонооо 
Соиротороо-АниоК..нм 
Соорбнн~••- Ко•орнно Ііоро-•• 

Ксн•ро•••о!Іс .. ,оіо 
о,.,.. Дорооооно- Ко<~нко Зuоротоо._ 

Поn.ІІИJІа n сака робота, що А даІІИіше, т\.ІІьнн аже а ракках сак<>
сrіfіноrожІночоrоТоаарнстаа. 

В Упрuі Ві.цді.пу ОУК у Лнкинrrоні працооаапн nні 'tІІеикк: 

Го•о••·АмноБорм• •іJІ І,..QJІОІ~-ро•у, 
Канм•нtмно ГІЖн•он• оіJІ 1~110;0 І~S 

Сооротор•н Анм•Комкоі•І9<••оІ-роч, 
Аккоkр•оІ~S. 

Соор6мм•..,,К•••рнноІіоро-•о•і•І,..О.ооІ94f, 
Т.,.оноМнс•О<Ооі•І9<9•оІ~. 
Амноkрооооі•І~J•о ~~'-

Трудно широко ро:оrоркуrн прац.о в ф&.р>Осро:ькіА окммцІ ,. ще 
Аnuо,деукраІ'нцІвиенвnобаrаrо. Іkе>кnки Віміп ОУКуЛІІ.ІІинr
І'ОІІ,nосІК>І'>ІСкJІамсrараІІСІІІІ.отрнwуватикрокуворrакі:оаціАкіАро
боrі.Міжіншиw,до80JІlnраціІІ.ІІо>кеноапідтрнwкуукраІнськіА npecl, 
І'О.'І<Іано учасnо в пресових кон-теепх. В ко~ "Новоrо Illnпy" 

]~!І року Віміп ОУК у Ликмнrrомі :ІоаС!')'ІІ.ІІениА був аж трьо>Оа кон
rеспиткакн: Софі11 БенЮJС, Марія Ба,u,. І Рубі Кушиір. В Юа!леІиому 



Коо=і ''tloiiOI'O l.llllaxy" 1960 року аіА ОУК у ЛИ>ІннrтокІ вистуnа· 
nаКІІкментинаrри'«'ІІНч,аакооrrееті19:і3ронуу~~(\рuа:sиоау 

СофС.. &:н!О>І. 
ВІАцL1І ntpe~a..y~ "Жіно•u.АСаn'' \сІUІ>ЦІІ~ 1\8 АоrопресоаиА 

фоІІJІ,ПрИН81'0~tU'І'О•ннх~ 
3ІІОП0КОІ'080!,ціал""ОС:ТІІІЮЖН8аі,цкіnІnо8JІСІUІКУП8.КУНКІІу>Ср&· 

Інс~мкхскІІТLІІьІVІкАОСІропк. В..скпапн •лемки ІіА~.Іокрсмо 
ВІд,nІn ОУК s маеноІ" І<.І.СК 81\Ah на те 7~ ІІОJІІІРІІІ. 

НІІ "Украіне~кІІА Золоr01А Хреет'' 3JІО>ІССКО '-0}1. 143.6:1. 
ВідІІ!)Ікнк ХІКІРІІХ УІІраІ"НЦlІІу мІсцсоюму ШПН1"8JІІІt&JІСЖ&JІИ 11(1 бі· 

жу,оІ дlІІnькОСТ"И ВiJut[sly. Чnеккк .щ.І.цу•а.rш хоюр11х, а ВЩцІ.л ~..,..., 
ж~тn•У .... ка nотреФо шnuтuoo. 

Добре працоос Ві.<щUІ ОУК у ЛкмІІкnонІ в кkшоюку КУК. По
еrіІікобсреу~ает• у Aoro нарадах І....сіАІнкu, :sаєтуnІ.JІіІ Aoro • КУК 
відпо•аnсуІІ(ІСЬОrодпІnочер3Іос:•тІІІІІ..rоенка:Акао:тасlІІ Кnкм,().rоо.
га РохнеА. Катеркн/І Л11ч1<0 і Софl/1 Пегацхо, Часто ІІUQТЬСІІ cni.Jt""i 
~ ВідА!пом КУК nЩnpиG>OCТQ при 11&1"0).:1 кацІока.льиоu: еuт. 

ЗааіеімІІі'rеоюАоrоіену•ииаВі.цUІ~у.62апаенІsасі,цанва 
І rрн eпi.Jt""o ~ Упрuооо Фi.Jtil УНО. Пpi<XOJIJ• ц ЦІ'А ...е бу110 доn. 
І.Н2.:SО,арооходіаJ,О32..98. 

До Уnр&ІІК ВІдд:і.JІу ОУК у л ..... нrтон .. І~ ріІс обрані: 
rо-м-!Uмм...,.•оГра•-• 
:kc-rtoa•,.. -A•Q S..ooa 
C...pootapu. - А••• Мроо-. -• ,... І au.pfi•••o.o 

.. nрUС"То .... •и• ·ж,."_" с.,,..,. • ·н-.. Wa.o~f" 

...... ~~·о.к:=~;..._ 
MUІCMW<HI ІІ.У*" Щці.JІ QYK у JІккикrто.<, SІ.ТІ! ~!tІ)ааJІІІІ У QO[i: 

~~І точммА у ИНКОК)"МІІкІ дору~нь ЦеІІ"ТраІІ•ноf Уnр&ІІН ОУК. 

llдltlltOY!\1'/IHMKHtтOII, ОКТ. Іtotrlll 

JаІооаоо,.. • .,,..,,, • • ,-,.., ,......,.м ••. ..т...л..маІІ-м.А•••і>Р•а. 
л.. ..... ,.._к..н-оkрна.оа.Др,..,.а,..,ко••роо••S.•о--.л..о 
••-•А, Со•Іо М..сао. к-м....,.•• rp-oa..., A•on .. lo Іон•І<, Л..•• J ..... 

• ..., Марі!оС••т•..-. 
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з.n... ... ~роаа, с .......... л- s. .... fЗ&<'<'t' .............. ~ к.-......... fJoo<>o• 
.... j,...ou~ л ..... kp•o je,..pk ... uj, Л..о к-.., <;.....,., л .. о ••-•*. 

Арuм Npoou, OJOO•o '"-, Л..оnоеІа k'o•k, СофІа "'"""--. 

Відділ D~K !:1 Монтреалі 
В Моктреалі kнуваа уже ВJміл "УнраІнс•коІ Orplneцькot Грmоа· 

ди"чнспоЗ,а вВінніnеrу і в Саскатуні nри "УкраJнськ!іі СтрІлецькііі 
І'роwад!"Ісиуа.ли іі "Діво'Іі rурткк". В 1833роцІ до Моктреапуuере
tхап• ~ Віииі.rеrу Ірин• Мнхаnовнч, теnер ОІІРУ-11& ДІІчуи, що бу.па 
ЧJІенкою ,.коrо дІвочоrо гуртка 11 ВІнн!пеrу. З дорученюr "УираІн
СJ.К(.\ СтрІлецькоІ J'po>o.t;tu" вона :t.аііюrІІ&СІІ юрrан!зуваинІІ>о ''Жіи<>
чоrо Відці.nу ім. Оnьп• Басараб" nри "УкраІнеькіА {'тріпецькіА Гро
.ІІ.&дІ"чнмо3вМоІМ'])е&JІі.Основн!Зборn8\лбуnІІtІІ7тр&вкІІJ93Зроку 
вд<'мівnі "УІІраінакоІ СтрілецьмІІ'роwадІІ" ІІ& Фроитенак у nриJІв
но::тідвана,ццІrПІ>оОJІодю<жінок!вкз~~&чноrоІ'J)ОJІадсЬоtОrодІІ<ча,д-р& 
Івана Гуп ... ІрІІка МихапоІІІІ'І3'ІІсуuла npucyтн!w n\Wpe(iy орrанЬу. 
АТІІСІІ і гуртувати у><р&інськкк жінок м• cnlnьнot з "УкраІвською 
СrріпецькоюІ'роwадою"nраnідпв."зІЮІІЬІОО!сщмаи.nсредниwІІсто
•n~~ тодІ едина roJІOBOI& ціп~: иеети дon010ory, аккwн б це кебупо доро
І'&Ми,nсме8011ен!А УІ<раімІ. 

На цкх nершкх осковиІtХ :оборах аибраио nершою nровІдкИ!І"ІО 
жін<;.••nrовідціпуІркиуМнхаповнч. 

,,. 



До мрш(І( УоJІІt..,. ~ nіАШІІІІ ще: 

З....,у~ІП<ц.о fо.ооом-Ам...,.о:іоІ•••• 
Coop.тopu-Po...ol\<18u........, 
C..op6кк~ ... -t.toptoЧolol-•o 

З nо~отко•нх дм.иЦЦ>ІnІ ЧІІtІЮJ< Тоа~~рмсnо w•JIANO JI03JIOI"'OC• А уже 
иІUТ .... NіицІІ93Зроиуи8рц~ОзtіЧІІСІІОК..ПjІІt.ЦІІІ')'рn<8ро3В.Н• 
88J\O.C8 ". н•nр•мккми статута ''УкJІІt.fис~иоІ ~~коt t'poм8,!UI''. 
В r<ршу •tpry JЮ3•ккулик і~ис....,. ку.•~tурІ\ОоОІ:ІОти• дІ.,.•кlсn.. 

До тоrо :rpe(la д~"ПІ, шо хо• оскоІкі :11(\орн "Жіно~оrо ВіАдІлу І.м. 
Ольrк Бас8раб np11 І'уртху УСГ •· З"" • Моктрtuі 8ідбулнс• uc ' nо
Ч8"ПІОІІ траІмІІ 1933 року. то Ф*f<тм•м• дІал~кі<:n. ~rуртоммих nри 
УСГ в Монтреалі жінок l діn•т 38ЧІJtІІ:>І біІr"Іто сиорІшt. Слlдн П 3118· 
ХОДWМО 8 ДОПІІСU 3 діІІЛ~ІІОС"ПІ i'ypn<& YCf' 8 М011ТрС&Л\ дО "'HOIIOl'O 
Шmоху''іnк.11811рИКЛЦЧИТІQІО.щодк8ZІ еі•ИJІ\93Зроку"'м.хо
ДОІf жіиочоrо lj'pn<ll'" rrp11 УСГ влr.штом•о сnІпьиу Ріцu:иу Ве•сроо, 
• ІІІІJІ 22 каІтнк тоrо ж a>~oro року - спі.ІІ.~ме Cu•eкt. Те 8К&3~ що 
осІІо.,.ІЗоборк диа7 тpultll 1933 року ме булм nо'tІтиом дІальн...,.... 

'"'""" :uloo JІО npt.oo І ,.,., Т. Nм-.. М. Nь.d-• А. Покоеоо .. М.. НІттк, 
Л. OP"кloeou. И. """ТР"•••· Д.р"...І ,.,., А. 1\poonolo, N. 1\o.,.h, А. Jl,... 
ото,А. ДороаЬ.еооо,М. Доhо...,І.3оrтІ'" .. с~т•,....."'Тро..оd'А.nа. 
-р.А. ІІ--.W.'Іо8оІосоuІnІ .. оо}.С..С.о•т• І•.......,ЬонрооЦ.7.).Хо5&· 

pтo.W"ur--
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жінок, ІЮКК пише офор .. кnк n ор,...кі:...ціАно і Д8JІк ноау нцву. (САі
тпикв чnекок~ 1933р. вкІщеквкв3Zстор.). 

Вже в nерших місицих ciiO<:J ІІінпьиоо:m ''Жін. Тоаарнстао ім. Оль
ги r...~арвб" nри УСГ а Mrutтpcaлi вккІШnо noмi"nty актиакість. Ві.ІІбуто 
п'пьор,...ніа.вціАнкх сходнн. велкккА кокцерт~нвrоди "СNП"В.І.Ів-rе
рt·. АІІі купьтурн()-ООВіткі ..ечіркк І нІп~кв вечорів спІпьноrо ЧКТ&)І· 

кк - ІІСе це виконано ки с.вмооrіАку працю, не .раховуючи впожско
rо •руду в cniAnpвцto з Гуртком УСГ. 

До бІпо.wих Aoro ycnixia сзtі.ІІ :...рахуаатк величаакА концерт Z7 
""J'ІІНН 1933 JIOHY д.1ІJІ вшвну".нн~r 20-пітrJІ ~ ІІКк смерти Лсс\ УнраІн
кн. ВЩІІі.п у МоІІТJІ"вnІ nерший :.-поміж усіх ікшнн ДіІЮчнх чк Жіно
чих ВіJ\дІпів nри УСГ відмі"ntа цю річницю. Баrа1'\І, ;J.O(\pe ттІдібранв 
ПJКІгр&Ма31'0./1011ИОІОТQЧК010 - р<'феj)ІІТ<:ІмJрКІІКДИЧ)'К - ПрИТІІПО)'· 

.па ШИJКІКУ uy(\Jiiкy, що ащероn. вІІповнкnв :оапю. Цкм коицсрТ<:Ім "Жі· 
ночкАВід.цІп"~уцобувсобісзtаауйсимnвrііунрвІнськоІr,:ю
мв.цкаМонтре&nі. 

Вже ІЮО!!КК 1934 JIOHY. Ko.trll .. СКОІІаКО Окрему ІІРНТJ)8ЛЮ nід KU--
8010 "Ор,...кІицІк УкрвІнок Канади ім. Ольnt Басараб" 3 осі.ІІном у Са
скаrунІ, жіночкА rурток nри Філі! УНО в Моктреалі оформІІООСІІ в са
мосr<Аку Враткю Оргаиі3вцію JІК ВідІІіп ОУК. В ЦЬОJ<у 1934 JЮЦі rо
ЛОІІVІО 8Же "...ocriJ1HOI'() НВШОІ'() Ві.цдІпу була А.нвствсІ,о ВіпКК. JІІІВ 
пркnожкпв ба."Т<І праці 110 Aoro JИІ:обудови, nрн<:.'1Навшк нових чne
KOJ<, і JІІІВ по с...rодкіwкіА день :оапиwкпас. нашою витивкою членною. 

ЗбІrомчвсудоВіддІ.ІІуuоАJІn.-иоаічпснккіаJКІІ<ВХ1935 
\1336,38 J'О./ІОІІ)'JІІІКИІІ f'oJo<i КОJІВЛW:ЬНОІ, KBW Віді\іп ДOCJII'U ЧИ НС 
к&АІІКщоrостуnWІаІСТКJІНоо:пІ А JКІ3DИТІС)'.ТоІUшнJІ rопоаабупв епро.а
жкім КОЛКОМ І ""РЦСМ Ві.цдІпу. Вона В><іпОІО руною ~ЛІ Гурто11, АаІІа· 
лв.-..:шічрефсраrіВ,)"'ІКЛВКВціОнвпьнкхn.нцІв,яелв"РІднуШко.пу" 
і Щ>Вд108І.JІВ ,Q.I\11 МУН. ПіJІ J'О./ІОВУІІ8НКВМ РоІКі Ko .... •W:W<OI каша ор
""\зацІАІІВкnІ .... накріnпа/ІрозроствпиJІ.ДбвАпкІЮ&ІІІ'ОТО8JІеІІіnро. 
то..опи тоІUwньоІ еоскретарки, О. ІшкоІЮІ, виразно сІtід~вn. ПJКІ цю ни· 
ПУ"УІІІ.8.nькість ВідІІіпу. (Саітпкнв Ві.цдІпу ~ 1935 р. >'В етор. 61). 

Коли кв дору~енкJІ ор,...иізвціАноІ рефереитури ЦеІ<Тр8JtІ ОУК 

в 1037 JИІці Рожа КоІІІ.Ло.с~кв виІквпв в подоJКІж по К.иад!, щоб ма за
коді ор,...кі•)'>Іатк нові жіночі від;ІL~и. го.поІЮю квwоrо ВідІІіпу обрано 

~"н":,;:.,~·~::н:аАкіоосьиу. В 1938 і 1939 роІ<ВХ ГО.ЛОІЮІО (іупв знову 

ЧвсиаіАиІІбупкмвбwіаор,...иі:...ціАиоrопогn•дУ.тв кe:JпornJІ· 
д,уJ.осВJІТи, жсртооснкостк ізjКІ3уміинв потрс(іи праціазаrа.nучпенок. 

ІІвокремевідкіченнJІзЦЬОrоперІо.:І)'д\JІП~иостн нвwоrо ВЩІІіпузасnу
rовроn.: ДОПОМО .... К8НадіЙСW<КМ )'КрвіНСhКНМІЮJІК&.ІІ КВ фронт\ а Є. 
ро:tІІдоnомоrаІ(JІю(іовіукраІнськІІ>І-нівквнв.цІйськоІврхіівЛои· 
дон). 

1940 року J'О./ІОВУІІІ.ЛВ М. Квпі>бв, 19-11- 1942- МвріJІ ЧаЙІІІОО:ькв. 
В 1343 JИІці шісn. міскцІа J'О./ІОІЮІО була Нfтух і аноа аж до чер.,.• 
1ІН4р<Жу-МарІ• ЧвАиіоос..,..,ккувІд.nнnкв JІОІІІКЦІІІІН4рокуи
СТ)'ПВЛ:> ЛJІмСр. В 1945 JКІЦІ иОІІВ J'O./IOIIR МінJІ/ІпІОн, вел• ВідІІіп 
при спікnраці В\рк З&rурах, 1946--1947 ЛІІмер, 1948 Іркнв ДІІчув, 
•від11Н9І<QкінЦІІІ953рокузиоауж<.'JrІ'веКивІповнвпос8JІТ1І~ 
cla Віпнк. В11бір rопови кв черrоаий 19~ рік с:трімуоо:JІ з труднОЩUtи, 
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t ', 't~'t!Іirt~'''11 1~ •. ,_, ' ,t ' '~ 
~V • .. "'"С" 

'' .• \ l ' .: ·• ---
СІІТІ'ІИИА. І!ДДІІ'ІУ OYJI J' MOIПl't.\111 З 1010 Р. 

З оіоа до n paoa 1·•* р.а' М. Ча.Іооlосо,.., А. llopn!ІUoo, А. 11-о, Ір. ~ П. 
r.оІа.,,., л. n . ...... , •·•* """' 1. з..,.""., м. чоhо, м. доа.о .... с. ц0.,.,.. , 
А. Іі.ооотс, М. 3уІоо•, 11. ІІо6м ... осооа1 І·ііо рцо N . Ч оатрооато, О. A ... r, А. 

fp••••••.C.roonoo, П. J:ooo~A. 

бо АнастаеІа БІлки була ІІер.,шко:>дж.,на мжко:>ю ""JIYI'OIO чмоаіц а ке 
б)'JІООІЮ'І КХПІ)ИЙКІІ'ТЯНО~ЦСі\ВідпОаід&JІ~НКЙобо&'830(>К.СJІТ)'&ці.::> 

apny..."a каJІІа І'ОJІО.а-осноwоnможк•щ• BiJuiny. Ірнка ДІІЧ)'ІІ, що 
:lro;J.НJIOCO Dn'\1 1ta сє6' ЦСЙ '1'0Wа.:\С.ККЙ TIII'I.JI JІОІІІІ>ІО .ц)'Же т•ЖКІІХ 
жоnтсакхобста.анк, аакнх ІЮНа3ІІ&ЙШJ1&СJІ а Цо.(І.ІІІу роцІ, В 19~\~'і році 
>НОву обрано І'ОJІО80>0ВімІлу МаріооЧаіІкІІОСJоІ<у. 

ВІА е.>юrо початку СІК>rо іск)'ІІІІІІRІІ "Жіво•кіі ВімІл Іх. OJn.пo 
Ьас&раб nри f'ypny УСГ ч. 3", а оnіМІІ "Bilu;i.n ОУК і>оСНІІ а",",.,. Б&· 
~араб у Molf1'J)('...,.i" ~ре ж .. ву уч&С"І» у ~""ості УСГ А УНО. В пе
ре~нІІому treplo;U І ІІіА ча.:: ІІіАІІн "&Аже кожноrо тижк• ІUІ~8У
..:т.с. тt&трІJІьні акетааи aмaтopcJ.JCoro гуртка, а акц """ккн ОУХ 
аиступакm.Іак&Маrоркн·арrкстккі,.корrанікторюо.8•асітв::о:пред• 
СТ'ІLІК'ньнапсрtрвах:sаUІ,ІІ,ІІаі.дб~ро;.ІrрааккдароАких'ІІІек· 
..... нрtЧеІІ,&к&НІUІІ80К,К><nІUfЧІІкіачкн&віТЬт&КІ\Хцро:s&і'ІНІІХТОр
ті&, а 800 це на тt, щоб мхі;J, внwатн иа "БоііоаІІІІ Фонд" чи JІ& дono
>IOry Діта)І ]IIJIO&*J< ІІОЛJІГПНХ I'Cpof&, 'ІИ 118 ПОЛіТН'ІІІІІХ &'JI3Hi&, ІІОСІІ· 
ни.~ Ін...,.Jдіа, 'IN на ро3(Іумау nреси, ак "ІІовніІ liJлJІX", "УкраІнське 
Сло.о" а Парижі, "Жіноча Допа" іі інші. 

ДовІАнкІ а nерщІроки ві/\нn ЧJІСкські сходнnна\дбу.._"нСJІ КОЖ· 
ногuтнжна. ЗдаnсК& ііІШІн ЧJІСНКІІ, дуже '!&СТО ІІішІ<Н, ІІО.:t<>"івки иа 
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схщикк \,ак розкuус 'UІекка J'рккеu.-Ч:&бак, lш.пи піІШ<А кате, щоб 
:мо"щаднтн rрошІ,акJ капи(\вида~ІІ иатро.кмй, боці центнмапв с.,ю 

ці..1ь. цlль ро3буд<>ви н~ особистого, ane :мrапьиого украІи~••>«>ГО 11обра. 
По;u.вуrім& бупа noc.,.... оцих 'tJІеиои. 11кl 11. ~всі деnресіІ\ глибоко! 
еиоиокі~иоІ криз11 відк:оІLІtvrи ообі всього лиwІІЬОГО, щоб да.,..ти ще
Д)ІОНа каціональні цlлі. Вони зукlлu ВНІІІLІ1.,.,, на кожному кроці ак
nшку любов :ю ,!ІІІ.JІСКОІ УкраікІІ 1'1 віддаваmса """ціпо орrакізLціІі
иііІпраці. 

З ІІро-rокмів в~~;~ко. "" ка кожких с:ходкнu aиrw~owy.."и 
'UІСККІІ вмховкі рtфо::ра?и, •~Q.JIHCJI 3 мих. ІІК І~н мідаки иашоu: 

ІІ('ІІkІШХ ді11чок, ~нn.ли статті s украІнськоі націонuістичиоJ npecu 
Й8СІІИJІ,ІІскусіtиадннки.Вонн6улнщстакіколодеиькІтоді, кол.к:и.
ІСЛІІД&JІИ с.,ю орrаиіЗІІцlю! Баксакм иаук:м й пІзканн,. анІІ.вІІJШи 

ВJІJІхулск.UІІХрідноІмови.ІІківtлаІрннаМш<&лОвнч·д..~ун. і алек
ц\ІІ.: lctopll УкраІни тa[i\co,noril украінського вкзаольиого руху. 

Зсакостійнкхка.цlокапьикхсв.оrт,що!хu&ІІm)в~аОрrакі:м
ц\JО =асникн силвкн, -.".еба .;дзна~Іrrн иожнорі~кі иокцерm а ~~ 
пвr,юнкн ОУК Ольги Ео!сараб. По аііІкі ці ака.дсм'І перет.,ралис• 
ІІ.СІІ.'ІТаІІ 'IOCn. rероіНІ>. Д(! ПОр)'~ ПІІ.ТроНІШ ЗN.,Ц)'Ю"n.СІІ Віра &абенко, 
ОлеІіІІ. Теліrа І нЮІка Інwкх відомих і невІломих жінок, що зrнк)'лІІ 
11. pu31"8.pi боротьби :м аолю Украіни. Впаштовано танож "Св.nа ).{11.-re
pi"", щобпри тіА н•rоді підкресm•n• важливІсn,. аиховкоі ропі украІн
ськоТма...,ріАжінкн83ІІГ&JІі.Зlншкхсв.-тмідзr-а;:;атнтакожс".,.. 
в ~сеть Лесі УкраІнкн, ОлЬГІ< КобнланськоІ іі інших украІкських пи
сь><енющь. Крім -roro. наш Ніціл ра:юм з усіма &ратнікн Орnні:sаціІІ· 
КН брав :МІІ.Ж;ІІІ ІКТІІІІНУ )'~&cn,. )' 8ІІ&UІ1"}'11&Мкі всіх Мац\Ок&лько-Д(!р
Ж&НННХ СІJІТ, ІІІІНОМ)'ЮЧИ f.ІІJІ(иіетр&ТІІВИ\ фумкЦІl ВПОРІІДЧМЦЬ, І<ІІСІІ· 

рок.вІдпору'ІИкць:ювІд3На•окіт.д. 
Ві,ц е&>ІОІ"О ПО'ІІІТКУ !сну<: прІІ УНО "'І'ідка Школа"', ІІМОЮ щиро 

OJllicyiO'П.CJI ЧЛСИКІІ QYK, 8/ІІІ.ШТОВ)'ЮТІ. ДЛR дітей ~вАні приЙНІІ"ІТІІ, 

ІІЛІШК)', а на ~IKKOJI&JІ щедро Тх обдаров)'ЮІ'Ь. МаЙже аІ!UКДК ІІЧІІТСЛІG
JОТЬ)'"'РІдиі/ІШколі"'наwі'tJІСНнн.амколисьРОЖІІ КоІІ&ІІW:Lна,аао
станніхромах учила Т&.ІІ фахова скла Стефа 3апрчук, -.еж наша член
ка. і Сrепані11 380нок, довrолі~к• наша секрет&J:на. Останніми рокакн 

~~~~ ~:rт:.::РідноІ Школи"' при УНО персбраа ка себе "'Eo!"tlold. 

Р!к-рІчиоuш ВJмlл uanrroayccninЬ>ty Рі3дциуВечерю І спілІо
не (;ц•ене на Великдень ІІЛІІ всіх членіІІ Братніх ОрrанІзацlй І rро
кадськостн. щоб у спіІІьнnму гурті nереживати рідну •nоосферу нашц 
~удов:их рі3ДІІJІННІІ j ІІІtЛИКОДНіх тpR.'I.HUiil. 3ако>Ч)'ІО'ІН р)'ІС&ВН npiU"OТO ... 
ЛІІJОТL членик <U так часто внскію .. кlrолубЩ А вареники, 6о 3ААJОТЬ 
ообіспра8у,що"""такнsІмІІJ>еЗибудедо:хІд,ацейдокІ,ц-uеrріw. 
ЩО йде на СПра8у ВИ380ЛСИНІІ ПОМСВ()JІеНОІ Украіни, або ДІІІІ жертоа 
ІІІtJаольноІборотьбк-ін~~&~~ідівумраІмськнхарміА.Втакоr-ороАаім
nреза:х велику ро.пю вІлоІl>К rосподнна. Такою Цц кlлькnх рокі• 
без~>ерернвносаиас'ІJІенкаВіраЗаrурак. Небуnоніодногоnпвдку, 
щобоонавlдковилас.вІдсооІхобов'nків. 

3 РіЗАІОК ПОІІ"ІІМИі КОЛІІДЮf іі щед,р(акк. Наш( "-"еІ!КК р[к-рі~МО 
ко•11дую-n, спільно з ч.лекакн УНО ка каціональні ц\JIJ, • Цц /!Скіль
кох років щедр)'ІОТЬ н• "ЖінО'ІнА СвІт" і '"УнраІнськкА Золотий 
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Хр..ст". В •и• велиКОІ"О nосту nишуn nисаиІUІ, 3&Т])ІUІУ'Оq• .. ІЮІО 
ЦІО'І)'ДОІІутр&Д~ціІО,JІІ<ОІП031.8иду81111ІІІОЖ)"n.И&ІІУСіИ&~Саіту. 
Kplu цооrо, АкдрІІ-.:""'1 .счорі t пущсинJІ, чнелеккІ •айкі nркАнпта 
11 h"<'nодІаанки s рЬв...: иаrо;~ не пише урЬномакіткюва.пк діІUІьність 
І ffгapкCJoJ<e ЖІrtтІІ иaworo SWФ>y, ;>.аІОЧН куп~Т)"J>КУ po;sвary outeи• 
ІСІІ.ІІ, &Jit Й ІІрИИОСІІJІИ D08&Н<Иі !'j)OPІ011J S(іірИм на ро:обу,'\Оау нашоТО 
орІ'ІU<ЬаціііиоrожwттJІІКанадііінадоnомоrу8kUОJІьиutборо!'о.бІ
аб);тиооrорі,цноrокраю. 

ВІ,ддіп ОУК )' Моитреапі браа і (~<,ре оако>К дуже &КТ\t8КУ )"tаСТЬ 
у КраІіовнх КонфІ'р<!мціІІх і Провінційних З'із.:Іах: &раткіх ОрганіацііІ 
та в рЬккх ко'"""'"'"· JІК конт«ти "Новоrо lllлuy'', ''Жі11очоrо С»і
t)"',Іиаrод.н купІ!ОJ!і "УираІмсьмих НацІокмьн~х До.wІв" чк з нагоди 
юв!леІіІІкх конфІ'рснцlІі, В nерш"~ ро><а~~ аііінн 'ІJІенка Нуса Крnськів 
(Іупа,цслегаткою ка 31з.r~ доТоро~m>, де вона rідном.рсnреsектува.па 
каш Biдllln 13A(>(Iyn• місце коропеви в ко,...,.".І н• організ.аціАнІ цілІ 
УНО. В 1931\ роцІ Рожа Ковапо.єька J"'nре:оснтувап• Відціп ка Kpd:o
aiA КонфІ'ренцІІ • С.скатунІ, в 1938 році- АнвсnсЬ БІлки ка Кра
Аовій КонфІ'ренціf а ТЬрокТ'О, в 1945 роцІ- ЛJІмер ма КрайовІІі Кок
фІ'ренціІ• ВіннІпсrу, в ІркнаДачун брала участь у 1952 році • XIV 
Кро.АоаіА КонфеІ"'"ціІ УНО і Ера111іх Органі3&цііІ, ЮвІпеІікіА дп11 
УНО, що тоді саме CMn<)'aano двадцІІТКnітта " д.нІІ своrо :...існr-н""· 
Вuо.окужеакомуроцJ,.аПроаІнцlАкомуЗ'і:І;~ІаТороІП'Обрапаучасть 

ІІДДІ/1 ОУК У NOнтtEAm З lfSI rOKY 
Змпт, ..Поо .. npu-. nop..,.ol; роД' N. k•l• , N. Чо•••· С. Nоцоо-. N. ЧооІ:· 
аІосо ... ,А.ІІ.оо,., І.д.-.т•,С.Зоомо,.,І. 3оtтроо.Дртndі род> м.с.о"""., С. 
f омn.,.., А. Koou•c•08, П. Пооn.,о, П. Хомі*, М, Доіоо ... А. ІІnоотс. П. о,... 
xlonoa. А. Kop8lw ... А. Ч орооо. ТретіІІі рц' П. По•кwоо, О. 11.,..6._ А. r ,... 
• ••...., С. Сорtкм, М. СтрІоо~·~·~~~=.'...С. n.,.. • ., м. с.о--..-. ІІоо.е, 
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:Jo ~~ом..,... ... ""'"" •• npo.••• Ст. Coo'J"I'a. то~ооо U.J". 1p••• llo-of•, ~•~ 
wо,..аоооІІ.Адійу, Мор!.Чdоіоео .. ,r-оооооІІ.АдійуооооІооЬомтІН"ІІ . 

.'olapJo ЧаіІкі.,ька, а 1953 ро11у ка К]І&ЙОJІІіІ КокферекцJІ а Тороито :!а• 

...-упап• нащ Від;І.іл 0Л(к& Ве<:о.поеська 

Від nо~атиу іскуІІІКНJІ нашоrо Вімілу від!JуІІІІО"fhС• nи ,,..ні бо.· 
мрі>\контес:ти,,.ккхме1"010G3доіJУІЦІНІІиrрошсіІнарізкімісцсвіІкр&· 
іІоЕі украІкс~кі ці.JІі. В кон~ті ""Но801"(1 UlnJІxy'" 1935 року !Jp&JІJІ y~•cn. 
Марус" Маркуш. а 1950 - МаріJІ Вакіт. а в 1953 році - Onьra к.л".. 
бо.. J:окrестантною '"Жіко~оrо Сві-rу" в 19~2 роцJ !Jyna Акна r~кrало. 
аІІтаІ\ОмусамомуІІоктееrінаl~ріІІМаріяВанітОСІІпtУ.пачеnоер
техісцс. 

Нс110ЖКJІ>ІС3rадатІІта><ожnровідвІдкнквМо~а.лІтанкжвИ3-
начикх rостеіІз Свропн. JІК ~""p&Jia КanycrJІкcLI\01"(1 в бере3ні 1936 
ро~ у. Омеn,.на С..ника.Гркбі.,ь~rоrо 111937 році. ••шА удскоруа• на. 
ШІ<Х 'IJieHOJ< від:!иаками м І,. .ціІІJІьність у користь УВО. І ПОJІІ<Оаннка 
Роwаиа СушІ<о в 1938 роцJ. На ЖLІІЬ протокоnи м 1937-19-10 роки ~ : ~".::'= :~ ~~~~ ~:,:.чнішн>< да.т і o:mcia зустрІчсіІ з а~г.~начнн· 

Окремою сторІнкоюдімьностн ІІ&ШОІ"(І ШМ!лу по заJ<іиченні остаи· 
иьоІвііІt<іІЄмаrер!JІnьнадоnомоrа.украТнсІ.кимскнтапьЦJІму3ахІдк\А 
E:npo-.nl. На -.у ці.JІь ІІереведеио Р"д rрошовнх збірок і вислано та11ож 
ду>'ІебаrатоnаІІукиіаз,.арчамн іІоДІІrамн. Неза!Jувнаш ВіддІ.JІ іткх 
усІ" наших бра.ті11, що 3 рі.:ІнІІ>< орн~нн не моrnн ncprC<"nнnІca І апк· 
ШІU'.ИСJІ а Німеччині. ДпJІ ин,. чJІС•до-часу ІІнеиnакm.сJІ паиуикк, а 
а nurюзумІнні з місцеанк Відділом ФДУК наш Нідділ пере(іраа nocriil· 
ю>АпатроиатнадукраІнською ШІ<<>JІою в Бі.JІсфеnь.:tІІвід червиJІ19$1 
ро;;у nocкnaG Ііі perynJІpнo 11ожноrо міСІІЦJІ rрошову доnомогу. Крім 

-юr...,д~иі.JІьканаши><чnсмокпсребралпt<а~ІнnиІідуальк\патро-

ив1к кад онре><нми PQJІНИtu"' :sалншенціІІ, ."силаючІІ Ім. npa8;1a не
nсрі<'ІІН•tко.алсnостІіІно. неаеnикІ гроwооdсуми 

Тре(іатеж СИ83811І дскі.JІькасnІв І про нвшу сnіаttрацюзІишн><І< 
уиг«Інс~кІІми жіночими орrанІзацІJІмн Мои~у. Нксnідам ТІD[ "... 
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хоАіибупоепU.ьне смтнуа.нкк n•м'ІІТК Ольrн В....:•рАб. що аідбулос:к 
в Ні52 роцІ 3 у~астю нашого Від:!ілу, ТовариСТВ~~ ім. Лесі Укро.Іккн пр11 
''ПІ'ОІ:ІІіrі", "Доньок Укро.ікн" l Пл.сту . Також маWfу!ІАкм• епІльккх 
:tІ\орtВ~.ІUІ.:18.МУХВІrИІІД(>ПОВlJ\іПроучасtЬУИР'ОfНСЬКоfАСJІеr'аціІИМJЖ
І!Вро;ІКЬО>ІУ Конrресі "СІІіТОІЮІ'О Сою3у ~ІаТ<:]!іИ" у 13рОО<>:ЄЛІ В Ee,m.""I 

В1!154 роцІ ек.-то•нувкадемію3 нкmдн 70--пітrІІ укрАІиськоm жі
но•tоrору><уІUІІnrrуІІІ.Лквсібе:JкнАнІІТКуукраІксьиіжіноqJорN.кім.

ціТ Моитреалу І ЛІШІ". Прн ці/І: квm.:~і слU. пі:Іиреслкm, що ініціпор
кою І !'WIOKHOIO орІ'"ІМІзаториою тісІ аквдеwіІ бупв наша. 'LІІtкк& Опема. 
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3LІL1H"K, рефо!рентк• ЗВ'ІІ:u<ів у СФУЖО. В ~цткуІІІ.НІ:JІХ )'3JUIB уча..-п. 
секь'tоока украік~ькоm жіночоm руху І rnnoвa СФУЖО. КОlІ~шн" ее
~а.rорка Оn~на КнсіlІе..,ьк•. (С8ітnина 11а crop. 173). 

Ос>.такуголовнІІ><рнсІІХnредстаWІ1ІСТЬС"ді"nьністькаwоmВJд
дІлу від початкудосьоrодні. Буn•110н• в~~""""" рокІU<дужежвава 
іі ІL<.дна, в інших м~11wе, ВJІе ... nаси nостійно і 6е3 наіімениюІ 11ерервн 
Наш Ві11діlІ не нLЛежав до т11х орІ'Внізацііі, що гучно.бучно nочн""' 
СІІОіО.Jd.ІІJІЬ>tістh,ВОПісlІ.ІІЗ&СИПlІІІ'ЙkНу<:JІНШеІІ•nа<rері. Чорна, дріб
КВ, sne нІІполеrnнва іі НІП1ІНВІІJІВ nрац>~ ножночаеин~ Управ, ин і всlх 
бе!ІюнАнІm<уІІ><nІНИНХЧМІІОК,-МіЖ ІІКІІМНМІІСМОffЖДІІОХ 'IJieHOH 
пepworn "Дівочоm J'ypn<a" в ВіиІІІІІеrу, ІJ)ш•у Дичуи і Наталію Ко

б~и~ннсьну- ЦС><аркантна р"саиашоіді"nьшх'!и, Своmчасу 11-.n 
Вlllдln nОІІJІr.дІІІ ае;щні надtї на доnдив свіжих c11n.S ІІ•АноІ<іwкх по. 

сел~.tців, ue наді! ці "''""'""'"• не зовсі>І ощІВадані. НебаІ'ВТО 11080-
прІІбу.nи>< жінок мнnос11 в наш ВіміlІ до цього ••асу, nрме споІ\іва

С>Іn- Х, ЩО IIOKIL ЩС ПОПОВН1ІТЬ ІІ&Ші Р"дІІ Й I!O<:Kli"Tb нашу П~к. 

Відділ D!:IK в Dwaвi 
Не8Сnвкемісrо Owaaa в щювікцііОІ!таріо, всьоm nів rоднни і>ІІИ 

ааМуоомвідТороиrо,хочІ!ебвІ'Вrомалоуираіисмwfnоо;vtосm,про

..., .,.ОІfадСЬИе ЖИТТІ! :s&.Ч&JIOC11 ТІ.М ДОІЮJІі JІВІІО і j)OOf'OptВJІOC>I ДО<:ИТЬ 

добре. Ще заин nOC'ТI.Jia там ФІnіи УНО, иац!оиадьио.думаючІ украінці 
ryp-ryвanиcx в Тоеарщ:тві "Просвіта" і rуд11 -rеж нал~жал11 жінки. По. 
тім заснуqлас.ІІ ФіlІіи УНО " 1934 році, жінк11 стал11 в ІІіА ЧJІеuкамu 
І п~ац"-'вал" ІІаріІІІІі • чоповіками иа 8Сіх ,ціnяннах орrанізацІііноІ 
ік;·J<>-турноІ.Jd.ІІJІьносm. 

Такбу.ІІООДІІН ріІ<,ПіСJІІІ ЧОf'О ЖІИОЦТІІОріШИJІОПіТІd З& П!)ІІІІJІr.дОМ 
інших місцевоетсі\ і закnВСТІІ в «:бе окреме жіноче Товариство. Іиі

ціnиву до...,..., nana поиіАиа АІІастасі" Іl!естовсьиа, &еJІІІИ.О. уираІи

сьнапач-іотиаАодна3КtАбіlІ"ш/ІІХJІЬИих ЧJІСиом.Сn;.авупІ.о;mтовнn• 
орr~Ні3111'0рка ОУК, СrеnаІІіХ С..чук, що в 1931 J)OI!i віда\.о;8JІВ ЧJІСН· 
"...._. УНО в Ошаві n ІІВ "'-'чірку в с110ТА ІІромові виазvваnа на потребу 
жі11очоІ орrаІІізаціі та заохочуваnа 311сиуватІІ в Ошааі Відціп ОУК. 
Скнаиіи Савчук l нізиіше часто відвідувала ВідціlІ ОУК в OtwІ.I<i при 
рІзяих H&rOJVІ><, а мвАбіnьше 3 оtаІ'Ц;І,ІІ СІІJІТ у честь патрокии ОУК -
Оль,."Басараб - '!аІІ честьіншІІхвизІ!&ЧІІІІхукраіиеьии><жІиои.На 
деІІьНісічн,.1935роиускnнкаІІоСІ<:иовІІі3аrальІІіЗборнВілдІn:у"Ор
,..ніuціі УкраІиои КанадІІ 1><. Ольnt Баса1ІВб". Зборамн проводиnа 
АнастасіІІ Шестовська, еекретарюваnа Кароnіна Черееата. ВnІІСВJІО. 

e>~•O::dдiJIIJtiUIТЬ'<JICIIOM: 

s ...... оВ..рооро 
8оро6ощ.Софіо 
І'ро~кк• Моріо 

"' 

З•~·на.u Мор10 

~::::.єО:.:~ 



Муоо Нотаоао ФуРІ<о Оооко Шостооа.оа Ак..:тасLо 
ПотркшкоТ .. ооо Чоро.аа.оК.роо>•о ШОО"ТоОСWLо·fорморН 
Собот Ак~ Юро.••• Акко Шоо•роо у...._, 
Туf*<>ооАмос.осіо ЮІ<Ткм•р Амооо. 

З-по»~іж cdle обр&пи 80НІІ ""PUIY Уn)Жау Вi.:Wny ОУК 8 Ошuі 
• ~•"..,ці: 

Го.о<> .. -АмостаоLІ ШОС"Тооа.оо 
Зостуnооцоfооооо- 1\ороо>моЧоремто 

с._."", - о-·• ло•••• 
ФІооосо .. Сооротороа- Мохоаооко Мо.,Армо 
Соорбмм•••- Амоо Юроо ..... 
0рІ"акі>ат<>роо - Анооо Ю"••Ч• І Нотро ш.....,...,.. .. 

1\омтро.о>моКомісіо 
Акоотосіо Со6от- Моріо ГреАмон. 

Жімнн 3 ВІДJІіпу ОУК вже wалн досвід в орrакі:s.о.цііІиНІ роботі. nJ*· 
ЦІОЮ~Н >Інмулммн ронаwн w ""Просвіті", а nотім у Ф!Jrff УНО. то ж IU! 

r&JІОШН ~асу а:~~~пне" "'діло і ще тоrо cuooro року &ІІаштуUJІLt ~~~··..." 
niдnpиcwcn, з тоrо Т))ІІ ~•А мі ве~орі, два. нокщртн. o;u<~ пущекІUІ, ОДІІН 
nіюrін, С&ІtТ(І~ІLІ вечорІ • ~ccn. Ол""' Басараб І ВІри Б.а!ІС'кно. 

Зара3 ка друrнА рІк BWin ОУК екріпкон:ІІ дуже д;,.m.нооо '111~Н· 
ною, Анною Лахман з родмни Череuтюс. що до!Іrі рони дуже аКТІІвно 
npa.t.ІDUJІ& а Від~UпІ ка вс:Іх д!Jurш<u І з'єдк&JЦ ообі :s.o.ran~нy niOбoJL 
Іn.:ошану.оео6Іtн80с8ОІwпіІ<JІуванІUІХх80ри>ru. 

УПр&МВ"f'ОМуJ)ОцідіІІП&ВСІUІаді: 

fooooo-AкuoiOxno...,yo 
Зостуnмнцоf<>ооом-АностосіоШ.."..,оа.оо 

С .. ротороо-АммоІl'"мом 
ФІм..,...,..Сооротороо-СофІоkробоц• 
Соор6ко••о-АмноЮрооом• 

1\оотрооомоІ\омісіо 
Амостос!о Собот-ІІорооро Б,...,..,_ А. Моrоооошом 

Чм~опІдпрtк>~<:"t1LутомуроціпідuССJІ<><:аАО~ 
Дп.о nlnworo nepern>~J~y noJІUNo поииж~е одккм т11rом СКП&JІ. усіх 

.tІ&/ІWІІИХ Ynpaa В\ддІпу ОУК • ОшІІІі аж по німець Юа!JrеАІЮrо Рону 
tм..-.. ''""'~ІІІ 
1"1 рі.о , Ф>м. -рот•р ... - Моріо fyoooo~ 

~~~о:...-~~:::.:~: Ш-.а.•о ~:::=:::: ~м~,'і.=: .. Мм· 
Соороторао-А••• Ло•мом ' '"""""" Мом.орко, Аммо Стu"""" 
•;о.е<оороторо•-kрооро&...,..., lflfpl"' 
С"оор6•••оо- Софlо ~ r.,.000 - Маріо fy••••~ 
ІІо>ІТроJІОКО 1\омісіо МорІо ry ....... , Зо=уnкJLцО - А .. отосі. т.,... 
АммоІОр.,.ом•.ІІороо!коЧореоо .. •І Соаротороо-АккоС.u..мо• 

""''"' fомооо-Ам..:тос!оШОС"Т"Оосооо 
Зоот.І"Сооом-Вороаре&о ..... оо 
Сооротороо-Аомо Ло•мок 

fil.")Col'·'" .. lll:uloy>IIUip.oa<ТOp 

Фік. """ponpoo - Моріо !Pd••• 
Соор6-•оо-АмкоЮрuОІ• 
І'lо>nроо>каІІоміс'" Моріо }о.,к.,.оо, 
Акоотосі•Собот,АмноЛохwом 

llfOp\01 

fооооо-АмоаоЮ><Т">L"Ч• 
Сооротороо-АностосіоШест<>осооо 

'" 



Фіи. сооретороо- Моріоі"рdкмо 
с ... ~б••••о-АкиоЮрооом• 
ІІ.октрооокоІ'іомісіо-АкоотосіоС.б.от, 
МоріоЗооІка.оо 

~::~.~~~А . ..,...,,. ш~ ... 
Зос-т.то.ооu-АкоотосіоТуроцооо 
Соороторо.о- АимоІ!оо"'" 
Фок. е<ооротороо -Маріо Гро.І.ммо 
СІ<Ірбмк•••-АкноЮр,..он• 
1\октрооомоІІ.омоо,..АмостосіоС.б.от, 
Моріо Зооінсuа. Маріо Суооом•. 

lfllploo 

Гооооо- Моріо 'Іорео••• 
З•с-т.юооон-Анос-тосіоТуро"'""' 
Сооропроо-АкноІ!оо .. ои 
Фік,".•рот•р•о-Ам.."._Ш...."о:ооо 
Соорб.он••о-АкноЮрооон• 
І\онтроо.."оІ\о"6ісі" Моріо Суооом•, 
АмноЮрооон• 

І І<ІрІо о 

Гооооо-Ан..".осіо ШООС"Іооа.оо 
Зосt.r-оооом-АнктосіоТурец.."о 
Сооротороо- Акко nоо .. ок 
Фіи. Сооротороо- Софіо lko~• 
Соорбнн••о-АкноЮрооом• 
ЧоокооУnроом-НотоооМуоо 

~~·~:::;•• І'іомоооо. АкОсtосіо Собот, 

lfooplo o 
Гооооо-Акоаос01Т"_..оо 
Зоо~ . .-ооо.., -Моріо Гроікно 
С.оротороо-АнноІ!оомок 
Фін. Сооротороо і Соорбнк•оо 
-Софіо Іkоробещ. 
1'іок•роооко ІІ.о .. Ісіо• Аностасіо Шо. 

СТО""'-•0, Ано.сtосіо Соб.от 

ІОО, ріо о 

r~oooo- ""'""' .. ;' ш...."...,, 
Зост. ,..,,..,.-Оо ... Фурмо 
Сооротороо- Аноо І!ооwон 
Фон. е<оороторО& і соорбнн••• 
- Моріо fpdн•• 
'ІоонооУореон-Моріо'Іуnоо 
І'іоктроІtОноІІомісіо Ан.."-ооіоСоб.от, 
СофіоІkоробоцо. 

, ,..рІ.о , 

Гоооао-АкоаосіоШ"""'""""' 
Зоа . .-оооц -Моріо 'Іупu 
Сооротороо-СофіоІkоробочо 
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~ін. е<ооротороо і с ... рбн•••о 
-Моріо І'роінмо 
ЧоомооУnро.он-АкноІ!оомон 

Про~::::;, ~ОА~~~,;- Ан..".осІо 
Ііоктроооно І'іомісіо. Моріо 'Іорооото, 

АностасіоСоб.от,ІІоторнмоКро"u• 

lttlpioo 
Тооооо -Ам.."-о~іо ш..."."..,ооо 

Зост . .-оооом- Mopjo 'ІУ""" 
С.оротор•о- ...... n . .... ~ 
Фік. со•ротороо і соорбкм•о 
-Моріоі"рdнмо 

=~·7·:~:: ~:~ .. ~. Анаосіо Шо 
~::~;;:•с:.;:~і<'•· Маріо Чореощ 

;::0:~ Аностоос" Ш"""'""'-"' 
]остуnммцо r-оооон-МоріоЧупоо 

Сооротороо-АкмоЛоомон 
4·.мом.,...о<:<о•ротор ... Іс•орбн .. оо 
- Моріо ГраІІкмо 
'іоокоа Уnро-он-Моріо 'Іороито 
npoacт••••ui ас 1\УІІ.- Амо.сtо0;, 
ш.".о..,.••ІИ .. оооfомто 
1\"омтрооомоІ\омооі•·ИотоооИмшт•. 
hноаосі•Туроц• ... 

ltttpl.o.o 
Jcaooo-Иoтoaofoot1'o 
З•ст. r-cooosн -АмосtосіоТуреЦІооо 
Со•ротороо-МорІо'І•І"'оо•• 

~:·~:::: ;;-:.::•роо і соорбкн•оо 
'ІоомооУ"роом- Моріо 'lynoo 
Допмсуоо .. оаоnрос:м-А І!охмок 

~~~:·;;:;:о ІІУІІ- А••• л ...... 
ІІсм•ро•••• І'іомісіо- Ліно 5оwуцооо, 
Моріо :Jоаіка.ао 

~::оо,:•.:_н .. ,., rокто 
Зоот ....... оом-АмостоосіоТуроц• ... 
Сооротороо-Моріо'Іо-••• 

~·и.'::':*'~:,:,' •••f>б• ...... 
"•••••Уnроам-М•ріо'Іупоо 
[Іоnмсуоо .. оао>nрос:н-А.ІІ•""" 

~:;::;•;;;;: ас І'іУІ'і- А ""'"'"• 



О Р'rднІЗдЦІЯ Ук:r-дrноrс К.д.нА,..,І\ 

"Н pjo, 
fooooo -Маріо fраІІкка 
З•ст. "'"оон- Oo•n~ Торец .. о 
Сок~орко-АкооЛоа,.." 

Ф,к.е<>•J)о>'орко-ІІікоіошуц•n 
С••рб•к•ко-Акосто<:іо Пкокn•• 
І'іонтроооно l'io""'k Нотооо Н"""'"• 
Маріо 'Іорооото 
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19Si plot 

Тооооо-Моріо Грdммо 

Зост. """""'"-Оо>'& f<>!*<• ... 
Соороо .. роо- Аи~о Пох""" 
<::;м..,сооос.ориор ... іСІІор6кк••• 
-ІtоТ<ІJ"ІМ&Іоооко 
І'іоктрооооо 1\-Ісіо- Піоо &оwуцооо, 
ІІк&Сtос!оТуІ*<•""' 

lfSJploo 

Го..,мАк&СtосіоТуроо,..оо 
Зктуnмкцо е<оооок-Морі.о І'роtкмо 
Co•J>O"'•P••-1\opeoioo Чорооото 
Фік.соориороо-Піоо&о .... у,..оо 
С>оор6кк'<оо-Акко Юрооок• 
1\омтроnкоІ'іомісіо- Иотuо fowro, 
І'іоторккоІоое>оо. 

lt$-Opl>ot 

fооооо-МоріоЧупоо,ооодпіорі""' 
І'іоторкко&одкоР"'У• 
Зост.,."ооок-МноІ..,коМоодрко 

Сомриормо-МоріоСореоо 
Фок. сеоротороо-І'іоторкко Інеко 

с ... р6км•ко-АккоЮрооок• 
Чо.,.моУnроок-МорІо I'J><.'••• 
~ід-оі.оуоо .. моооорио-Акое<осІо Ту· 
~ ....... 
Г<ос~~о...,ко- МаріоДиріо 

~.."7~~~~:::1.,::.1\УІ\- Нотцо Нкw 
/'Іомтроnк.оІ'іо>Іісіо, Акостосіо Пкок· 

'-'"· Моріо 3ооіка. .. 

I ~SS plo t 
ГоооооМмхоІомко МоКJІрко 
3&Сt.",ооок-Моріо3ооімсооо 
СО•J>О"'&роо-МоріоГроІкоо 
Фік.сомротороо-1\nорико Іооско 
Соор6кк••о-ОоокоШОС"ТоОС>оо 
'І'"'оооУпроок-І'і.5о•••Р"У" 
В•••Lоум•мохоормх-А.Туроцооо 
fоаюдкмі-АкостосіоТуроцооо 
і АикоЮрм...-.-

~."f'н":~:.:::~.-:.:УІ'і - н .... , r .... 
І'іо,.,.роо••• 1\омІсІо, АиостосІо 111rок· 
nоо,Ното.иоНкW1'о. 

Не 'Іі.п""к в сnІл~ккх ;~іох is УНО l Epo:nrixк Орrакікцікми , 
IOJIC А там,деВідц!лОУК в11Сt"уnов сахоо:тіАио, ху<:ів вік оаD<ДІІ хаrи 
наоцl сnІльні nотреби цІлО<:t"И ОрrамІоаціІ. Вс:одоnомоІ'"ІІ 8\ДДlлу СУК 
ne;~.e ч11 Фі.п:U. УНО та:< скоро np11AWJІa б до сюсl" м•скоІ дnмlаки. Пр11 
ІІСі/І~ірковіАакціІнабудовудоwІвки,nркПбуду&ииі,,nот!Jспри 
СІІJМ'UЧНОІ<увіднрктrі.n<>еІUІЧСНН[Пра!ІОрівіС"._"СнКJ ХОрn'ед>І<у
СНро:!Ь ВНДКОСJІіди JoCC)ТIIICHHoJI (\е~КОрІІСКоІ nраці ВІдді.п:у 0УК В Ошuо/, 

ВіддІл ОУКзаАмаІІСв...,ж nркАКАТПІМКА/111 BK3U&'<KIIX rостеІ.,що 
ві,дІІідуN.JІн Ошаау. чи m s Канади, вк opraнiзampu СУК PDJІC& Кn
ІІІОJІьська'). а nnтix інші аидаткі дів'Іі УНО. ОУК І друrмх Братміх Opra· 
нJзаціА, чнmsСвроnн , ви '<JІСнн Проао.:І,У УнраІнськкх Haцioв.t.Jiicri:8, 
щоnркіжд>І<али 110Каиадк nсрс:ц RіАкоюі nоаіАкі. 

Нв :ЦОІІОМОІ"ОВу діІLІІЬНі<:ТЬ ВіддІлу 0УК В Ошавl СІ<JІада./ІИСО по
ЖСj<tВкА~іркинауираІксьикхікN.JІідіВ,ІІОJІітtІЧНІІХВ'азкі.в,анз80JІ,._ 
ну боротt.(іу ОУН, Карnатську УкраІну, "УкраІнськиА ЗолоткА Xpter'', 
"К$нц1АсьнІІА Чср110кнА Хрест", украікських аооків у накадіАсwdt. 
арміrмморсwтвнаукраІксьиІІхск'"""ьцівуС.ропІ. 

В 1938 році nри rІО>ІОЧі ~JІ.t.кіІ Сuчук :юрrак\зІ:Івано при ВімІлІ 
СУК в Ошаві Вlмlп"УираІнськоrо Чсрвокоrо Хреста", ку,1,и к~Ж&JІО 
баг.:.mжікок,щомраІІДі меІJуп ., чпенкамиОУК,..,.ест.о.ВИJІксодокеІ 

"Р'""""ьио. Копи nЬкіше noiC.I.3LIIoco. що ке можна вжи•тк фlрми 
"УкраІнсЬJ<оrоЧер80коrоХреста" Ітреб8.бупо nepc.UН..... АоrоВі.ці.п:: 
ІІідінwuJОНОJІІОІОВКо;J.ІІузІd.п:окои nраціОУК,баrаm3тm<ПрКПUІ,._ 
ОШ\ІЬ3&ПІІС&JІКСОВЧJІЄККК0УК. 

В оста.нкіх JКЖа::< BWdn ОУК • Ошuі чu-ro відаідувап& орrвкіза
ціАна референтна Цctnpanьнot Уnравк СУК. Onw-a зa.nu.. 

~>КН>ІІі.>>і"'""'g••nvніцsо"...нU.ІоркнІІ.V ... ....,р.52. 
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Піzn"РКМК.О. Щці.JІу ОУК в ОwваІ украJнсІ>J<іА н.щіонІІJІьЮА npe<:l 
"""""ІІJІ&св в тому, що Ві.uІл наііІІЄрwе свмнА nередnлатив І nepeд-
11JI'I'If" д.nІ такІ чвеоnж:и вк давхіше "Жікма Долв", а """~Р "HonA 
IUюr:<" І "ЖіночнА c;.n", nori>І ;!Ібирu;д.ІUІ ких ка nреоовиА фоІІJІІ uри-
1:,\Н)"'ІІІІН'рІ'JUUІ&ПІUКів. :JоКрІ'>ІВ трее. ~ітитН, ЩО >:о• 0ІІІВВ& 11е
nІІьо · >ІІето і не>Іа 11<! JIO"ropнynr wкpwol фІнаиоо.оІ' ІLНІU1, Ві,цдізІ ОУК 
ч.~<:>О~РІІВ}"•аеn.у .. ,..,.,.,.нхкоІ/ТеСТ'ІІ.Х"Новоrull.lJІиху''І"~ 
c.ny", а в всnнкому коІ!ТеС'rі 3 ••~ 20-pi••oro ІОвіJrсю "Hn.,ro 
llln;o:<} ., 'І.ІІеІІІ<ІІ Blд.:d;ry ОУК в Ошвві, АкасnсіІІ 1'урецьк.о., :о.:~обупа 

чстьерте>ОІсцснвІtіпуКаивдуідістаJІв>а...,nркзк.о.ккІІІка >Ііец\ 
вОшаnІІа(д'"І Іо.,rоllІпвху"вВінніпсrу. 

BiJI llJ.II ]ІОНУ до кінцв віііиІІ Ві.uІл ОУК • ОшаІІІ дуже С)'>ІJІіккn 
СПіІ,Щ!аІІІОВ&U З JІІСІІСВН>І "КІ.ІІадіііСЬКН>І Чер .. НИ>І Xpec'f(>lol'', де,ІІЄ()'· 

10~" 110 ІІО.Оrо зв'ІІжоuу Нат&ІІку Шеnоеську. За цсА час nошито "Чер
"'"'"'уХпсо:топІ" \З68ку<:иіврі3ІІОrобі.дп•. 

УираІксІ>J<н>І роІІка>І ~ к.о.надіііськоІ вр>ІіІ, що пе~увалн в Аиrпі! 
'ІІІ JiCIIOJI(I На КОІІТІІІІСНті, ВІІСІІ&НО 3 Віддіпу ОУК в Owaai 36 n&'!ОК, & 
У•ФоdнсІоКК>І СКІІт&lІЬ!.\.11>1 у Ні>Іеччнні. &!пьrІІ та інших нр&Іках - 97 
'"'"<11(· ЦеІІеЗІUІежноІІІдтоrо, щnЧ.ІІенкипоснnапн оцд се6е приватно, 
Вбо ЩО ПІЗНіще RIICИJIBKO & СПі.ІJькіА АКЦІЇ 3 КУК, де •nЄНКІІ ~Щщіnу 
ОУ!( вОІІІВаІбрапнnужеактнвну учаеn.. 

Дnа 11р111<11вду ІІОдаС><О де11оd цифри 3 тоrо, що 3 каси Віддіпу ОУК 
внІ!.ІІаче..но нарізнІ націонапьиі цl.ni: 

Ік•...,••нкАФока 
""Yopoiк""oкtЗoa<rt>otX'""'""" 

~~::~:~;:~ .. ~-ккt Х'""'""' 
Yopot . .... ;c..,•an.цo 
1\орnоКІо .. У•роіно 
8воокІсоор<rt>о а Єаро:оі 

::::.~D::: ..• 
Зц.ІІуrоВ}"1;11&У881")'/ІОПО>ІОf"&Х_,рІІ>Іі~ННJІІхQОІІШІІТ&· 

ПІІХіПОДО><аХ3д,аруКК&>ІН,8'10>1)'30ХрІ'>І&8И3К.О.'ІІІJІ&СВ"""'l>ІДО(\рИ>ІІ 

""Р""""""іііна~JІенкаА•нал.,....... 
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Т]>ІІчnенкнпокннупннасназааждн,шжпнкаа'хІ'оепо~доаіq. 
ноrо ЖІІ'n"й, а •1е: Катерш•а Кравещ.- 10 бсрезккl!Иб, Ак..,.,...,ік Ше
С'ЮВСJ>ка - 1 ЛНІІИЯ 19-19 І Лика Лахман - 2 ЖОІІТКІІ 1{152. НіКОІІН не 
можут1. забут" Іх членик Віміпу ОУК а Ошо.І<і і ~ <>ор.цt чн.,.. жалем 
ЗІ"ІІ/1УЮТJ. іх на кожних своіх с:<QД>Онu. що *Же нема хіж кнмк ані пер
шо! rолови 11 ініціяt"Орки :sаснуваІ<>UІ В!.:Ід!пу. Аиаеп.сіІ Шесrоаеькоf, 
ииі 30JІОТ<.ІІ"О серця жінКІ< - Анки Лuмаи. ан! jl(>(ipol ! працьоаиrоІ 
•rnеІ.КІІ-Натер•шиКравець.Ніко.nиксзаrнкепроннхп""''n..уВі,ІІ· 
діпіОУНвОшuі,акдоаrовінбудеІсиуаа"n1. 

Відцlп ОУК в Ош.аві не npor:t.iiнyaaв даадщrnо років саосІ д.іvrьно
СТІ!, UI!KOIUIB добр}" роботу і J\.>111 саоо;! Орrаиіз.ацj\ ОУН, j дпа ІНШІС< 
Бра•ІІtх0рr:t.ІІізацj/ІідпявеіGіуkраінсьхоІ"rромадквОша8іn3'І:АИU 
собічерезтеІІоваrу/Іnошану ау<:іх місцеанхукраJкц!а. 

Відділ D!,JK ~ Порт Арт~р 
Ckopo niCJІa t"Oro, ІІІ< у Порт Артур nocтa.rta ФU.;. УНО, 38JI~ 

там і Ві,цділ. ОУК. Cn.n.oc• це пр11 наrоді побуту оргаяі:sатора ПЄ УНО 
" Topo>rro, п. Воіінаровеькоrо. що саме t"Оді :sагостнв до Пор-r Артур 
і до Фо!"" Вlпіям. Диа 14 січна 1936 року, на самя/І Новий Рік, Qy
.nиca о..:новні Заrt1.11ьні Збори BiAЦLny ОУК у Пор-r Ap-ryp у доміац! УНО 
ІІриrріивіпАае. наКОреІrТРі .. р. Зi/IUIJIOCa шіетн&,ЦЦІІТІожінон,оеноа
шщLТОваІ)uства: 

S.•ние>о•оІІоторнно 
ВхоПорас•о 
ВоІноІІоТ<Ірммо 

t~~=~:н~:оно 
Мусіа.у.!р>ІКО 

Нооощо ... МорІо 

Ноонц••• ~ ... ооо 
Рібоо Маріо 

~ш;:~;~f::,:··" 
ОрrаІІі:Іаt"Ор ВоІінароасьнніі поисниа зІбраним жіІІ"*м статут Ор

МІН•"'-ЦіІіака.завназамии"~ жІн~и підсучасну nopy. ПіСJІJІ того обра· 
но n~pwy. трn'UІСнну Уnраву ВІддІлу: 

"'аоц-nис.о•І!-оон.омно, 
со•ри•р••- ВоАмо Маріо, 
c•op6mr•••- Ноокц••• Моріо 

В п~ршому )Юці своrо існуu.~~• Ві,ціп аіJІбуа М•кк Свпо М8т&
рі.позатимчастопсреводкасво!Орr:t.нізаціІікі сходини.о.ІСооІRШ)' 
І!І•n~ІІісn. сnр~~муІІВн ІІа співпрацю s ФІлією УНО, щоб прндб.тп ма
ону !IO>Jl8кy. Те симе можно сказатІІ l про наступкІІ/11937 рІк, JtO.fl• 
д;.л\тасамаУnJ)&аt.. 

В 1938 рсщі :sallnuш з.міни " Ynpaai Відді.nу, rоло11010 СТІ..ІІ& Анна 
Хом'ик, а ""кретаркою Марія Пн.п.нn'оок. Діяльні.,." ВІІІ.д.ілу а ц.о.<»<у 
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році nouщpІUІ&U, відбуто ~оицерт у чест~ Ол~rн Вас11ро.б і відсuтко

вако друrу річницоо :u.сиуваин,. ВІддіпу ОУК у Порт Артур при •-repi 
s прnwо"...н та' іншооо nporpo.w:o10. СnІл~но 'ФІлІєоо УНО Ві;щіІІ y.na· 
uny111.a ба:u.р, що ~~;~~.""" дуже доб!Іе, а разо>< s Фі,n;."'" а Фор1' Віл!JІw 
і Форт Шлі ... - ЗАхід ""•што•но два nіииіин. З аnасноі дІцьноетм 
U.iм,in: ОУК сuтнуа.а цьоrо рону д~нь ма ... рі. 

На wісце Марі! ПІUІНП'ІОК у 1939 році nрНЙШJ\8 ка o:f'Hperapкy В&· 
ЄІІдИІІа ПсрістІ.. lln11 <tJІtкои ne!'fдn.~aчcкu "Жіиочу Дnnoo" І "Нову 
Xa·•f'. В цьоwу році оснувааса BІJUUJІ ОУК у Форт Вinlnl І кі.nьна 'ІПО. 
нок, що lw -.удн бУ-"О б.nнжче, в:ідіАШJlи 11.0 тоrо Вім!nу. 

КоJtІІ no..."aca віАІLІ. б&N.то чдеиок pos'l:unoca 3 Порт Артур. 
Упр .. ВІІ.Ві,цдіnувІ940роцІсІІJІ...".ласазтрьохосІб: 

rо.он-В&е~~•ннаП.ріото, 
CUpo1"0P••- Анна Хок"•• 
соар6нн~••- Морі• Ноанц•••· 

ВіАдіn \13118 учасn., ра:ІОІІ 3 ФіJІІ~10 УНО, у ВІ'ПІІІІОІІУ ІІрееО>ІІОІІУ 
ионt'еСТі'"НоаоrоШдІІху". одначе,."асноJиuНТ«"Таиn<нtІеІІкет&аиа, 

сІІQt І'ОJІОСи аіддаааа на нонтестаитиу Г&n10 Во•~ s Форт ВіJІІ .... 
Т~ сама Упро.цnроЦЯКJlа ВlддіnомІа 1941 роцІ , ВіАІLІ UІе роs

rоріnасанадобреІnрннесла3собооонов:іобоа'а3И.НАІІ8Відд/JІУ."ЧлеИ· 
ин Aoro помаrа.пнмісце110му ВіддіпоІІі "К.О.кадІАсокоrоЧераоиоrоХре. 
ста" ашитrІбіп.nа і 8ПЛЄ'R!ННі 808НІІНКХреЧеЙ.З ""&СННХ фон,ціаВі.д· 
;d.n :.акупнв три ІІОс:ННі цертнфіиатн. З внутрішньо! дІап.."осnо., крім 
ор.-..ні311ціАкихсходииІ:u.сІ;uокь,треб&,.;дм:іТИТ11адачккііконцерr-у 
чесn. Ольrи Басараб. 

ВоєІІкі роки nрии...:nи 3 собооо дапьwкА аідnnка 'ІПЄНОІІ І nІмор& 

роК) ЩІІ,дІд .оедве втр""уаааса зусНJІдамк І<І.nькох усьоrо 'ІПtкои, що 
дишиnкСІІаПортАртур.Щоііиоа\943роціиіJІьІІ.І'ІJІеНОКJоерНуnнса 
І nрІІбулн,..ж кові, тоді .І реорN.ні.:юцно Щцді.п:s но,.;,10 Уnро.ІІОІОІІ& 
чоnІ· 

Го.ооао-МоріоТ .. ч, 
о&ауnннца "'"о•н - Маріо S...но, 
<>o•po1"apu-T.Soмo-. 
соор6нн~••- Восн~ино Пері<:'ІО. 
чоон"' Уnроан- А~•• X<>R'•~ 

В lІ>ІЗ році орnо.кі:u.торка ORcnaиiJt Сuчуи, Jоерт>:JОчнеа І І. Кои
rресу КУК у Віккіn~rу • .tдаідаnа ВІ,цІ.n ОУК у ПоР"'" Артур І IIIUWIO
cнna допо.Ьь на ffмy "ЗІ.цанНJІ ч.nекон ОУК під сучасну пору". 

Конечнісn.пі.:Іпомаnо.тн "УираІисJ.КНіі ЗолОТ>ІА Хрест''\анскnап. 

nакуккиуираІисhикм-"""~"анадіАсhкоІ"арwіt:u.wорезастаu.пв 
BiA:Un улаштумтн иіJІька n!инІкі• тао,'І.ин біл.ІоШиА б&:u.р. 

ЦІІ: cawa Уnро.м BWi.ny sanншiUI•tк т-еж І "" наступний 194.4 рlк. 
ДІ.а.~ьиісn.Ві;І.дІnуац.ьомуроцібуnаду"JІЦСІІJІЬІІа.ВnітиіАпор\....,. 
ди nІкиікк, ""звичайно, JІІлеuткомнn "'*"Де"" Матері". На nроІІО!СИІ 
""8ІU'І'О .. ІІОС811"1'0ЧНІІЙ ••ір у чесn. Qльm Васаро.б, 8 ~RH-. чееn. 
Вір11 &беикn. ВіддіJІ nрІІДбаакухnннемаАно мртостндОJr.70.00. 

В 194.:1 році 11.0 Ynpo.au Вірділу приАшnа ном ек•рбкнчка А. АІІ· 
JІРУСНК.ДUu!ьиІсn.уцьоwуроціанІчомуиерІJниnасав:іJІ;nоnередиІх: 
сuто Ольnt Васаро.б, nущенна. Де11ь Maffpl, ансІІJІка naкeria 110ак.ам 
:la)IOpt. 
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Ynpuy Ві,ддіпу на 1946 рік nеремінеко в тоА cno.::i6. що I'OJI08000 
СТ8ЛаМаріІІЕалик,О»:иа~еаnолоаuuірокумусіпа80каnокинутнс
ет&ІІОВИІШ!3роІІмииихnри~ииіn>Аі на ПмісцепркАшла Параска Sкк, 
ацілаУnрааамапаnкиАскпа.ц: 

Го.ооu-ПарасоаБ>о•, 
>КТуnннцо <ОІІоан- Токоо Тро~. 
•••Р8"•Р••-Т.$омоо, 
окорІ\>он••о-ВіоТQріоГуцu, 
••••••Уnроан-АкноХом'оL 

На Кро.Аоау Коифсреt<цію ОУК і Братніх Орnиі3аціА 8іміп ан
спавс80ооделегатку а особі І'ОJІОви, Марі! Вапик. 

По~апасJІ тоді аиц!а доnомоrи уи~НСЬJUІІМ скитапьЦІІм а Євроnі, 
Відділ цуже KOJIO кс! 3&Метушнвсj. 'Ілснки 8<Аціпу nішлн ще.:Q)увати 
на ту ціп~ І маштовуватн рі3нІ імnрези, щоб :щобуrn фoJO;U! но. вис:ип
кушu<ункіа.Одна."еценсnерешко;:І,ЖаnовзвнчаАнн,.ор...."і3аціІиюr 
nл11нах і •к кожноrо року nи І тс""р 8(Аціп дав конц~рт у ~ecn ОnьІ'ІІ 
6асарабівідбуаС8JrтоМа~рі. 

Під тієІо euroю Уnро.80ю Відділ ОУК у Порт Артур перє(іу. теж 
11947 рік.. По~аnн"""' nр<ІіЖJVК&ТН nерші снитальці 3 Євроnи до Каив
дн.баnто!хсnрамованодоnрацівnі<:истіокQJІиціПортАртурід;Іа 
них Ві.д,ІІіп ОУК упадив дуже nрне nрнАнІІ:rrІІ ка Свn-Ве..tр. Само со
бою, сВІІТО•мо вi.tuti~eнo річкипі Ольги Б.асараб і 6ipu в.беЮ<О,. 8\д
бут<:~ д~нь Матері. Доnамоrа скитальцвм ГІЮШ<Івими :обіркахн іі висил
ками пвкунківішnа;uо.льше. 

Рік1948nрииісдеJІкі~•іии в Уnраві (І.ідді.лу, щомаnа,.киАсКЛ&ІІ· 

Гооооо-Т. &омоо., 
UоСУУnннцо rо•оон- Touo Тро~. 
оеоро81'ороа-Т rуоо.ота, 
оuрСі>о•••а-ПороС>І&Бооо, 
uакооУnроок-JооторіоГуцо.о. 

ЦеА рік nозиа.~иосJІ наАскnьнішою /UІІЛьиістю В(Аціпу від Ч&СУ 
iioro ...И:нуиаикІІ nередд><акадцІІТ>< роками. Не вра.ховую~н .-радІІЦ!іі
них вечоріа.Оnьn< І>асаро.бІ Віри БабеІ<кО, Відділ :sаnисав на рахуион 

с-!діJІльиосrи вцьомуроці rарки/1 С...,._Ве~Ірд;І.•скитальці•,АD
nіхнІкІІ, 118& базар11- ве<:І<ІІииА і о.::іииіА- nущскка І иіпька~ 
III!~<!Jiilt ІtІ<WКІІВККІІ 8 ОСіННЬQ-3ИМО80МУ ~Ні. Набув tt'Ж І<ОІМ! м.аJІно 
/ІОІ<)'ХИі:sІ.ДОJІ,218.00, 

Уnра"..ка1949ріксКJІа~всJІ31'ІІИКХ'L.ІІенок: 

Го.о•о-8і•...,рlоГуцоІІ, 
"""''nкнцоrо-к-МоріоВ..онк, 
.,_рапроо -Т- $окоо, 
фІна,.соооосах".,.ар"'-Т. Гуооаа•а. 
с•орбнн•••-ПарасО<.ОБооо, 
rоеп<>,...~• -Ірк•• МуоіІЧ•, 

1\о.,тро•.,.оКо,.;сіо, 

АииоХом'••-Та11.0оТра•. 

Продавжуа.лаСJІ а.кці• доnомогм сиитапJ.D.ІІм. Члснки шедРуа.лк 
ка"УкраІнськиііЗолотиііХрсет"ісun<ували концертом nax'.ornOль

no&ca~. 
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На tОООрІкобр..иоnкуУn!>'•уВІ.<Wпу: 

r ... ои-Моріо&о.а.-. 
мcryDooц.o..,.ou-TouoTpo•, 
ceopoтopo.o-lio<tOplotyцu, 
.,....J>6o<••ao-rlopoo:oo&•-. 
••••аоУороо•-ОооІІоІ'lроw.о.ооо...., 

1\о•троо•••І'l<>•Ісіо 
Акоо Хо..'оо -Oupao 5омоо.. 

Зко.уао'ІІІК&JОnоро3~nи~ккк,~окІ>dл:<о;tn1одоблкж· 
•огоеобі ФopтBU.iJiw, а вnapls ТІІ>< :utoaye..u.бнe діІІл•кіаn. ВІддіпу. 
Від тоrо ""'У&»< до ювізІ~Аноrо року .. .,,.. кІ'Іоrо оажнІшоrо 81Juon.n. 
а дІ•JІ•ІІОС"rі Від:dпу, 3 чкw "" аже ке стрічапuсо б aonepeAИiwo ро~<~.· 
.. к. Поотор•ст~оео кожнорі'fНа ЗНІІ•&Ана "11-'IUI - Catrro Оль,.. Баса. 
раб, ВІри Бабенко. День Матері, ор,..нІз.аціАнJ t•ІЩІІнн. Не~о~ожпиІЮ 
ро3ГОрн)'ТІІ шнршоІ Аіольносок черезбрак бU.ьшоІ кU.ІоJСоетн чпенок. 
Все ж nкн Відці;І нa><&l"UOC& дотрuwуааТ"И ІнеrрУ>щІА Ц...итра.~~ІоНоІ 
Уnр-.нІ робнаусе,щоо AorocUJІi. 

Хоч Віміл ОУК у Порт Apryp не рахуааоса до бU.ІоШИХ SiддLnio, 
npme жертwнність Aoro на ор,..ні&ІІІІАкі А націонапьиІ ціпі ве ка.пе
жапа до наАс.п.абши•. Дуже ба,..rо nрІІчннн.,. аін rр\шwн І працею 
до будоои масно! доwіакv УНО а Порт Артур. а на ІНІІІІ цілІ u. перо 
ШJІХ!І'ІІТН&.ЦЦ>І1"Іорокіас800J,'ІіJvІhНОС1"НСКЛUОСЬ:rакіСуИІІ: 

Поnомо•осоатu•цом 
УороіаС>uм..,.оамаоац!І.,..ооіорміі>ОмО
-уороіж:•омІ3оомкІХрос-т" 

:~::.поw.:;:.-У•роіаціоІІоа....,.· 

"l'loмi• .. Yopoi•цiol'looOJU<" 
1І'lіоо••=ріоооо"НоаомуШ...,.у" 
"І'lоа .. Іао.он&'Іорооко&Хрост" 
""Уороіо-а.uо-оІФооа"" 

~==~ ..... .00:-коіікоu.іАМ 
Фо... Ім. Оооо.,..._ І'lощоцо 
!JоформоціІоо5оорооЛ.,..о•І 

І ЯІ.Q 
"Іn.99 

"176.!0 --" ·~ -00.00 

"-~ - !1.70 
"10.00 
"10.00 

" ·~ 
- 4.40 

I1,2Я.t:L 

Ще pu етілW<и ео.лu ВідІл ОУК у Порт Артур иа рІакі уираіи
.",.;.,;.,""аіці.JІі. 

Ві.цІАІWІІІ s тоrо coity р,аі 'UІеІІІІН, Лина КОНКQ.ІІ і Я11,1оu Ноанцо.
ка,неu.Ісrю'ІКвuоn.sБоrо .. уwирі\мекаJМJІНШІІn.(:8DроНІІХІ1а• 
•'n:Іoцlao:sraдiW)QBН8.Ш081Y&JIWI&IL&IIf. 

no•кwo trеві.'Ірадкu sорrан\:оаціАноrобоку в\,'ІиОСІІ..ІІ 8iJudл ОУК 
у nорт Apryp нt orrpaчu к&.ІU"і ка п, що 80кк :wlнІІТ'...:. І ще ко.пио:. 
31108)' cnanuиe • и..о .. у no.n:y•'• ,..рачо! діJІл~ІІОСТ>І. Вже керu б)'ІІ J:Ік 
caiN<ow. ви орrаиіпціАие ".,.,.... np....,.•ano, а noтtw ~кову роаrорапо
са.ГопоаиарІ~.щобnатріоти~иі ~івні одиниці неакл&ІІ&JІирух. 
Ко.n:н ()рвиіаціJо УираІноІt Как&,:І,Н U.. Ол•rн Басараб І..дамтм буде 
'ІЄрrоаиА апwоан.акусаіАЗолаrнАЮаU.~АW-рl•'І.ІІk:нумІПІаАдІ.мь

нос-r-., ВідІUп ОУК у Порт Артур :оаnише ще а """"У l С8010 MUII)' 
~ІИІQ'. 
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АІІІІА КАРДАШ 

ВІдАІn D!IK ~ Прннц AnDepт 
Саскечеван- провінці~ сrепова, VІІбо

робо:І>ка.УкраІнськєка<:еленн"тутпереІІВЖ
нофармереьк~. щнрокОро3кІІДакепо бе:u<раІ>; 

преріаJ<, одна форма •іл. друrоІ даJІеко. """" 
керц багато дкі•, пхн nобач).", себе каІ

б.пижчі оусіл.н. Вести органі:...цію в фІрмер

еW<іІоколнці-не,.",щовкісті.ІН':U.ІІ''"" 

"'""""кожна ІІ<>ро3укІтпСJІ ,."пефонІчно. в х 
піаrодннН..::імзііІтпоІ<наеходккн.Туrтреба 
• квАпрос:тІшіА справ:і ІІОро3)">Іі,..тиСJІ багаrо 
наІІере;~.,що(і внбратн доЩнуд.nн..::іх 11ору 
і що(іуеІwа.пичасзіА-тпсІІ. KOJIH ж такітруд

нощі сто'"" перед органІзаціАною роботою. то що А КІЗ&ТИ про ..::нкі 
купьтуриіпідnрuсwсnа.•кконцсртнАтсат]ІаnьнІв"сп.ви.детреба 
•і,дрнВ8.ТІІСІ<ІІідробо"rитаІхатибе.,..rомнпьнапробихоручнuоаrор
ем<оrо ry~. До тоrо ще А "'-"а nрирода. тут і x.apalm!p фарwсреькоІ 
праці ие сnри..~ норм&nьніА органІзаціАнІА д;..."ьнОС!"І: а часі корот><о
rоnіт/І.требаден•ініч nраІUQ,.."ПІ. що(іанкористатктсnпупору,а в 
зикі,колкбільшечаоу,сніrпоІLВв:іацнУ"уrуринадорогах,щохІбе. 
Д08ССНН"'-'І,ВТН,ЩОІtВ8ТО>І!Іере!ха"ПІ. 

По"""''-' ..:іх тих трудкоuІівІ перепон украІноьке жІноЦПК> з око
пицІ ПринцАлбер!"цобуnОС-ІІ ка сWІюоргаиІзацію Інкось П утрк>о)"е 
npk жorni. Ві./ІдLІІ ""Оргакі:...ціІ Укрвінок КаиВJUІ iw. Ольnt В.С.раб" nо
СТВJІтут19бере:зк,. 1939 року, КОJІКТ<.> в '"НаІЮАкім Доwі"' при rреко
КІ.rоJІИЦІ>кіІцерквіна:JВХодіПркнцАлбсртаіл.бупкс"АоrоосІІ(ІаиІ3а
га.r.ьні Збори, що ники проаодипа ПР"зидіІІ. можеказ 'ІJІеики 3. Ко
ро..ець, ІІК I"OJIOBH, і Марі! ПВ.ІІіл.ІК>р ІІІ< С<!К])(!-n.РІІІІ Зборів. На Зборах 
(Іуzю приІ<винх дев"'"" чпєиок І трк ПJ)Ихиnьннці. рuок д...,.ВJЩnІ> 
осіб, та шв~t.~~ко.бо несповнаІІО міСІІWІ це чнспо :обІлkщІUІосІІ на ще 
ш\:-rь 'IJICHOK J всіх IJ< КОЖНВ В ...... ТН ОСНОВІІИЦІІ>ІИ вtддіпу QYK у 

Пр~нцАлберт. 

Обранотоді nершу Ynpa•y ВІ;шІ.пу • ~ипадІ: 
Гоо08в-3.І'іоро8ец~. 
мстуnо~ц,,..,.о..,-ІІо•ориооРо .. ,...,о .. 
ооо~ороо-АкмоІІораоw, 
O>Lop6><••••-Mopioi\Jooioo, 
••••••Уnроок-Ст.nокіоПооіаоор, 

1\o••pon•oKowio!o 
Ір••• Журоаімоооа - Маріо Паоіааор - S.боооо. 

)'пра .. IIUJIBCJI3 :U.ПВJ\ОН 3а діzІоі U<CJI,O міиІUІ віАоf1НLНО.цр&>Іу 
"Од•га В.С.раб"', uаштоwаио забuу. DOJIYWкy а кесnоді .. нкою А/111 
ОДІІ:іf3 'ІJІЄІІОК, В8тр8ВКівідбутоСuтоМа-rері 3ІІОНЦСртоWІІОПро'1J11· 
мою. ЛіткіА час у фармерській оКОJІнці не дуже приrожнА 110 орrаиІаа
ціАн<:-Іпра.ці,за,."....,.,к,.діЮІькісn-3кОаувіджІUІа.Від(іуаал:иСJІорrа-
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кіз.о.ційкі СХЩІККК Й тogpKC1.J(i :1&&1811, А<>ЖІJІ ОАІ!оІ S NJO: nрuи8.•еко tl8. 
"КаtІВДіАськкА ЧерtоОккА Хрест", ЩО ro;d cuoe ПОСМЛІІВ С.МО IIJI'.ЦJO 
вsв'в:utyslliAкon 

~ І940роцІuІІU.JІ8sПрнкцАnбертмккупорічК<\rо.по• Б. Коро
ВІ!ІUо І 'IJOeHQ. YttpiiBK Cn!naмiJI ПL'ІіАвор. Черь те 8 УnравІ Відді.rrу :sdІ
ІWШ:utінн.Го.ІІоtоОІОСТІJІ8КатернкаІ'Ок&ІІ..,8.t<,~К)ЮТарКОІОІфІК&JІ
С<ІІООІО~рсІІТКОКІ-КатерІІІІ8UJу:нсІ, 

В ЦW>Ку році ВІJ\дІ.ІІ ОУК у Принц А.ІІбсрт "ОА118 10 щедрІвкою 118 
'"КаквдіАськкА Червокий Хреtт'", •коку 'ІJІСНкх ІЮкаl"L>Іктеж ІUifТ110f 
І!іп.л• І IUI,.....KKBMJIOBKBKK" речеЙ. В.ІІВШТО .. ІІО КОКЦСj)Т У 'fecn 0Jihf"ll 

Вас•ро~б і ві.до."..ио дві тевтрапькі uставк: "ВІднкА. 8../Іе rІАкиІt" 1 
"Прк><іркідітк"'. ВідкІчеІІОС.JІ"1"0МатерІ нв-.:мІ,ІІідб;.'tОtІкнісв•ІІІІХ 

с"ЩІПК і '1'" ширші збори, п"вn. р83ів до року відвІдуu.nк •m.иц по
Р""УКJ)&[кцівуніоькокушІІИТВ.ІІіІи кСдL'ІСкіА свкаторІІ. 

д/ІR укр~~!нськоrо ку:оеоо пр11 УНО и Сасквтуні •nсІІкн ВИШИJІІІ 
А по~руuпк rариу nодушку. 

В році 1941 діR.ІІ&УnрІІg ВСІІЛвді: 
Го.оо,..-1\о .. рккоРомо.-..оо, 
ооауnннцо mооок - Ірино Журо.оіне>оо, 
еоор.тор ... -1\оторккоШу"оВ, 
о:".орІ\нх~оо-Юоіо Поо..І•, 

1\октроІUокоІ\о"іоіо 
о ..... жуо-1\от<оркно]оДОоорко 

ВквмідокиnО'І"ре(іуІІ&ини-кноrопрокимувІ!ІдУстрІАкu:цек
тро.х СхідкьоІ Какци і ~ •• щенив так WO>OUIK..,.,...,A ао.робІтку, по
'ІВІН:В ві.дпл.квукраІкцівsПр•rиц АпберrдосхЬнІх провінцій, вкІu.пн 
теждеккі'І.ІІенккОУК30своІwироАJ•нвниІтоку.-реб,:ібупопере~ 
зміни в Уnраві ВідІU1Іу. ГопоІІОКІСТІJІВ Катерина ШумсА. а на Пміоце 

"""JН.'Т&РІІОІО - А. Спіnчук. 
Ш<>рu nжче було ....."." ,ціВJІьІІість 3 браку бІпьщоrо '<KCJIR ~ 

нок.• найбІпьшетому, ЩОJ>О3КИдамі юнкбупи ІІофармu: во.со.nкц!. 
Ше о.ідбувск День Мв....,рі. оіJІо."..ко одку театра.п~ку штуку, nродов
жуано ІUІ"'""ККВ 3110ВНК даа ""Какадійс~110rо Чсраовоrо Xpeen." І ІІід· 
віду&анохІІ<Ірихушпкт.піта всаиаторіlалеsбІrом•всудІапькість 
м.Ьке. До ІІ nоепвблеиив ІІричниипосв ще t те. що вкрu ro;d :oopr&.· 
кі.:Іувапосв жІІІО'Іе ТОІІ&рнС"ПІО nри грtко-цrопицькіА церквІ • Принц 
Албrрт. aotoi ;w;оwІвхою коркС"І"Уf'ОІІІС• Ві.'\дІJІ ОУК. Шорu ..... v, а nо
тіwІ:ювсі.кнекожпиІІСІ<::rаподістати3В.ІІКІІІаСJ:одииІІІтtатра.пwІі ... 
.,.....". ФU.ів УНО те .. 3КВІШІt&СВ •ерь 11: & npИI<JIO"'Y nono..eиn\1 "I'O:ti 
а&ЙІWІ& ІІОИС~кіс:n. ІІодбвТІІ npo &.ІІВ(:ИУ АОІІІвосу. На те nІшпи 8d sy• 
CRJІJІB І аnро:І<>В>ІІ кU.ькох піт І:ІІ.цU. ОУХ wвІже ою ПJЮ'І.".. ciiOd 
оирtко!Аіипьноеn<. ІІр&цоооо•n • J)a>fu: ФlniJ УНО. 

ВідкоІІ& орrаніз.о.ц!Аноі AiRJІ~IIOCnl ВідІІіпу ОУК у Принц Апберт 
НВ~)'ПІІJІВЩОАІІОПОИ!АкІ,ДквІ46срt:І.НВ"19U\роосув!Абуnкtв3о.rат.
Иі36орнnриучво:тіn'ати.одцnи.....екоиаПриицА...*ртІ30КОJІКцІ. 
Рішеиото.ці ІІроАОІІЖУІІІІ.ТИ С ... оо:тіАІІу ПРRІUО0УК І Dід :I0n1 •всу 8.Ж 
ІІ<>кіКІІJІІСІ&U.tАиоrорокуіІ.цевонанорнапьниксnособоw. 

Санв ОрrанізаІіlіІ офіціАна свіА осідок кВ(: в Пр1111ц Апберт, так 
і НІІ:ІНІІІ.сп.еJІ ""ВімU. ОУК у Принц Апберт", .... ., no бІпьшІt '<8(:ТІІІІі 
фо.ктично ,..дес110юроботу в домівці УНО 8 исдапенІіІмісцеJОеТ\ Р<І!ІІ 
ДірІ'Іп. 

'" 



ПІtлІІ 8\дноов діа.о.~НО<:ТІІ ВіддІ.пу ОУК о Пр~11ц АІІбtрт 1 11Н8 році 
аІІпн • кІоОІО)' ос~такі Уnро.ок: 

.... р~.. 
fоІІои-Ам..".к!оГрмм>Оо • 
.. ""'Y"""""'""-•-Moplofo'-";y._ 
<>ООj>О"tОрОО-АІІМОJІОрІІ&ІІІ, 

емр6м•~••- R<><>Oфk.o Со•оіо, 
ІІ..".._>коІ\омJсі.о 

Ро.оСорооо-1\nорJfМоІое>о.-шмІІ. 

".,,,".і'О'"" 
Го•ооо-Ро.оооСорооо • 
.. С"tуnммцотоооОJJ-МорІоІ\оооо. 
сооортороо- RО<>ОфммоСоо•Іо, 
ооор6м••••-М.-рІоfоІауо, 

J\<»n"pOIIOMOJioмlcio' 
Нотоооо Ноді•о-1\оторkмаЄдІмшмм -1\оторммо BК>UJkWІІM 

'"'Р'" ' 
Го•ооо-МорІоІІо••• • 
...,.уп.мцоrоооон-ІІо-..рМJ<оІосм••шмм 
coopnopoo- АкмоІ\ор:о;ош 
соор6имоао-Ро.окоСорооо. 

І\оМ1"роІІОІІОІ\омІс-І"' 
Моріо ГоІауа -О•омо Томмм- А•мо 1\оо•ооосооо 

lfSIIIf .. poa>o 
То•ооо -0•••• Томмм, 
>остуnммцоТ<>ооом-АомоІ\оотоо..,.оо, 
coopnop .. -Po .. oCopooo, 
.. •р6•н•оо-МорІоІ\оооо 

Моріо5ороосооо-Мор!оІІ'іуо-ІІот.-р•моЄ...мшмо 

Гооооо-ЯО<>ОфкмоСоооІо. 
>..,.,.упІІІІцоІ<І.ОО•м-ІІо-..рм•оІосоо••,...•. 
coopnopoo- АкмоІ\орu"'. 
сuрfіоrк•••-О•омоТоммм, 

к...."....моІІомІс-Іо 
Mopioll'iya-Ho .. •ooHuloo-POJКoCopooo 

~:=:.~~~у:.:н~~ року оброо.но Ynpt.ty на otproeкii рІк. що 

Го-.-1\оторнмоа..смомшмк, 
....,.YDMJtЦjl Т<>-оак-Яософ-.ІІО СОІІоіІІ. 
соаротороо-АнмоІ\орао.,, 

соор6•••оо-НоТ8•••Н•аJ••· 
І'іомтро••••І'іомІсІо 

О•оно Томмм - Моріо 5ороОС>оо - Моріо ІІ'іуо. 

До будови "УкраІнськоrо НацІоиwьиоrо Дому" • Рі'ІІ ДІр J1JI, 
ВJдді.п: 0УК бe.raro nрк~ИНІІ""ІІ СІІОЄІО ІtрАІ\СІО І помІччю. ІІІ ОДІІе nІ,д
nрИСМСТІ03ДОІІОІ\О>ІІІа ту цІпь не обІАщлоск бtз участи ОУХ, а крім 
тоrо з LІІасноІ сІ!ОЄІ каси nо:~и~кв ВІдцU. ОУК SудІве.nьиому Kowl...,..... 
Bi"'\()JI.l,2t\7.28 
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r,copoxa 

OfГAIIl~AlllЯ У:ІР~ІІІОК .~.АІ!А J: 1\І , ОJІЬГ~- W.;;AIJ.I>OIIOl 

•1А.о1.оІ1раацА.оСІарт, СІск ., охо.охІІJІГІІ.оГJ.1рС'Lц 

КJІ Jт•к•, t··~~. 

8ТІІХУОІОВКН&Х0 ІІК ПО;І&ІІО&rорі, ТІІЖКО було ое<:'\'10 JІкуСЬ СТІІЛУ 
n!*ЦІО кожкІА Бра111іА ОрnонЬацjІ окремо, то01у кІ6ул11 u.o.:>Jtelli, 
І'\ОЛМ СПілЬними СJІ,'ІІІ>ІИ ~ОСІІЧИт<ІНід:sИІЧІП'НІІКУСЬІІІІ>І'ІІТИУПО> 
діоо • жмтті уи!*Інського наро;!у, чи ro пєреоести 11ке<:ь пІ.цпрнємСТІІО 
~"~" роз,..rи "UІеиои І члсиів. Як маАже 8СІОдн а КанадІ, так І 1 Прккц 
Алб<>рт Вlцді.rr ОУК nи.rrьнував rосподаІ'сьио( і то•рисьІІоІ' сторjІІ.Іt-ІІ 

'" 



вдІІІJІькоо::т!ВратиІхОрrвиі>.аціА,мктоІцІпісправяа::обІку>:кюІві,ц
nовЩнкА :ц.nц посудк. КрІк того чвсrо мвштовумв різкі розі.".акк 
іце(\уJІКЙОІ"ОІ"ОJІОВНіДJКС))еJІ8Прю<о;Іу.3асі>ІІІіТСІЮdд\ІІJІЬКОСТ'ІІ,&ід 
дати ві.о.номскнв ВІдціJІу до початку юІІІJtсйного року. мвв вікдо.п. 
3.327.77мвсннхnркходів 

ВІдціJІ С1'ВраІІС:о внкокуІІ8.ти всі доручеnив Ц~нтрмьиоІ Ynpu.u 
ОУК,наскідькице6уnомож.лквсвфврмерсЬ><ІАокою•ці.від(іумасІІОІ 
схо..utикА.;дчtrrу .. вnрие.nакірефератк.Сnомаrв•тежсІІО!мнпоЖ<!р
т .. ..,н j.ізиІ иаціок&JІьні ціпі. чи тобезІІосередкьо св>ІнА. чи то черо 
Ц~опра.пьиу Уnраву ОУК 

ТсnеруньомудІюn.такJЧJІсккк: 

Sop<>oe>.oo Моріо 
В..С..•кшкнІ'іо""""' 
fOBAYJO МорІо 
Гро~ноооАкоС"Іоdо 
1!\уо Мор;о 
І.,..wкхІ'іо?Ор>о•О 
І'іордош Акко 

І'lоотосое•ооАмио 
1\с>ОоМоріо 

~:~:· н~::~кно 
СоооіаЯософкно 

~::·J::.: 
Як буnо кож.лкw. nк і вів CIIOtO nрацю Вілдіп ОУК у Принц AJI· 

бер1, так буде А ИВД&.ІІі П вести. точно nритримуючксJІ ака~івок Цев
.-раnьноІУnравиОУК. 

ВІддІп D!.IK ~ РеджаАнІ 

---..=-- На nочатку ІенуІІаJІо а Ре.:vкаАиІ >КІІІО'Іе 
"'ТО .. РІ<СТІіІО І,., Ккиrни! О111>rн" І тудоt кме
жмк-.;:іжіики,щовІдчумлнnотре(ІусуспU."_ 
ноt nраці. ГОJІОІІОІО цього то .. рнсnа. бупа 
Оnьrв Довбуш. nізніше одружена СmАко. До
мівкксмк:ІиебуJІо.Т))ебабуJІореІ!Т)'ІІ&тк,де 
іщо8ДLІІОСІІ,хаідnоаіднеnри>ІІщскккбуnо 

ткжко. no ивАбІnьшІА чвсrt "'усІли -.;:1 notreвi· 
РJІТкСJІ no nнвннцІІх. Поствномеко тодІ :sбу
дуваmдо>Ііану,демісrИJІнс:о!!рі3иіукра111сь>d 

.... ТоІ\8~7::-;~;:~::~:~;: -~~=:;". 
ІUІНО но110! .,.,;.".цд А'> Канми. 6o.rвro з неі ос111~ в Р~;vкайиІ І там 3&· 
JІожиnu Тоаарисr110 "'У~раІксьІІВ ОtрІлецм<JІ Громада". Прк ціА орrв
кі3&ІU1SгодомзачВІJк;·уртуватиСJІ Т&КО>о< жіккк Jl дІвчаn. і -.;:і nрацю
ІІ&JІИ а :.годІ: ''Тu•·,рИСТ'ІІО Uo. Кк:огюсі ОЗІwи"', "'Укро.Ікська Crplae<Oo· 
каГрома,ца"таз·JJ>rоваиіnри нійжіики. 

КІлька ро.dв пІзніше в Ре;vкаІиі ",орrаиізуІІ&JІ&с:о ФідіІІ УНО і СТІ.• 
ЗІО •ідом~. ш<> скрізь у Канар;! ХІ<JІад&ІОТ1>СІІ "'Жіночі то .. рксnоа І>І 
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hooy, о,.Цо •• R\>110&, nop""'il ...., , luooo CoJ>t<o&, ''"'" ••• "....,._ Оо ... о 
П рrо1110, о,...., Jlopnт<o, ПорооооШ Гоооа. П•!'*<'•••Іо іJ>ІІ> .... .!IPJI"VIIi ...., , 
СофLІ fpo""'"••цou. MopL.o ГJ>І<цо*. llo•o pooo Joo.,..,..,..,є,, r ... no.., Маріо 
Coruo.MoploK ooooa,luoonoet. Лyцio,Лooo Cooo-o. Tpo-rlilpo,o.• A-• fт· 
цу,......АтофLІПо•оР"та.По•н••Іооокцо,.... Є. СомаІо. Пu""••Хороа. МорІо 

•троn,Акоо ку-. (СоітооооВ>АJІ<оуоІоnSр.коС>ОР ІS41 

0JІІ.J"И БасІІраб". not"Тt-"11 ІІУ"""· щоб .... у саму орrа .. Ьа.цію ~ну•· 
ти , • І'(о,оvос&АкІ. це І ~роблеоо в міс•ці JІІ01"0ІІ)' 1933 року. ІЮ ~м-о ікІ
цЬrтvоу.u.nаАІJuІона'LІІсккоОJІьгаКоІ>Пусо. БУІІО ~ <:і.мRОДЦ.-n. 
'UІtкоккаnочаток. оо::Ідужеактнвкі. цІлкіічас жср-nенtю працЮАJІк 
• 0;:>.-.ІІІ:JаціІ. •асто О(Іиралк tx ка рЬкі .,...,.овища м Упраек а пЬRі· 
W""'JIOK81t,()(:08QHII; 

Sоб •• 
r ..... о.ц є.. 
ro .. o Поркооо" 
ГроцоІ Маріо 

~":0":.".: ПО>руно 

~=~~·т: .. 
Пуо.JшО ... rо 

~::::f:-.;:.a. 
Луцоо.АоОСfО<:іо 

ПкоОР"JО Атофіо 
Canoo Моріо 

go.::~:::.. 
Фо,.ущоо Р 

Роки АІІ• орrаніза.цІАноі "JКІЩ бу11н тожкі. wa.n.lna тоді • Канці 
еконnмІ~н•деrrрес!Jо,дужсnриrожиn rруоrтбуадпо бо.nьwсвицькоІ про-
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п&п.ІІАІІ, що добираласІІ rеж до у><раіиц1а і тре& було проти неІ бо

-~. БЩдІл ОУК прщоІщу'"ІІІІСІІ в доwІв.ці "Просвіти'' при вулиці Or. 
Джоич.І737Іnрова.:~квиор"ап""усІК>юорrакі>Іщііікуіікультурко
осІІіntю ІІJІІ.ЦЮ, дуже ~рдсчко сnівnрацююч~ з Іншк'"'к (;ратиU.n Ор
rакі3ацІ~""· НаАбіпьwе 3)'(:І<JІЛІІ приІ<JІадаио до тоr-о, ЩО('і приєдиува· 
ти ""вих '<!І~кокдо Орrані$S.цД 

AJte В \1}35 році СТ&JІОС~ иtЩВ.СТ~ - ВТJІІ.Ч~НО ДО>ІіВJ<у "Лрос.ІІіти". 
Хоч це тІІжио JUJІОСІІ а зІUІ.ин Орrані:1аціі, ОJІ.Наче членик ОУК ке вnа
лииадусі,продов.жуваJщсююроботупоnрuватнІІихатвх.Іхоч><свк
rіднеrеnіі>Іі<:цхстількннеwа,щовдо"ів.ці,аиіноицерту,аиіаwа
тор<:ькоівиставнкt"адспід.гоrовнти.тона-rе>ІісцеІІрнііuuІНсхоАННН, 
чаі!ні".,чоріпрізнірозіграаин. 

Три роки мусіли пи собі даватІІраду '<JІСІІНІІ ОVК, ІІ<>НІІ в 1938 
році нсдійwnндомасиоJwалоІnоwівнн. БупоцещоІІравдадалековіл 
центру .. t.:та.та..еетаниnіПІІІС"атисвІііlІ./Іаски/\кут,хнтикnис.по 
наіі,.аккхпркміщеки~х. Зробдеко ~при помочі частики '<!Іtкои "То
.. ристаа ім. Qnьrк КобИJІансьиоГ', щО ІІОСТВНОВІопИ 3ІІ)'ЧИТНС~ 3 ОУК 

Тепер уже можна було АВJІ&ТИ більші nід.при&>остu., не самі тільки 
чаііиі .,чірни ІUІВ об'"'женоr-о r-урту чмиок, що oroжyn. •міститнс. 
а nриваткіА иті. ВідсМТ1Совано п'nнрічкІІІі ювілс/1 Віддіпу, 11ідміче· 
но річницюсмерти Ольги Ь..сарабі ШрІ< Бабенко, а ."ошізтоr-опри
зкачеко ка "І>о/Іовиіі Фонд". ЧленІІІІ ОУК спІІІІJІІІ в ~орі під орудою 
о. Лодільськоrо. це/І хор часто в~ступаа у місцеві/і радtоствицІІ. 

;;.Орt.но деаку су"у ."отс/і ка $S.иуп літа!\.1 "Євген Коновалець" 
ДJ1JІ nІ1'унськоі шкОJJи УНО в Om"-'11, н8 nосuчеиик діrама Ь:Іиn8 '<JІС"М· 
ІІа0ІІЬІ11 Корnусь, 

8ідсв.оrм<оваио ~-•ітнІ роковини С>Оертк Лееі УкраІикн. Члси!\.1 
ПетрунаІааинцьма вишІ<JІа rарну мраватму, що 11іш.nа на розіграВJ<у 
і втоІ'спосібnридІІо.нотрохІІ ."оше/і на організаціііиуроботу. 

В тmоу часі nриізднв до Рf!джаАии д-р Т. К. Памичснко ка вми
ке ьіч~ . ..пснми 83JІJІИ в ньо"у участь. Зaain.na ""*до \Щ]діnу орrані
:оаториа ОУК Рожа Ковальська. 

8 часі 8Іііии 8iJiдin ОУК у Ред.ж.а/Іні тісно сnівпрацюІІІ.в :s міспе
ви:w "К.надііісьинw 'Jсрюним ХІ~""· шиючи І 1111етучи білnа п 
ІЮІІН~пІ речі ДJJJІ ІІіІІськових шпнтаnів. Дпа кнrnіАсьикх жінок 'tІІСННВ 

~р~ Корпусь ІІ~І"ОJІОСІUІа ;о;оповlд>. про Уираі11у та у><раІксьиу куль-

Ві,ддіn ОУК nристуn~• до >Іі<:ЦеІЮІ ''КанадіііськоІ Ради Жінок" І 
бсро.уqастьуасіхпідnриоомствахтоіорrаІІі$S.ціІ. 

Заіі110 мамти, що nні сnрав11, ак "УираІисьюtА Золооrн/1 Хрест" 
івuсиnІUІ.nакстівукраінсьмиwІІОІІнJUОунанадіАсь"іііар"іІ:оаморем, 
а пі~кішс допомоrа украіисьни.к скнтальца" в Євроnі иікОJІн не схо
дкnи 3 ya&nl Відділу ОУК к Рf!джаІІиі і ІІін 3 сердечно! душі та 110 ЩИ· 
роІ't>есрцІІ nрІ!ІUІадавсадотІсl праці. Це саме "ожи .. еиа:sо:nt продо
nо,.оrу><..:>ркм у ~t~nитan~><. ІцоІхчnс .. ни ОУК нІд8Ідува.JІІІ..., rтрино
СИJІІІІМ даj))'ИКІІ. Л!cmr друrоі свlто..:>І ІІІАни ВІдділ ОУК у Ре.ІІЖІІ/Іні 
nереАІІавнасебеобов'JІ:юнсnо><аrатІІодкнзукраІись:юадктачихса
дочків v Ні>~е•чині 

"' 



За •ооес• ч~ іщла. ІІРИІІJІr.диа спІапраЦІІ з другнош Sраn.іми 0 !'"-
иЬаціІІІtИ, SідціJІ ОУК пома,..а у хорах, кокц~~. бек~. чаІіиих 
пркі!.КІІ:rrІ!Х і ткм бо!:»ІірКО о6л~rчу .. в діІІnьиістІ. Фіnіі УНО та. інших 
Sparnix 0рrвні38.ІІій. Зоире>~в всІІкоrо рода nри/Іюnта д,nІІ ~~. що 
аі.цвідуІІІ.JІн Ре;u;жайиу. забира;ш 1\о.гаrо часу і праці в чмнок ОУК. 

Абуnотих """"" нсмаnо. можногороку пepei3JULIIU ""J>"З ~д.ж.~.Іі ну 
визиачиі уираіицІ ~и то з Свроnн чи з а>«:рниаиськоt'<І кооm~искту, не 

згадУючи аже про мІсцеаі справ11, ин от nриЙІUІ'ІТІІ з нагоди родини.,~ 
сuт .... скокІ ЧJІенів &раткіхОрr&иlзацlІ. 

"РіАJІаШоtола"аРеджаі!.кl ввесь часбула.пі.цnІtJІьноюопікою 
ВімІ;rу ОУК, що дуже nіІtJІувавск иа.ціоІІLІІьним вшюваннкм унраІн
СЬКО!ДJТІІОрІІ,ІіоrочnенкиnосІ<JІLІІИМОЛОJІ,ШИХСDО!хдітей;ІQ"РідІtоІ 
Школи", а етарwкх на "Вищі Осаітні Курен" дn Вінкіпсrу. Відціn ОУК 
стараІІСІІІІИІІІІЛІІТНСІІОІОПрИХИЛЬНіеть ПО ІІЧнтеJ!іІІ "Р\;u;ио! іll ІЮJІІІ'', 

спр,;.ІІЛ•амкнкхприАнІІТТІІінсспо;u;іваики. 

До "УнраІнськоrо Музею" пр11 УНО в Саскатуні чnеин11 Л~~:~и&. 
і Т'р11ц~А вкJUІtJІ И обр}~ І urіеть сервеrок. а 'ІJІСкка 13. ВоІ(Карчук ••rnк

саn~сімартиетичких пнсаиок. Kplмroro ч.nенни сnІ;tьновмwІtJІиоДJІи 
обрускавиграшдпІІ контео:туnрннаrо:tібаuру. 

Н 1949 році віІu<упnсно мк УНО і 13раТІІіж Органіи,ці/і утрачену 
а 1~ році ;~,nміІІку. Дуже до тoru ІІрнчннІІ.rtнсІІ ЧJІснкн ОУК. що веіж 
сил ;u;оІtJІr.д&Лн, щоб nри;u;бати фоІІJІи на •нкуп дому: збкраnн гроші, 
самі жертвуІІІ.JІн мату ціn.._ браnrr,vчасn.ворrвкізу..,ниІ nілІІJ)ІІСМСТІІ 

L и~~очуІJ&JІн ло тоrо с..оІх дітей, кожна. стараnас11 roe лкuІктке• по-

C.oon- ... ioo оо npooo o ИоріrІІірrтм, rou Прооом, Єоо tоJІАJІІЩ •ро•• с .... 
роо, Є•• co .. d o, По•-•• Хормо, hJ>O><Io с ..... ,.., tod..U. ~~oou. , Ко""""" 
Мороо. с~, Л..о Tonoooo..,....., Пooorirl Скрмио, Artrto До"""' о,.. •• n,. 
оо.оо, Поро .. ооІо Іро•-. O•n Корnта. MO"JJo И•>т•о. Po>o.oirl Co>t11o»o. 

'" 



ааду шшwх. ПіАприG>ІСТ.уладжекотоді бАгато, АО тоrо по>ІічииА бу. 
хор,щоскпца..СІІ>50спіІІІІчокісnі•ківпідорудоюМІ!)ЮелаваЦеАка. 

Крі>І тоrо ка :sазнв по>Іnгrн в ощкупиі ""УкраІнськоrо НацІоиапь· 

иоrодо,.у""аІ'еджаАиінідrукнулосидужебаrаТ(Іукра!нцІвsнедале

коrо міста ~ІУ> Джо. а навіть 'дапскоrо Тотюнто. НаСJ>ідком тоrо буІІо 
пожвавпсннн оргаюз;о.ЦJВноІ діІ!J]ьности І нас-rупноrо року РеАЖ&Ана 
дістапа ка КраАовіА КонфсрекttіІ nерехідну Поче.:ну Грамоту 3& квА
краще аикоиаІІу орrані3&ціАІІу 11рацю. R дуже ""лиІІ:А мірІ тре6а це 
sаамчув&~ІІ ЖCJI1"""lllliA llJ>t.ЦI Відціпу QYK. 8 ІІКОІ"О Уnраві за !949 рік 
працювали ~акІ 'UІснки 

rо~ооо-Є•• Гоооnоц. 

...,.V~"""'"'"""" -OO>ro 1\opnyco, 
с.оретороа-АнноRн-.у~, 
фіко~о:<>ІІ""•-р•о-АнкоДо"""· 
окар6м••••- Єо,..,оіо с-оо, 
•••••а Уnраом-Пооокна Хорко, 
....."",. .. .,;-,.,."но!1отоко.ЄоrоміоСомоо,RрнноЛуФо 

1\o,..poou.oKo,.icio 
Акостас:іоЛуц;о-ПаDІ:оооіо-Бротош-АнкоЛ ... о ... 

Ця Управа. кк зрештою 11. усі іншІ nicn11 неІ. дУже старапнсІІ прид· 
!І&.тнфондн ачасіс80АоrодіІІннк наТ<'. щобзапочаткувати еплатупо
знчоил>О.;І.ІІм,щопооичипибільшісуми навикуnІІ<І>ІУ 

Памнна Харки. що П обрано делегаткою на КраАову Конферен
цію в Вінніпегун 19-19 році. оплаnІла дороrу са.ооа, а призначсні на 
иowm полорожі rpotul поларувала на ~икуп дnму 

ЧленкиО11ьга Корnусь і Амастасів Луці& квдзвнчвАио бaraт-o3y
C>IJIJl• ~ІUІ&JІк а !lрІІЄдиува.ння нових ~.nеиок до ОрmиізаціІ, що дУЖе 
було потрібне ІІКр&3...,пер, кОJІк була вже можливісrь ширше ро:!rор

"У"'""ра.цювиовіА.цоміаці 
В lg:,(} році відвіІІІ.Ла Відціп ОУК в І'еджаАні ТСТІІИВ Кnшиц~ > 

""WfleJUCY УкраІиськоІ Кул~тури А ОсвІтч"" в Віииіn~rу. Вшw.осипа 
ДО!ІОВJдlnроукраJис~океиародж:ми=цТІЮВукраІнськіАінаиrліА
ськіА ІІ<!ВВХ. Уі вш:-rуn. •" Т<'ж І концер-т украJисЬJ<ої л"оrністкн, Ірнин 
БуfІнюк, з'єднап11 Відціпові ОУК !!ошаиу в >ІісцеІЮrо аигліАськоrо жі

ноц••· 
УкраІисьиа npeca ..ее могла ра><)...,.ТИ на niлrJtilи~y Відціпу ОУК 

в РеwиаАкl. ltnR себе псредплачу•в ВІдділ ""Жіио~у ДQJІІО" і "'Жіно
чу Во.nю"', ""Світ MOJtoдi"". ··новиА ШлR><"' І '"ЖіночкА Світ''. А в усіх 
Пре«ІВJ!Х КОllтест&х ЧИТ(ІД.Іlи""НОІЮІ"О Іllл иху'" ЧІІ Т(ІД.ІJ.а '"ЖіиОЧОІ"О 
Саіту"-Д.ІJ.RЦ..,Г(ІОСТ8НКЬОІ"ОТJ.>НрА3!!-ВИС"rУІІ&JІН3МВrунии...,>ІС 
І ві:; ВІдділу ОУК в Ре.цж.аАні 

Чnс1tка Олена Пухапв nрн<:;:~нала 7:1 иоаи,. п~редплаткищ. IIJI" 
··но..-,rоШлк,.у"'. • 'UІснкк І рннаСуховсрсьна АСrепаніІІ 3<-леиколо
стІАио працювали над :.біпьшеннІІІІ числа •ктачок ""Жіночоrо Світу". 

1951 року ПІ'J)ЄІ>о<дк<апа через РсwкаІІну киижиа Є.шсаІІСТІ. тепе
рішнІ! Коропе•. :ю С80ім чОJtовlкnм Пнnипом. Дл" них улаІUТОваиn 
нмістІВ('.JlнчавеnрІІЙнІІ."..-покuІатомупописl внз,.ачнлисІ!ді&ча
та, /[ІТИ КВШІІХ'UІЄllОк у нацlоиалькнх стровх 3 нац!ональнuмк -такиа
мк r:средбаrаТ'ОТися~иою публікою, з"сдмавщu д./lя себе бурю nn.t>e<:к!в 
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ІІОНЬКИ ЧnІНОІІс~к"JІю' п'~~R1~1-Ж~~Т~~Н1~1~:у ПШД KOIOffll-

3.olaa .. npaaao Лоо& Сао рЦ&. Лі.оіо Іра•а011, П.труоо l'iOI"'J<O, С.офо ЦЬ, 
rooo Hooocu. Л. Сом~. Мор~ І .... о., ю-с-..о Cooallo. 

і аи!<ЛІІКааш н :s.о.ц!на ..... єнн" корuпі.,ькоіпарн. Цебу.~><діа""n. ~ .МУН : 
Аюоа СІое]~. ЛІл!а Epeon.w. Ha.:uo Kopnyeo., 11..-rруна Корпуеь. лка
єта<.!• Цо3. reua Но80Uд. Леона Семків. Маріо Воа~ок і !Остннка Сем· 
ків. ВU.ьшісn. ~ к их аідбу.nк в є110Аому ~асі ""ВкІІ~ Ocaintl Курем ". 

Ко.n и а !..,джа А нІ аі;Ібуааласоо п.rально-rро>оадська ка.мпакІа бо
роn.Gн3J~рку.nЬ03010•ере~маоовепере<:віJ1ІІОВ.О.НиапроміинІІм Рент
r"енІ. І n13нiwt ~Ж ОКЦіІІ JІ,ЗІІІ ПіДJJІНМКН ШІІНТ8.ЛІО YlfOIIO недуЖИХ, -
8 ~IIJIIIOX JHX СІІРfоВ.О.Х )'3118 у•асть теж І Ві.цJuл QYK м Реджа.Ані ~ере3 
СІІОІ~ ЧІІЄІІОКЄвуСемк!"і Ha.JUOKOpn)"CЬ. 

ІІониж'fе :s.о.nодаиІ о nоа3бучному nор-.цку wеккн Вl.:uOny ОУК. 
що:sа~аевід Аоrо:sаєиуаанкааждоюаі.nєАиоrорокуаОр,..,.ізащІбу
" " І"ОlІо ...... н. с.екретаркамн. скарбннчuмн або outeв'<81fИ Коитро.n:ькоr 
Кооо:ІdТ. або а аккАсьімшнА епосІ(Ібр&nн активну учз.".. у праці ВІя· 

""' Тооооо 
~?.:"~ ..... 
І оокоцоооПетруко 

с •• ,...., •• 
&о....,ор•уоІроко 
Бротоw Поро.с:•ооіо 
r .. anoцt:ao 
Г••••"•-•'• 
~:':.".о"ёТ: ... ,.;, 

Корпуа.Око.rо n, .... o-. 
Хорко !lоо.,.ко. 

І .... оцоооП .. руко 
І"Іуціо Лкоо.оеіо 
Лyuoo Jipooo 
м .. оиооа.оо JІрк оо 
Федущак Рои..оіо 
Ік•уроАкко 

ЗОІ 



Соарбкк~ак 

д..,....л ..... 
ЗоброаоркоЛJU<о 

~'1?~: 
~::::~==..,;. 

1'\оотре-оІ'\о .. ,сіо 
Боак•Р'ОУ• ~ремо 
Sротош Поркоаооо 

ДuкоЛнно 

Мотуо•• Mora••••• 

1\o•;::::::·~~=;:::orn Соотуи, 
Марко 1\оторнно 

ІнwІ ~••••• 
Вор.-ум МорІо 

Гук~•• Спnоміо 
],..кооДоро 

м •• , ••• о .... 
Моцооіо Маріо 
Нк,ооМор!о 

ПоокіоМоріо 

ПуопоОооко 

Caru> Мор!о 

t::."'~.~=:'· 
Скр ..... л. .. . 
Сореоал .... . 

CowoJoЄar..,]o 

Соооаооо Оо"'о 
ТоnооокмЦ.>оо Л••• 
ХоркоПооокко 

л, •••• о •••• 
СоооаоооРомкіо. 

~=:~:і:.""'' 
Скркмо Лкмо 
Сиркко n o ... rio 
Сwорок Фроно 

;:.о;:;:;-, лико 

Дwrnмiio содоо о Лоrтстаорф~ н;.,,,... •• ., 100 Іо,.. nІ,отркмуо ,......_. OJ'I'I 
у Po,....ohd. ПO<t P*ItO<•I o~кnnoo ЛD Сkто,...уо. 



Вміоо.ом>РодмоІІn< 

io..,•P"'Y•Spo"" 
fома ПоркuоІІ 
Гаороо.,..аоС•.., .. ;, 
Зоброuрмо Аооо 
!мкмц•ооПоотруко 

==•~Аооо 
Jl.yцu Оо.,.. 

СороооА••• 

По..ерлн: 

ПnооАо...,.осіо 

n ...... А••• 
Мuомок:о. .. .І!рооо 

~==:'::: .. 
Су:оонрео. ... Ірмоо 

........... "··· .ІІмчроАомо. 

Вабюк Ірино Пн .. р~ух r. 
r'уцулок t()стнна ПроЦІОН Пам1111а 
КурНJІо Маріа СолодJОк ОЛена 
МІМЮ>< Ка~ина ОrоАко Опь.-. 

HCU.JI 3lk>I'()И СПОЧИВ810'11., !t&>І'ЯТ>.ІХ буJІС :JбсрlГІТИtа 8 Bi.ц:dJtl. 
За ДВ&ДЦJІТЬ 11111. роки орrані:sаціАноІ праІІІ ВімІл ОУК а РеАжІй

иі Н~ ПОООJІО>ІИВ с«іе І ХОЧ >ІОЖе не ~ аін ПСj>ШНЙ 8 Ор.-.нЬаціJ, ТО Н&· 
nевно не останній, В ЗІ'()~. 11ружбі І uа~мній nошанІ Прац>ОЮТh Aoro 
'UІЄhІ<И І СПІВІІJ)&ЦІО"'"' З ІНцJИКІІ Бр&Тt<іКІ! Op ..... l:saц.i&KII, а пі,цтри
К)'Є\JІВір&.ОСаіЙІ<&рідіохотаІІр!!ЧНННТИСІІДОВК:І.&ОJІСІ!К8Й01'08УКрІ.· 
Іні та ро3будовн життJІ то( його аі'nси, що nooe.nНJІaco а КакадІ. 

ВІддіп D!.IK ~ Р~ан 
ШМІ.л ОУК )' І'уан належить АО наІ>ІОJІОJІШНХ а ОрrаиЬ&цlІ. Що-

11ро>8ІІВ, ~шнс ІКІнОІ\Т80 nочало саою орrанl:sацІйну працю ще від 
!ІНІ роІ<у. МО/Ін ro • Руан о:поорено ФІлІю УНО, о;о.на~е та працо була 
nрнчаr'.дна лише І ,.._.. більше JІОПОІ<іжнІ• хІр&К'n'р. ЖінкІ<, ак ...nен
ки ФІлі! УНО rюnрн ~rальиІ саоІ 'tJICHC•od обоа'nки в Орn.нЬаціІ, "" 
до ч~у аистуnLІІн з масною іІІіціJІтиаоооІ 811&11m)8y81J!и рЬкІ то•
рк~І.Кі А наці<»tальні іипрезн, ІІк "Жіноча Сек.цlа" nри ФІ.ліJ УНО. 

Оевовкі З&rалькі Збори "Жіночо!СекцІІ Ім. Ольr>~ Ваеараб" пра 
ФіІ.лі П10 8 Руан, !(...,., ві.:Ібулнса ІІКІІ 29 сі~ІІ8 19Н року. Y~llffJO. 
"РІцноІ illO<OJtн" Сторожук аиІ'ОJІОСИО реферат про 3U,UIII!& жІІІ(Щr'Іа 
ІІі,цтепсрішнооnору, пkла чоrодоСемцІ!вnне&>~ое. 11 'ІJІЄНОК Іа-..х 
обраноУІІраІІ)'СсІ<ЦІ1&СКJІадІ: 

ю.оон-А••&ІІ.о .. ом, 
>&СІуnющ• І'О.Ооок- Мор!• І'<:>Nокмшмм, 
с.ореторао-Стеnоміо rpoмoos, 
ф!оомоо .. оеоретороо -T•uo ]у(но'"'"· 

Про діІІJІьність "ЖіночоІ СекціІ" и.nншНJІОСа мало 8Істок. Шоnра»
.!1.8, вже :sa >Іісоць пkла СІЮ!'() оформ.лсинJІ СекціJІ 81дOrpiUI& цраку ''Om.
ra Gасараб" Олександра Лyro10ro, JІJІе на тому І<lк~~єn.с• Щ само-



стіАІОкхо".:тупівСtкціі.Праuоnодібновокаnовн істю:ІJІІІJІUІІ вро(\о
ті ' Філіею УІІО і неі д,апьші І1 внетуnи ві;~.буІІL!1 нсв ~же n\,1{ спіл•кою 
фір>ююУІІО. 

!Jlt>'нo 11195-1 році СІ'J)8&& квстІ.JІьки назріла. що жіиоцnо рішк
лО<'я п~(М'mоритІІ '"Жіночу Сtкцою"" np11 Філі! УНО на самОС"rіІІ ний 

""Відділ Орr&ІІіз.аці! Унраікок Каиаzщ Ім. Ольr" Б&са:>аб". Щцбуп.мсв 
оеков.ні З&rаль11і ЗборІ! Вім\.nу дКІІ 25 січка \95-1 !Ю'<У np11 участІ 11 
ЧЛЄІІОН]ТО)ІіО(іраІІОІІСршу УІІрВІІуВі.цділ}" 8Скn.аді: 

rooo" -ІІа"'"""' Фром~у>. 
>ас?VПkОЩІІО""Ок-В&<:мІkмОВоО,._ 
со•ретор•о-Соф,.Допиич•, 
сІІрб"~~~•- !мооіо 30r11PY•. 
орrокі>•щі.,.о рофо.,.,...,, -ТоооІ 3а6отм>,._ 

ІІ<»Ітроо>коІІоміс" 
<ооооо-Ак•о 3атору•. 
""'"""- Мооои" s.., .. ,; ІІ .. орммо Соопооуро. 

Цю У11раву nс~раио і ка наетупкиА 195..'1 рік.' тією 3.Кіuою, що 
міСІІ~ГWІОВІІ38АКІІЛ& В..силкнв Вовк. а застуnницею СТ&JІ& М.~ 

3!tlao~oпpo.oo, ~, f. 3aboooot•T·•••··•c•. po .. pooooo], C. Д~ 
ореоороо]. І. Іооо tn~мooo]. М. To poooc>u !и..,.,.....ооцо "'"'"], М. 3оІ"Іруо 
jcoop6>to•oaJ. Co<oon ' О. Пруооо (оІдоІдуоа•оо """Р'"~ t.І . Іо.,..О \ .. ......,. 
.. opu]. Л. 3onopyo ]oooopo,..opN].II. •р...цр ( .. "І>ооІІ •• о....,.!оІіс>оо>< ор
... І>&ц~). К. Со.,.ооуро ]оооороАороа], 11. С""ороо (оі»І.оуоо ... ""'Р""~ 

'" 



:J.oloo,u """""'А. З.••Рт-. М. to pooo ... o, М. 5ahno, С. до......,.., І • ._. • ., 
о. np,".., к. с..,. •• ,,.. м. "'"'"' ... 

Хо~ кU.ІoJ<icn. '<І>СІІОК ylliuini невелика, а.JІtОХО'ПоАО nраці була 
і~с,...~nробо:wапоn.nНJІаскороіJІобре.Іwлавонавдвохиаnрамu:: 

•І uмостіnІІоІ"діальностиОУК. 
б) ADnO>IOfТИ ФU.і! УНО & :J.аr"&JІ~ннх ВКСt")'П&х Братніх Орrаиі• 

:J.aцiJi. 
То тоі осrанньоІ НLІІ~жаJщ у~асть у cniJt~нoмy '<npi, щ<> внсtупu 

кОЖ>ІОІ"О року "" ЛнстооадnвіА Ака;wміІ l на ш~в~еиосіооському Кок· 
цер-ті т~ фІнаоюоq nом\~ ІІа nрІІманІUІ ;>.оміакк - В.іЦІІіJІ ОУК 3 &JІ&І'
нн~фондІапркдІІаsкурnонум• сцснн іспраанафІр&ІІ ... ;10 аікон.,.,П. 

fсварнсьІ<ІдU.ІІнІ<І ncpenwлa-rencp'IO В.і.uілуОУКі :J.а.:uвроки 
с-ІдlJu!ьнОС"ТнаниокааІОікПнеме.З&цсіічАІ'811\буто;tвівечірки 
а JtC~b '"П}'Щ('ККІІ'", OOJ!y'OCKI 3 :ІабuоІ<> і Т"&.ІЩ•ми. СПра"-"СНО 118& рааІІ 
'"СоU.ьнс Сu~~не" АІІ• 'tПСНіа УНО А ОУК та nрющnмrккІа ОрnнЬ&
ціІім-~окіп.ька:J.а.t*&3таншомнмІІ~nрирізкмхкаrо
ІІU, ІІн'"О.ОчевкА б&nь",""МАІ'кnаиА баn~''Іінші. 

Шдбупос:• теж кlпЬІ<І ... Анкх npniiи""' 3 то•рнсІоJ<nІD r-утірноІD 
дп•'<І>СНОНі~А. 

3 curocriii04ИX іІІПІ)С3 СJІ!д 3.-.д&ТІІ, ЩО КОІКНОІ'О року ВіддІл QY K 
мiUlJТOay..._. ··сuто Manpl'" І ··день Ба....,.а·· 

1\рім ТОІ"О СПJ>&МСНО ""()бжІІККІІ" (""День По;uоК.ІІ") а 19М році 
і аі.пбуто ··eв.wro 71N!iтr• укj>аІнськ<>rо жікоч<>rо руху'" ди• 5 rруд". 
19М JЮІ<у. nonyoreнc • рсфсратом оро Ha:ranю Кобринську. 

,/.(ІІа І берс•наІ!ІМ рокуІОід•іда•В!ддіпrопо..аП:ювІкціііноІЕкзе
кут"в'І УНО а Topom-o. nроф. Cr. Па.JІадііічук 

'" 



В""деИО.3""ч.-ІІвідаі,цу&аТ>t><ІООрuхуwn......,.ихіподомu,иетtп~о
кн •wеиок ОУК ибо nрІfХІІnьнІІиіа Братніх Ор..,.иі:J,О.Цій, але А інших 
уир~ІІщів, що Іх стріиуnо и~щаnи І що кс wa.nн тут своіх рідних. Зви
чаАІІQІІрІІнаrо;І.і відвід>•н прнноw~но не...,nнчкі дарунки. щобсправи
ТИІІТ'-"У"""РН>о.Нвту цізІьсТ110рено ФОНА. куrо< Awmt 34\ірки прн на· 
rодІ кожних сходк11 чnекон і ""сідань Уnрави Віміnу 

Ю~ьність украінn•~ у Руан не"..nІJна і розrорнут11 ширшоі фlнин
сооо-34\Ірновоі nраці чер<•з ..., rоді. """' ж таки ВімізІ ОУК брав уча""" 
у НІ•ЖtІіА фінансовій анціІ Орntні"..ціІ ""два роки своrо існуванНJІ. П<>
ре:к>джсно nост!ІІІІі :оІ!ірнu н~ ""УнраІне>.ннА ЗопотиА Хрест", ""'"" 
уча~rь у:оІ!ірці з н.-rоди де<:итиnітн>.Оrо юаізІсоо ··Осередку УнраІнськоJ 
Куnьтури А О<:віти'", 11 • І<Онтссrі nоnуn.,рности ""нори""" преєовоІ"tІ 
opra.ty ОУК "Жіночий Світ'" анnуnа.:Іа E>oini>< Заntрук. 

За короnшА час ще. щоб Вімі.~ ОУК у Руан wir nсхва.:>итиа а;".,_ 
wнvІІуспіхаwи а своіІі праці.""" ЖТІІКНАkВІfТw:., вік зна,дією в маА
бутш:.бо;ІОІ'ІраспіІІПраПJІі>rі.vtивІстьАоrо'UІеионтаохотадопраці 

я ЧJТ~'""' Управи дають ""-"МТИІІ на те. що а CНOjiOwy часі цсА Віміn 
:~,;~и.,n..с,. з !ишк>Іu, що а ОрntІІізвЦіІ ОУК діють уже від ба"'-....ОХ 

Відділ D~K ~ С:аскат~ні 

.--..- ..--. С?р~ь~ув ~=.:~ .. ~:::;;";·.·~:~~~:~ 
жІноцтво. хочформально не wогnоетатичпс
на"" УСГ, однак зrypтyaa.nOC>r в ТІІК зu.ивА 
"Дівочий Гурток при УСГ'". О<:ь заІ.1сІ фІІmІч· 
нотреба83І<ТИПОЧатокіснуванн., кашоrоВід· 
;>.іп:у. 

Своооокрс>ІуУправу~жіноцтво8 ::r:.:. .. ~932 jЮну. В сиnІІІ nерпюІ Управи 

«>•оц-Д.tмдорсоо, 
>о::-<уnмцоrо..оом-1\uнмР .• 
с.оретороа-А По•оооwсо, 

І&СІ"'(nннu.о<:<~ореторІUО-М.ІІу"о, соор6мм••о-С.Во•м•••· 

Ріше11о, щоб Віміn мазваnt lwcн~w жІнки·геjЮІІІі Ольги Басараб. 

Перитми чп~ииа>ои, що буnи nрисутні на основннх Заrаль11нх 

Збор:u:,буnu: 

Бо.ооробо А .• ВМчо А., k•ч• П., ~ро>дом~ М., ~уд> П., Во""""" С., tко· 
т>ОоМ .• tроІ\ооuІІ.,Трмцико М,Емдорсом Д.,Зuмоо>Оо М .• Заса..омо 1., 1\.оонм 
Р., 1\ордош А., 1\ордош М., 1\ооо,...•у• А., І\о-ору6 Н., 1\.х.ншкм А., ІІу>іо М., 
П&Щуо А., Л0о0>0о 8., л..,.оіо А .• Ло>ікс•оо 11., Лу6но А., Мортикооо М., Моа· 

"' 



-- ~ ............ 
~~., .. ~~==: 
.... д • ...,.с. ..... ...,.t . ltlt potd. 
Cтoln.oloo op.ooo 
oopuao .... ooiU.· 
"'""OJ'II-Д.t.-

ооАк• A..,O•itккoC.,!Jotooa.oo·Rнio А.,!Jориорооа.ооІІ.,П.-.рухоІ'і.,Проц• 
А., !1-• М., Со•••,.••• І., Сокооо М., TONnOoo.c••• М., Ц~рм>оа..о М. Чор
•осІ.ШооІ'і. 

}:lclJf відомо, що • С.скатуні побудоа.но nершміІ "Украіись><><А 
НаціоиальниJІ Дік" і це • ~~~~ иаАбіл~н•оf крІзи, • 1932 роцІ. ТодІ то те. 
'UІСнкп ОУК :!І&Аи.лио" ~зінто.-ре<:<~вно кухнею, цебто мрІUІи tжу ро
бІтииквк на &ІІасниА кошт. Рівио'<&ско ВідІІІл стараDСо< &ІІашто•уа.ти 
8<СJІ~оrоромімпрезн.sипіннікн, розіr-ра.вкнttбut.рІ, щобуцсАсnо
сіб дonoкorm фінансоао r)'pn<olli УСІ'. Зrодок noUJ>и упа,цжуати 
чаІІІ\і прнАюrrт• поnри ... тнюt кеwканн"х 'UІеиож, дебати, :...бави, 
ПІ"'JІС"Т3.&1\СННJІ, КОИЦЄрти 'Іа fiCIII\01"0 po.u інші ПіАПРИ~NСТRа, ЩО С.Пу• 
жІLЛи3&СОІ!амuз(ІІльшенн • касиВJАдіпу. 

І) 1937 році Ві.ціп :юргаиізуаа курсм "Пepwof Пе>ко~і" пі,ц фір
мооо "Уираіисьие>rо ЧераGиоrо Хреста", псрсАмсиоааноrо пlаиіwе .._ 
"Ущ>аінеьиІІА ЗолоткА Хрест''. Вели іх ІІікарІ д·Р Пнnuпюк, д·р Стро
ганІмедн~••~Гап•Кардаш. 

ll 1938 роцІ, nG ІІбнfІС'Іаі :южд•. ОУН, Св~на Коно.."ьЦ>І, Фіпіt 
УНО :юрганізуІІ&ІІ& ІІСJІИЧ&ІІУ мащфесttц!ю, в анІА 8:UU!U &І<ТИану 
учо.с,. 'ІJІСНИІІ П. І>у.:І". С. Веnu.._ч, О. Коноока, А. Лащук, М. ЦІ!6рин
е•""- І Сагеніt Цебрни-Юзuк. В ЦЬО>ІУ то.ж часІ ОУК r~epcІJena :sбірку 
no ц-оах, що AL'" су>оу до.'!- 1,200 і іх внсnано на Вн~ІЮJІ•к•сА Фонд )І<) 
Євроnи. 

Перtд друrою світоІООЮ віАнооо Віміл у СаекатуиІІЮС1UІu ста>~о 
ДОПОМОІ')' украіис•КW< i,.._"i,u.x, ІUІ&ТИа внесин ДО УВФ І УЗХ, .U.C 110-

мічукраі...,._ІUUІІЮJІіти'ІИІІN&'ВЗИJІМ'ІаNОрАJІhИGІN:tТО.ріапhноnоха
ru К.nп&тсhнійУнраfні вПаювоnhніАбороn.бі. Kplll тоrомааJdсц&. 
ІІІuбооо'.U-ІUІ,•ІІСІUІаn.доаті•над<>мікцІ,:оакупиІUІЖОидо6ІбnІоrеих 
УНО,реqеАдото.атрапьноіrардеро(ік І ао ку>:иІ. 

ВчасІnодруrіАсІІітовіАаі.АнІВіддІл:оаАи•~ внсnnиоюnаиун
кІ&укро.Інс•к"-"СКК"ПІJІhЧf:><&Єароnі.Іn.куроцІІМ8внмАНо81nа· 

"У""і" на суму доn. 160.00 ваrою ~ фунrів, • 19-Н році- 2:1 nакун· 
кіаао.ціин•мІиовдракк ... rоюЗООфу..,;в,уІ9-48роцІ-НnакункІв 
еамю 220 фуи-rів, в 11149 році - 14 пакунків •rою 280 фун1ів І ДОJІ. 
16000rрІшммХ8GрuмдоwnнтаnІа, а19:1Qроці-дмnаиунинмрто
стн'м.2:1.00Іrріwмидоn.25.00.Врока"1911111D~nос:ила•мІсвчно 
дол. ~.ООиапJии Івнмаадм. 75.00нади-tІІчІІіІсадон у НІ>rеччuкІ. 
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ВідІІіп иаш rroмaraв Т1Ікож утрІІмуватrr інформативк~ бооро "Со
ІО:ІУ VнраJНСЬІІІІХ К&ІІаді/іtЬІІІІХ JЮинів" 311 МО]іое>І у JIOrtJIOHi і ІІ ІІСІІ.ІІ.Р 
пвкуккІ! ДЗІІІ украІнців у к"наді/іськіJІ арміІ. Також ~<омвп.в у ІІр<>да· 
жіт.зІІ.""ІІОСнюох~ртифІнатіІІ". 

СкІtТ&JІЬЩІІМ, ЩО ІІрнбува.nІІ до КамадІІ. 'UІЄІ!КІІ 11&'-"0<"0 НідІІіпу trе
епuосршупомічтаепужІІJІи ІмсвоІми пора;\амн. 

nід ~•с друго! свіrовоІ віА1111 '""'""' Вім.іnу ОУК у С.екатуні nG
стіАно доnомаГІоJІ.н шиtтRІІ ""КаиадіІІському Червоно"у Хрс-еrовІ". :sa 
ЩО :tістаJІІІ ІІідзІІ&ЧСНІІR від 110.01"0. а CIUIC "-"ЄІІКІІ /d . ЛІ<ТОКІІК, Л. Ла· 
щук. К. Оrінсьна, Ф. nер .. ишки І .М. РомаиІа.(Гn. саІт.nика на стор. 41). 

Кожноrо року наш Bi.цni..n noмarac 11 :.бірці на "день Макіа'". l!ocJ>e 
уча<:n.)" ""ДиіДскораціі"' і а"КамnаиіІ:sа умов11м з;wроа'ІІ>І" та жер

nу~ на "Украінс•киJІ 3опотнА Хрест'" . Спіnьно з і11шкмн орrаніза.ціа
мн в р~мах КУК. Відпіn ОУК у С.скаТ)'ІІі уладжував •.ocro чвІІнІ при/І. 
ІІІІ1Т"·" RІІІІХІІохІдбув nрнзначеккА ІІа uкуп украІксьнкх книжок до 
бібл;.....,н по шпнта.nа:< І на фои11 nобороовакнн нсд~.", раКІІ. J(овшІІіі 

час Відділ маа прс:ІСТав•шцтво в мІсцевому жІночому мІОбовІ "ЕксrІ
бішсн !><Ірд'", чсре3 особу чntІІки Cr-enaиil ІЮак, що nиконуq..nа....,. 
ф)'hJ<rtiю сенретарк10. ДенІльк" разів уnа.цж;увано н••стввки украІн
с~ккх вишщюк. J'ік-рі~но даруються укrаІн~hкі страв11 на річні обіди. 
що Іх ""аштовує ".МіжкародкіА Кпюб СrуІІсктів"' пр11 св.сна~еванськG
муу.tІr:ерситеті. 

88('СЬ ~ае Відпіп опіІІ)'І:І"ЬС" "'І'ЇJ\ІІОІО ill11011010", & 11 ро118Х 1951-
Іі}М Вів у ЗІіТ>Іі МіС>Іці "ДІІТІІЧИА СадОЧОК'",ІІІІІІіі ІІЇJ\У'ІіJІQІІ ІІСріDННЦ· 

ЧПUІІUІ ВІJІДІПV OYrl У САСМТУНІ З ДІТ~ИН ШСЛR СІ!ІЧЕНОГО "'' Р 
ПЕJІЕД J'. H.JlOMOИ 

З ~іоо 110 npooo І РІUІ• мооіяо••• Р. ІІо""•• Пе<:ооо, r. Tfpfc, С. І"оооа, 11. ro. 
po,.w,...., с ... .,. .. ., Е. ПоІ"<>роц•uо 11п.,.• PIUI ' n. Ііу.а, А. Іо•о., іа. n. 
Зaoic.o...._Jl.I•ІWpcO•. 11. ю .. .,І.ІіоІР<ОJ>"ТО,tоооідомо), А.. Ромооіоо·За~Оо.о, 
0.1'[-оо .. , 11. To•~f•o •JN"'"I* рц (оорІJІІ •Р• ,.ооІдомІ), Jinopo<>OO, Носа•· 
с•.., N . І'рмІ"1>рооІА, М. с •• ,.., А.......,.., oc: ... oU. PIUI' мо~оаі "'""'"-

ІС•"•••о ВІ.uіоу • t<no р. •• аор. о>). 
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"O.U"тw..,." Л.!І<м &ароо т <u001l•• • ><r ••••••••! аІтd • aoІUoiono Ооокм ..... ,. ... 
nом Ол~nо Вол~У>< даво.в ці,ш/1 ~ .чпсrецьощх •щстаа д;r~ ЮІІІІХ гn~· 
n~iu. ВІІJЮ;>.овж кІлькохроківузІІиооомусе:юнІ ВІмІ:о цровадиw ><УJІІ>
турно-ос.І"П<і ..ечіркн. nід ~ас ~ких BHl'OJIOшyuнo цlннІ рефера..., на 
рІзнарІлнітемм. 

ЦілиА час Відділ nілтрнму~ умраінські жіно~і ІН;ІАНН~. До оіАнн 

псредn.n.ІІчуuв ''Жіно~уДмю", "Нову Хату" і "Гром.JUІкку'', attпep 

ІІСJ)('ДJІІІІІ~У~ "ЖІночІІ:і Світ". В 1953 рО!Іі BIA;IIn брав участь у камnа
ніІ "Жіно~оrо Світу" :І& nридбаннІ< ноrшх ІІСJ)('Д!ІJІ.І\ТНІЩЬ \ 8 тіА І<&М· 
ПІН:С ЧJІеНК& Відціnу АНІІС'Т&Сі~ ПІІ.." НЧСШ<О :І&іІНІІJІW nсропе міСЦС 

Також у контесті "lloooro Ulmrxy" контестаН"tК& ВІдділу КаttРІІ· 
НВ К&] &JІіНКІІ дуже багаТО ~.1\СУ 11рІІСВЯТІІ.1В ДJІІ ІІОШИj)('ИНІІ "НОІЮl'(> 
Шт.:ху" іі зібракн11 фокдіn дпя но.оrо. ВонІІ теж !lj>L1& участь у ІОві· 
леАному КоН'І'еСТіОУК. 

!{рімrоrоВід,Аіn nів і 8C;J.e кул•Т)'РКО>Освітнюпрацю. Кожиоrnроо 
ку ~мтму~ nІІм'жn. сІЮ<:і nатронк11 0лhІ'10 nасараб і nам'nь жінок· 

~роікь Віри П..бенко А Олемн Теліг11, nІІсьwсІІнІщь Лесі УкраІн><н . Оле

ни ЛчІл>щ, Ольnо Кобнл~нсЬJ<оІ, ~!арка ВовчІ<& l't Уд•ю• Кравченко 
тацам'Іm>nіонеркн украІнс>.коmжіночоrоруху, Haт8Jiff КобрннськоІ 
ВідцІn ОУК бере'""'"' участь в сnІльних імnре:І&Х з Філіею УНО І Бра· 
,";,.,. ОргаиІ:о~~ці•>ІІІ, в концерта.: і ІІкадемі~х в nам'""" тараса Шеа. 

~"'"'а, Соборности УкраІи!t, Смті Вож.о.іа, Всршоrо ЛІІстоnада. 
В rосцодарські/1 дlп~Іщі Відділ црІІ;~.бав І"ІІJІІІо у~'Т&тковану ><ухию 

і 8>ШО~І!И8 С80! шафІ! !ІОС)'І\ОЮ, ЩО ~ИІІ03ІІЧВСТЬС~ на UO:CIJIЛ~ J бенІ<С'nІ. 
ТІ.КОЖ урJІАЖСНО кімнату, 1\С ІІС)>СІЮ/UІТЬСИ ЗборІ!, 3/10]~.1\ННХ /і ВСчІрКІ!. 

Вс~ <ІС маАно маG nрІІбпузно I\OJI- 1,700 uр1'0СТІІ. 
Осьтаки/І 0\0pOnш/lormrд<tpaцi Ві:ІдІnуОУКуСаскІІтуиі в!,!\ часу 

l'ton. я~иуваннІІ 

Якщо б прсдставнтн n дол~рах noжepn." кашоrv Ві:ІдІлу ка н.ІІЙ· 
ІІІІЖЧішіцІnІ,ІЮІІІІдадутьнамтакнІІобра:о: 
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"Ос.роаонУорІІіоО>оооіІ'lуоотtЕ"tОсоітн" 
"І'іомот.,.УороімонІ'lонодм" 

~'::о":м":.=..'Ч"РООkмА Хроо-т 
"ЖокО'<оДооо"І"ІІ'ііоо•нАСоіт" 
Днто•н• сцо•оо 
Оnоотоnомуиоіосомтuо,.о>о 

Лі•наоЄ•роnм•ореоЦУОУІ'l 

69.11 
611).07 

OS6.11 

-~ 
~.ю 

Місцооо Фі.оІо УНО І Ноціоноо•к•І д;,. 1,911.06 
S6,1M1, 0] 

С&хо собооо, 11е rі.nькІІ 3 маскоf каси ВіцІлу, иеаалежко від різиих Іб.і
!ЮК на лістн, що nсрєходкл11 чере3 чnенок ОУК :sa вІломом J 31"0ДО'О> 
ОрГІікізаціІ 

~цсА ча.:: rоло ..... и ВіJщІлубу.пкТІІкІ .... е~кк: 

Д. Е>цорсон - 1 '"'"" - '"'~ '"''· •n• 
~- :::;~ ~ ~.::.~ : ::::· 1917, l9U 

А.Єо.о.оо-lріо-І'ШІ 
П.5уао-Ороом-І'N1,1НО,І'N6,19., 
A.ka•yo-Іpio-lt'! 
A.n ....... ...,-1 p!o-І'Nt 
А. n...,,, - $ _,, - 1'N1, 11><~, І'NІ, •-. '"') 
М.Зао•оіо:. ... -о .. ;.,...,,_1'10,оміоооо,ІІ0Тор>t<,... 
М. В....оо- 6 "'соціо- 1'10, аоо.Jн•ноо ••-•• рІо 
Л. Чо.І.оо-оо- І _.. - 1.,1, 1'/Я, '"'' 
Г ДоршІ<О-Іріо-19$6. 

Ч.пекКUІ"•-nи<рока:о::sаnме&нібу.пк•В~і: 
А.о;о"У<' І'і., А>t1'0нно М., kбоа А., SкороІ!оо А., hаомо Маріо, kwoo А., 

5ооюроо>оо J'i., kaoop•yo Д., "-.оо Амо.,...,•,, 5оАчо П., 5реоаон~ М, Sрно 
О., 5.,-бмооо С.-nоміо, Syo n., а.о~мо М., J.copoi!oo А., hомоо• С., Sooo с ... 
nooio, ВомоАноС., ІІо.о•У• 0., Soo.yo С, topooloa.ool'i., Гробооо 11., Грм.-оро
,,...м,ГрмцомІ'і.,ГрмцнноЗ.,Дорwооtоонно, tv••• МорІо,Є.дорсОмД,ІІ'іо
робоцоu М.,ІІ'іоробецооо R., Заонеоооо З, ЗOCOJtHO 1., 3ао•оІоооно М., Зооооо 
Анно,І'іоанн П.,І'lоонн Р.,І'lоміоО>ооо M.,l'lopoпoнool'l.,l'lopдow А.,І'іоСІоо А., 
1\ом ... •v• А., І'lооодруб И., І'lонопао О., l'lopao 0., І'іое-rнwмн А., І'іуоІо М., 
Лощуо А., Ломошц Софіо, Лоаоо А., Ло:оса 1., Лоа.оіо-Гм .. ооо А., Лсоі """' 

l!onooo .. OШOIItf' ""' 6удооf J'opo[oa.ooN Но&dом .... моrо A•o<f о CoctU<I'"f"OL 

~Н'Ooi>io<тout•нooo-OUIAMQ!I.i8,)·o. 

З !О 



УІІРЛІЛ І.ІДДІЛІ' ОУ!\ У СЛСКЛТІ'НІ 1111 Р 

З .Uo ~о арооо awon" П. kcopo6, Л. Поо,..."Мооо, Л. ЧLii.U..co..., М. kІІІ..е, 
Л. Тоо....,. , cooon.' М. ЖороЬ.чuо, С . ..,,,., Ф. " ' '""'""'"' С. Іо,..,.,., 11. Жо

роkооа. М. ІоІІ>М><. О . ..,,...,..._ 

К., Луб'оо Л., м..,,.,.. ~-. Мор"'' М., Мо~'"""'' М., Иойч• Т .• Иосоо..са"' 
Ф., Оrінс••• !'і., О"'інно С., По.."м•окоо Лм<>СТ&СІо, ПоАоое>оо-Иніо Л., Пор
мороосооо 11., Поо•кmмк Ф., По>руо [., П~юро,. .. о ЬіоІо, Пркш••• 0., Прачо 
Л., ПроІІ> М.,Ро .. омоо !., Ромоніо М., Ро><омоо Т., Pomoo !римо, РуркаМ., Со
,.,. .. ,с.,С•о•онuоЕ.,СоиоооМ.,Сон>оооЕ.,С .. •оіоС.,Сооопоо•к•М.,Суо
моцооо Л., Томпо'""""' М., Турус Р<»ооІо, Турокоооо .11-. Хр"""''" К., Чоі· 
ооое>оо Л., Чорок !., Шоо 1\., Шоочо К., ШкJІооsсо"' !., Ю>мо Є., Ю.мо МорІо 

Знкхпо>Іер.пи: 

МвріяЛктоник. І""'~""'"' !~7. 
Лина В...:араба, одружена КоІІ&JІьс~ІС.І., а 1937 році, 
МвріяРурнка!ІНІроці, 
М.Заакс.nюк у JІН2JЮці. 
П. КМин, ОІІРужеиа Люіс, 13 чер••• \953, 
Аиасnсія По~~пичеико. 17 липко НІМ. 

Н<·Х&/1 СПJІОТ~ ІЮНІІ >"'n<KK і СПОКІЙКІІ>І СИО>І BiЧRІUf! 
І>аrато колишніх чІК>нок І'иіхалк 3 СаСІС.І.ту>tУ. дехто оі,:Іnав ві,ц 

QpraHiЗS.цiJ, іk>ІІпІСні СП]>ІОК СІ'&В!ІВОИШС аJд ЗS.гаJ>Ьио-Н& І\іоИ&ЛЬККХ 
украІнськшt.ТО><УМ~><оnризианиІ<ТІІК, онІ<>< н!ЧОГ()І<С:ІІХ..,.._"Ооіх
иійніріадо6ро нашоІrnІ)ІІІІк ioкlcro,.,."y рида.хОрrанізаЦІідовrІро
кк по СЬОГ()ДКішиіА день. ДаА Ім, Боже, витркІІLІІостtt перекага1'И вtІІ· 
иіт;>уІІкощіів:оrо.ціn"юбовіпрацюаатн нагро><адськійкнвітакд...,.. 
го, д<>НJІ ке аадз.он,.,." ~Украіні радісні я:м::кресні ;uвокк віпьКОГ() І ві,ц 

и!К('гоІІС3І.JІеЖНОГ() укга.ІисЬJ<оrо H&p<>;u'. 

I:Z!'!!!~~ 

Зll 





ОЛЬГА (."ГЕВНІЩЬКА 

Віддія ОУК у Ст. І>окІІфас 3ІU:ІІ)'1ІІІІІСІІ ;~~о

волі ІІіЗІІО n ІІО!)Івнанні з Інш"'"' Вілділа><н. 

ІІе тому. щоб 11е 6у11о нкстачаJJ~ноІкіл~кооти 

ЧЛ~ІЮІІ. або Що(і НС ВідчуВАJІІІ ВОНИ nОТ)>('бІІ 

орг:шізаніАноrо жоrття і rромадс~коІ 11р.ацІ 
ПJ'ІІЧІІІІ~ та. що Ст. Во"кфас. хоч і окре"е мі

<:?<:~ та щостуnасІІіnонремою на~80ю. АІІе.ла

СТІІВО належоm. ;w т. ~~~- Вспнкоrо Вінніпеrу 
І від мІста IЗiшrinery •ІмілЄІІ("-тіrоькІІ мосm>" 

•оерсз річку Ред Рівер. А" Він11іпеrу орrані· 

з:щіАоrежоrтт,. НІІпілояіnса,."хnочаткіа,там 

Gy~ СИЛЬНІІА Гуртон УСГ. ІІі~иішє Філія УНО. 
там швндко nочаж:~ іі жіноч11А ру>< і ті украінки /! украіи<ті. що жили 
11 Ст. БDН!ІФ/І.С. ~'11\">WiotЛJt ЗІІ<:ПОКОС.ІНІИ СІЮJх ІІВІІіоІІаJІЬІІІІ>< І flXII<BJI· 
с~кн~ noтJ><'(I в украІ•tськкх організацІах Вінніпегу. 

П~. в Ст. Боюtфас nостала 31"0АО" ФіліІІ УНО І ~ уже Ст. Вo
'"'tt"• ~іміnІІВ<11 оргаІІіз:щіАш) nід УНО в ВінІІіnсrу, nоцІnьність вн
магrnа. щоб і :кіно•nоо дл• се6<! заложиnо свіА ""І"'""А ВімІn. Орrа
нІз~ціАну nід.rотt~ву дотого внкокала СвrекіJІ Сятнкн, що ве.n:а Рідну 
ІІJІ<з;rJуВСт.ВокІІфас. 

ОскОВ!!і Загапь!!\ Збори BiJvllny QYK у Ст. Бо11нфас RіІІбуnІІСR 
25 nютоrо \938 року""" сnІвучасті ось -nr.нкх чnеко:<-о<:тrовниц~· 

"-wo•o>oo Мор'•, ~·•• Сорофи~о.. Км·•~•~•• .. А~н•. к,.,;,... То•••. flyuo 
тОо Я"'""""· 11•-ipr•• Вромм~••••. Поооиwим Поооино, Сои6о Аммо.. Сто6нмцо· 
оо Оо""· Тес•оо• Т""'""• Хом Кс.но, Хо;6о~оо І'ісоно, Ю••нw•н Ооо•о, Иаор
<>оо є ..... ;.. ~ • 
що :~=~':~~=:о першу Уnраву Ві.ціпу ОУК у Ст. Бои11фас. 

rооооо-1\сооно Хом >.с<vn•нцо rоооон -АнноІ'іоnм~оме>оо, """ротор

""- no•or""A """"""~"'- соо<>бнк~""- Єоr-оиіо Яоор :о ... , І"ОСПОдмиі - Акмо 
COUffi&.EJ'<"••c.oooolio•ipнo 

Контро•"'" І'і~"іс<о, Моо'о Sоооцооо. Тоооо І'іуІАіо•, Стопоміо Вон.._ 

Укf"'Іt•єька 'l"'"IIJI~ в Ст. Бокифас не була нІкОЛ!t така •мк~а 
ніп~·;Jсщ>.,.н вішuнх чВСТІІІІL"< Вінніпеrv . .".,у,..., не можна бу11о pot.· 
хуо.отІІ ІІА !!ОІ\ТО rомпнс число чмнок. Т!!Мбіn~шє. що вже Існvвало 
о С:. B<>!!rt.Ь•c 3 даянішик часів "То811рІІстоо ім. л...,; Унраінкн" при 
"Том.риеnі Просвіта ім. Тараса UІсвчсиІtІІ". а nca~l жі11кн. 1110 11ал,._ 

ЖIU.J1 /ЩВНІШС 110 рі31!НХ ЦСрКОВІІІІХ Ч!t СвіТО:ЬКІ!Х орnкі:sацІА у J3jмм\

ПС!":• тnч і :r.аnишнnис• каnАІІі. 

11ьо.J" ":';".,'"л;"а~111~ІІувак"• Ві.цІnу ОУК у СІ. Боннфас 11 а.n:ежАІІи 110 

SоноцоооМорІо.!Юр•ІонАнно..Б~нкооСтоnомі•,ВоноАммо,В. .... Соро
фkмо. Горісон Морі•. Гооомто Амостоо:іо, tм"рУс А•~•. Жорv•о Моріо, l'ion 
•ій Яоаr<Ьнмо, І'іонм•і• Анмо, і\оr-ут МорІ•. 1\onкkco .. Моріо, 1\оnм~•ке>•• 
Акно, Ку,.,і•• То•••. Пооок.оіОfі>Іо Onro, П..:ко• І'і., І'!м>Оні..:ооо Ммр<><:uоо. 
І'!уцо•Іо Rocнno. М .. ом~у• Єоо, Мончоtн•о Анмо, Ммооом~ 1'1 •• МуріІІ Ро-
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u.aio, Иuроцооо Маріо, ИоІ'ірно Sронмо~о•а, Ио!l>н~ Зомо, Иt=ор Єоо, Ону· 
фороо Е, Паоамwнн Паоанка, Понцао Мкоаіокно, Ру,.. Маріо, Со,._ц!о В., 

Сітц Маріо, Саиб. Анко, СrобкмцооаОаоrо, Спцоо Оаото, Стофонн"'"" Ан· 
ка,ТосаюоТооао,Ф<оо.уа П, Хом І'іооко, ХаібсЯао 1\:оом•, Ю>омшки Ооо,., 
Иоора.аоЄ.,..,кіо. 

Д~акі 3 июо; виі)<аJІИ nіЗІІіше 3Ст. Бокифас до> ІнІІІих 11iet, а дві nе
~>t<СJІІІСІІ до> ві ~ нОСТІІ, а свwе Анна СJ<н~. о>дка з о:t<'НОООnоJІожниць, 
що nO>Ocp.na а 1941 роф, І ОnЬІ11 Л~вандІвсьна. що nере;~часно nowep.na 
в ммо~оwу віці 1 лиnІІа І9М року. Пaw'an. Іх бережеть.са в Ві,цnілl, 
lweo ... !хні З!'аJU'ЮТЬ.С11 ~• кожних Заrа.nьннх Зборах, е в часі аідвідни 
цвІІ.rтарівнаЗеJІеиіСм:тасІUІадають.сянаІхніхwоrНJІахиаіn<н 

3-nawiж ТІ!Х то чмнои кожнО!'() року обнрапаса Ущ"'ва Ві.цдіпу, 
раз можеиа а більше, ра3 з менше осіб, ЗLІІежно в.ід ТОІ'(), сиіпькн 
ПО1'['!lби<>було nраці. Tyt' nодамІІА сІUІад уеіх Уnрав Вілділу аж до 
ЮвLтеоо0р,..ні:J.О.ціІоІ9Мроці 

ІІДДІП ОУК УСТ.ІОІftІ.ЛС У*'" РОЦІ 

Зми>у~іоодоnроu nopwмio pq , К. х...., n . naoJUІwнн, О. С.Иаицо .. ІТ1>· 
aoooj, Л. ![ooм•.uu:o ... , R. КаnтІіо, Л. Стоф.,.мшхм. Дpyr.do f'811' Марус. 1\о. 
rтo·ltm<мoi-. О. Юиишки, ,...,., Кт•Іm., Е Raopco.._ С. а.~ •. Є. МоІІІн"l'•· 
'rpooтUo род • ...... , • •-· Мо рІо 11\о рт><о, М. !l:o~••n..., й. Qyqoolo, К. Lti"І•o 

ІtІ •• 
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aop&ooou-R....,noЛyцo"'o 
"""""оУnрооо-Пu.ооооПооооІІtоо 
1\оотроо•ооІ\ом!сІо · Оо.,.. КЬоо~~tоо, 
Сорофооо ho•, Spoo!eoo .. Н...,рооо, 

<Ооои-1\ооооХо .. 
••="' І'Ооооо -Оо•тоСтоб>о,.... ... 
соор.торо.о- Оо•,. Ю.ом,...о 
ооор(\км• ... - С.рофоио .... 
"""""' Ynpooo-Aoкol\ono••-... 
...,.,о••••-ТооооІ\у .. і•• 
nродстuкицоооІІЧХ-М kJooJau 
1\омтрооомо 1\о .. !с .. , ...... с ... бо, 
IIC<OкoX...o6ofloo,SpoooaoooHariP100 

І"<)оооо- Ооо,. Стобммцооо 
>ост r-o-••-Aoool'lono•o..,. ... 
... р.тороо-ПооомооПоооошмо 
соорбкк•оо-Rсм:кфкмоІ\оm!• 
•••••оУn.,.оо-Аиоос..ф.коІІП<м 
roeno,o,ммo-1\ .. ooXoot!ofl.., 
oonocyooooo -Touol'iy•!•• 
1\омтрооомоІ\омосІо.о .... ю. ...... ок, 
Сорофомо ho•. Roaono Лу~о!о. 

сuр6ооо ... -І\соо•Хом 

:::::..::~ао~•А;:~•••~оо 
1\омороа•ооІ\о..,с.о , Coopoфooohn, 
Sv-ocooмHonpoo,ToІUІo!'lyм!o•. 

..,_"- ОооNІ Стобокцоu 

...,.. . ..",.,_-АомоІ\оn .... окО>оо 
cooptotop ... -П••-•• Поuмwмк 
с ... р6км•u- Rосмфооо 1\оnтіІ 

=::..~=~·~:.~~~~"""'"" 
nj>ОА:"<ООООЦОООІ\'ІХ-М.\іо.оОцооО 

~оІ\ом.с:іо, ОооrоЮ.омwмм, 

С.рофоооІе .. ,ТоІUІоІ'іу"''"" 

......,м-1\оеоооХом 

ООС"Т І"<>ооак- Аомо С...фоммшмм 
С<Оо..,-ороо- Яоо:мфммоІ'lоnт!І 
"""дб>о><•u-ПоооммоПооомшко 

:;; .. ::~·~.~~:~бос•';:"".,."' 
ПJ>ОАС"ТОЦоцІІІСІ\'ІХ -М \іо.оо .... о 
1\оотроаокоІ\омооооЄоrJІ-•о, 
я ..... n. ЛуцооІо, м.р. JIOOIOOCO.OO 
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; с•орб>омтц-Сорофмно Воо• 1\сн")>ОО•м• І'іо .. ісіо; С•оnокіо &у&· 

"'"'"' І'~ро.оо - 1\сомо Хо" МІОО, Єоо Н~, Оо•то Стобнмц•оо 
n~о-..мІ>одсІ'іІ'І\-1\се>~оХ.., 

ІІа.М!U.ьша трудність, ІЦО СТОJІЛО nеред Ynpa11010 КО801"0 Відціnу 
-І<ебраквпосноІдо><іокк.СходІІНІІ АзасіданИІІ і 838!"8Jii ""'к.а орn
иіза•ІіАнаnраця><усU.нвідбуаатuса•ІІРІІва.тнuххотах, чпемккnо 
чср:<і8і:tстуІІ8.JШ ноту ціnьс80і>ІСШКІ.ННJІ. В першому вже роцідІан· 
НJІ ІІідбvто тр11 забави, спlпьнс Сuчеке, ""С8ІІТ0 Ma-repi", кіпьк.а чаА

Н'L"<ІІІ!ЧО!)Ів, Щ0ДDаТ1ІЖКі ВОСіІІНіі\"[ 3К .. ОВіЙ порі ві.ІІ;бу>ІОЛКСО СХОДИ· 
НІІ3В!Ішнва.ннаІІ. крІ>ОтоrовnаштоІJІІ.иосuточкісходики в чесn. 

Лесі У"hраІнкн іВі]ІІ< І>абенко. Орnнізаційкихс:r.оrо•к Ізасідань відбу
тоьтоІІучасі2І. ТоІІу, що число чпснок Вімlлу иеІ'іупоиа;~.то ..м н
ке,ІІеRL1бувапІІ<:>о.окрс>ІозасідаІІни Уnрави А онре>ІоСJ<однни 'ІJІ.енои, 
всlшр•нк онрішувІ.Jшся наспіпьнкхсходнках Управ11 А чпсноиВІА· 
діл}". Вс<х таких ІІІ!Чірніх еходни чпенок Віцlпу ОУН у Cr. Бонифас 
від часу Aoro засну.,."н,. аж 110 кінео.u. оовіпсйноrо оону иарахОІ}"С>ІО 
577, це6тоІІо32на рlм,Ібоrр<>хн часrіmе•к рuнад.,.тнжІІі. Чнспо 
прr.~внкх чnснок ІІЯІ"8JІОСо вlA><inЬJ<ox до кіпькана.:щвтн.одначе кожні 

=~:'"" бул" ділові l на """'""" було npo що звітувати І що ІUІріщу-

Е 1939 році на ІІідставі домовпеннJІ >Ііж "Тоааристеом Просаіта 
;.,. Тараси UІ~•ченна" в Cr. Бо11нфас з одноrо і ФinlGю УІІО та IliJuU· 
п<>>< з ІІJ>уrоrобоку Відціп ОУН >Ііr норнстуІJІІ.ткСІІ ;о.оміRІІОК> ""І'оІJІІ.
рнства. ІІросвіта". а череsте 1011аuJтову..атн бlп•щі пlдnр11.ємстаа. 1'03-
роu.оІІЯні на ш11ршу публіку. J 3 того Відціп кор"ста•. Проте. ><езапеж
"" дап~ше аідбу!І&JІКСІІ ІІЄчірнJ СХО/ІИНИ ШКТ"rІІ І ВИШН ІІЯfІ~а - д,уЖІJ 
частопмучсні3ГОJІОСкІІІІЧнтанн,.,. книжок! чаоописі•, а кuin. 
ізкоро-n<ІІмнрефсрата>Ін-ІІоnриІІЯтии,.хатах.ЦеввіАШJІ.ооs•кчку, 
•UІ<"І!КИ nриІІОДІtJш"Т)'ДІІ А rостей і nрНХІІlІЬННЦ•Qрrачі:ІаціТІ це 118.110 
ту :ІJol\fY смрону, що жінки зживапн<:>о. з rобою в м~вкму~иіА anoOo 
Сфєj•і. :о..~тіСНЮІІЯJІНСJІ на ТНХ ІІЄЧОр&х дРУЖНі 38"ІІ:оки. И& ЧО><у Ор!'Вні· 
за:ціrrтіпькнкорнСТІ.ІІ3. ЗвнчаАноrоо:nодниохатнподаваnІГОСТІІІІ. 
ча:\. niCllll ЧОІ"О або П~)>СІООДИ118СІІ ИЄІІЄ!ІНЧ ... :\бір..- КІ 8ІІУСЬ добру 
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УЧИn n=и:'слtи 
ПорІUо:mрооа -Л.r• .. ••п. 
IIPfro ui":,:;:Cn6•...,.· 



О. Сn6~м..,. .. оо ro,.oao 
ЦУ ОУК n~моо110с ка 
10\І · рі"<'<!оородмоК.Кd· 

ркмооо..t- о~.-.. •о· 
..., КомІ••••м Уороімоо 
JІоо....,.оІЬ...Іоо<т""Р· 
ІПср.соі•Аммумастор 

'"' 

ціп~, Або /Ішпа pooir-paall.fl nодаровамих чnеккамн А nрнхкп~ННІVІ><ІІ 
веаких речеА. Сnочатку це був одинокІІА .асіб ]"І(ІЗАО~""тн фінаксоftі 
зособн. що /Ішпн на орrаІІіз.о.ційІІі ІІО"І'\)t6Н І ка національні n. добро
діr.н! ці.JІі. Ці оаеобн ""моrлн бути вспнн.і і ХО'І ВідАіn OYKyCr. Бо
ннфас загапмюю сумою можснкх на рі>нІ ці.JІі грошей не може pt. 
нхІ>ШІ ~ бі.JІьшшсн і баrатшнм11 Від;І.іnамн. зате аі11 може 3.Іttнеатн на 
eain ра~унондаі речі- він жертву8Ва часто і ві.цur.аа ка уираІнеьиі 

ціІІІ><аІІже всі :>:~обуті rроші. ><апощозаJІкшаючк на власні псrrреби. 
На що -rільки не збкj>8J1ОО:ІІ а нашІА Opra><i38цJ1 - на nопІmчнкх 
в'~3!ІіВ, военних інва.підіа, украіІІСЬJ<У ліrунську школу а Ошаоd. викуп 
до><у Л""І УкраІики, np<'COBH/1 </ІОНІІ ""НОІЮІ'О ULnoxy", Карпато:ьну 
Укр;~.іну. ""УкраІнеькнА Золоти/І Хрест". ""УкраІнсьинй ВІQвопьинй 

ФоІQ" - ка ~ жсртJІ)"NВ Відділ ОУК у Cr. Ьониф."\С :so своіх збірон 
на •~;UІнІІ~ вечірка~ і на вечорах вншиаа•и• 

Пан'оnа иін завждн про умраІнеьку "Р""У· Дп"1 себе ncpeд:ura
чyu.a часоnис ""Нове ~по"'. nотім ""Hallli! Жнтrа'" в ЗДА, "ВІеті" 

~ В..;,ьr""іІn вкінці ""ЖікочиА Саіт". Найбіл~шс дб&в "Р" ""НоанА ULnІІX". 
прш;днуючи АокуnередnлатнnкІвІ3бираоочи стапо 1111 прееовиА фокд 
ЧН~tаАОr(ІІtрееоВ!І<Онтестн.І<ріМ"І"Оr(ІПОМа<"аВСПІІ.:ІЧУаатниоаума· 
шниерію Іtіеп• переходу ""Hoaoro UlJI•xy·· а СасІІ.аТ}'Му до ВіннІпеr"у 
ІеnравІІаrосткку·прнАнІ!Т!"од.11JІІСіхАоrопраціанЮ<ів 

Дп11 укfІ*ІнськОr(І ІІ)'3СЮ ПJ>Н ЦентралькіА YnfІ*Bi ОУК в Саска

:=~~ддіJ! подаруааа rарниА вишкааннА трн~уб і найкращі еаоІ ПВ· 
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Одноооsділяиок,дечмнииВідділувідМчопJ)ОJ<малІІСвооопра
ЦІО, було ві,цві,:І.уааІІна хаорІtХ. В Cr. Боннф:u: nолож~н"А ІІ&Абіл~ш!Ііі 
шшІtLІІh Вінніnегу, 11рім того., ще санат-оріа і дім старців, Отож •n~н

"" ОУК регулярно від~і.цуUJІн "" тіпЬJ<н ЧJІенів Братніх Qp".кiзa•tiJI 
і іх родяоt з Шноtіпсгу і Ст. Боннфа<:. яищ'> І~ хвороба ""-MUUІa до шJІН· 
таJІІО,ООНН:о.&ВЖJІННаРі:щвоJі8елнКАСНьНССJІКПОТіJ<у8СіМуNраіН· 
цим,хrобаонн оюбулн, що Іх ці ронові сватазастапн в шnlfТ&Jii, зна

МдІ<ЛНJVІанІ!хСІІо ... розрадІІіСнладІ.Jшне..спнчмідtорунин.ямооо
чІ.соло:ІQщі, квіт11. Напевно зг-адуооть І буду-n. про1'1! зІ'Вду""nt баг-а, 

то рфаінцІв, що Ім до..с.nоса персходити ч~рсз лікарні в Ст. Ьоошф~с. 

Зокрема з.:~обув собі славу Щцділ ОУК уС.. Г.-:>ннфм с"""ю 
І'ОС'ІНІІнісnо. n Вінніпегу нвJІчастіше відбува.пксJІ Крайові К<шферсн
rtі! УІІО Jl Ер,.тнU. ОрrанімціА, з1жджа.nкся сюд11 д~леrатІІ А г-ості 

з ус;х cropi11 !Санадн і"""" часто буUJІІІ """'""" 111 nриr•ня1Та~ для 
""" уВіддідіОУІ{уСт. і;оІІнфа<:. Тут. nо'<зв.uш від попnвннІІсороно
внхr><»<ів. nостіііІІоаідбуUJІІІСХ "Вищі ОсвітІІі КурС'<". Rвійшловт(Іа• 

днІІі.о. що піели >акІнченна тих нурсів Віміп сnрамян обід ЧІІ ІІІІІМ 
"Р"~н..-тта дпи мурсантів І neiC'tOpiв, а коJш це nриАІІР1Тя аідбува.поса 
в Віщ<іnсrу - ніколи не обіАШJІоса аоно без сІІіву•І.~<:ТІІ Відділу ОУК 

у Ст. Н<>нІІфае 

ІІДДІЛ ОУК у ст. вонн•Ас у сtоє 11-mnн 

З.оІ.оо ,.. •J>"•• ..,.,.,.._,О. Ю...оw-, Є. См•••• )оро-ооіи...,роо ІіАІ<ІІІУ). А. 
topoooeцo ... )reneoo ЦУ ОП!), .-oneoo ' К. Хо>О, А. Ко~••""<•._., О. с.-4••,..· 
u 1 І. Н..-11"'•• К.Х..Іk*оо, С. а. ... C.ono , o . nooooJdoc:ooo, А. КпомоІо, И . 
..,.,.., А. с ...... .., • ., А. I:Jo.oJ>'I'o, А. roa••• •o. 3 . Korpo~. Я. к ... m.. Є. к..,.,ор, 
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ІІДД!n ОУ!! J' СТ. ІОКІІ•АС J' 1" 1 rОЦІ 
зmоао ~рооо • ..,.. •• , Є. І!кtор. А. Сн ... ккwмм, С. ...... К. ][.., jnooooj, 
О. С.о6к""о ... І ,..оооо ЦJ' OJ'!{J, Cт.IJt• .. -. А. Іоцус.Л. rо•ооото, O. JOs. 
• ......._eтe..,. , K. ][.olkltoo.A. Konтiiii.A. Konмuкn.м-. C. I! .. po.,.,...л.rop. 
pkoo. И. Іал&~~о...,, І . НиІ-, А. к,...моІо, О. /looooALo ..... , М. Жорук&, А . 

........ Є. Moo"""f&, З. H orpo~. 

Тому, що харак~р дU.льи"""' Biuiny біп•ше 6уо родимкий -
- у """"лнмому ryp-ri І зде6іпьшого а ПJ)Катких хатах - пркКJІадала
е. ІІМКІ<ІУАf"ІДОІІJІСКІИІUІ рІДКО(традІІЦІl. CJOJVІ r<UІCЖ&JIH вnершу 
черrуСІІІлька І'іuІІJІнаВечсроіспІльІrеСмчене.апотімосІниєііаи· 
JОО..епуu~екиІІ. АндріІвєькі ве•орі. вечорі nксакиа писанон ""теж ак· 
IIOJI."t<CHKII rar!noк. 11<! оt"n.ИНЄ 8 ПОf>О3УІІіННі 3 МОJІОд:\10 3 МУН. НІ ОДН(>
ГО('ОМУ кепроnущсконІ одно! з тю< pe•eii.l>y8&Jio, що f'~вонаІІе
чср.~~абоСа•чеиесnраL!І"JІ"с"ипvиветиІА:о:атt,де"fJЮХИ тіснувато 
дппІІdх,&JІеJІІnшепотиснутнс•.ІІк».буmІІротрадицІю.Часом.уnо
ро;оумі•"'І з ··тоаристаом Просвіта'" уладжу8&JІие. цІ ""'"" сцІль.но 
ми У І-ІО. ОУК, "'Тоар11ста Просвіта" і ''Томрк""аа Іх. Лесі УкраІк· 
ки··. ЛІзІІіщІІхи рок&J<к. з І~Іці~~n~ви 'ІJІСІІКІІ Map~l РуДІІ, аnро8&,ІІЖЄнО 
щорІчиесUТ><у .. нна"ДІUІnо.uкк"'. 

ЛИС8ИІІІІ ПНСUІОІІ ПJ>ІІN(SлІОМJІО ...,Ж І JІІОДЄЙ 3-ПОМ Qpraнiaцif. 
О.:tного року ІІІ.д(іулнс• змаrакно, кто найкраще пише nоп:fокки. Трк· 
Vlenнa КомІеІа з ....еків У ІІО пркзн&JІ"- nерше місце Коені Хлібоііко. 
др}·tе АкнІ Коnкчаисwdt. 

Коаного теж року 'UІtнки ХО.:t>ІJІІІ зо Ш<'.:tрІвІІооо. з окоі доЩ imoa 
на АО(ІродltнІ цІл:І, а nЬкІшс псрем.аавєІІ .:tO uсн ФІліІ УНО ма "..".ту' 
ноr"-16vдованоІдомІІІКІІ. 

ТруДІІо бупо ро3mриути біл•шу ІІU.льміеn., оюцо мо-. про nU.· 
ПJ'ІІСХ<Тва. ld~кшІ ФІліа УНО it ВіщІІл ОУК ІІЄ JООГJІО: воrтркматн су
ІІСf>НИ Ч3ІІІІІІ 3 ОМИМОІО ФІліею В Вімкіпсrу, ЩО ПІ)КТІІ!"L'Іа ДО N(ie І ХО. 
рш:тІвІор~нтівІахаторівдрамІІТІІ~!ІО!'ОМК~<n"В&Інавітьnуб
"і~у. БпрацІ ІІА&ІІОСІІ раз ІІОСТ.ВНТП штуку "On~ra І>асараб" \ пі:!н\
Шt "М<>е~ОІІСІоК8. 3рада'", n nока,..."ос• н~>ІОЖ.ІІІІоt •тркмуаатк СТLІІИЙ 

хор і eтa,n"n аматореЬJ<иА rурто~. 

І)ідцLп: а\дмІ~у .. в ~~~~ рі~КІІЦі ІІародІІІІ Чи CM~pn!. " " Натал\ 
Ко6рнис•коr, Лесі УwраІнкn. Onьnt Ко6нлакс•моІ, On•rи Басараб, 

'" 



Віри БабенкО, Софії PyCo80J ПО бU!ьшіА ЧRсті СІІJІІ'ЮЧННМИ ""ОДНІtа><И 
з пrюмова>ш, pcфcpaNJfн 11 деклимаціимк, а часом і конц~ртами, 
ІмнrювІзуючи спсці>шьио 110 nиІІх ВІІС"Туnі~ власкюl хор. Сусідст100 
з ВіІІкіпсгом nркдавалОСІІ тутт11м, що :швждІІ можна булІ>:sапроситк 

коtttь3орnнІзацІАшІх цектР*JІь на доnоІ'ідь. НаІІч,стіиrе приходІІЛа 
3 Цснтрало.ноІ Управи ОУК Євгеиів Ситкш< 

3 усіх пі,цпрнС>Іст" ОУК у Ст. Боннфас наІІбL~ьшс с.па•н прнд(>алн 
собі !loro nікнікІІ, ча<:"Ю влвштовуваиі спільно з Філією УНО і Відціпом 
МУН, 11 часом ,.,ж з Братніми ОрnиізаціямІІ міста Biшtinery. Пікніки 
nідбувалІІСІІ ка б.пІІзІ>J<ііІ КІ>Ло домівнІІ nлощі а ліску. Був час, кDПи 
.ІІІ(JДІ! ІІСТСрnличе ждали не;U.лі і ІІJІОСІІЛІІ в Cora nобрІ>і погоди, ІЦО(І 
:.af.n1 ІІатакІІіІ пікнік -тако! набраJщ ІЮ НІІ попуп~рностн в llіІІкі..е
гу.!Іеnrюпущсноніо;~ноІне;Wrі-ко.nнnоrода,-rо.,вппощІ,акмн 
СJІітЩІШІі\ ДСІ!Ь, 'Ю В ДОМіВці. 3Ць(ІІ"(І іШJІН НС.ІЦ.JІі Пf!ИХОДІІ і .Сі ВОНИ 
від;w.вал><сІІ насnлату '"Укра1нськоrо Націонапькоrо]{ому" в Ст. Бо
н><фас, n~иoro сІІіпьнІІ>Ік зуСІІJUІІІ>Ш всік Братніх Орn~нІ.заціА 
у 19-19 році. Фіпія YtiO в Ст. Бошофасдісrапа тоді ІІсрехідну грамоту 
:шшu1кра.щс виконану nрацю в діловому ]ЮІІі і"!'" •ому підкрес.nена 
буиа 3разкова і\ прнкпадиа співпрац~ між Фіпією УНО Jl Відділом О УК. 
В І~ році ВіАЦі.n ОУК у Or. Сонифас урочш~rо CB~n<y .. a tВDC: ".".... 

ІІ&ІІ•UП"ИJІітrя здна;:.вложенив 

8М'Ш. ЧВС ВіАЦіJІ 0УК І)"ТОИВ у ЖМ80МУ ИОІІТВ..,;_ 30 СІОС:Ю 1\СІrТрА· 
иею. Вуяо це -rим леrш~. що Центрапьиа Управа m.реІІеСJІаея ~ Сасиа
rуиу no Вінніпегу, ту-. ві,цбувапнея Кра/Іові КонфІ>Р"иціі ОУК і ВіАЦі.n 
у0r.БоІІUфае:J&ІІЖ,ДІІианкхб)'ІІзаІ"'ІІре3І!НТОваинА.Буяоб-rрудиіше, 
ІІКбИ ДОВОІ\ИJІОСІІ ВІІіЖДЖ&ТИ, бо >I&JIOMy 8іддіJІОаі ТІІЖКО рnцобути 
rроші И~ КОШТИ nодорожі. Не :JІІІІЖІІОЧК ка 're В 1941 році ВіддіJ1 ВИСК• 
яаа ІЩІІеГІІ.n<у Іl авлнІІу Пввлишин кв КраАову КонфІ>Р"нцІоо ОУК до 
Саскату>~у, а ІІВ Ювіпеі\ніА Конференці! ОУК в Торон-rо 1955 року 
:;:;;~" noro аж 11111 де.nеrа-rки, Анна Коnн'І&нС~ІІ& і ЙОСІІфІІиа 

Бе~ику уваrу приНJІаnав Відділ ОУК у Or. Боннфас до допомоrо
воі ~кціІ. Вже була .ІІОІІ& про ві,цаі,цувании Х80рнх. На "УкраіксьнмІ 
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ЗoJivrиii Xpccr" Ішпн noeriAнo nож~ртак, а ІІізнlnІО ІІрІІііІШІІІ nІ>Іі ц\.>11 
.оrк 1\<>Пowora "УкраІнському Інформаціііному flюpoai" 8 ЛондонІ, укрr.
іІІсLhнм во.оrкаw у кІUІа.ціАськІА арміТ :оа wорєм n1 Іхньоwу Ктобові 
а Лондоні, .orкowy Віміп, разом з ВімІпом ОУК у ВіІІкіпеrу, Щ)JO&f'&R 
RНІJіІІуR&ТІІ І'ОСТКНННЦЮ СТОJКІО>ІМ J ПОСТ\'JІСRНМ б!JuiRW. Та вже наіі
біл~ШС 1"рУІІ)' ПОМJІІ.Д<!НО В акці[ ДОПОNОІ'И )'Кр&ІНСЬКІІМ СКІП'&nЬЩІ>І, 
що /Ішпа ~..,ма шn.orxawк: співnрацею 3 ФоІІДОІІ Допомоrн Укрr.Тощіа 
К.о";.дн, масною до11оwоrовою ІІіІІnьністю Відціпу, "" Орга.нІ.s&ціІ, 
І <'РІІв&ТИІІJІК посилками окрєwнх чпекок. В архJмх ВІ.цдІлу 3іберІf'&

ІО'І't.І'Клисnозпод.оrк&wп8і;J.украінпіауСаропі, """" помІ• iioroCТ&Jta 
априrодІ. 

!JіддІп ОУК у Ст. БоннфІ>с нікщш JtЄ :І&СІUІЄПЛІОR&ВСІІ а соб1 
І :оааж,nн був rотовкіі до cnianpaцi 3 ІишнмІІ жlно~кІІІІ украІкtьиwои 
А...-украінськкмиоргані:оацЬwн.!Іаіітіскіщо:ІІраЦІQ~<:~ааІн-snри
ром ре'<І-s'"І'оварнспоміw.ЛесІ УираІнкн",.оrкдоаrо мІс-n!.,. 

3ККІІрuо.wnІдоАМм":tаХОІІ.Аііnотіwкожноrорокуансипаа~tх 
депеrатои на всакІ оргаиі3.о.ціііиі рІчкuцо .,.""" То..:.рнетв 11к "'І'ова
J)ІІСТво ім. Ольrн КобиJІJІнсьиоr• або ''ТоuриСТ'ІІО Ім, ОJІьrн Басараб" 
у_ВіІІніnсrу. Puow 3 усіма жlно~кми са;",ькими t цсрио."кwи орnt.
ицдці.оrми справна ВІ.цдІл ОУК аминиіі оІІі;І, у •асІ с..,.,.умиь 60-лІт
та ПООО.ПСИО\8 уКраІИцІ& у КаОІ&;Іі. А иаЙnОІІІіWС &ИІІ&RЛасІІ OXo:na ВІдді· 
JІyOYJf доспівпрацІ а •асі, копи nочаадІат11 "КомітетУираІнціа Ка-
118,ЦІ'". Ду>и жuау у••""" брu вік І A&nl бере а rowy КoJrm.rl.l"oлoaa 

'" 



Biдl\iJt). ОJІьn< Сте6икц•ка, була ІІСJІ~гаткою Жіночоrо І)іщІілу КУК 
Шl Конгрс<: УкраІнці~ Ка~адІІ а Торонто 1946 року. 

У D:І&С>Іинах ~ ""украінсью<МІt nрrа11і~ціям" Віміл ОУК у С.. 
Gою•фr.с nроямна сС'бе д.уже активно. НаііІІ~ршс і наіі6іп~ше -
3 "[(ІОНІДіііСЬІ<!!ІІ <J~рІЮННМ Хрссrом", 3 ЯКНJt ОПіВП!>І-ЦН датусn.св ще 
від !ІНО року, 'Ілсикн хоакпн на оnілмю шнтrя AJI" "ЧсрІЮІІоrо 
Хресто.'' амісhкііі ••анторіІабов і«u<нх бУІU<«ках і брап11 таке шитrв 
ДО<>.t\едодому.Сnі8ІІ]ІаЦJІЦНВСІІ]ІІІП1ІІІНЛВСНіІІіслЯ~іііІІН.]Jtсв1~ 

році, ""'"" ВінніІІ~Г ,.а,.;СТ>ІJІа 1\.111'\ІСТрофа повені, Від..1іл ОУК npo11a· 
днu«ухиюдснhlнічусвоІіідомlвІ(іАJІ"f'ИХ,щО~ііюотібулнр"тук· 
коn.:ІюІІицісюо.боснn&JІ.иrрє6.11і,lза~дlстав"рнзнан!ІІr від "Черво. 
HOro Хреста" OKI'f'MIIM ЛІІСТQ>І. ({:аіТЛН!!І\ 3 ІІР*Цl Biдl\iJty д;1JІ "Кан•· 
;dАсьиоrо Чсрвоноrо Х)ІеС'*" и• СТ<:Ір. 101). 

УкраІнсь"І орrані3ІоціІ ><іста Вінніnсrу ><Ожноrо !Ю"У маштову· 
ІОТLІІ]ІІІііН,.,..ИДJІJІСJ>іJІЦівуп]ІІІМіЩСИнххфІрмиі1'0ІІ.3ро:»<унарік 
бере в то><у участh ~ l Biдl\iJt ОУК уС... ВонІІфас сІЮІмк nожсртаамн 
В X8j)ЧU. і rрошах 1'11 11[)8.11('10 СІЮІХ 'UI~HOK 

ДоVру noaary :.добув собі Вілділ в YnJ)IBi міста С... Вонифає 

Члснки Aoro 3аІJЖДИ цікаВИJІІІСН ~11борчими СІІ[>ІІаІ\JОИ [ бі*"" в них 

учасn.. Ч~рез -... А заnрошуооть тепер Відділ ОУК 111 різнІ засідання 
в Ущ)Іnі ~Ііста в cn~. що віднося......,я JІО всісІ пюдносrн. СюдІt нв
.nсжвть танІ речі як боротІоба 3 туберкуnЬ030Ю, поrоnовне nросвітлю
аІ\"ІІІtЛІО;ІИОСf'ИІІ]ІО><іниямРент~иа.різи!збіркн надобро;~іАніцілі, 
щозбіrаІОТ!оСв nід сnіл~оuн>< керівницт.О>< rромаnи. т. зв. "моммюміті 
ч=".('кріЗhТ)'ІІn ВИСИJІаєс.оіхмnсГ\11'011 ВідділОУК ізнакm.Аоrо 
з-r<>rобокувмісті 

ОрrаніЗІІцІАив дІяльність ВінніІІеrу, ІМ'ликоrо міста в rюрівняниі 
а Ст. !;оІІмфаоо><. чаСТ<:І заСJ>анJІла Aoro ПСІ'f'/1 о•11ма ..,Ц;І Організаціі. 
Про-rе, MOJIKЖKRO"tKicrЬBiJu\iJiyiaapтicтьnoronpo.цi ><ірИТІ! НСС&МІІМК 
ЦІ!Іfрамк,алс А брІоТІІ дoyaanr кількість виконвІІо\ ІІР*Ці в віднош~киl 
AOKiл..,.ocnt Аоrо'UІенокlтоrоумро.Інс~окоrоr-ро><адськоrо~ре~~ови· 
ша, в JІКОМУ В1дділ діс- Віміл ОУК у С... Вониф•с добре ІІрнСJ>ужи• 
снс:ю!іі ОрганізаціІ. 
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Віддіn D!::IK ~ С:т. Кетерине 

Хоч Ві.:Іді.JІ ОУК у Ст. Кетерине не к8J\е

жкть ДО каАСТІрІІІ ИХ у {)рrаиізаціJ, nроте 
ОСКуІІІІІОСКИіИ вжеирІкціСЗІИСТІІОреКНJІВСа· 
скатун!ЦєнтР*JtіІVІІІ но110rо жІкочоrоруху. 

ДНJІ8вt!""'КІІІ~рокv0сно~нІ3аrал"_ 

ні Збори жінок. rtрНХІІJІЬНІЩ~ украіиськоrо 
жІкочоrо руху, що аі,:ІбулнсІІ а ~Н>ІЧ&ООІІОІf)' 
nрн••щенні ФіліТ УНО в Ст. Кетерине "Р" вул. 
ф.,Jі".,р•.29,nокпнкалндожНТТІІчерrовуІІJІІ· 

nІну""Орrанізаціі Украікон Каими Ім. Qльrи 

Басараб"". Того ж диJІ. в nрн~уrності організа
тории ОУК. Cr-enaиii Савчук, обрано nерщу 

YnpanvBiддlлyOYKaOr. Ке'tерІІН<:ускпаді· 

'"""'"" - О•••• Мар~nа.ц фі• онсом со•рот•Р•• - Маріо На>ор 
...".. І'Оооом - ПорК• .. і• ГорІ'О1"о, р..о.ноор•о - ли.."...,іо С•іро 
поОнІwооару'"""" Пор~мwнм nopaopo&n•цo -І'ісоно Honpi•• 

соориороо- [офроsкао Лі,.мцоNо JІіонтроооко Jfio .. io;o 
ооор6нм~••- Маріо Rро.м.уо Во рааро НоооЖІ~ма, І'і<:<~но Honpi•o. 

Першн>Ін членками Відділу. крім внщє КОЗІІ&них. булк ще 

~==~:~;;:::•а ~:~~:::::~::: 
Jаонкна Маріо Яоко Маріо 
Поча~кн існуІІ&кна Від.о.іпу булІІ nуже ""жкі. ІІК і ІІСЮДІІ. ЧІІси за

І"&JІІонОіекономічноІкрізн. а вслілзатІІМ>І&СОвtбезІ>ОбІnа.браквІд· 
nош;;ноrоорrанізаціАн<>rодосвідув членом ІвтодіwньоrоІхньоrоnро
""""У· брак фонsVв і впасноrо ІІрн>ІіщеннJІ - """ те були nричини. що 
СПНІ>ІІЛК иормальнкА розвН1'0к організаціі. Та ІІІ&стJІ . що з тих труд

нощів )'>Ііл& ВН"І'СТ1І Відділ Цснтр&JІ~На Упрааа QYK. ІІИСИЛkЮЧН C110J>< 
каnкращих орrані»торок. ""Рожу КоІІ&Ль<:ьку І Стеnанію С.вчук. 
В ц~А цринриА чвс нема.nу зawyry "rІіднесенні t:І*дьоростн, в скрі11ПеН· 
ні ІІацІоиа.nьнихцо•у""ньt аnіма ... нні охО'ПІ до uльшоІорrаиі:sа· 
Цііі.Н•ІіnраціІІОІІJІ&ЛИИОJІІІШНіучаСННКН ВНЗІІІІJІЬКИХSМ&ГІ.НЬ. ЩОЧ&ето 

аідаі;u>ІІ&ЛнмІецеоиіі Відділ ОУК. 
Вnершо>Іуе"І"аnіеІІО(:іОJ>І"аНі:JаціАноІnраціВідділІІрнсвІІтнввели

ку уваrу са>ІООСІІіті і внро(\JІению організаціАноі nраН"І"Ики. Кожного 

ТИЖІІІІ 1<\,дбувалиси 8ЄЧорі чн~аннв украінськоі лtrерsтурн, Т1ЮрІа кв

ших ИЛІІ<:иків. історіі Украіни. вишивкарські курси тощо. ЗвnочаТ><о

"""п акцію збІІраиІІ• книжок до бібліотеки Відділу. акав пєрwому 
роціІену""нкаВіддІлукмисJІЮІІ&Лабіп•ООтомів,ІхІІізкішеnередм~о 
110 сnіпьноі бібліотеки Філі! УНО. Пе~:tnлачумно книжки з видаа
инц~ва ""Дешеаа Кннжkа"', жіночі журнали з Краю. ІІК ""Жіноча Дол11" 

І '"Н""" Хата". Про"'·"""""'"" орrаиі:uщію. доаІ.:ІуІІ&ЛИСІІ жіккu від 
пропідників ЧІІ nровіІІИИІU•УЖедавніmе:Jасноваких І>ратнІх Організа
цііі у Торонто на єnеці•льно мІІnrтовуааннх у ВіддІЛі Інфор>Іац!Анкх 
вt'IJp&x. Нєма.nоу""поnрнд!пмосвІдоnоwоrовій nраці: вІдаіду•н ... 
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ХІ'ІОрюс, допоwоrа д!~аw ! ...,oaaw по.nаглкх укР&ікських ..,роІв. укра
Інс"''"" інваJІіда>І. 3 більшuх3бірок треба згадати 3біркуиа "УкраІи
ськ•.>І Виз10.11ьннх ФоІІJІ.", На іІІорсзовоwу ІІ!д'ткнку не хвжка було 
а,..,;; ~ас б& raro зроб1m1 через брак &ІІ&СІІОІ доwівю• 

!Іаііааж"" прнхоДИJІоса ВідціJ!ові а роках 1938-19о40. В році 1938 
""''"""" ткwчве<~воrо пркwіщснн:о Філі! УНО відІІов"в дохІвку і ФілІа 
УНО, Віцілн УСІ', МУН і ОУК оста.n.кса без пркюrу, так що ас:окі схо
дциІІіі><tншІІwnрези,икча/іиівсчорі,чuтанкарtфератів,а.на.вітьсц. 

точ"іана.цемІІ,"ДнІМатері"rошоІІусіливідбуІІLІІнсJІвпркватнихдо
"""'· Більш! і>щрези маwrовувалІtС>І спільно з Фі.1іmо УНО і з Відді-
110>< МУН у докіацІ французів, Toro ж року прнііw.па ще біл ьша ско
ноwічна кріз., що дійкаво аі.дбкласа на. прибутках Відділу. Каса Від
діл)·СТОІІJІака.ііже порожнх,суки, щОІІИСІІЛаднси ІІа pisHIJІ.oпoworoвl 
фонди, були wініка.n.ьні. На.іібільwою допо>~оrою "той час бул• посил
ка родині по сл. п. ВожмІІі ОУН, полк. Єв..,нові КоноІІLІІьпеаІ. До тоrо 
ОМ:ЬОІОВ 1938роцІдо.nучкnасх Щ(! віс:тка npot>ІCpn. ПроІІі.дІІІІК& ОУН, 
що r:ожко зас>Іутила членок, :он і ом:іх украІнців у Ка.на.ді. З,ца8L/ІОСХ, 

що ІJі.:щіл кс ""с достатньо\ сили "" іскуванна, пожадлква .юрожа ру><& 
ПО<'аrнулапоте.щовпрnкріАиатері:ольиіііснтуаціІтрН>Іало арівко
вазіІІУ"авсіхукраІнськихехІljІакrіа,віАдапеких .. nоtккмкпростора
кк lliJ~ Рідноrо Краю. 

В роки 1939 і 194.0 ВідціJІ ОУК • Or. КІт>рuкс ще ДLІІі тиu:вn.сJІ 
по приРатних ,.,...,.,., ВедУ'nоСJІ Іктенсивю збІрки ка. будову "УнраІи

~~';:~ .. ~~ціоиальноrо До11у", щоб иное~ ви/Іти з того не:оавидиоrо по-

На перело.оlІ!НО-194.1 років ..аrострюсn.сив Кана.ці куре npcmo 
коwуиімів. УР".д Іtі,цібрав но>~унІста.к Іхні доwіІІJ<и і "" наА .. ав Інmим 
лЬОJІJІhНикорМІнізаціаw, що не мали ВJІаснnrопрнст:~новнща. ТОАІ е&· 
ме пощастило іі ФіліJ )'НО в Or. Кетерине ;!.lств.тн """У домімоу при 
Геііис Ев.еиью ч . 8.:5. Орrа.ніза.цІ.а починц жвавіше ІІ!І&ЦЮа&ТН. Збіл~ 
шенІ s.аробітни "вислідІ великих"""'"""" заковnень 3Качио п!яиос:,..., 
орrа.оі:оаціАні приходи. В ИІLС.ІІідок -rnro вида.стьс:о бLпьше rpoweA ва 
втрю•а'Іихwісце.юІ"Ріцнn!Шкnли",наопінуиадмnло.цр;Ю, надобро
дІіікІ устаиnв.и - "Укра.ІнськиА Золоrиіі Хрест'', "Каиадіііо:ьккА Чер
ІЮНпІіХ~',иакультурко-освітніуста.иови-"'КультурнуРефереІІ· 
ТурУ УНО" іі "Осередок УнраІнсьноі КульТурн А Осn/Ти", ка прееоІІі 
фонди ук~tисьних ~асописів, на .сині JІ.опомоmаІ фоидп. По сиІичен
иІІG>уr<>ІсІtітоJЮ! аіііии BiJJ.дln .сдо :обірнк на. допоwоrу укра.Іиськ"" 
СКІІТ\JІЬЦІІІІІtЄвро.пі. 

В \94.4 році ВідАіл ОУК в Or. Кетеркнс, разом • Філ!GЮ УНО І Бра· 
rніІои Орrаиіsаціиин. персходить до масноm прнІІіщенни пр11 вулиці 
Hiarape ч.І77. ЦеДLІІоможнИ.Т...сстиорrа.ніза.цІііІІуп~цJОзаперец
ба.ч~!ІИ>І плаио11 і запо~вrнуа.ло період повиоrо росту Вім\лу. 3 при
і:І.1І>М 11•>801 еміljІаціІ АО Вім\лу ОУК прнбуваG щораз більmе ИОВІD: 
ЧJІСІІОН.ІЮКІІ,МВЮЧІІДОСІfТЬПОв&ЖК І!/іОрrаиіsаціАннjДОС8ід,"'І\обутиЙ 
ще а Краю, да..ли нема.n.иА вкnІJІ. праці а на.wу орr•~і:оаційну робmу. 
де,,н; , ких цуже ,ІІобре о&нвАомnен! були s канцелJІрііінОJО р)ІТІІИОІО 
І""""""" нам упориднувати ІР><іІ ВІмІлу та з.вест11 прааuльиеорrа· 
иЬа.цІіінед!.ло.юцСТІЮ. 
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З.оІоо ... ІtРО ... , """'1'· ~OJNIId раJІ • М. ІG.оІ•рт>< t-no ... u), Л. М .. о [.--.0• 
-·· П. Пop'tiOW•• [<о~о ... J"npOo•), З. Мор9> [oo ... p9nGp._.), Л. РИ-· 
nм t""'""",.."'"'),IO. Па.•.Ь !,..,..,, К••тр. Ком.). Е. ПЬоuааu !,.. .... 
Іі.ІІ.оІ.,-), м. Іоро""""" t:мnт•••цо .. -••), З. Мо""""" (с.о,.... р,..), л. м.., • 
.. ,.. [фІІо. cn,.,.opoo), n. п..,~І• (смр&оо ....... ). 11:. НоnрІм. Др.,....,.,. , П. 
1\:ооо,..е> .. , І . ІІцІо, Г. Оuцоnоо, С. loiGcooD, П. Посnі><, Л. Пi.uЬtet...., W.ll:o· 
:ммо..._К. І,...,. , М, ІІuор,С. ІІ:орІІо>Оое>о"*- Тро-т\jораJІ•С. Гцr-оо. І ......... 
...... л. •~••І•, 1. М••~•а. м. r- л. Іо.оІіІ"І'•· с. ІоЩо. 11. с •• ,.,...,.., 

1\.kp-· 

ДJІJІ JІІІІШОІ орі"rтаці! а дім~нос-tі ВІм!пу ОУК JІ Cr. Кетерк~с 
(JVІD ОЦІНКИ П(Юроб;о~Ко( Jl НІо(І>О)' DJ>aЦ( :Ja ЧJІСІОІД ЙOrQ :Ja(~YJ'IIHИJI 
8.",...,иJІ1935рокуІUІ<доnочаткуЮвіп~АноrоРокувОр,..иІ:sацІr, nо

.'\.1"-"ОПОІІнжчІчи""-"""ІАстат""'"""і.'І-ІИІ: 

Зборів І засід&н~ вілбуnос•: 

Ос•о•міЗоtU.,.І36ороо І СоОТО'fміС><одмк• 
Рі•и!ЗІІорм 17 Соодмм• * ,..і.ооико Упроом t61 
П;ор,.ніЗбороо 19 Cn;".,.;".",..,.,.,Gp•••'"" 
~';:==~~:,;•••-1 36оро~ .:;, Орrооі>оціомм 

ВІдбуто t .. nJ)C31 купотурко-«ІОІn<і" пUnpncwcтв: 
1\омцортм • ,....,,,.;! « М..рІ 

n,.,_..,.,,_..,.,., І Зоб.омІ-•..., 

ДortOol.oi Рі>•Іпр•І•...,.. 
Tp&JІкцiJI,....o6pOJl<>oll""po.o• 10 

ФІ"•"еоеІепра"": 
з ........... , .. ... 
з. ......... ,... ... 
r.,.,. ...... e. ... , 
8ортІсnІо--..ро 

!ІадоnомоrовіцІІІІвІІ.'І-ІИО· 

І!обу•ооу"Уороіме>ооrоІІоціоно•••оrоІІому"' 
оСт.І'і .. орооос sн_ooo.oo•j 

Нобудооу"Уоро.іJ«>>LОrоН...,іомоооно>rоІlоwу"оТо,.,ито 
11••-•нкJІФомд 
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Jм...,Іак, """""• А аітм ко ~••токкі 
І'іорпотС>оооУоJ>ІІіма 

"УОJ>ІІімо.ам~ 3оІКІТмА Хроо=< 
"І'іакааіtа.омtЧорооимtХрест" 

Уорооіма.от Вооро а Ломаомі !АмтаіоІ 

УороімС>оммооооомуоомооіОа.оі•орооіі>Омороом 
І'іv .... туркоР+".,...УР"УНО 
"Осоро~АооУоро~іксо...,іІ'іуоотурмtОсоІтм" 
ТІІ>«Оомtфок..о "ИоооІ'(>Шоооу" 

Л".ооок•ФОмА"ІІІімо•оrоСо•ту" 

юоо 
700.00°1 

Пnооооомі фока "Жік.,..,оі Ло~і" 

~==-~.:::~мі о Вімміn оrу 
Сомто~оціоЄороцІ 

:юо.оо•J 
600.00°1 

Цнфрм,вІдсндІІ.ЧІІ.>ІІІ - кеt"ОчнІ.ВдІАсиосоінатtцІл!омІUЮбІл .... 
ш~. 3JІР не можн11. устіАнмтn 'МЧНОІ суwи, 'М>ІУ 3&0Kpvrneнoix унн:о 110 
наіtС.Лнжчоfр!аноІєуwн. 

ПОМНЖ'<еПОДІІ.НкА ОІСJІВД УnравВіддІлу S ОКІ)е><JІХ роках; 

І'(>ооо.о-Оооко МоР"'оос>оо 
:оост Т<>оо ... -Пороо::оооіоГор<ОТО, 
одРУ"''"' Пор•кwкк 

ооороиороо-Ефр<»ммоПо"'м,..оо 
фіиомсоц ооор<отороо-МоріоИооор 
ооор6мм•••- Маріо ІІроом.уо 
"-моороо-АмостІО<:іоСоІро 
rордоробnІмчо -І'іоомоИопріоо 
І'іомтро.оомоІ'іомІсіо 
ВороороНооом.-.оо,І'і".моНоtІріоо 

l"tpl.oo 

::·:..~.~·~· ... ~:.:~оіо Вкмммо 
"""Р""•Р•• а фіи. рафороктоо 

- Еофро•••• ш ........ 
соор6км•оо-ВОрО.ОJ>ІІН&оом.-.ко 
rорд~м"-'-І'і""моИопріоо 
rосnодмко-Моріо/ІJ>ІІмЧ• 

19J7ploo 

rooooo-Map!o Но>ор 
,..,._ rо-м - О~омо Мор•ооа.оо 

"""роотороо-І'іатроІ'іутко 
фім.ООоJ>ІІТОроа-Вороор.оНаоом.-.ко 
с•ар6мм•оо-НціоСоіра 

::::::=~~:.r.~:~.:::d· в.. •••• 
боб.оіоnоороо- Ооомо Мор•ооа.оо 
ІІомтроо.,.о І'іоміdо, Jоом Го•мо.оо, 
АкмоЧорм<»омооо,АимоГор6о•. 
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1tlt plo, 

f'OOOH - 0оома МО)>"ІООС>ОО 
>ОСТупкмцоrоооом-!оа Гом>оо:.оо 
сооJ>ІІ<ароо-І'іоrrроІ'іутма 

ооор6мм•••; фомомооо.о 
соороотороо- r. МооміІ 

І'іомтрооомо І'іомІоіо. Іофро>мма Лі· 
"'мw.оо,ВароороИооом""'мо,К....,ромо 
Sорао,...м 

I, J , p lo ; 

ro~ooo- Ворооро~ Наоомо••• 
...".упммцоІ'(>ооом-ЄоаооіоМоо•ао 

ОО•J>ІІТ•роо-ІооГоомо••• 
фімомс.оаосоороотороо-АоиаТорбо• 
ооор6мм•оо-Амоаосіо Соіро 
rар~оро6аІмцо -Аоост.оіо В..мкио 
І'іомтроо.,.о І'іо .. іоіо, Еофро•••• Лі

"'""'"" Маріо 1\р.омчо, Г. Мооміt 

1ttO ploo 

rо.......,-Іооrоимоооо 

>ООТуtОкмцоrоооок-ЄааооІоМом•о• 
"""роотарка - [офро>ммо n;,..мцооо 
фІм.еоор8Тороо-А••ОРОJ'О>о•мо>оо 
соор6мм•оо -Акко Чоркоnмсоо 
І'іоитроо>коІ'іом'сі"' Вороор.оНо_". 
мо•ко, Маріо На>ар, Акоо Торбо• 

19<І р\м· 

rоооц- Еофро>кка п;",м,.оо.о 
>Оотупи.,цоmооом-Моріо/ІJ>ІІмчо 
оокJ>ІІ<ороа-ВароороНuо•о•мо 



фін. с.нр..-ороо-Єо..,ооіо Мои••• 

~••і>б••••о-О.Сосоо 
"'''"""оУnроь-1!-ороороНо....,. ... ко 
rосnоJІNно-СтоnокіоКоріно.о"'""' 
nр-'<оробщ.нцо-Ано",.кіоВ..нннн 

Контрооооо Коміс;,, МорІ• Huop, 
Іоо Гонка-но, Анмо Роrо.оннна.оо 

Іt4ІрІн, 

,..,.о .. -АнкоГо!>б-• 
ІОСІ".І'ООООН-J!.ороороНооон ... нО 
С4нроторно-Мор10 6ороКІоно 

фін. С4оротороо- Юстнко Пон ... іо 
снорбмк•оо-ПооонноКооооо-" 
•оонооУnроон-Моріо Ноир 
nор.ооробщмцо-АкоаосJоВнннно 
rосп<>о••• -СтоnонІо Корін><>аа.но 
І'іонтроооно Ко .. Ісіо· Еофроонно ПІ· 
.. н,...но,ІооГонна.оа,АЧорноnнооно 

~::..~~~ Е. Снооиwі 
>астуnннцоrоооон-А.Попоан• 

оонр..-орно-ІооГонксо"" 
фін С4Нр81"0рно- JІіооно Honpioo 

соо;>бвн••о-6ор .. роНононо••• 
•••••оУnроон-ПооuмоКо.ооосоно 

""""'""""'- Моріо 6оро""'"' 
rор,.оробщнцо-АнноРо...,,.нноо•• 
КоН1']>ОООНОІ'іо .. іоіо 
Еофроонно ш .. нцо..,, С. Фобі•к, 
Маріо &оро.".но. 

Іtоорі•• 

""'ооо-Мор106ороООоН& 
оостуnннцо...,ооон-Є...,оніоМон••• 
оооро-rороо-АнмоР.,..".."кна.но 
Ф•монсо .. сонро-rорно-Акно В•""'• 
онорбн•••о-ПооонноКоооuосо ... 
•оонно Упроо.н- Поро<:нооіо П<>С>Іоо 
""'""""но-[офро>нно!1і""'"'""' 
••Р-'<оробщнцо-ВороороНонои ... но 

ltO!pi• · 
f'OOOOO- Анна Горбо• 
sостуnннцо"'""'н-1\:-•Ноnріоо 
оонроторна- С. Фобіон 
фіМОНО»О 00Нр81"01>'\О- 11. Ц..Щооо 
онорб•н•оо- Пооонно Кса.ооосоно 

•••••• Упроон -Акко M<rro 

З 11·ЛІТТІІІІДДІІІУ ОУХ., СТ. КЕТЕРИНС 

Зnіоо 110 "Р"О. ...,....., А. ,,,...,. • ._ ... , М. Іорооео .. , З. Мо .. нно, L nімн.,.. 

но(Nоооо),Ст.Со••f'О!>а<'1'ТnНнцоNнОонЦ.,О.,К),П.ПоеnІ.оІ,П. По--. 
Соо.n.,М. Иоир,А.Гор6о•,І.Г0>Іоооu. LCU.ooocill, A. Mon.C. ••5і.он, М 

я""""'"'с. r.,..,..... .. 
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~::~::~~~ І'lомІоіо, І. Мкrо•~~. 

~"Фоб~.~ оу•· Пооо~мо 1\ом•ІоС•..о. 

І О.ІрІо! 

rooON-Пopec:•oo.oПocnoa 

''"'"-rоооок-ЕофроsнноПіжк"""' 
о•щ•отороо-ІІ. Ц..бу••• 
фок.со•рОТОJ>•о-Мор"Sо_.,...о 
с••J>б••~••- Поо•кко 1\о .. , ..,.,, 
''' ""' Уnро.ом -А~но М."-о 
"""'о•••• -І. Миrоок• 
!'lонrроо•коКоvосіооАмноf<'рбо•, 

"'""' Вооеоі, Поро.сооо" ПоР'"<шмк 

"., ,ь.. 
rooooa-I.Apoi•J• 
..."._...,..,.,._Єйфр<»мноП .... мцооо 
С4оретороо-П.Ц..буооо 

ф1о. ""'Р*>"'Р,.. - Моріо Sopo-.o 
оgрбмо'"'- n ....... 1'\oouocu.o 

;:;.:,.::~·':.,;;;;,"=.", .. '""""";о 
Ко,..роАмоІІ-осіо 
Порес:ооо .. Пер«мwоо 
Ю=<~<коПц00,.,АмкоІ'<w-ожкж:о"" 

" .. рІ • • 
rоо~оо-Поро.<:оооіо Пор'LІtЬ<нм 
>oc:·.roaooк-MopioSo-oo 
С4орОТОр- [офро>нно Пі".•ц•оо 

:;:~~с::=~~.:..::·~"::=-~ .. 
;;:;;..:;Р~•':.,;:,"';;:в.,.р;оо 
l'loнrpoo•мol'lo,.Jclo,I\Бyijooм, 

І.АрІ•ч•.ІО<m!ноПомооіо 

1••• рІоо 

rnoooa-Mop" Яро ..... уо 
..... rooo..,-Moplo Sopo""'g 
ООорОТОроо- [офро>НОО Пі .. оцооо 
фінонеоао С4•р0t'ОР.,о-Амно Воооі• 

соор6мм'"'- Пооонмо 1\о......."оо 

;:;:;.:;~",.,:,,"'':;:;,но"рІоа 
~ро6Іроко•оrу-КС4ноНоnріоо 

~~::~~:',.~"""' Honpioo 

[офр<»н•о "'"'""""'• П. Пор<Оншом 
І'lонтроо••• І'lомісІо.Ю.По ... •іо, 
К, Бубон, Порк>~иІо Пор•кшно 

'" 

"И рІо о 

о'(,.ООО- Еофро>коо Пі"'кqооо 
>O<:<.moo ... -Mopio &ороас ... 
сеортороо-ЗонооіоМоnкко 
фіІ ... ЮОІІО COOpOt'OpoO- А. Мое ..... 
соорбнк•оо- Поро~о .. іо Поопі~ 
~•онао Улро.ок- П. Пор<Оншок 
!'ОСІ!ОАНМі-А. М<>fо,М.Бооібру~ 
1\уо•турмо.осоіrмі ро.ф<орОнrом

Знмооіо Моо•и••. С. Гonv•oo 
1\owi.-... оксноом ~очноіо-
Акко Моrо,Е.Лооіmно,Анно В'""'"-

:і::.:::~и;;;;,.~::УІ'і- Акко Горбо~ 
Поро.омоіо Пор<Омшмм 
ЕофрмммоШа<нц•оо 
1\омтро""моІ\оvісіо 
ІО<m!ноП ... ооі о,АkмоРо"""'""""""• 
З. Мор-оо . 

I'OJIOOO-Пopo..cuooo Пор~мшоо 
...-r.mоо.."-і:йфро:>І••• Піоооцо."" 
сооро-тор..о-Ю<m.иоПом .. І. 
фіоомсомооорОТороо-А.Мос
смрбоо•~оа-Еофр<»кооП""""""' 
opr.~poмroa-1\ooooHonpiA 
•v•~•.-oco. рофор.- Акко 8ooo1t 
•оnомоrооороф. -Морі• Борооа.оо 

лросооо~р-Зки<>ІІіоМо""""' 
Тос:nОJІИМі-М. БooifSpyi, 
СtолоніоКорімJ.Ооа.ао 

лро.потоо...,цо до l'lYI'i -П. Пос:піо 
npo.ocrooмoo(Oдo"l'loмuiOa.oorn 
ЧороомоrnХрООто"-є....;оаіоМо•~•• 
nрод.,.,.ооооцодооо<оійоо.ааа 

".;.о~•• орrомі>ОціІІІ- М. ГмОІІНW 
oiui•voo~oo ооорко- !оІ. S.pO.J<~Y• 
оо.,...орт-орао "JIIIiк<>"!oro Соі•т"'
Амно POf'OJI\HH""oo, Акко М.".._ 

I 'Si pio o 

:;;_"'"..,-;",~-~~:::мо КоО&АеІооо 
"'"&;;::;:п. .. ~:::•і• Мuшо, 
фio ... OQOOCOOpOt'Opoo-O.Jo.a 
саорбн,....о-Еофро>нмоПі"'"ц""о 
орnміооціtао рофор.-АкооКуон,. 
ауnтурко--ос:оіткі рофоро.мтон
Знкооіо МоnккІ<, С. Боо~уа, Морі• 
Боро ...... 

•onoworooopoф-l'l"""•Honpioo 
nросооорофоро.мтоо-О.ІІ<>оа 



ооо•порнром-Жікоооо...,СоІту-

Маріо 5оро8с>.оа, М. ]о.оіоо.оо 
,.".,по..,ммІ-С"*"оиІоІ'lоріко.о-..о, 
ПороооаоіоПосnіх 

npц01'ooммцo,.ol'lYI'l-l'l.Sy6oo 
nродстuммцо оо "l'loиuilcuoro 
ЧороокоІ'ОХрос.о--А.Піоімсо.оо 

l'lo~npo•~•• І'lомісіО> 

~~~:~:;;=:::--•о. С. Мосощ 
Прод<:"'ОІМИЦІ ОО OJICO,IO>OOX ІRІКО'О>І.~ 

Т<>Nрнсто - Юст-оо n •••• ;. 
В'аоіоуоо~•• хаороо- n ПосnІо 
І'lоІtТрооокоІ'l.,..;"Іо, 

~::о;::..~:::.~·· А.. П!osl,_u. 

ltJip/o • 
...,,.,..._ М. Noptooooo 
оост . ...,.ооц-Парос .. оіоП•Р"""'"" 
OOOpo-tOpOO- J..ooo!'l.,..o~ 
фІа. ceopo-topoo- Аока Nocooao 
соор6ом•u-Єафро>.кооП!ОІоЦ>.оо 
•Yn'fYp...,.ocai'Пtipoфo~.,.

~~p;:..::::acou, З..wооіо Мuоиоо, 

орtоміооціІмо рофоро..,...,- О.ІІоао 

доnо-rооороф.-]моооІоМоооммо 
проос .. Роф.р.-АмнІ'lуооо• 
ООО>ІЮрt<ором -ЖІоО'ІоrоСоіту"
Поросоооіо Посnіо, О. Ощопоо 

Т<>аІОдмм!-І'lоомоНопрІоо, 
СпnомІоІ'lорІ........,.оо.М.&ооібрух 

·~::::::·~:.:~:.?. -
nро.о01"оомм,.о м "1'\омu,Іо.ооrо 
ЧороомО«>Хро<>tо"- МорІо&орооо••• 
прц01'ооммцІ до оисоіІа-омо 

ор~~':1~1~~~~~ ПоаоІмо.оо. 
ШоіnкмІf'\.,..;т .. -А Вооо, 
Е.Доо]ІUМІ 

oloslayoa••• ооормо-М. &ооібруо, 
М. :Jооімо.оо. М. 1'\оооооо"", 
С.Соро ... 

1'\оотрооомоІ'\.,..Іс:Іо.А.П!аоок.,._u. 
Е.Дооошоо,В.Ворок. 

ltJt pto , 
тооом-И 3ооІмсо.оо 
окт.rо-•-П••••••І'lо-..,._ .. 
С.ОJ>О'І"Ороо-.о\кмоІ'l.,....•, 
Є.ФРО>••• n .... ,. ... 

фіа ооор.,-ороо- МорІ.о &оро.а.оо 
•У••туроо-осоі.,.;рофоро ..... м
М.Морnом><>о • .о\J<ооМ...,.._.,__ 
т.ш .... уо 

ор,..мІооцій~• рофоромn.о- .о\. 8ооо 
npoo<> .. рофоромтоо- М. Морtмм><>о 
ооо•nорtором""ЖІмооооr-оСоі<у-
С .. nоиІоІ'ІорІмо.о""'"'• 
Ко•орм,.о&ор_.о-"'м 

"' 



пн:nодммі- ГJ>8'1••. М. Sooi6pyz, оу~••--ос•і•мо реф.- Амма І'ірн• 
ОrоnаміоІ'ісрін.оос.оо срrак! .. ц!Ікореф.-С.Сср<>•о 

n~оокмцодсІ\УК.-П.П<><nіо nресооорефор.Н"1"оо-АммаІ'іуІМ• 
Шоіо>мнІt 1\оміти- Еофр. Шжмn>•а. гссnодмкі - Стоnоноо 1\срім.ооа.оо 

А. Всоо, С•оnаміо 1\орІм..,ос>оо м_ Sооібруо 
оІдоідуо.очом ооорно-Sор<>>ио, nр.дстооинцодоІ'іУІІ-П Посnіх 
Пор.<опіоП"""іо, Тарас ооооnорт.роо "Жімо•оrо С•і•т'"-

1\";'';:,:~~-~:;~· Анмо М<><о..,, Рі~~о':.=0нІtІ'іооmет-
,..,рІоо [офрсонноШжкц•оо,А.&ооо, 

.-соооа-М.Jоо·нсоно Ст..,.окІоІІорім,_.,оа.оо 

...,._rоJОо...--АнмоРоrоІАмнсо... оnооуимо.орм•-Sор<>•••. 
сооро-тороо-А. ІІокtо.оосооо Пор.соооіо П<><nіо, Торос 
фімомсооа еооро-тороо- А &ооо І'іомтр<>оомаІ'ісwіс:іо- Еофр. n;".кцооо 
соор6ниооо - Пооомно 1\оооо.а.оо n. Пор•ишкк, Акко М<><оооо 

ВііІ nочаТ><у заіону•аккя Ві.:І.ді.rоу ож до Ювіл~Аноrо Року • Орrа
ІІіза.;іТnерtбулноВід;І.ілімьтакіІІсрші/Іоrnч~нкн: 

~:::::: І::•орнмо ~~;:::".:. [~;:::.·.~. 
НОJОріооІ'іеемо ІІро•"У" Маріо 

іМоріоНа>ор,..,оііімоно ... коn".,О<кс..,•••••сооВіJuІ.уОУІІоСт.І'і ... рмж: 

(! новозбудомнііі. хоч І ІІС$имінченІА щt домівцІ УНО, nОчІІнає-n.
сядруІ'JІ~.,..аn орrаІtі::цщі/ІмоІ діJІnьноеtІІ ВІміnу. КорІІо-туоочиоь до
віnм<о /1 сообідно масккм ttрІІ><іщемня>І, Віміn ОУК ро.:~вква~ біnьш 
!ІОЖІІ8МСІІУ, CI!C'relfRTH~HY І RЛJIHOBY Пр&цОО: ІІJІ&ШТОDУС '1801'0 ро.:ІВ&· 
rnвi о.счірни,ромовітрадиціАиО-обрRдові імnрезн,ямамміІв""""'""Р"' 
ІньІЗ&СnуЖЄМНХ м&роцміх діІІЧОН ЧИ ПІІСЬМСННІЩЬ, HOIЩCj)'n<, nрнАн,.,.. 
НJІ)\.ЗІ).НОІМШрІІІ\уnІІХ,б&З&рІ,нОмтестІ!,RіМІІіМJо,ТОЩО.\ДЄАнjіСВідО..-1 

еюіх:~~~вдякьчленкниежміоотьтрудуІщ>евJrТи чооу дnяроовІ!ТІ<у 
сІК>СіОрrанімціІnмя >&МІІnьноІ націонапьноісnравн. Прннявш" на 
С<!берізніобов'RзкІ!АфункціІ,воннвнконуооrьІхсукпінноіщнро,дб&· 
ІОЧІОПJ)ОСttlльнецобJІО- Вони Ч&С'Ю-ГУСТО38JІНШJІІОТЬ.10МЗШІ!і А J)ОДНІІ· 
ніМR'ІІзки,щобnиІІtСбутнначасудомівці,і\СІ!ВННХжду'І'ЬІ\РУrі.ке 
менцt в.~жливІ обов'азки ОрМІІнізаttіііноrn харанrеру. І Т1<>І обо•'11зкам 
нем~~ кІнця. Маііже " кожкІА дlлинці орМІІмі:.&ІІіАноrо ж...-тя чпенни 
І'іува.ооть зао-туnлекі. ПоІ>уч з членами УНО І Братніх ОрМІІмІзацІА, член· 
І<И С~l""ІОТЬ у корі, ВІІС1)'1181011о у 1\р&М&ТІІЧІ<ОМУ гуртну ЧИ ВІІКОИУІОТЬ 
обон'ІІзни а кухні. Ніо;:но ім11реза не 11оже ві.дбутноь без учясnо А nо
мочі члсион.Воин ві чно.русІ. неиачетІтруд•щіІ'іі\Жопи,щодб&ІОТh 
ПJІО·СВіІівуnІІм,щобвіибувмnовнсиІІАrоподкнх...,дох 

Ям одиа з д"сцнt<піноВ&кнх кnl-nsн, ВіІІДіп: ОУК вІІсІ!л&є сюІх від· 
ІІОручницькаесІЗ'і3ДІ!чиКоІІфереиціІ0рМІІнізаціІ,:sаnма~ноп•· 
nортажем ''Жіночоrn Світу"; доnомаrа~ Аоху безнастанко зlбр&нкхи 
rрошовими жертІІ&>Іи. Но домашньому відтинку - деnо><аr-ає cnnoчy· 
МТ1<довг, щот•ж11:n. надомівді,твороm.фонди на Аоrnдобудову, ІІМ 
~ж nікпу."...оя "Рід.нооо Школою". 3&><8Jio тут місЦ.ІІ, щоб з'•сумтк 
8 де::-яі!ЛRХ 8МІІ~ИА ВІUІ&Л nраці, DHHOHJIIIOi ВіІІДіп:ом QYK ДJIJI ро;>(\у
)1081' ОрrанізаціІ, як ІІinoetu. Можня лише з nрн~хцістю niдкpecлtmt, 
щоазаг..,.ьиомуnідсумнуІUІnраІUІnозиачІІnаоя налзоичаііиимиуеnІ

х&!Ін,колнв:~ктидоуц,...,що..елас.овоиамеІ)&зудуженео:nрнятnи-

'" 



ЧАСТИКА ІІАдІІІУОУК УСТ. КrтЕРННС З IJI1 РОКУ 

З.ОІоо"" ~pou. <....,..., М. Іорооа.оо jм..,тnоощо сооротор,..), Л. Іооо jф!. 
OOO«<U coopoтopuj, Л.Іоо•Іt>Оос•о.о (<Ооро"Іоро.о), М. з.,.;.с•о.оj..,ІІооо~ П. 
Kou.....,•u(< .. p&oo~ .. ).K.5op-ojo...,osoc:oooonoммooц•liдloi>rт),L 
Пімо~ .. (І"оооооК-тр.ко ... ).С•оn.•С.КорІ.о•оос • ...,д. м......, .. j••"'""•Р" 

торо.о "ЖІоо~о,... Colrt""). Л. """""""~· М. Honpl~o. С. Copou. К. Ттас. 

ви.о:умовикu і H&TJI&lUI.VІ& но рі:жоrо ром труднощі виутрІшкьоrо 
Аювнlшно.оrохараІm'ру.Г.рнІвно.ttі.ІuІ"І"<ІІпрацІви><а.•усиаr.ttІІАНОфі
на"rоае зlстамснко >&ввесь чосд.іІІпьності 8іці1Іу, під noчa-ncy Aoro 
>&Іо;"уf".:І ІІІІІІ!ЮНННіШКіЙЧОС. 

8іМі11 ОУК у С... !Wrеринс 3 ос:обJ!ИІЮІО уВ&ГОю с:т!І.ОК""ІІ АО nо
.-ребуо:р&іІІС~КОІІІреси.ЗавЖJUІnід!ІоОІ&,..В""НовнііШJІІІХ"і'"ЖіиочнА 

СвІт"'. ак "І"іJJькІІ 01ir, чк то абірка.мн на прсеов11А фонд при 1101"0,11,1 .",. 
Юо.<ро;\НННЮ<СЦ"І".чнтоучастю•прсеовІІХКG><ttС1"аХ.Вко~ 

"НОЮІ'О ШJІІІ>;у"' BiJI ВідАІпу ОУК у С... Кетерине брали учаеn. АІІІІа 
Воп:І~ру>;. пі:жlnІе ОІІJ)ужена МоскІLІІь. а 11 аепнкому ЮІІЩ/іно><у Кон
~\950року-МаріІІБоро""ько 

\{Онтесn.нткою '"Жікмого Світу" ~y.tta Анна Кузич, о в кoorrecri 

~~::С,;>-~~';:..,оr,:..:ж~~,:': ВідАіп був ""'І"'"J>"3е"m~~&н кіі кон-
Ноіібіпо.шеДJІІІnошнреини""Жіно•оrоСвіту"вС...Кеn>рнисsаспу

ЖЩШСІІ!.\ІріІІБо)ІОІtСLКОіQrепоніо КорінЬ.ОІІС:І>КО. 

Но noJX13i дpyroro ч мртt.СТОрічч• ·•Qр,..нЬ&ціІ УкраІкnк Кан&rо< 
iw. O.tthrн Басараб" BiJuli_!, ОУК у С... ~Р"'•с. скрlпnенкіі ковики 
чпе.шоw"знедавІІІ.оііwіr!}АціІізба,..чениіідоса(Аnw><ІІНУ1І.ІU;JЮкl• 
!ІТІU<ОІОСUЮЮОХОТОІО.ІІКіJ<GЩ<СЬ.СТІІ.СДО!ІJ)АЦіДJІІІДо(і!)АуІ<рІ.ІИСЬКОІ 
СПіпLН<>nІВКанаді(АJІІІАОПОWОМІУКJ)АfиСЬJ<ОNУН&fЮДОВіаАОГО8113· 

"""'"""""""'""""""· Одночасно:ооаJ)(\Сrо"фіноисовкхІІрнбуткі•,ІІкоwусnркІІJІопіАи.,. 
сенІІІІ меnо~реьного добробуту І<J)АІО. 3J)ОСТВВ ~ж 3 кажнкw роком 

"' 



.",.., чt~еисов.о. BiJul;l;ly. Свідошшс жіиоцтво, що СТОJІІЛО осторои~, заохо
чеиGуспішиоюідеАноюпрацеюсвоіхn~р . .стуnа.:учлеІІСьІІІрІІ
ди ІіІfІ'СесnіпьІІотІІrарорrаиіsаціАннхтруд.Іа, хочнераз еажких,sате 

бпа! .... родннхібаrаТСІ'r1!0рчнх. 
dеднамІчисьнаво:JІІ<ОrороА&.-рудиощіаsдіАснюванн.luамічеиих 

<tшшів nраці, об'єднакІдуJ<ОІІО А ідеіно ЧJІенни ОУК з АРУМІМИ Врат
иі>І!! Органі>аЦіамк. продОВЖУJОТЬ до-ннкі актрнІІ&JІо А пос:~~ідов но важ
"У ><іоію зберіганна иаціоно.льноrо жнттJІ та всіх культурних І цу><О
ВІІ"-діншІСтеіІ. якісrарасn.сJІ пере.tІатимоподшомуnоиопінию. вкхоеа
ІІ<»І}. v цім же сере:І()аІІщі. 

По~~ерхдІІАДЦJП"ІUІітніАnосrіАннАмОЗQJІЬНИАтруднаиародніАнн
ві .<CII'IO>tiiB іисвідстраШІІВ,за >tІ.ЛИ>tИВИі><К&МН, НСІІ'Ю>tННХтрУді• 
ин<~. Вони А досі с-rоит~ неnохнтио на nостах' внноІІу..,.", мура.."ину 
працю я ім" я ідеі, що n11гла а основу ор.-.ніз&ІUІ УНО А Братніх Орn

нІS.!!;ІА.оrеамірущоІі:ІсІунраІнсьноrокаціоно.лІзму.заІІкуІО!ддалнс80С 
ЖІІ'ТІІ а боротІ>(іі з воро.-.•н НІІАиращІ Сини А Дон~ии )"<раІ>Іськоrо 

наро,:ІУ 

І'обJІJІЧИПіАС)'МИН&НІЮКВНОІПр&цІ3Н&r"ОДН~іТ1"ЯісИУВІ.НИJІ 
А .цjвл~ності Організаціі УкраІкои Канади, наш Відділ І Aoro 'LІІtнив 
nочуІЗВІОТо.сJІrордІ<МІІ30СВОіхкультурннхіцухоанхосІІrівзаввее~о 
Ч&С~lІО<:\ТІІОрЧОіІІJ)ІЩі,ТІІВіР"ТЬ.ЩОТ&Пр&ЦІІІІС3&l"1ІНС,&Пр!!ЧНННn.с11 
до ще білшоrо росту сиnІ< ОрnнізаціІ • мвйбутн..ому "1"'1 ще 6in"'u об" ед
нас 'ІОрrакl:юяане жІноЦТІІО до дапьwнх непоснльннх І жtJ)'nІt>ІІШХ 
тру.цjвмх.:~обранароду І МатерІ Украіни. ,. 

' ' ' .• І~, f 
ЗРІІДІІ ШОНUОК ІІДД11170УКУСТ. КЕТttННС 

з .а. • ..., ~puo. •""""'"' n. " """"""'"' t. " """"""'"· к. .. __ . с ...... 7М. 
Нuор, І . ТІЬоо<ои, K. Honpiм..l pooyoon. o О. MoJ>'Iooa.o.o, M.IIpoonp. 

,,. 



КмнвСоІІбурІІзаснува.саІ'урrон"Укра

rнсьхоіСtрІлецьноІІ)юwа,,и"',унраІнськіжін
киІідів••та,хочнемоrлкбутн/ІоrоЧІІен.....,, 
GoнcJIQ380Jiaaotan>Aoroc1'8:ryт.гyvry8&JIJic.a 
прнно.оку,анnрнхнльниці/ІоrоціпtАтаі.цо!А 
іпокаrалн/ІомувроботІ.СJ<оронвзбІІралое. 
Іх С'І'іlІьки, що еІІрннула по-требо. зортаиІзуаа
ти окреwе жіио~е Тоаарш:rво f не JІ ІІШС ca.wl 
жінки, але /1 /ICRHi ЧІІею< УСІ" дуже обстооо
"""'""УАУ>Іку.ШвнnкотвксТоаарнствопрн 
УСГвСодбурн nооталоІ, акі в інших wicne
вocrвx Канади, прн~нІJІО на3ау "ЖіночнА 
Відділ iw. ОJІьnо Басараб" 

ПtJ)<LІi, ОснмнІ Заrальні 3борн Ві,цці.пу ОУК в Содбури 8lдбуJІн· 
СІl!на18жом-на\932рокуапарохlальнііі3&1ІіГJ)ено-каТОJ\нцькоІцер
кан, .1Р тоді waa n~ІІwіщсиІІа також Гурток УСГ. В ти~ перших Заrапь
ШІJ<36орахбJ)І.JІІІучасn.'ІJ1енни: 

,\~.о,руоіо Мор!о, Грм<ор.уо і!'<'ІІО, Зощ• Ооо,..., Зм"о ,\нко, ЗІоіксо-оо "-•· 
ко,ЗіоlJІСІоооПuоммо,ІІоооооwнио\нио,ІІооофП .. рокuо,НиоІ .. -.уоІ-о, 
Пnрнно Oowo, Поnоомт о\кмо, Стефуро Еміоіо, Стофуроо Пороно 

Гооооо -Оо.то Зооцо, оо::-rуnннцо rоооон- Маріо o\NJІpyoio, "'"'Р<"""Р. 
оо-о\мкоІІо.оон .. мк,соорбкмтоо-\омко Ниоооотуо 

І\""'роооооІ\о"'"і'.ПО!'<'н•Стофу!'<'о,ПоtромоооІ\оооф,Е><Іоіоет.фуро. 

Цо Уnрава ПjiO'I'fЩil&JIB ЦІІ8. (>ОК ІІ l WВЙже ООС[ Ці 'UICHHH :s&ЛRШIUIH• 
СІІОНТІІВНіІІQрrаиіЗf.ЦІі, ~ОЧ [К<>ІОСі ЖІІВj'ТІ>n>ПСІ'УСоАбурн. 

nоннж'fе noдaQIO ~""ад Уnрав Ві,цдІлу ОУК у СоІІ(іурн в рокu: 
1931-1~: 

IJJ4plo • 
rоо08о-СофІоШ .. •у• 
ООС"Jуnммцо r<Іооом -МорІо Тотаркк 
--роо-о\ммоПоnоо.., 
соорбнм••о-РоtuІоРом..,_ 

\ ,J.pt,o. 
roaooo- Ооо.,. Зооцо 
оо.стуnмнцо.-ооо0>1-о\кооПоаоонт 
"'""Р<"'ОРU-о\оОС'Т.СіоОоо..
соорбом•оо - СофІо Шо•ч• 

I'Jipjo , 
rooooo-O,...ro3ooцo 
.. .., rоооок-о\нос-r..,!о&оро,...ь 

СО•J>МОроо - о\мко МмооJ...,к.оо 
соорб>ом••о-о\кмоІІІ..,..оо 

\JJSp!lo ' 
rn.oooo-o\o..:n.cio8opo.•u 
И<:tуnм•цоr<ІІІО.,.-Морооо\м•руоіо 

"*"~'<""'рц-о ....... з.... .... 
соорбнм"'о - Софіо Ш••У• 

lfJ7pi• · 
r<IOOOO-Qoo ... 3ооцо 
ООС'ТУJ>ОNЦОІ'<>ОООМ-о\КМО5іОО"ІОО 

"'"'~'<"'•J>LO-"-.,.".ocІ.o ....... 
сuрбнотоо-о\киоМкоUооосоІ<О 

19J9plo• 
rоаооо-о\нtстосіоІІоро ... оо 
'"""· rоооом-Моріо Воси.оооАО 
.,.opoтopu-1\orp•I\J"oO 
соорбоот .. -ГоомооІІомооОКJо"" 
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",_-л •• , Мм«о8оо-.о 
••:.тtnиоцо rooooo - Софіо Мо...., оо 
с<оо.,.,.орц- Амко с,...,,..,, .. ~ 
о:~~ор6км•аа- МорІоІ'аі• 

'"І ріо • 
... -.-о ...... з ..... 
оое~.rоооом-ІІ .. ормноПіА>О"""""' 
оооретороо-АоиоМноо•о08СІооо 
•••J)(i••~aa- Оооио м...,t,... 

190ІрІо • 

..,.ooo-Aкoo5i•n•N 
>Оауnннцоrnооон-ІрнноНноіD•У• 
.,.,.,.,.,роо-А .. rоЗооцо 
toop6нн•oo-l\orpollf1'MO 

""-"00.0- Єцооіо С••Ф•І"'О 
>ОС"Туnннцо rоооан - Софіо МоNІ•оо 
.,.,.,.,.ороо-АоиоІ\урмоіо 

соор6нм•оо-Тоооосіо Шо'""'"""' 

.... ,;., 
1"'00N- Софіо Пор••,...,.. 
ООС'Іуn ... щоrоооом-Е"'"'•С•оофуро 
оооретороо-ОооrоЗ..оцо 
с .. р&ко•оо-Амоо~•-•• 

=~-~ .. ~~::.п:.:-:.~ ......... 
с.оротороо-Т .. оноМорум••• 
ooop6oo•N- Аоио ~;.,...,, 

1ttSpl" 

Т'Ооом- Е .. іоІоС,.оофуро 
,.а_..,,оом-СофіоПор•оос.оо 
СООР*'ОРОО-АмноІ\урмоіо 
соор6ми~••- 1\отро І'і1"'•• 

"'''"" rооооо-Софіо Пор,,.,.. .. 
ООС'Іуnммuоrоооом-АммоSі•"'о.о 
оеоротороо-Т .. оноМорум••• 
соор6мо•аа-ТоооосІоЛІ••""''""'"' 

МАНДОПІНОІА ОРІ\:tСТІ'А О УІІ "Т СОДІУРН І ЮКАХ "". "J' 
с_.. о аІао n орооо. r uxoo Іо....,ооосо_.., Аомо ІІ.ІІ••о.о, Onro :so-, Ір..;;; 
Н.оІn•.,о, Po>UI.o І\0111<о, A.oonocl.o о •• ..._ Croon. • Пор._ СNІфJро-. t. м .. 

... - .. д .. ••роІо•••••""'"-""'"""'·с. ш •• ...,.,к ... _.к,... . 
СоІ••м .. Ш.о>і.оу•НШо.u6І:Іп<>D 

'" 





З ".РІЧІІОГО ЮІІ/ІЕ/0 ІІДДІІІУ ОУК У СОДІУРІІ У 1907 Р. 

І оор.Wм ....,.; • .оІоо до npoao оо"... ІтоwІ "'""""' Ь ор-І>&тероооо С. Cu· 
..., .... ,., А. ІіА•~ .... А. МокоQоооо оо, С. Шооот-. О. :.ьа-, С. Сооч-. С. Ilop-
- • .... t.Cooфipo-.t. Cooфт,., C. Moo•*••. C>ono s nloo дonpooo o nop.Wм 
,.._; , t. ryooo.т. n .. oo, M. Juo.oJ>yxІ.o, r. wy-..., f. ПI»o>ИІІ>oo. T. Mop."...oo. 

М. W..o<o. 11(. ІЬ.оІоа...._ А. Kypoudo, І . ІІкоіооото.. ДруrкfІ ...., , М. М"*"'оо, Т. 
С."'"•-то. О. Юа..Ь, М. Шдоорhцооо, К. Пі.І<>омоцо..._ М. rol.o, О. ro-•· 

...... М. РоІ~. Л. Гроrцоооо. М. C.o6ouo. П. Іооооцооа. ......... 
rо>ІОоо-Софіо М.,...аоо 
>ОС"ІТDКО ЦО І"1ІОООо-J.осо оо ооГу<:оо 
сuретороа- Єuool.o С•офірко 
о .. р6оо•О&-Мор іо Шо•""' 

=:-..:. о\.,.оSІд~оо 
>AC<fDOOЦO 1"00000 - СофІо М....аоо 
оuретор оо- т .... , Мору~~·• 

сцрС!,..•оо - Мар іо Шкахоо 

'"'''-' ro_.- o\..,.oKтr••• • 
....... ...,ооо .. - Тоток о Mopyxu o 
cupeтopkO - Оооко Фо110о 
аорбоом ... о - Омоо В..Оооосооо 

••st ... . 
І"Ооооо- т ... ... моно•ь 
М<;<Тnммцо І"О-ок- Моріоо\одруоіо 
oaJWI"op oo- Ооо•• ко-... о 
ооор6ао•оо - Моріо Шмоооо 

ttttplo , 
f'OIOQN-CoфioПop.,.oa.oo 

,..,.. ооооок -П .. рОоо>rо Іооооцооо 
.. оретороо-Амоо Курмоіо 
соор6нм~••- Моріо Ш""'"" 

195\ріо • 
1"00000- АмооІІурооіо 
sо .. уnннцоrооо.к-о\иноБіо<>'Іоо 
e<oopnopoo - Ооооо 1-ооосооо 
аор6кмооо -Ооо110оодро ГoJn<oe>oo 

І ПІ ріо • 
rооооо-о\оноГркцоооо 
••.,..уn"оцо ro-• - Оооко Ю:о.оіо 
000реІ"ОроІО-0ООКО Фо1100 
аор6око оо- Ооо>LСОкдро Го•к•О> оо 

"" рІ• о 

:::·~;;;;.:"':" ~::::~ . ..., .... .,. .. 
оеоретороа- Oo~ro 1\u~ .. . 
ооор6нк•••-О••>LСОоо.ро rоокоО>оо 

Но. тому -.ІецІ мІ.ІІ :sавижнтк. що а нашій Орnоізаціі р ро.цІ бо.nто і "" 
pl.1ІUІX.Q;i.Juoooto.Jt. Дл11 кожно! ~леt<нк ІІСе було РОдост;о:rком IX'(krn:, 'ІН 
це .,),.,.. а ІІJ<щою осеІтою, "" 3 мeНJUOJO. Мо.йже кожно. """""ка ...,...,_ 
ІІУUJІа n.stО""<'еИНАнанеІобоа'ІІзок. хмбо......-ро.а кІІJ: м8Jt8...".Ю пере. 

"' 



ШІЩ~Н, Т<І,'\1 11 Часt'ІІІІІІО> авіл~кцн аід о6оа'а3кіа. Бі.tt~ща ІІіаJІьиІсть 
~ nрІІJЮ/111 ре'Іі nрІІnи~уІІJUІаt" n.w """нкам, що бу.ІІІІ а Y'npa8, аІ\& му
сі.ІІаці.ІІн/1 рік ксрwуаати npaJІtiO ..c..oro Відці.ІІу. А ща Уnрава,..,,._. 
КОЖНО>rоJЮКУМіНаJІ&С>І,ТОЖІІІ'І'>ІВИНХ'І.ІІСІ<ОК(\у.ІІО>І'іаf'.8Т'О. 

П<>~аnсн 1\у.ІІн т11жні, це тут ntpewaranм добра 10.11а, .11юбоа 11(1 
рідн<>rо краю, свідо.оі<:тІ..і nочутт:о: о6ов'•знуІІОІІоwаnrrя рі,пному кра
єаі.закоrо.::lаиіш.ІІн, іІІоnо>Іа.n!'ІІ уираІнські/1 СІ'f~&ІІІ ~ко.rеа.
коw. І 1'&11 Пра.!UІ pGUit88.11a.eJІ IIIOII'U ИрІ.ЩС. 

ІІрацю Відці.JІу ОУК В Содбурн >1011<118 ІІОІІі.ІІНТІІ 118 трк f'OJIOQI ІІ&
ріо/ІU,І\tUІЄ:аідnоча.-rиудовнбухусаіrо.ОІвіііин,11оті11-нниіІЧІ.С 
дот94:;року,іnоооо;нниАІ\Ж.:ІОТЄпср. 

На nоча-rиа:о: сво<:! nраці иа.ш Бідд.і.ІІ JІaitбi.JIJoJUe поwа.nв Фi.Jiit УНО 
А Гурткоаі УСГ. Спіпьuо ВJІаІm"Оау ... ио ИОІщЄрrк, UІ:>ТОреькі aиcrau, 
Т<ІІІІІрІІс~ні ..,чіриu, різ11і р<>sіrраани І т. І. Пізиіще Dідбу88ЛІІ cninькl 
ЧитаJІН.8 на. C.Oi:t txi>JIHHJUC, ПСреJUІ.ІІ'.ЧУВLІІІt журuц "ЖіІІО~у ДМЮ" 
і ~а.еопuс "НоннА lllляx", До рmбудоаІІ аидавннцтва "Ho.oro Шлв
ху" ,І)'же 1\аnто nрнчнннnкся '1.1\Снкк Бідд.і.ІІу ОУК а С.:.дбурн, nри
с."І.иуючн Аому nсре.:tм аnиків, :>бttраючн ua. пресовнА фон.ц і р<»~Іро
дуЮЧІІ иа.цІоиалістнчиу nітературу, що .:~руку8&Л&СІІ а "Hoaowy 
lllJ'Jaxy". 

Кo.nu а 1933 році noчa.naca буяова доміа"" УНО, uснНІІ ОУ'К 1\а. 
nтоnо ... rапнтн,.,щостворІСJІи сnі.ІІьиунухиюдnа ЧJІеніаІ прКІ<И.JІh
нн~:оа УНО, що nрацюВLІІн при будові доміанн. В ціліі Ка.надl І теж 
уОщбурІL буnо Т<>Ді безробітта, пр11 бупові nрацюN.ІІо 1\аnто ~зро
Оіткнх 'ІJІЄІІіа. УНО. Спіпьна.Іtу><ІtІІ І<істІСJІаса BII.Owi п.;;.,цру»<ЖJІ 8оJЮН
чашо,'І.ІІf:НККІІОЧСр:оІnриходоІJІІt поиаnтнварІП"uстр&вуа:прчів,що 

Іх ч~стпико дару..."н nрнхнnькиІ<н ОрrанімцlІ. То знову деа!d 'ІlІ~н

кн (\рL~И ДО оебе tt()QДI<Itll~() ДСІ<С>трІLХ 'І.ІІЄНі. Ц ()(\іди ЧІІ ІІе•Єр!. А ICOJDI 

аже буnа t- доwівІ<В, тоді 38ХОІІОМ 'Іl!екок ОУК uашто .. ио на. Ве
дн><ден~ еnі.ІІьнс Сuчене, • ~~& Ріцао спі.ІІІоІtнА Cu:1'-8e•lp Д.ІІа у><ра
Іисм:нх '1"'><адоон місrа С.:.дбурн. Це ІЮІІ1'0ра.ІІос" к<>Жноrо JIOKy. 

Кр!мnраці;v.аwісцевнхорnкWщ!Аннхnотреб, 'ІЛСКННnоwа.r&ІІи 
ФiniJ УНО /і І'УJІ"І'КОВі УСІ' ТІ/НІІа.ТИ 38'J13KK 3 р!JІккw Kp&G>I. Це ІІІ")аа
.ІІІUІОСІІВ"ТОІІУ,ЩОПОСИІ1VІаtаrроПІОІІ81\0ІІОМОn-ииІІ>оlк88.111Аа.а, 
ІІG.ІіТИЧІІІІІІ 8'113"""• "Рідні/і WНOJ!i" А "УНраі'КС'-КОWУ Виuо.tJ•нО>Іу 
Фощ,оnі", К0.11к щw:таJІ.а КарпаТ'С""" У'храін•, член...- 1\аnто nраці 8ЛО
ЖІІJІІtа:>бірнииа.доnоwоrуД.ІІ"неІ. 

RдруrомуnеріоІІіорnні"..ці/іноіnрацівс•ді10.ІІ•нІсnмусізІа.
ре)<ІІ"'ІІса~,уКаиuі,І'і<>віnІtа.зlр8/І.Jlа.зв'азкизрЩнимирасм.Тод1 

o-•:Juч>.-,..-....., ... J.i.lud..., 
ІС•о" .... С.....,о-орr .. і .. ,...р ... 
Cx.K .. _ooІS·J>i-•"'!'oooi.-.I'JJ..· 

вlrroCo_.,". • .,.,, 
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м.Ю,~!,ШЄ 38СртL1ІІІСІ< у111.го. 1111 •ІІХGІІІ.НІІІ< мол(>Д! А AG(IOC!')' 11 "Р!,цкіА 
ШІЮІІІ" І ,.. "Вищих о..;тиіх Kypcu:", що місну .. ;шс• • ВіЮІіnеrу 
ів·rvронто.ХGЧ3&11М&JІМСІ<ТІІІІУСіJ>ро;Т><і0рГІ.кі».ЦіІ,ТОІІСетаКИИІІЙ· 

бiJH••Ht праці малмтут 'ІlІснкн ОУК "" мв-rері А внховннці. 
ІJідцlл ОУК співпрацооu&В а "К.надійським Черооним Хрестом", 

'Ul.оь-І<к баго.то првц.і вкnад8Лн 11 шип,. білл•, nл<"1'іки~ вовн~мнх речей 
L :Кіірк•~ фомдів AJI" "Чсрвоноrо Xpecn.''. (Гл. сІІіт.~. на ст. 97, 99, 105) 

ПЬиіше :о(іІІра.ІІІІ u.pчL А цкГІ.рІІн та внсІUІ&JІ и nакунки укра[н

""'"'""""кІІмука...."іАсhкіАарміІ:Jаморем. 
3ам:уnлено свою маску бі6пі0'1'еку, nіаиіше ncptІІtHG кимжкк 110 

спІ.г.Іо.ІІоІ бі6пі."..,ю. Ііраткік ОрГІ.ні:JаціА 11 УНО. 
По війні прнйшл• нова праЦІ<, сере11 неі"" nершому ІІJІJІІІі ;o.ouo. 

МО!'\\ скнтапьц~м. уті,..чам, що Іх tосмнІ no,\il меn•нnн лиш'""' Ук~ 
Іну А ВJІіхатн до3ахі;І.мьо!Свроnи.Си.цlли вони no таборах І nотребу

"""" ДОПОМОГН. Тоді 'ІlІеИКИ, НІІ UIUIIIK ЦtНтрL1ІЬНОЇ УпраВИ QYK 
І IIOIIC)JfOroвoro 110мirery при КУК, nвкуІІ&JІи nакунки з харчІІ>Ін 
А о,.uннамІ•ідси.папк ДQ скктальчкх таборів, а також наІ..ІQ)Є(:и при· 
ІІІІТМНХОС\б, 

В 195(1 році ВІЮрІІе засновано ДUТJІЧИЙ СЦОЧОІ\0 ЩО ві,цбу .. ІІСJІ трІІ 
\)UІІІІІІТНЖJІ."ІІh.Пр<>ІІЦІІn.сJІІІім іДОСЬОПJjІНіПі,цВІІКlІІОЧНОІООПіІІОІО 
ВімщуОУК. 

lніці.8ТІІау 110 Aoro засм:уванк• АІІЛІІ маша член .... сеиьАGрка 
унр.~;исьиоrо жіночоrо орrо.иізованоrо ",.....,.,., - Олеиа 3апізмJІи. Це 
бупаио.;сrьуСо.цбур.,ІтоІІу'ІJІенкамвидаІІ&JІ&е•nсп[)аваJІаАже 
нСІІt'І.....,ІІ&адо:тіАсненк.~~,бокебулота><нхОСіб,щомоrлкбnроІІt· 
АІf1'ц д'"'•чкА е~~~~очок. Олена З&пі.Jвх>< ке моrла :~о~~Ак,.,...сй тим череs 
СІІІАІІGІІtЖКІІАиік.Мнвсежn><и11311ЛnСJІКІві,цааrуАnо~алиnрм""' 

дог.u сюІхді-rеА два рази кати)І()Іен•. Сnочаrку Олена З&ni>WІJ< JIO'· 
п()8Ідапв оІdтхмІ<І30чки. nO'IiJo ипроuоеио crapшux дітсіі з "РідкоІ 
Шнwон",щобспіввnиІ&аnсремLнузмсмшнмиді'n.>ом,часомnрихо~~t~· 

ЛИ ІІІ»І~ГІ.ТИ ОПіІІу8аТІІСJІ діТJ.ІІК деRКі ЧЛСИІІІІ, ... АІІ~ІІ І'рМЦСНКО 

іі L .. :.ai. Найбільше noмaranв тодішиJІ •ч•отелька "РіІІкоІ Шм:ми". Опе
ІІІІ Вес:олооосьt<а. Пізиіше ІІрнІ:.апа з Ед>оо11'1'0иу Т'апниа &орJІУк, що 
8Ж(>М&JІІІДОСВідуТМJІ: СП[)ІІВU: j ІІ[ЮвадиІІ& СЦОЧОК ІІід &!ІЄСНІ& 19.51 ДО 

nіт-А 111.~2 Р""У· Піеп• нtІ перебрала садочом: Єв...,ніJІ U.рнцька, що 
тоді nчИТМюІІ&JІа • "Рідній ШІ<0JІі" Філі! УНО, а 11 роІ<ІІІІ 1\!М І 19.5:5 
сад'•'<ОІІ пpoвajlltlla Тоо;~.осіJІ Шіnош. НаАвнще чнспо;> .цітеА у садо~ну 
буnо:> 22, хо~ ді,..,А у Со;>.бури баго.то. n~ .. жuo npиxoJUI'Тh діти тих 
баТL!<ІR,ЩОІИНІІ)'Т'об./ІК:U.НОДОІІіDКИ,іТІІХ,ЩО[Ю3УМіЮТ•потребуjІJІТj[· 
чОІ<> сад.ка. СnочаТІ<у трудиоuU бупІ& вепмні, бо ані аіІUІовідиGІ'О при
JІіІЦ(ІІНJІ ке було 11 уч>.,..,пьом: бракуІІ&JІо. Але з часом трудмощІ вІІІ· 
п&>щ IJGMia"" .цобудован• І .же є а кіА .:о.обре прІІІІіЩС"""· учиrе.~tьки 
ЗК-АіГ.wІИtJІ, Дітн З СІІДОЧІІУ ВКІ:'Т')'П&ІО'П. 11& n.ІІІU: Імnрезах, •к Сито 
ма .. оІ, Сuтомико.nаІJОСhІІИЙ Вечір, 3І.Кіичен"" шкinhuoro року. 0:-рцє 
радk:,t<Описпухатн,йк",.дитJІ~&ftЮМ&дна.щ~чеспіваючиум:ра[н . 
........,. nЮень і ДСІІJІJІмує аіршнки. 

Крі>ІтоrоВІ.:Ідlлста.попосипа~rрошо8)'доnомоrучсре:оЦектрая".. 
му У:rраву ІІЛJІ ~""" садкіа і "Рідких Шкіл" умраінсьиІІХ за.пншеи

ціІІІІЄвропі. 

'" 



J І5..,.рІ...,.,.. ... ,~ . ... 'І.u<•І w ...... . С•-',Р•о r-r••• ... -о~ .... - .... 
to.OO (аор. """Р· ltl і lt9~ 

1\о~ awrJUo]l&~ "JII.IUI вt.uiny QYK а Со,ІІ6урм, КОЛИ на неІ' ІІКПТН· 
""' ~ no,'ti,п:t иа три <rеріо;о;н ІІіІUІ•иоспо. КоJІн 111 ді>Ікти ЦК> nро.цоо по 
ріsн .... ~Пді>І•иок,моІКиаіІnоІКпо.:~Ілктнкатрн...",о.ІІіді>І••кк. 

До ІК'"рwоі и8ЛеІІ<пn. SJІОІІУ•кн• фінамсо...", аасобІв, 6е3 ......,. 
не може обіІtтнСJІ ІКо.'І.на орІ"&ні:...ці•. На..., n.,."жІно буІІо .,..ШТОІІу· 
,...,...безІІічкокцерrів,аматорс:ькІLХ...,.~•нккаи:тав,то,...рне>.І<КХ 

.е•Ірок,~fl>І.-,ба:...ріа,піннікІа,рі:!нихnрнАІІ.n"ІоІбеннетІа.ХО'О 
)'СІІ;іІ"пре:.нпрн110С8.11н,..теріаІІ•нунорІІСТІо,аокк да_"н...".Іко
р&ІІьнеuоаопени•.nю;о;нм&JІнкаrо'-Уехо)ІН'І1І<:•,sна.ІокиnrсІІ3ео
боІ0,8НСКU)'88ТІІСвоfJІУІІКИіВКаМ ..... СІООf3/ІІ(;Ності, 

Др"...діл8ннаnро.ці-нео6хі,цнr,неті>І .... и д.ІІІІС&МОІ'ОЖГНОІtnІ&, 
&JICIM•oм:ic:lyкpalнcJ.JCOI't""fUC•IIOCТII,Цt"YIIL'I')'\)11<>-0C ..... IIJII.IUI. 
ВіJ;дІл 0УК j Д<>КОТрі Aoro 'UieHКit ПС~;І,ІІЛІ.чуu.nн IOQ'PH&JІH, ЩО 81f· 
:оюДІІ~к но. рі)uІих 3ЄІUІІІХ, "" ''Жіиочо. Дonlr'', "Жіноча nол.", "Но,.. 
Хо.та", І в КанІJІ), "" "НовнА Uinax" І "ЖІночкА Calr". І Іе ті>Іьки nе
JІ"JІІUІ&чуІІ&JІu,&JІе Ачиn;~н lnpHC)IHYU.ЛII ПС~;vt./І~ТИ ІІКІВМІІ укра
fНСЬІ.Оі ПІ'f'СИ. ВідбуІІ&JІІ! слІльиІ ЧІІ'І'SІ/118 118 СІООІк 'І/ІСИС .... И:О: СІ<О/111· 
нак, n.иож бра.п11 участь у со.коосвіткі;о: аечІркак ра:юм 3 БратнІки 
ОроанІицІ•мк. (Пор. світлину на стор. ~І. 

,., 



Діти-дон!'І.ІІ<'сНОКбр&JІІІ yч&en.yrti)ee0811:ІК0tn'et'n.:l"i!08W'O 
Шпау", а~ Анна Маtейко А Оксана І)щцеико, а а кotrtee"Тi ")f(l. 
ночur"ОС.віту", 'UlеииаТео110СІІІПі.1\3І.>ІецькамобупакІсце"коро,певн". 

Відціп оnікумDСІІ "~ною Шкопооо" пр11 ФіпІІ УНО, пізніше до
рост~• кополl, а JV10X анnадІ(4J( 'UlCH><" ОУК бупи Рсферен~кахи АЛ~ 
Cnpu Доросту, Копи nочUІІU "В11щі Освітні Kypeu" а Віиніпеrу, 
""'п'""' БІдАІду наtlбіпьwе дбапн про "ti мурс.u, збмрапа фоН,ІІн АЛ~ 
Н"" [ 181\JIIIкaJ\11 ІІСІn0.11~.110 )"'ІІС!'И та Самі ПООІІпUН туди СІІО!Х дітей. 

lnoмlж чдеИОІ<ОУКудоІЮ<:нниzроках ІІ.Сикиіі чае учІtТе.ІІювапи 
в ''РіАкіі Шкопі" Оп..,.. ЗІJІць і Марі~ ЯикіІІСЬиа. В роках 11150 до 
квfrни 1952У'ІктеJІ""оюбупаОпена Весопо.ська,вlд квlnІи.а.очерІJ)Іи 
-Гм.пuнаВор,цун.Вlдверсеивl952рокувчиrепоооС..геніиБармцІоК&. 

"~редоІІ Украінс~І<оІ Купьтурн tl Освіm" в Вінніnеrу ак,даІІ&В 
IUIJU<KKJI.,1\Jipo:ID08CJOДHIOВI.HИBKiжyкpaiKCЬKOIOI"J))KaJI.OIO,VІeHKП 
Від.'1'nу ОУК в Со,цбури дуже РаJІ.ОІх копьпортувапtt nри кожнііІ иа
rодС Також Цшnрапьиа YniW'I- ОУК В>ІДа.n:а ніпькв книжок І Віміп 
спомаnи сюІкн жертмми це внда,ІІІІІЩПО, в nоті>І і сак :..куnовr-
цlкІrnw.ккірозпродУВІ.вІzкіжукраІицкмнвСодбури. 

В..рто б :u-a.мm npo nрацю ВІАдІпу в діпкІН~І КAJ)OJІJІOl'O украік· 
ськ~• о >ІнС1'еЦ'І1ІL Часто улцжус ВI/UUn .ечіркн ннтнванн~ 11 науки 
nM:UІK~ писанок. KIJJJ..Wa разів упаwrоІ!ІВко вш:~"""" украінськоrо 
народноrо мистец!11& е домівцІ УНО, в теж І в чужих до>ІІВИ&J<, щоб 
ІнwІкацІока.пьності..а.пя каrодубачІІn<йзнайоwиmсІІзнароднhОоо 
УК!\!\ИС'ЬJ<ОІО ІІКстеt\ЬКОІО 1110рчІсt'ІО, КіпЬІ<ІІ разІв ІІа.пН 'UІеИІUІ >ІОЖ· 
лиа:О:tьrоІІОр.....,довнrJІІАсьІІоІпубяікиnроукраІнеьІІіріs."UІJІнііі...,_ 

ли·•одиі зuнчаІ. Одиого року чпеиІІн ОУ!{ nсконстру.оали nисанн• nи
сано>< на тепевізіІ. (Сиітпнна "унра!ІІС.,.а xan." а VІП. роц.). 

'Гр""•JІІ.ь.внка-допокоrоцпрацк.Ту-rчnекннВШІакnІІаціпій 
nоuнотІсІІОІОжіночурuсуwкпосер.U"ІО:<ОТНпомоr-mдруmмупспре

бі. І·:опн в 1938 році sасновано Пi.I\Jii.tulin '"Уи[У.ІІкськоrо Чер110иоrо 
Xpocn.'", nереАменоваиоrо пізніше ІІа "УІІраІнсьюtіі Золмий Хрес~". 

VІЄІ>КНЩІІро""JІеЙКНJІИС8Праl\t1011дІІІІhОГОіІІ<СртвуаЗJІІІІІВ3а.JJізІІИ/І 
Фоn-1 УЗХ, призначений на медичку доnомогу уІІраІнським ІМІниам 
на рідних ..емпоох у разі потреби. На ту ціпь опо_uТІІуапн юки себе 
JЦ<>ТІІжневнwн даткаwи І пере.,дкпн :обірІІи nри різ11кх наrодц. Ві.:\
бу"...омивнІUІаднпіиаре1.І<о-с&ніn.риоіспуж(інд.nичпекоІІ. 

ВепІвnраціа"Канвді/Іськкм ЧерІІОнmtХрестоw".ІІІІ у...есІІ..,.нО, 

шкrобіпп•Іметенореч:І, крІктоrощотнжнкподuічпеиІІІІ :<ОJІкnи 
крuтн форкв. Нв здобуn• фондів дп11 "Чер110иоrо Хреста" ІUІВІU1"0-
ваn<>веебекІJJька:..ба•,ІІрІктоrо'Ulенкнбрапнучастьу:обІриахиа 

ry цІ.оь, а rакож покІГІ..ІІІІ каиа.о!іісьннк добродіііинм оргаиіnцІІDІ, 
_.,. "Кі..анІс КпІоб" n.ІОДЕ. Збіркові ДJІі ще й tencp вlJt.бувао:m.еи кож
ноruр<»<уквр!ЗJ<І цІпіІаних иіН(UІнмебраку<;)"'ІасtНчІІСн<»<ОУК. 

Жс-р~веииІсп. еоосІ nрадІ внкuувапи чпек11и ще іі тик, що (\еs-
111111!-<ОwІtJІийвнuІнва.пиnотрібкіречІд.оитеатрат.ноІгарJІероби,вк 

чмові><І іі жіночІ еорочІІи, обр}'СІІ tl рушники. Так СІМО багато речей 
внщнваn" .."еи><и &:зП.ІІа~ио ка ро3JrравІІи, nризначсні на вкусь добру 

ціпо. 

342 



343 



В традицію ввійшло аідвЩуваких Х80ркх по Іпtl>rn.JІxx І до....,.. 
Зав;есхrаринй 3Вичайпосклатиквіткчленмuоаб<>жіикам'fІІеиІа 
B~ntix Орrакіза.цій. коли в них nрибув член роднии і иоІQІА 'UІ~ІІ 
укра.іиськоІнаціJ. 

Відді.JІ 0УК у Содбурн тр11мас тіснІІіі КОНТІІКТ 30 саосю ЦСІІТ\)*JІСЮ 
JІе nдhKH НОресПОІІДеНціЙННІІ ІППJІХОІІ, О"ТВраGТЬСІІ таКОЖ ВИСІUІ&ТИ де

nеf~ТИJІ від «6е "' Краііові Конферс,.ціІ і ПровінцlАІІі З"Іци. Також 
і И& конгреси КУК І на різні 31ЗДІ! 8 ЗДА B}t{:ЩILJIH 'UI~HHI! ВіддІлу 
ОУК в СоІІбурн. 

Мі.-:то СодбурІ! пможене при rоJІоанііі залі3НІІчііі ліні!. ""' ~де 
:юСІ:оІ\у 1111 Захід Канади. тому чJІСНС"ТВО ОУК часто ма..1ш наrоду ВІ!• 
таnІ В себе 8Н31111ЧНИХ .ІІІОДСЙ, JІИ ПроВідНИКіВ Врат11\х Орr&иі:овціЙ, 
так І вндвтикх суспіJІьннх і політ .. чннх укра.інсьошх дlхчів а Європи. 
Т)"f ЧJІ~НКИ ДОКJІВД&;ш 8СіХ зускль. ЩО(\ ці nрІІЙНІІТ11І ВНХОДКJІН JІКНВЙ· 
Ир<'ЩС, щобнепоооромити укрвінціазСодбурн в t"ОСТНкиості І щоб 
залнwктнпроннхдо(Ірупам'хтьуrосrеіі. 

Трк рази свІІТКував Bi.:I;Un ОУК свій Ювlпеіі. в fЮК&Х 1937. 1947 
і1~2.ЦіС8ІІТ1СуаннипркноснnнІ<ОjІМьнунористьІІJІІІчJІенства,nе

рес}"ІІВ>ОчвперсІІАоrоочи>І&8СЮПророб.ІІенузвтоііча.::nрвцюідаІО'Ін 
цоюленна ....,~нка>< n заохоту до nрацІ в мвіі(Іутнwму. 

Відді.JІ 0УК у Содбур11 О"ТВр&СТhСJІ бут., в до(Іркх 838Є>ІННU з ВИ· 
rпuиов~имн жіночими орrвні:овціямн. ІІав'я:овно контакти з місцевим 
ІОдІ::, • дм. рони Ві,цдіп був членом ""Кпюбу Канадіііськнх Жінок". 

~..:...,~енна бра.па учасn.sорrвнізаціі жінок з уні~рсІМ"ЄТСькою 

д~,.,.., 3 чпенок nніхав м цеІ •ас " Содбури до іІ<wкх міСЦ{:-..сіі 
КаІ<DІUІ,т&мвонн про.wвжуа&;щ свою пра•ІюІІ рхмх місцеанхВІМ!· 
пів ОУК. Одна а акn~анішкх кмишкі~ чJІ~иок Відді.JІу ОУК " Содбурн. 
Ан>іет&еіи ОмІДЖ. nеребуває теnер у здА. 

П".m. .,...~нок нашоrо Віддlпу відіАш.ІІн на аічнuіі спочинок· 

Анн& Кова.nишин 

Мотр•Пнпнпчук -аІ943році 

Каrернна.Процюк-в1945році 

АннаПрнсмеька-а19-17році 

АинаПJдзамсцо.хв-а1948році. 

НелаАІмлегносІІитьсявканадіАськ!іі :JC><JІi і нехаЬ ІІ&м'n..nро 
нихж:в,;е~ре,1нвс іnонас! 

1"&>( коротко внrn.ІІДІІЄ nереrлхд праці Віддlпу ОУК в СодбуРн, 
кмІ!r.:ІІJdтинвнwrовnодіпіцеідіяльносrн чаоов~ і речові,.. ІОві· 
леііииf:рІквОрrанІ:овціІ:.ввершюоса вСодбурн новоюдобро10nОдІЄJО. 
А .:.uoe створнІОСа Ві,цдіп ОУК з молод.шкх жінок. що має саосю метою 
пр<>;І~ІІжуваm працю О"ТВрших вІко" чпенок, wo вже д<>вrі fЮКН тре
бу~;наОрrанLз&ціІlщоІмужебувбн чае відnочити тв p&Afn• працею 
МО.~о>ДWКХ. В f'ОЙ сnосіб З&УРІІІ<аЄМ.Са традицl!І Bi.:\.'li.Jiy 0УК 8 Содбу· 
ри, •к одноrо З рух.пнвішнх І .ціJІJІьнішнх Відді.JІів нашо! ОрrанізаціJ, 
щонвІ.ьоrо:оввждн можна апмре(Іі сnолхrвтн 

, .. 





Молодечий Відділ D!:IK ~ І:одD~ри 
ВІміл І<OJJQ;Іuшx жІнок ОУК у Содбури 

заіскуuа у оовіпсАно><у роцІ Орrо.нЬ...ц,іІ. На 
Aoro ОсновІнІХ 3аruьнІІХ 3/!ор&х, шовідбу-

~~~ .. ';.";а';;~:іт~н:11~~к~ку обрано Управу, 

І'(Іаооо -Морі о Стоtфуро 
>о:туnннцоІ'<>осон-РоwоноS.намн 
n ротоооо~нос.хр.-rорІ<ІІ-ВіоторіоПонос: 
ооркnонаонuіJtно соор.-rорм -Оа>.,.. П»оі•,У• 
соорбкн,•о -Маріо Sopou••• 

І'іон<рОооно І'іо .. іс'• 
АноС1'осіо Бурдоноо•- Доріс 1\оимч• 

В<:tх 'IJICKOK aгy(rf'O .. HHX у Шмілі ~ трннадцn~. 
За ІІщіпнА одьк рік МолодечнА Відділ ОУК у Содбурн розгорнув 

надзан~аііно жDву д!~льнісn. ІІа тоаарнеьно-розааrоІКІму. купьтурно
осаітиЬШІуідо6ІюдіАномуполі. 

Перший Aoro вистуn приnав на 1 травк11, трк тцжиі nіст• ..асну
ІІВШІ/1. ВлашrоІОаНQТС>Ді ВеенкннА ЧаІіок. пмучеt<кА ~показом днта
~нх КО/І. ДітІІ ВІІСІ')'ПМН Jtii>IOJІCJІbKII, К0<:111ІН 11& CO(ij о.\111'11 S NJcЦCIIOi 
нра><ІІІЩі ДНТІІЧІ!Х O~riB, ЩО ВИ3ІІЧИ11& fx 11& ІІСЙ 1\CKh. Цеіі ВНСТ)'П ду
ЖС nрк~ІІ1І~НО nрнАкJІ11а nyбJIIO<t, "кінчоІІм:• вім І<Орнско ...,ж З фінRН· 
-'О""го!Іоку, члсиккnродаваJш кв кІоО><УJІОМВШН~ ПСЧНІОО. 

НІ'СnовнамісJІцьІІізніше.дн•ІО чсрвНJІ, машrос:шо:u.бr.вузтsк
'І"М" і з конкурсом nечемкх nироrів. ~-зв. "nala". 

ВдКJІ~Іі2JШІІН1ІnІГОЖJ)ОКУВідбуааІІС118СодбурІІ..еnнкиАЗ'ІМ 
)!У! І, МолодечнА Ві,ці.л ОУК rост11в учаснІІнів 31:оду обідом у домІа

цІ УНО. 
3<-лнинм ycnixuм втішаJІВСІІ "МіжиародиJІ КухОВЧІСЬО<t Ви.,.....,", 

що!ізорnкізував ІІВШ Відділ. Ііа програму ПсІUІадапнс11 орнrінап•к! 
"&І"'дкІС1"раJІІІУКрвінськІ, ітапІАсьхі, китаІІські ІфіоІJІJІ~t,~~."кі. Запр<>
шскuжінокзорnніз.а.ц!Атих ІІаціоІІапьнОС'r'е/1, щобІЮМ1І IJ3Jinи уч•о:п. 
у ва~кні страв. наш BЩnin ОУК ви.,...ра..:• про 'ІJ)ОlІУКТІІ, 11ncnвy 
ni.:J.nlдyiiiUIOбr.Пin!JriOII"/\iK<>ЖCIIMirf'OCТin1ICJІC1"paiiOIOТSK01'011Bp<>
JI:Y •• K/\OMVбyno3ВBI'0,1HO. 

8rруJІ.ІІІІ\955ВJміnІІрІІ/\МВВУКJ>ВІИСЬКІ!МНІІВJ)ОДНІ!>ІИст-рвКUІи 
'!ЛU<<)К "ЖJІІОЧОІ'О Клюбу ДіJІОUІІКіВ І nрофесіоиапіС1"іВ" у Содбурн. 
КР'-"'"РІІАН1ІМ'х відбуввл.:>евтsмтеж іншацікава ІІроrр•ма вечора. Як 
"МіжввродиJІ Kyxoaapchl<a Бв.,...н" nк І ue nрк1'ік1ІМ"11 здобу;ш собі 
шІІJЮКІ•/1 JI03І'OJ100: у Содбури і мапи ""лине проn•r•ндІІвие зкачеииІІ 
д.n•·•ВJЮдиоіумт"'-'"оькоІкупо.турн. 

;.~,л., Аі...,А ynaum>aaнo Вечір С... Мнкоnu з роздачею дr.ру11ків 

Іnрn~-rоооuиоюдомапе"''"""rnRІІІІчів nро.,.....ою. 

Крім roro Відділ сrтравnхв г<><:тииу м• чnсиІв мІ•:цеІООІ "Р*А>• При

=~::: :t~~е::~.Леrіоку в С.:.дбУJІи , а також да~в ще одмн чаАк,.І 

"' 



З іuшкх імnре:~ у .!U>І•нці рш.....,..r Аі&ІІ•коеm SІ'8,Д&ТК rpel!a б 
JIIUILKO~ИЙ 'П!ІТР ДJ18 ;!ІП'еіі, :>1\ори 3 80!'І<'р<>ІО 8 рес1'0І•к1 ''Кае<:іо", КУ· 
куру.:щrниіі nікнІк. р!здвJ<ку .е~сру і аодиии • Лореоnіие•ко•у Готмі 
Із:~бавудп8ПО;u>уr. 

За<~ридбаиіфоНJІИМиnрикра~кдомІ""У"І'іАноІ Шкопи":обІр. 
KOІVItl.pniKY рамах, уфуиду....,И IUIXOBHY фl.!ІUІу дп8 WКOJIB не;\(>. 

:::=~":\~:;.:І'~.рихід s noкasy Nрн• nе(К'.апн дn• оодбуреькоrо 

8 орnні».цііінІіі ДіJІ8ИЦі відбу.rюс8 14 ОХОДНК '<JІЄИОК, 4 :>aOJдaK}tX 
УІІ["'-""· крім того кіnо.на засідоок• ріsни~ номі.....nа. 

Внепако дес•ть коrr"ць квіrіа """"''..., у ulhH"t'IJ1~~ з наrодл Іхньо
І'ОW..Т(;рнкст"". 

шо·?J:~.',і.зацііінакоресnондентказпІдІІJІасІм'Ін.,.,п н8.ШоrобІОJІсте-

Зкупьтурно-освітньоІдіRJІьностнсп!лаідwІmтnдоповІдІнаnкІ 

-кoвino•apxireorrypa 

-бапетіМОJ1СрНІТІІнкн 

-[)8.11іоІтспевізія 

- Н<'J10ро3Вкиені;І,ітк 

МОІІОДЕЧНЙ аІДІ(І/1 ОУК У COIIJYrH 

І . pq > ~Іоо ~· npo•• • ДорІо Коон""Т., J;порІа По•оо, lopo•L .. Мо..,ІІіоо, 
Котор••• Стос 1 ІІ. ІМ• • о,.. lltn~>ooo,.._ Д..рІ " • • ••· Рано•• .. ....,.., AJuoo 
3ацорооо•о. Пnрт•• fио".., Моруи Іоа.а!о, Ро•& •о•осооа, O"'oin - Ма· 

РТ<О С•офуроr ~осnон•о :>OHp>n'O- ЄоrонІа По ....... 

,., 



-,ІWrmодіоnікаиа,дмаТО'р'""" nідчасваrіnоООПІ іпіспІІ родІв, 
(цю доло•ідь ГНJ'(І.ІІОСНЛ& nредет&&ННЦІІ "ВікторіІІНСЬІІОІ'О Ор

д~ну ДоrпІІдачок ХІКІJ)ИІІ"), 

-nорадиАm•nпскан""краск 

БільшІС1'ьЗТІІІІДОПОВідеА буnиіnІQСТрованІ DІ)раз:І.мн А фіn...,амк 

JІк ка ОДИН рік, діІUІЬНІС1'Ь ІІВШОГО Відnіду МОЖІІ& IIUNYH H&Bin. 
.цужr ILJ<'fІІBHOIO. lki з11анн nоназуЮ1'ь ІІа 1'0', що Від.:І.Іп ще біnьше буде 

J'I03P'<вarncR в дальших ро..ах, зб!льшкть СІЮ<: '<ЛСІІСТІЮ І nornкб11n. 
СІЮk>діІІІ!ЬНіСТh,і(СЙ !1СрШНЙ ]'іК, це ІІСИІЧС ріК nробИ, I(Q.I>H ет88ИІ1И 
мІІnСршікронІІ,а...,"срз.акамІІажедосаідіnсаніС1'Ьоебс,УОж>Іас>ІО 
ІОСІО ІІа:tіЮ. ЩО п скорому час[ МШ МОJІОДСЧНЙ Відnіn 0УК у Содбурн 
ЗJJC(>~t на оебс уваrу ціnо! Орrаніз.аціІ. 

ВНІ29році осиува- аТороН"tОІ')'рТОК 

"УкраІнсько!СrріnецЬJ<оіі'рома,дк",•nрнньо

.,у офорІІІІІJСІІ ТО'Ж і жікОЧІІЙ ві.цціn, ЩО СІЮ<:ІО 
nра•ІСюбІJ'ІІrоДОІІО>ІаJ'ІІаі'урткові УСІ'. Пер
uоІжІночіорrе.ніз.аційнізборІІnрІІГ)'J)'rнуУСГ 
•· І аідбул11с• дик 27 берези~ 1932 року в до
мівці Церквн ВсІХ НвціА. З6ор11 відкрин В 

Кульчицький і nідкреєпІІвусоойомуоо:туrrно
"УСЛОаі ваrуйпотре(іуоj>І"&Иі.з.аціІукраІн
ськоrо жІиоЦ'rва. На ТІІХ зборах анrолосИJІ& 

....... :;.,~=~~ь ~.:·~~:.;::~·:"А 11д~о:".і..':,~ ц: 
В першій стадіі організаціІ жінок nри I"ypтtty УСІ' ~- 1 у Торонt'О 

СТlJІ•асио такІ "..",..,ща: Сrеttвніи Савчук. К. Шмспьськв, С. Хахупа, 
М l!JeniOJ<, М. Ящ.><ів. С. ЖсаІІІІЮк, З. У11>нкіа. В. Лаиnиrа, О. Сеню
та. l.lapiR rрІЩЬКВ, м. еа.ицьк.а. л. Романи"· Е. СrаСІІИВ, с. ГоРІОа
Сhк.а, Е. Уrрииівиа., К. Капуст!А, ~1. Мацсмко, 0!-. ФабіRи, 0!-. Бара.>!, 
Є:Лио:аІІ(:'Т8.ДанІUІRК 

0<\j\I.MO 11ерщу Уnра.ву, в скпа.д Rкоі ввіАРІnи: Голо,... - Сrепа.ніJІ 
Сав•укі Секрет:арІІ&- Мар!,. Гриць..а 

Вd вистави. См"еl!е, Проефору І схо.:u<нм ж!нк11 маштоау.....,ІІ 
сп!пьио ~ І'урт1<о>І УСГ, І!р&ли rnж уча.",. у мистсц~кіА виетавІ, що 
аі,ц('іум.nвСJІ а "Народному Домі". Обра.но ...,ж Коміте-r Оnіии над XJo.. 
риа<>J, Q'IOJ!WІИ йоІ'О: О. Сенюn., К. Шммьськ.а ІМ. Бо.пк.ан 

ЖІночий Ві,ціn "'" УСГ допомвrе.в в yctx діnІІмнах rтрац!, !шов 
1ІU)'СТJІі" з.ап,ум•м і пО'І'рСбам стрІмщ,оrоІорrе.н!з.аціІ І nроІснуцв...,. 

ДОШ"О, доки ІЮ ввІАшон у тісну сnіощра.цю • Фіn~ю УНО. 

, .. 



Ое11оаккцею І nсрщою "ІокєрК<>ю жіко~оІ оргаьіз.аw1 в Торонто 
бу., .. Cf<,naнi11 Саа~у>І. ЗаП Ікіц!ІІт>І.Ою, :u. П екерПАнкмк ет&р&ІІJІІІМИ 
по:><r.'><а ЖІко~и/1 Відціл. Бока була iioro першою проІІідницею І Гопо
.ою,.окад&NJІакапрІІІІнІпv-.пі,иа .. ІчуNJІаІU'ІІІІНІ\іІІJІьнос:тиіро:~
ро(І..,ІІІІ:о!Аоолоrічно~уоргані30аакост"украІ'НськоrожіК<>цтu. 
Н&'<}'ЖJІкJ. 

nершою еа .. остіАК<>юі"ПJІІ"30ЮЖІночоrоВіАдІJІубул&чаАка.., 
чІр~а. s ІІІІоІ до"І.о. прН>качеко на бу;~оау "УнраІІІськоrо Націон&ІІьно
rо до .. у'' • СаскатунІ! на Боііовиіі Фон.ц. ВJ!аштову....,.І •~ор! cnJnь. 
IIOI'u Ч"""'НН/1 Й ВІІUІИІОІІНКІІ, ПСр<'ДПJІІЧУІІ&НН& Д/111 Відцілу Журкаnу 
":!КіІІоча дмІІ", y~acn. ....снок у культурнііі пv-.цІ- .. ор, вистаn:, 

кон.;ерrн, фестник - будн в цершо .. у році св .. остій!Іоrо жuттв Бідці· 
ny ,_.._Істо .. І фор10ою цІd працІ. Дальші роки поrлІІбJ!Юооn. І nощкрю
ют~ 1\С pytJIO дt.л•кос:ти. В 1933 роцІ ВІмІл !!v-.<110<: д:utьwe під ПJЮ8о
ІІОМС'n!пакПСавчук,ІІкГnnови,ІСекр<"ТІ!ІркІІ-СВrеиіІБ&йтаJІі&ІІоІ. 
З..ІсІ праці баrапuиА, 11іж ПОП<>р<';І.ІІЬО. ЖіночкА Віміл nркіі .. ає кu.ау: 
"ЖІ>ІО~ий Відці.д 1 ... Ольrи &aeaf'&li". Вибране ;..•,. nатроикн ВІІU)'С на 
ідсЮnJ>&цІйаое.пккуІОсту.мвакоІнежаnіооn.чпеиикиічасу.нІrро

~•. 
В Т'ОІОУ ж роцІ "ЖіК<>ЧкА Відді.д" ynawтoayc: традІtційнкіt Андрn.. 

a.NJOII ..,..;р, РЬ.цвану Вечсрю ;11111 'UІtІІІВ І ."снок. аодпик 3 ••ііиим 
І'риІ':н...,..ІО, присuчені na10'ni ОJоьти Б&сораб. Свnо Уа-м:рі. JРічі 
мaurro•К<> ..,•еринцІ, шьршІ схо.цннн, nрнсuченІ 20-nІтиііі pl•"md 
еJІ~ртІІ ЛІ!Сі УираfНІUІ. ДоЩ J усіх ТИХ iJOnpn 11рІt3КІ.'!еИО ОЦІ БоІоеи/1 
Фо~~;~, І nMint'IHIIX е'Іr.Іиіе, ttePf'ДU&RO itoro J10 К&СІІ УСГа nO'tiJO УНО, 
а І>І:JІику Aoro чаетнну жерnо•но на "НоІRА ill1Lп". З ро:JІюс:>< діат.
ІІОСІІІ nоwнрІОІ:'nооСІІ -м:ж І nнсrуuкка ВіщОnу. 

В 1934 роцІ :!Кіно•кІ ВідІWІ у Торонто nel"'iiwoa 1111 Bv-.ntll Opra. 
нЬ..цt. J10 Фі.дІІ УНО. Тerrep 110 Жіночоrо ВІдІІ!nу JІОJІ)'ЧНJІІІСJІ it т1 
'ІJІСИКн-жІнки, що иаnежаnІІ до УНО. nрацІІ ВІмІлу ширшас, етає 
жАІ•іwа, набнри бі.д•w ионнрстннх форм, oxonnюc біJІІоUІиіі засаr 
АіаІ-ьностк. BiJul.ln "~Р"АПJІ•чус жіночі жури&ІІи: "НоІІ& хата", '':!Кі
НО'\tа дм~". • акнх порушус:ть<:ІІ широка тс><атика jiOJti І ttрн•на~еюtв 
ж\о.юt·><ІТСрJ, ЖіІІИН•І'р<>ІfадІІНКИ ІІК С)'СІІіJІЬНОІ'О ЧН!ІНИКІ., ет&Є ЧІtе
НОІОІІ~р&ТИВИ"І>уА)"Іність",8НКУІU'ІІС ЧОТНрну,ці.дна"УнраІв-
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сЬJ<і.і< Націоиат.иіА 8кда1111кчіА Спілці" ("Новий Шлах"), дeJІeJj'C 
с80іх ч~екок ;1.0 """іТІ':ІУ будови масноrо Націокалькоrо до><у, виск
JІ&є сюю jІ,СJІСГІ.тку а особі Сrепаніі Савчук на ПроаікціАки іі 31ц. 

У ВнУf1Ііwн..о-<~рІ"8иі3І.ціііиіА діпаиці nраці 'L!Іеикк Жікочоrо ВЩ
ділукІдбуваІО'І"Ь МОЖИОІ"О><ісІІІUІ СІЮ[С>;ОДНИІІ. проrро.><ОЮІІККХЄо6J"О
ІЮрІОІІ&ИИІІ нетільки rосnодарськнх і імnрсаових справ Biд;dny, а"Пі!ж 

сnособи nркдбе.кнІІ фон.\іа ма унраІнськкх усnиоа. ре:~~.кцііі. Боііо-
801\.> Фонду. Геро!І<& УкраІкськоІ НаціонмьноІ РеІІОJJюціІ І nоестак

сьІ.r І"Оруку а Украіні, ІІОСІІJІСІІІІіі сnротив украіис~о~~оrо niAtti.JIJ>ІІ. що 
pa.:-)-pu nоз~<~.чуваоса боііовІІ>Іи актамк npcrnt n<>JІiцiltиoro режи><у 
3І.ЙМаІІ11,іВИВрідкИJ<:><!І<ЗІІІх[ВЗВ'ІІ3Ку31"ИМІ"ОJІОСМ(ПОJІі1"И'ІИІnроцс
СМ. ~""ТІ.Ю'І"h 3&011МОІО ДJ[ІІ Від,ціпу ВІІД&1"Іt 8JIBCMKM КОШТО>< др&>Іу Про 
rерс:моо-зв"•зкову Віру Ьабеико. Це є nокажчиком ідеАкоrо піАІ!ожжа. 
на """"У вих.овуваnос• іі від;J.ано прадЮВ&Jю жіноцт110. :юрrаиіаоаие 
аЖікочомуВідд\JІовІвТоронrо. (С1ІітJІІІнаВІд.о;іпув11134р. ка37сr.). 

3 заро6д"енкх ll'(lwcA lІh&ику ~...::тику в!J\дано до УНО на буд,ову 
НаціокІІЛьноrо Дому. Д...и ІЖОвноrо образу спід :wад~тм. що сІІідо><е 
укра!кськє жіноцnю ие ЗІ.СІ\JJЄІІ.ІІЮВ&ІІ<>Са" Т\JrhкІІ "rісио><у СІЮЙОМу 
rурто. ІІІ! 3І.><ІІК8JІОСІІ BHI\JJЮ'IKO 8 C80iJ< ДО><іВк&х, &.11С ВИХОА>ІJІО "П!* 
і nooa РІ.><ІІ ciiO(:J0praui31.цili шуКІ.JІозусrрічі з чужІІ>< світом, ІІерц. 
ІІКІІ>ІНВ>ІВІ"LІІОСІІ><аиі<t-тУватиукраІиськікупьтуриlІІJ,;І(\акиа.rар
"іУ"ро.інськізвнчаІ. а rоповноукра.ІІІськеuвродие><ІІС"П!ЦТ80іііоrо 
каІ\;ІорожчнА СІ<&р6 - укре.Ткську каро:~иуnІсню.То><у 'ІJІснкиВі.цдІ· 
nуЩуn.учвстьу"орі.вивчаІО'І"Ьсn.ранко"існі,звки><нвис:rупаюп. 
)ІJ'Ж~ успішно ка 6&3І.рІ. що Aoro ""вштовувап" вкrпіАцІ. На ТО><у ба· 
3І.рІкашіжіккІІде><онструІІІ.JІипоказ"украіиськоіц."ТІІ"Іn.каn~ 
(іе3"~[)І!'ІКОЦоtіувапа І'\>113ИаКІІІІд.1111 і><СКИ украінсwсоfж!нкиіЗІ.ІДВ· 
1111 """""ііі жертwоенкості жінокдввапа rарні усnіхи. Жін~" к.ік<>JІи яе 
жв.оіпи часу, труд,у А 'l"'ШСА, а всі ;~.ох.одоаі підприє><сrиа.ІІК 6&3І.рі, 
пікиікн, фестини. чаііиі приАкІПТа і ро:!.іфааккбупк щедро вквінову
ваш дарамн Ч/ІСНОК. ТОІ"О роду працв, .ІІеДСНа ДJ[ІІ nридбf.ІfІІІІ фоидіа. 

J<О'ІDК><JІ"LІІавІдІІ&wнхчпеиокбе.rатоенерrіІіі часу. ~><оrпаесе
ціnоВJІОІЮ.ПктииіпроІІКЩУЖікочо:>rоВідцІпу,кіАоrо'ІJІсиок,боза'вза
ні а таки>< ИВІІ[>1ІМО>< праці турботи були в.uутріwк""rо характеру, 
в сві.:\о><ежіноцтІІО >КИІІО цlкавкпосв житт"" І долею рідкоrо краю. 

Оr>rанЬоввиіжіико.пам'атаІО'І"ЬПfЮІІЄІ<УЧіАкекІ,цкnадиіnотре
бІІд,<>П<>МоnІдпІІукраІкськоfви3ВО./ІЬКОІсправиІдаютьвивас80АОМу 
8НУf1ІіІПИ ... МУ H&Cn.ISIICKHIO І"рОWОВИ><И ІІОЖСр1"ІІ&><Н, ЛІІстуиm.с& 3 pt
/UIKЦiii><H жІночи" журнмІв. ;~іпІ0"1"1.Св зни"и СІЮі><и прибутКІ.>Іи. Від
д,іn спідкус за всІ><и ІІ&>t<Jшаішими nОд.іІІМН в рі.ІІно><у краю, коЖинА 
жиС:rnкА nynw: украі!«'ькоrо ру~у спротиву піІ\б&,цЬорус Ідеііне 'ІJІеи
.,....., ВіАціпу. 3&0ХО'Іус д,о праці, кріnить на скпвх, а Aoro 11рокІ,ц шле 
ту,:;и КОЖНОЧаСНО СІЮЮ ПОЖЄJІТІІУ• ДОрЖІІ"По nостіАКИЙ 38°В:ЮК 3 KYit.._ 
тур>:К><іПОJІіТИ'ІИИ><ЖИТТІІМИ&рідИіііИJUІі. 

Кожиоrо _року мвш:rовують жінки Різ.цв.Jоиу Вечерю l Свв~еие, 
щоб nамко ІІІJІ рі.циих n<ІЗ:І зГ"ІД&m сnільно к<>JІвдою ЧІІ ІЮСКрескою 
піснею poniriAкl трад~rцііінІ """•аТ. щоб у тоА час. бі:~ьш "" KOJIИtte
~~:"у році С80іМИ ПО'І)'ІІ&ІІИІІМК ІSІІУЧІІТИСВ 3 усім укра!и ... КІDІ варо-
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rn.ц:dn не :.аие;u;бум.а "'"' і ocainlhOi nраці. щLащ.кн, при~ввчуаu 
ііі и:и~сжнууваrу І ставкаП аС80ііі про".....; на о;ще s псре;~овкх 

місц~. СІІJІТ0 Onьrn Б-асараб. CIJJIТO Ma-repi. пам'ІПЬ про .епнку ІІОО'ПСУ 
лес .... Укра!ику. ""У в перших рока.хсВО<:іпраці вшанову•иорсфс-ра· 
:~";..~";:"::~(>:::';.:~ Т80рів - на.пежат~ д(> постіііоІІt~ культур. 

Б 1~ році ЖіночнА Biд,nin nіпбув 13 сход.мн і ~ рефератіа. Тра
lНціnніІ><nрезнмаurrоаувано.ІІкіпопсреднімнрокІUtn. 

БілІІнС ІІСрших років праці можна охопктІІ nрабnнзно n.кимн 
•tкфрамн: відбутоnом8,0.20самос-rіііних імпрез. ІtС врах:овуючн У'<ІІС!m 
жіноцт,.. а у~іх іМІІІІе38.Х УСГ іі УНО. хні бс3 1\()ПOM(Jn< 'ІJ1Скок ШМіпу 
жіоючоі(>рN.кі:.аЦІ1nевкоис;u;а.JІи б так внооких в"""W• і ІІС><ад н б 
n.ккх t'арнкх ефектів. Обро.s початкіа ОУК у Торонто ..._ЖК(> ві,:t:Ісрка.
nитІІ точніше. бо sнвіітІІ зразу nевні рамоt орN.кіз.щіАноІ псобу;tовІІ, 
накреслпти програму, JI03бYJI)'IJaTK ідсолоrічну осоюву. а иадіке 
:юрN.иі3уаатк роз.порошсие жіиоцтnо а трнвкс тіпо і 'ПC><eonyaarn iio
ro с;tіпьною Ідесю с.nужбн А мпо .. огІt мацІоиально><у ><в"n'рнкові
ІІСбулоне.t~еn<е:>а.;tаинJІ.ВсежцеІІпсрІодсформуu,о,и"" жіночоіклі· 

mнн а Торонто :>а8;ІІІ:ки неІІнкому орN.иі:.аці/Іному хистові І провІд

"'щ"""" пр11кметам ІІ"JІшОі ГОJІо,.",Сn:!панІіСавчук. щотр11 рок11 піJІ 
1"'11 nКІ;ону8&JІа цю nрацю, даа тривкі ni.u.8&JIHHІІ ІІ(JІ дальшиА роз""· 
ТО!\ Орт-.кіз.аціІ 

Дапьшн"н Голоаа"" Ві.ціпу ОУК булн Марі• І'ультв/1 і М. Яао
рі...,~ка,аСекІ"'"'рка.><ІІ -СвrеІІіJІ І>аіітала І Л.і'оманнк. 

З ІІОСІUІенна>< орN.ІІі:.аціііноі І Dісто80і nраці зростаnо ~ж ..п~к
С"ПЮ ШміпУ- ІІ а кінці тоrо псршоrо псріО;Q'. АІІ• поанішоІ характе
J)НСТНКІІ праці nіОІІ~рок ОрN.н\зоІJ&НоГО жіНОЧ(>Т"О руху ""іІІ ІІі.u.Нр<'СJІН• 

"'· ~10 ою ><Ожна пр....-рушуааnо порохом :.абутrа і пом11каm мовчан· 
ко~~ років 1929-1932. о ІІкнх с ІІ]юрсчнсrі до,..зн 11 факти а><n<виоrо 
:.авн•·ажуаан их сві,цо>шхукраінок-іміfl""І<ТОКУС)"СПіпьно-rром8,0.С1око-

З n.6J""ІТ ...... м,...._ 

Коnт.,..мсо•..,.••Т•-
•о ІtJt p.o C•on .. ІoCU· 
•то,rо.ооооІІJІа!атО УJІ. 
rом. М. Konтcna<>-""* L 
loc,.,.. r, ........ .., •• 

~,;;:;~:.о~~.":':: 
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М)'~СІС'Т(Ірі, колн_цт...,украікських&рхій,роопорошенепо..,...,му 

сІІіті, клало основи під нові форош унраІнсьноrо ЖИТТІ< в Кан~. В ~~ 
~ас стас до nраці, сnільно з ~оловіК8.кн, украінське жіноцnо, доnо .... 
!'*~ JM }' І'<нік Не!>СГКНІІ МІОДАКНІІХ. ДпІІ прикладу НК~Н ~' ЩО 
йЖ<;ВJ930роцІЗОрJ'Вн]:)ОJІ&КОЖJНОЧМЙХОр,щОСКЛВД&І>СІІ31lоutеИОК 
J nІд ynpa8010 кІІстецькоrо керівкнК8. Ct. Курнпоц внетуnав т&J<ож 
!ICJ><.,, ~УЖОНа.ціОН&.ІІЬННІІН С..!ІУХ&Ч&ІІи, (с.іТІІКНІ Н& 18 CNp.). 

::1 фінансо...,rо боку цєй початкавнА арІ"акі:...цІйннй періад житта 
ук; .. Ікськоrо жінО<ІТN, сnершу а »Сіночому ВідДілі 11рн УСГ, 1. nатІм 
ОУН:. д~еть<:н е><ОІІнти твкнм11 цифрвмц : 

•t.ОІІС<ІОО >і<ТОО МІІІІО И ~..:о!.. ~J""O ""ВО Jl <Pf .... lfJS 

ч.. •• ".,.; ...... ~::"" , ....... 
]ОUІроо>МІnіІІЛрКСМСТОО 4'\9.1, 
З~1рок но пооі•о'оонІо, іноооівіо, •<>що 
Збіромко-НоомАШооо"' 29Я 

Ріоні»юро-rн 

В•с•онопооі•·•"••ком,імоо><Івом 
no.-дn•••• ~а.:опмсіо і nресфонд 

Пор8АОКО до УНО 
-нооому Ш•••ооі' 

До Цон•роаоноі Уnроан ОУК 

Кошn< імпроо>, овміністроціІні '"'""'"" _ 

:~:~n.~:':".:'"'' ··-Нuамшоо 11011 •РУ&НІ 19]S 

Да.nьші роки :...мітнІ поскnенна,. ор,...,.із&ц!АноІ nраці. Білwиас 

ЧИСІІО 'UІЄНСТ8В, J)Од.ІІТЬСІІ ШИрші ПJІІІНИ праці, :J6ілЬШ&СТЬСІІ :.ацІнаа

І>СІІ.ІІІІ участю в усіх діто кках ба..,.тоГJИІк"оrо жн1ТІІ. Вє:nнку ary 
А снnь•rніі акцент кладе Відділ ОУК на придбвннІІ наІ>сжннх фокдів 
буД(lіІк масного дому. Під тнм куrо>< рооробІІнєп.<:а nJIOГJКI>IB кІє:І 
(Юбо'rІІ,КІСТ'&ІІІІІІєn.снуUІ"&Й:І&ІнтересуNННа'ІJІеКС'lІJІІ.ДОО:Іведеn.са 

прац.и в nеноку А ксвІІrідноку nрІІмІщскні ФіІІіІ УНО np11 вулицІ КвоІІІ 
ч. 334 1. 2. ЖІнки витиа~<о акrажуоотьса а кожне пlдnрнсмсnо ФІліt 
УНО а~"' 1111аruтовуоото. а &еІ>икиаои усnlхами союі самостійкі ІМП[К'U. 

В 1936 роцІ 1111&tкuм стараиийк nоота~~~~ено д<d ВИСТUІt; ''Ольrа 
Басараб" І " Вф& Бабенко". За nри АкЯ1"0ю традицІсоо 8/1atli"I'ONHO 
АИДJ,іІІоСhИнА &е~ір, РіздвІону Вечсрю l Сu~сне, ЩО 11 ЦW>КУ році було 
ОСО(;JоиІІСІ пам'nн~, бо Відціл rостив у себе достойкоrо rос:тн, n.нср&.ІІ• 
ХОРJНЖ?rо МККОJtу Каnустаиськоrо. Зустріч nро:о;>,ставкІІК8. ваnіак&· 
І>іо::то•чиоrорухуІівидаткоrові йськовнказnрІІСутнІІки нвnросфорІ 
ri"'""''"" hНШИІ>Н ІІС3І.б)'ТК~ ВJІІІЖСННІІ l ЩС СнnЬНіІШ! :.е.КТ'І<Віау....,ІІ р,о
ПО>ІОІjІКВНІ.ДСЬККХ)'Кі)І.іНІІіВдпаунра!НСЬКОіВНЗООJІЬКОібороn.бИ 

&уа цє саме час, нОJr к ка м.х!дJоьо-украІнсьиих зе~<.~~ах w&.ІІІв Подs.· 
СЬ.КІІ:"<Тl"рор.колнn\)ОХQ,І\ІІІІКОдкк:...друrнмпОІІfткчнІnроцесв, кОІІИ 
в'ІІзккцJ hС[К'nОвН ІОВ&JІНСJІ у>ІраІнсьиооо молоддю, коли 11 ионц~нтра
ціfа.оку '!'&борі в Бе[К'sl Картуsьні.А nереводІUІИСІІ дикІ ~исперК>Іеоrп 
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Хор Ііа.оІ"' ОУК т Т~ром•о • "11 роцІ ка І!-рІ•• •"'Т ooaL,..I, ""Р•,.., .... -
М. ІІоорС•ІІ&. 

ІІа_ц UII,'L~p"<!!иBIC'tiO )'І<р&ІнС~ІІИХ :Мед&нцlа 8l./l пМІцlІіиІІХ побоІа, 3ІІУ· 
ЩІfІ~ І ІІІТУ8ІИІ> 

(:уАраІІІІJІ., І ж~ртвами wекок, що зІбрапи rариІ дари. аnащтоаа
ІІО к ЦhOMjl році дуже уєnішНІІЙ баз.ар І ПІІІНlи. а тру:~, І nрац>~ иаrоро
~Іі бv1ш дуже :ІАJWвіЛhИИ>І фіиансовuм пр"бутиом. '!n~ииІІ приііиІІ
""'""РІІІІЙ3аІІ•айоnіки иадхворими lиожиочаси•> аlд.!ду.."иnо 
шnита.пах хворих ""~нок ВідцU!у, чи 'Uieиla БратмЬ: ОрrаиІ:мціІі. У 
тому році nрид&но L1аєну пє~атку, иаrоnовнІ листи іІ ионверrн. 1111 
НеобхіJІ,иJ Pf'•i nри ро;1811'Т11)' А Re,QeHHi n~JIO'nHCKH. 8ШiynJte80 ще (1,11,\1 11 

~.::..':':er,::,:t"~~~нicn." І ~аєто мащтоауаано ве~орІ rоnооно-

Ко.•н взnи до уааги аажиJ часи безробlтrа, де иож~н l'fllш здобу
.. .._,.,ве;rикнмзуСИJІJІJІМіважии,.трудом,км>ІеиономІ•иадепресі.JІ 
orovкyna JІСе житr11 не тіnhЮІ Ка~tад~~, ane А цlnoro піаиічио-а>І~рн
ианс•иоrоионтниеІІ'Т)',то иожиедоеJІПІениа]JwІноrоІаІддаиоrоорrа
ні:JаІtііін іА спрааІ 'ІJІЄнtтаа SWiny треба оціню•ТІІ Іншою мірою, ак 
ЄЬШ<днІ. Помику-nо мовчанкою ці моІ«!RТ1!, не nі,цкр."СІІІІТІІ Іх у еuо
мно•Ах цІсіскромиоІпраці-о:sкач."об;uожеобиQнm•ро-Іс-n.жер
томІаартІсn.самоІnра.цlnатрІотоt•иоrоІІ<ІиоІ(1'8. 

НеабуаааВідцU!зrаяатмио,.иоrорокусаоюnатроикуІІЩІ...,О8JІ· 
•аnІtІ.ІІІ'.,..,стараннопідn:m;ІаnеннмнконцертамкАаКА,ІU.'мІамн. 

Всі rt><WIOai nрибутик ВіддІл рало жерnус на nonlnr•нy анцію 
араю, rурб~ прид&нНJІм фон,ціІодда жіко~'"' :.уриuіаІ
upнo.,"UІ;v<: nеР"дWІВ'ПІRЦІо дд• журнаnів "Жіно•а ДМJІ", мжt"..... Во-
11.8", ''Сnіт >ЮJІоді". "Но• Xa-n.". Не :J&бу~ тtж ВідІІіл про свіІ 
a.nac0111A Opt'loll )'КанадІ, "НоанА l.llnJІx", •-У 3РЖдН щедро AJLPYC 
з роЦОбуткх с.оЬІ и nІдnрисмсrаа.хк фондів. 

ВQ.Окужроці Відд!лприіікасучаn..у Про&інцІііиому31а.:ІІ. ВІІ· 
снnаю ... туди сво! деnеrа1'И>'І: СтеnанІю Саа•)'К І Л~3КУ Ромаякк. 

Пож .. аnеку робо1-у а ІІІЗб році о•о.nю..._"к L ие>о кєру...." к : 
М&]JІІІ Гуn~>та А І В. Ландиrа, 1111 голови , та Єаn!нІІІ &,....._"1,". І Левu 
Ром~ккк, • и секреrарІІк. В..сnіди npa<ti. жвавjше n тtмnо Іі WАн01А 
n~дoвclxn......._•,•кlмyclnнposв'nyaaТJІcltOCIOyч&c-noтtжl)n<pa-. 
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fнсМ.і ЖіНКИ, Н8JІ8НОІІК&З)'ЮТЬ, ЩО Зr&.ЦаНі 'ІJІСККН ІmОВкі ВІІfІраадаJ'ІН 

~:~ .. ~=J.кціАJІьнн/1 пост JІ.ІІJІ добра Орrанізаціі і 1\обра украІнС1оКОІ 

В 1936 році черІj'о:тt.СІІ ronoiOC"niO • Biщdni. Чn~нка Цудна qepe3 
бра.< :ІJІОров"ІІ nepe;taC обо8"ІІ3КН І"ОJJОВІІ ~nснцІ Яворіж:ьніА, &ІІе іі ЦІІ 

не.цужасІзрІкасn.о:ІІГОЛОВСТU.внорисn.>ІОJІОІІОіемерrіАноі~кнq 
Ма)>іІ Ду"ІІець. Остат-очно провід В;д/Ііпу офор><JІ~ в 1936 році так: 
I"WICA - МарІІІ Дуке~~,~о. С<'Кретарка - Левка Романнк, скарбннчка
М.Савицька 

Зростасчнt-nочленстваІ уже а 1937 році, ••комуобов"•зкиекар
б>ІІІчнн nepeбpa..na С. ~дик, Відді.1 ~іпьшкв евоо чnек~nо nока.ц п'ІІТ._ 
дec•rxv. 

В 1937році rono".....вo Вi.luUnynepeбнpac МаріІІ Дунсць.То.ці, крі>І 
усі:< ~rадамкх уже і>fпре~. иі.:ІмічеІІо ~ж емточннwи сходинаwн пюр
чІсn. fІІІСЬ>ІСннІІці ОnьПІ КобиnннеькоІ, дуже нуnмурно підrоrомсно 
акаnс>ІіІ08ЧССТІ>героіІІІ Віри Бабенко, а роновюш траrічноІ е>rертк 
Оnьrн Басараб ушако~~ако nоr:таІІJІекн1І>І ка сцені дра.м11 "ОnьПІ Ба· 
с.о.роб"'. 

Щоб :mобуrи -""" Від:\іпу бinьure wа~рІuьІІнх засобів і ~іпьшнти 
Аоrоф;нанеовудопU>Іоrу ""'"потреб cuool ОрrакІu.цІІта заГ&ІІьк.,.. 
украІнСW<оІ націо...."ьноІ епра".., членетооо ВІд.ціJ!у uc-ro &ІІаUП"Оауе 
8С•<орНдЗТІІНЦІІХИnО><&Т&Х,31\Нрасть<:ІІИаЧаЙНіІІЄЧорІііrутіркн. 

В то>Іу році від8і.да.Іrа Biщdn О:УК у Торонто орrакЬ..торна ОУК 
РП>І..а ЛJ!е•нІІн·Коваm.с:ька. 11на ""Р''~~· чnеиетва наш•>rо Ві.ц.ціnу S>ІаА· 
шn11 nозку пЩ!-ри>Іну іІА nерсІІІ.но від Віддіnу повномасn. застуnати 
торокrокеьке жіноцпю ка КраАпвііІ КокференціІ в r.аенатуні. Деn.,. 

l"an<WD ка ПровінцііІкиА З"Ьд. що .ЩбуUJІоСІІ • ЛоКАОю. Окт., бу.па Сrе
пакl>rС...Чук. (Сві"т.п. ВІд. а наrо;tи nриІ:щу РожІ ДрсанRн ка 64 стор.). 

В 1938 році ВімІ.п очОЛІОІО"Тh: ronou - АнастасІІІ Крн80JІьчуи, 
оемретариа - МаріІІ Дуне~~,~о. скарбкичка - Ірина Саак'І. 

Втоwуроці.Щбуrоnока.t~lОс.о.wоr:rіАиихімnрсз. !3.паекІІм r:таран
и..w І жерт1111.1<и маштоааио: еnі.пьии/1 Сu-...Вечір, концерт у ч~h 
Оnьп~Басарабаrrроwоооою~паніІ Са.•чук, Сuт-о.ІоІ.а,..,рі. еuточнІ 
СХОДНИК вчесn.Лесі УкраІІІИН,31-б881! 3Т&НЦR>ІК, фсстпи. базар І nри 
еІІівnр&ці Братні:< ОрrанЬ..ціА ПОСТІІМСНО JU)aмy "Лицарі кочі'". Вd ці 
іN.пІ>Qь nроАШІІн а rарниw успіхом. 6о члекки ВіддІ.п:у ра110 жєрrвува· 
nкнетіnькневіІічас,трудІnрацю.а.пстакожобдароDУRJІІІ масккмн 
А&рункмаи фсстпкІІ. базарііі ~аіікі пркіІкІІТТІІ І тнм енnько :о(Ііnьшу
ваnидохо.:~овіеn.ро3ааrо•кхІwnрса.УтомуrежроціВіnдіпбравучасть 
у ко....,."-і '"Hooooro llln11><y''. заіІ>ІаВСІІ ко.пьпортаже.. жіночЮІ: журна
nів. закуnив до б!б.пІ~ии Філі! УНО кіпьианадцооть ..._ртtсмю; книжок, 

бра~ y.,aen, у ><Dpl ФіпІІ УНО бу•шн в """"У основною сиnооо. nостіА· 
но ще.ІІ;ро жерnуuв ка придбакиІІ anaeкoro доwу. 

В тому році заnочатковано акцію ""Украікеькоrо Чсрвоиоrо Хре· 
ста".•икІізrодо>І nереАмековано на "'Укрвінс~кн/і Зо>ІотuА Хрест".Віи 
був трактованнА ІІК nідвіnдіп ОУК, а nсршиА lioro прові.:\ на.пежа• Со-
4~1 Проців. ІІК rоло81, І ЛевцІ Ромаинк. Rк оекретарці. Члснетооо УЗХ 
аідб)ІІ&.ІІО час-rосвоІ С><Одкrш окремо /1 аепооІІремо ді.поІІО;Істооо, ><Оч 
р.:СІІкі С><ОJU<нн ІІідбувалмс• eni.nJ.кo 3 членеnом ОУК. На прот113! р.:ооох 

"' 



роКІ& S Іищ;...о:,.,. УЗХ 8МоШТ<І .. ІЮ ціпкІ рц цІкuях І д;уже І<ор8СНJІХ 
саиіnриих ве•оріа ~ ;юnо.віNІ•ІІ лІ><арі• І К8І.ІІІфІиомиІІх меІІ.<:естер. 
З лі..арі• •• прмсrеи"І"і• були :s.прошеиі д•р ЯремІІІ А-р Бурак. Пер. 
ШИЙ ДНІUІ .. ;І(ІІІоаUІеі І ІІрІ.К"І"Н•икz ІІО><Uі8ІІ&д8 III!AC!Cfpo. 0 . Кі6:sей, 
JQ>Y"Іii - ~дс«"?J>І. Миn:рІіі. Членик рцо •ІJuІ.цум.лн тud ..,..орІ, бо 
ІО .... бС'.:u>ере.ІІО.UМ.ДМ к&WИІІІ жіНк&JІі ... тер811100:1Ю'""І noorplбl!d ... 
AOJfocтlsriricиlчiiOI"\aиinpнoi.:U.~•-· Цю ц.І,..у Іdлхииуа>К>nТІ 
ОУК у ТороІ/?0 т~ :sа.JWІ•умтп ІиnrІиІА 'І!ІСИц\ СофіІ Проц\8, що 

"'""'"'"'Сас бул• SрІ.3КОІО>О 1"(1.1101010 УЗХ І .ела iioro' ІОМІІІUІІІІ ІаІJUОІІІ, 
С&>ІОПООUТОІОі~.(Пор.са\тJІ мим и•fІ:іІ87стор.). 

Крім тоrо 'UІСИИИ бо-:!иорнсно ПрІ.ЦІОІІ&JІІІ /UIX "'КІUІадіАс .. коrо Чер. 
IOK~ro Xpe<mo". ДОПОІІІ8 Г8..ІШ Йому КОЖИОІ"О року UІИtтхіІІ\ І"рОПІОВІІІІІИ 
:sбІркамм на noro nотреби . УЗХ втри>Оус жкв11іі КО І<ТІК"І" s КЧХ, спІшиn. 
=~.~~~~-nо>Оіччю. бере ... ІІЖ.\И участ .. у ~tоnо•Ідях І чаАних приА· 

Слід Т('Ж :ц-а,ц&ТИ, щО В!м\11 ОУК КО>ІІНОІ"О ро11у дОПОВИІОІІU m
І~ЬІІУ nрдеробу ФіІІіі УНО, шив і даруQІ nО"І"рібн\ KOC110IOJI., а -.еж 
ПО>ОІо1"8.8ПОрІІДІСумn< Гардеробу. 

Як nркsнаиІІХЗІ, &ІІ"ПІану пр.о.цоо nерtеибрано І 1939 році Ynpo.ay 
а "N><y ~.UOO><y СІUІа,ІІі. В НОІОІІІ)' діпОІОХ)' роцІ аідбу8 Від,ІUл ycl тра,ІІН· 
ціЙ..-! іхnрсзн, вро.хО.УJОЧН, ак нову, С:WДІІНІІ прНСІІJІ'ІСНІ ІtUІ'ni Ната
лtl І:обриись.коІ. В цьоху роцІ Іиnrвиіше постамеио СІІраву освітиЬr 
... .орІ-.кахиих'UІенсtІЮ>О8JІОн&f"ОАУ ... Ак.-nrсаспіп"" и"•нn.нкхх, 
ВИСJІух&ТИ цІк&8КХ rутіроК К&JІfт.ературні іі &ІСТ)'LІІЬИ\ Т'еІ<Н, •н .ЮнцІ 
НІ.В·•ІП"ИСІІІ"&РНИJ< р)"ІІІИХро(ііт.JдеІОТІКUІІе•орІа~Ц..ІІ .. ЛСаІСаІ'о. 
... ИІІК,ПІUІЬНО ТJ)УДІІ..ІІа<"&,ЩобіхОрІ"8ИіS)'МТ1І,буд,у'<Н ІІUІ&Н&ИІtХV.· 

cronpe."Jeretm<OIO. 

ГОІІОІН ІІДДlІІУ ОУК У ТОРОІtТО ІІд I' JI 110 19t7 РОКУ 

З .оІоо 114 npooo awrn ' И. ~~~~·· С. """"'"• С•. Сооч,., Л. Кооо ... ..,.... И. 
r,. .... .u, ...... , л. к, ••• ,......,.,., І. и ... ,._ о. ~с. •••""'· 1.n._n. 



Щц;d;t ОУК турбусn.сІІ ГОСПОДІІр<:ЬКІІ>< С>аІІОМ ФілІТ УНО, АОПО><І· 

rає і~ у базаровій акціІ, ~хорІ, бст>е учаС"t» у &ІІ<:nиІ ""сні :юрі'', .ttono
мaнc nрмд~"nІ ФІпіІмаонJ npanop11. Оо:облн80 ІСJІОІІочетw:.ІІ Ві,ццізІ 
камn:ш\соо "Ho110ro lUnІІxy'', бсре Y'I&C"t» у щорі'Ікііі ко..~аді. 3а rrрн
'нанни в жорт...,ниі/1 і а\мвиііІ nраці ~rато члокок Відділу здобуа• 
ІОТЬвідЗН&КІІ, ІІК>ІМИ 3 вtJІИКОІО •ІЮЧИстіІmО ІІСКОрує і>< ,;cn, 3 КраАо-
110! ЕКЗІ!К)'ТІІВІІ УНО, ІІОЛКОИІІИК Jdopel\ АС MO{NIH 

iJ 1940 році Ві,ццізІ О~ОЛІОІОТЬ: <"OJIOaa - С. Ф~іак, СІ'Креn.рка
Є~нІа Байnлівна, окар(Іиичка - А. Сrодіпка. Цей рік nоз11ачу~" 
аідб)тт,...lмпрезІІккожкоrороку, а:юкремау'І&етюааие-nаі "Сrеuо

аиііrість",схо;>.иквми чпенt-nав честь НатапіІКобринс"коІ,СофІІ Ру
соІ<Іі.ВітщБабсико,,.аикІІ><виІWІоwенодоІІоаідІ.ВІдц!пцІка~ 
nрацсоо в "РідиіА Школі" nри ФІпіІ УНО, маnrтоауоочв дп11 рідно
шкіІ<ьІІоІдітаори rарнlnрІІАнаттк, 

Дохід з чайних оосчорІа Відділ ОУК віІUJ.ІІG """'ІІло ФІпіІ УНО ка 
ПрІfД~ІІІІІJІІЦ:ІІО<'ОДОМу. 

:\а час від І9М АО 1940 року ВіддІл упаджус около ОО самостііІних 
Імnрез, а 110 асіх імnр<r.І і nіДЩ)ІІG>ІСТВ Фіпіі УНО в То>роито та до ціпо

кра.ІІОІІИ>< ІмІІрез K{Nii\0110! Е:кзекуn<О<t УНО ЧІІ "HOIIOro Шnхху" ІІ<>

><па.181Сба.,.тоnрац!,ДtІІкll><rІрсивроиахІ93911940,ккСш<тоМаТ'СрІ 
АМа.панну, машrовусВідціпзуuетюМУІІ. rврн11м:t опомнна><ндпІІ 
'UІЄНонбупнвідвідннн """"Аз КраАоІІСІ!Е:к:.снутнвІІ УІ\0, ан попно• 
ІІІІка Мореіі де Морак. ІІ•ра Пама Мацсика з д;уже до6рооо доповіДІІJО 
про патребу "Рідних Шкіп", орпші3ІІТОрки ОУК І•ожі дІ>еВИІІК•Ко

ВL><І>СL><ОІ.БаrатослІ;":sаад.ІІчуоатиСtеnаніІСавчукон;і\, що'І&СТОІІід· 
відувалачпеионмаорrамl311ціАки><С><Одииах,nоеt\Ано3никкко"""' 
туво.п;ц:ІІ,давалвсІІСІТпорадк,с><пккапаАnідбадІ.ору...лаІІ,Опраці, 

В 1939 роцІ :rpanm. Відділ діJІJІьку членну М. Я110рі~<:ьку, ~ну нсв
бла.,.НІІсмсрт~311бнрао:;віднао,апе~~поніАN1ІІІ<:і><пам'вn. 
ІІК3раз<>КІ~йноІІпрацhОВКТОІЖіНКІІ. 

За друrе П'ІІТНріч~а іеН)'АІІКІІ Й nраці ОУК Зроо:тІІС ЧЛСІІСТІІО, :l(iin"_ 
waeтw:• кореспои~нціІІ, чІІстіШС ПОІІІІJІІІІ(І'І"І>СІІ доrшсн 11ро ЖНТТІІ ОУК 
в жмочнх журнапu і ІІа сторіІІ><&J< "Ho110ro Ulnкxy''. 

Фінансовусторінну Від.о.Ілу npyrof'<> n'ІІ"Т>Ірічча o:wnmoo кінцевиfr 
~нІІОвІІіІ звіт, :sла;r.ж~киі\ ка nідставі к;ц:оАих книг Шдділу :sa остан
нІхZОронІаnрацІ. 

В 1941 І 1942 р<>КІ>< провід Ві,ццізІок ОУК персбирас Софі11 ПроцІв. 
ІІН rоJІоаа,.,..креn.рс:тао аедс МаріІІ Дунець, а касу nроаа.циn. у 1941 
роцІ- Onw-. Кавун і 8 1942- Віра Мочернюн. 

ПрацJІООСде'ТІ>СІІ намі~СІІ>rМ ll1JIIIXOM і ІІр&КТННОІО І>ОПС)>ЄДн(х роКІВ, 
..:е.н~ІІкі факти розкрнвают• конечність nриАн1rтк І розв11иутн uoai 
форми Й НОВИЙС'І'WІЬПJ)аці. 

Відділ ІНП.Жу<:'І'ЬеІІ JІУЖЄ RКТНВНО 8 Д0ІІОМ0f'<>Віі\ J08ineйнJA ІНЦі! 
ДJІ~ "НоІІОГО lLlnІІ><Y", В НІМПІМіі 3113бІЛЬUІСІІНІІМ Ч/rеМста& "0дИОЦСН• 

ТОІІОІ'О ФоІІJІУ", а акціІ "За.І>ізноrо Фон.цу УЗХ", опІкуст..с.. "РІ,цкооо 
Шнслою", ансипаоочн до NдкошнІлr.иоrо Комітету CIIOJO депеп.тку. 
Си.rrьнозростасдопомоrа дпи "Канадійсьноrо Чср110ноrо Хреет-а",АІІІІ 
ІІІtОІ'О чпеккк Віддіnу r:риАмакm. шН"ТТа А берут~ уча<m. у різних Aoro 
аJЩі.ІІх n імnрезах, а УJ<рвІнсьним .",,..,., що enyжan. у кан.адlІоwсіА 
ар><іІ,ІІИсиnаюn.скромиІдаруиНJІАrрошовІnосІСJІНJІ. 

"' 



аистлІкл нл•одньоrо мнсn:ЦТІА 1 то•онто '"' r . 
Rp. ,_.,...., І. По.оа.оJhт-. t. tk<oтopO•<>-.... N. Mt•,.,.oa. Л. N•x ..... oo .. ao, 

м. ropt•-. 

Імnре:ю .. чао:mнабсаnсречно,....,риn.заВЖ)Іи<>еновуІ:uсіст.ІІLІІІІ".. 
ностиВІмІпуОУК. 

Кожноразоао BWLn внсипає на KpaAoaL Коифере••ціІ L Провінцій
ні 3'1"-'ІН саоІх )\Мегатон, а ~OJI" ТІІ>rа Конференц!~ аІлбувасn.са а Тоо 
ронто, 'L!Іеннк ОУК ""..U.ьхн антнано беруть у~асть у м.рада:< nOO:~>~• 
кокІІ>r КомісіА і на nленарних.,.,.,;..,., ал~ nрнrотом•ооть -.еж бенхеrк 
дпІІучаснн нів і rос:теА. ДелеГ&"П<&МІt на П]ювінціАнІІА 31ц уТОJЮНТО 
19-11 року були СофІ11 Проціа І МаріІІ ДуІИ'ц•. 

Вl;uli..o.JІonoмarao; влашrу .. n, нонтссt nonynІІpиocm, а .:І иіАпри· 
см."... Фi.Jill УНО не о6хО;І,ІІ"nоеА бс3 ПОМО'ІІ ВІмІлу 0УК. Чnсики JІба

>ОТІо ""'"' nJIO nо6іп•шенн,. бібпЮ....нн ФіІІіJ, :~оануnоауюn. щора.s иоІd 
кннЖКD, нynyxm, nотру~ Тараса Шса'Оенка. ножноrо \ЮНУ JІQПО. 
KIOOO'n.Г&p:IO'poCiyФlniJYHO. 

Коли в 19-11 році ФlniJI УНО куnусдім nрн аулнці Бетtрс:т ~- 300 -
НІ.tТ:Ісмож.n квІсt1.нращеJЮ3вкиу,-ннупьtурн~8]ти.:;~дІІІІІ•нІеn..nо
ж•~ Lмnре:юау nрацю. То "' не диао, що 8СІІмпрое3н, аисn..н. JWK· 
<Wpm, СХОJІННк, nрнсuч~ні: Лесі УІ<раfнці, На...."ІІ Кобр"~А. ВІрі 
В.бенко. Onui Васараб, чайні nр>~Ан11-.т11 І рЬноrо роду несnо»-.ннн 
IIIJI(iy.....,...,.. nри біл•wLА участі 'L!Іехста А roer-tA. Ко»<ноrо ><іс.о:ІUІ 
ч.nен~аІдбу .. ссюІС><оrо<ни,часто...,жО!Ібнрr.с:тьенкад.:m~ж""вІ 
наІ"".Н,аУnра .. Ві,ці.пу кіп.ькаро.зівдоJЮНУ аіД(іуuссаоІ:w:ІданнІІ. 
ИаІІНВ.:НІUІічу........,ІІИОВіПроєнтнПрАЦІ.обrоаор--....сІІНОRИЙПJ\8Н 
1\LІІnра.нтнчнареаnізацІктя.:nлІІків. 

Ynpau Віддіпу ОУК в сипfІді: СофІк ПJIOnia - ronou, МаріІІ Ду· 
иець -сенретаркаАВІро.Мочерюок -снар(Інична.впоанІ3:І&JІаісшrт 

:.~=і-.тІІ нсруuнНІІ Ор,.,...ізацісю і заслужмпа на цlпноаnте при· 
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В 19-13 році ГОJІОІІС"ІІЮ Ві.ЦІtіnу п~ребира~ ~иоау Уоріа Дунець. Се
креrnрнооо o:ra~ С. Гевчун, в екарбиu~.ІСооо - 1. еа ..... 

Ві;\ді.JІ' nрІtТ8.><аннооо /VIII: жіІ<НІ< чутлІ<ві<mО турбусn.<:а :uop1001 
ПО ШПІІТІ.1ІSХ, ІІ.ІІСІШаІО•К Ім дарунки /1 КВі"/"11. 3окре:.tІ ~ІІОІ>ІК UWІІСр
Т1ІІІ>ІИ пl.цтриму<: жіночу сторінну в "НоІЮму llL~uy·, "І"О'ОНО nпаТ"ІІ"t» 
СІІОІ б~аі 306оа'JІ3І.ННJІ ,'10 Ц~КтрІ.JІЬНОІ Уnрави 0УК, ~~~ про 
Фонд УЗХ, ОдиоцСИТ()DиА Фонд, посІІJІа~ JtiOШOai даруІD<к укра!КЦІІ>І, 
що служаn. при какадіІіеw<іІі врміІ. В періоді друrоІ саітоІІОІ" аі.Акк, 

но"" ці.JІп/1 ~вроnеІіс•ю•А конТ>Ікект c-rpRCaВC:R аі.о; вибухів бомб, а".,,.. 
118 ::ln.JIIUII ІІОІ"ИСМ і ",_І!вал&СІІ кров"ІО, Пр8.ЦІІ BiJUilny ~ІUІОІО факту 10}'• 
сі.JІв :юоереджуваmсR nобіnьше на внутрішньому аі.лтІІІІку. бо ро3віІі 
ІІОЄШІихnодіАціпновИТ(Іпсрерваа3В"а..окsрі.о;нимllраа< 

В 19-14 році Заrа.п.ькі Річні Збори Bl.vtlлy ОУК обираоаn. ГОJІОІІОІО 
Акааrасіоо Ковальчук, <*креmрнооо Ана~іоо Теребуш і скарбккчкооо 
Віру МочсрИХ»<, а а 19-15 році обрu~о JWIOВOIO Ві.ЦІtіnу СофІ10 Проціа, 
секретаркооо Маріоо Ду~ць і снарбннчкооо Ірину Саанч. "Украінськк/1 
ЗолО'mІі Хрест"очотооАнна ВоІіrовкч. В часівійни поснІ!ІОСТ1оСа ~Ut· 
цlа 1\J!K "КаиадіІіСJоКоrо Чсрвоноrо Хреста'" Іі опіка иц украінцвмн 
а наиuІАсьніА арміі. в;,.rо." бере радо на сеОе обоа'•:юн помаrати мо
рально Іі матер;.,.,.ьно "'О<:сремоаі Укро.ІнськоІ Куnьтури Іі Ocainl", 
що а тоі час ширше по••• рооошва.т" СВОІО діаn...,Ісn.. кладучи сил"_ 

ки/Іна"МІск иаВищІОсаіrиі Курси. на'"'"" украіиська мммь черnає 
3НанНJІукраІнсьноІмоn,nm.ратури,історіІ,~f1'&фіІ,вч~tt"ЬСJ~нац(о
калькнх твнціа, в11ача~ украІнсЬJ<у наро:ІИу пісноо. 

Лі.цсумовуоочІІ;J,іJІJІькісn. Biмlny треба позвітуваТ>І 3 шкрокоі lм
пре:ювоі роботи, АО нотроІ, ви поп~рсдніки рокакк. входвn коицерrк, 
".,....,чкісхоАJІИНзрефератакІJ,ІІрІІсuчсн!героІнвкlвІдомикпис"_ 
м~нІІИПJІ>І. Шануючи на чужІші тр&ІІІJціІО l рір,ні звкчаІ, наше жіноцт110 
кожноm року ІІJІаштоау~ Ан,цріlасьнн/1 аечір, Лросфору, Сввчсне. Щоб 
:ІДО(\)"Т11 потрібнl JtiOШi, Biмln і в ццх роках упвштоауаав пущекКJІ 
~ музи<:ооо і дароааник •лснкаки буфетом, чвіі иі прк/ІІІ.....,..,, бuарі, 
фе<.-mн11 3 poo.irpt.IJ<a>l"к, ионтес:тп Фinff УНО чи "'Hoooro Uln•xy''. ВсІ 
імuреЗІІ·вІ1о:rавІІ. доходові піnпркскства Biд:lln орrа. .. І:sуаав ІІJІ&енкмн 
сКJІ&>І11, аnасиw10и .:14С0бамк. Ніхто 1 чnеІІок не жаnІа нl caoro ucy ні 
труfІУ,И навпаки, ра.ІІо 8СІ спіmиnн 3 пом!ччоо Ор,.,.кіпціІ І чєо:но тв 
сумnіІІкО виконували сІІОІ" зобов"в:~.аниа І :~.авдакка. Зав;v~"" н~втомві.t 
про.Ф про..ЩИоrо анткву /1 ідеІіноm чn~нсnа Ві.д:Uпу ОУК зІЬ.rа•УR· 
.ІJОСи унраІнське куІІьтурне жн""" в Торонто, щорu ІІИJ)ІЗкіше аари· 
совувалосаобnичч•украІнськоІеткlчиоІ 'l')'ПИ, попуn•ркsува.nоса 
украtнське(м"• ссрер.чужоrооrочсниа. Тогороду пР<ЩІІ приЩІнува.nа 

ОрПІиі:sаціІбіnьшечисnочnснок lси~о~nатичок, ~і.JІьша.nа КІІ1ІЦС.ІUІрій
нупрощооаформіаисІІJІанн•обіжникіаіnопаrоджуаанКJІрІ:sноrо)ІОJІУ 
кореспон.дскціІ,під"оси.nакасовіоборотк. 

ВІ945році'UІ.СНСТВООрrаІІі3у~nсршуспіnьиузнкмку. що(І:tбереr
тиш.м'атьпроідсАІІувідцанісn.ЧJІенокВімlnуОУК 

ДJІадоІUІ8.,ЦКішоrоsаі.о;оІUІсннасnідвіІІ><іТИТ>І,ЩО>ачасаід1940 
ДО J945роківус! JWІОВІІ0ргакізаці/ІІ>ІВ'"38Л1ІСR •к сnід ЗО С.ВОІ.х о6о
в'ІІ:ЗІ'іВ,НС38.НСДбаJІИОрПІ.>Іі3аЦіІіНОІ'О ЖІJТТR, І!авn&НІ!,J>ОЗВККУІІКЙОІ'О 
sм\<"ТОміформооо,прІІСJІНВвшнновихчnекон,ІввіАntnкачетвертеп'•
ТІІрІччазг\:ІнИ>fк,'ІО<:...-нСии•ми вrроІtИІІСьно-орrанІ3І.ціікіАпраці. 
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Особпн~ nрнsнанна Н&JІ~ЖІn'Іо<:ІІ Упрацк ВІддІлу і rwювам, а :опкре
ка трІUІітнііі rоппві Щцдіпу ОУК, СофІІ ПроцІа. 

Кмо сік~ самостіІІнн~ і>Іпрєз, пості/Іна JІ.оп~коrа Фl.n:П УНО, 
ПОЗнntВИІ І)Є&КціІІ 11& DjiOX&HHII Про ДОПО>ІОІj' д.'ІІІ "HOIIOJ"O lll.lti!X)"', 
'"СІ<жрє;.,ху Украfис~ноі КультурІ! 11 Ос.віти"", '"Кака..'{іІІе~>коrо ЧерІІОІІD
rо Хреета"'. украінціа у канц,ійсьніІІ ар>ІіІ, 0/ІКОЦ('Іm>ІІОJ"О Фон.цу -
осьдl.n:ІІнки,акІ:sаnоаиюВ&1Ін~астру;u~щи>ІруІtамісаідчИJІнІІроідеА
не розумікий НІІШП~ 'іJІЄНОК, а акі К)'<:Н>ІО 8ПНСІ.ТН ПО стороні акmвіа 

n"ІІТІrрічноrо білаксу ВіддІл"у ОУК у Торонто. (Пор. світnику на 9Зст.). 

В 194.5 році мрuсовустьса коц Іrtп•ика .:d•льнос:-п. При коор;r;н
нуючокуrІеІІ"Т]>іукраІнськоrожнтта в Канаді, "Комітеті УкраІнціа Ка· 
на..>tи", nоритьса '"ФоІІJІ. Доnомоrи УнраіицІа Канмн·· ма жертоа JІе
пнкоіІІПЄнноІ хуртоаuuн,що!Jі:бе:J>К&Ліско ІІІнкиупазр!J\кнхrиІц 
нс:.,ШІІДНа Історична )I.OJUI. ОУК """ІІілО йде на спіІІ.ІІрацю 3 іишuки 
Ор"-'ІіnЦіІІ>ІН, ЩО ВJІі/ІшnІІ 11 СІUІ&Д КУК, а ТН>ІЧаСП>І (\ер'о ІІа себе /ID
бpo~iJio.tiO ~•=•ну ollos'a:u<ia, що совдають ка ...., унраІисnю Канмк 
Псрurою спільною Імпрезою s ракеми КУК була анСТІ.ІІt8. ухраінськІІХ 
ПИСІІНОК. ЩО npo/lruna 311е11ННН>І KOpi.Jil>HHK yeniJIO>I J 3НІЙШІІ& ""Р".:І 
ЧУЖІІ:І< ГJІадачІа дуже Прщ:НJІЬІІУ Оцінку. Наш ВJд.:dJI ІІІUІІОЧІСТЬСІІ 

а орrанізоаану на терєні Торокто нліт>Іну КУК l першою делегатною 
з BL"\.:dlly ОУК до >ІіСІ\СІІОJ"О ""КомітеТу УнраІнок Ка:rмн" стас щойно 
при(іуnІІ з Со;~бурІІ чnснка Onr.ra зааць. Вона ПJЮпаrус зразу ІІІ.сю до
ІІомоrт. lVI" скІІТ8JІ.ьців у Єаро11і, орrанізуG акцію :>1\ірок одікна д.1111 
ІІІІХ,гарачН>ІСJІОІІО>І"ао>;очусназібраннах до nожсрrоаlдопокППІ 
братІU<ісестраw. щовниинені з ріднІІХ :оеммь <:ерt!д wатерt.лькнх 
31ІНДІІіDПJЮІОДІМ"ЬДНіНеПеDН01"0СІІОJ"ОЖІІТТІІНаЧУЖКНі 

Річні Зо.га.nьнJ 3ІіпрІІоб]>&JІН но•у Управу ВіМІлу •ек.nц.і: rоло
"" - 8. :\JОЧСрНЮК, CCKpenlpK& - М. f>ещіtнИК, СІ<&рІ\ІІКЧк& - Т. ne
Tpi8ChK& 

Відді.n ОУК у.ІАшоа у четаерте п".,...рі~ча соооІ праці s доевідом 
п"•тr.ІІІЦІІТК1Ііткь.оrоІсІ<)'!ОІниа.ЦебувqасзкuоенннАнаСJІІ,дкаJоuеооІ.: 
поді/І. 3 }"Сі>: краІн ЗU:іднr.оі ЄвроnІ< кacni8L!Iu трноожкІ віІm<к. прк
:<01\ІUІН ССWи] І!~етів 3 ПJЮПННІІ" ДОПОКОГІІ МІІ жерто10 IIOCKKof 38-Jie-

"' 



рюхu. Акцію дonoмorn орІ""&ІОlаовако ~ср/!3 ФДУК, а f\"'Ж окр!!><О 8ід;Іі.п: 
ВІІСИІІаиІЦ.'ІоtІІЗО;\іІІИІІІfіSU.рчам:н.НапрнспаніЦСнтральІЮЮУІІра· 
801(1 ОУК "1\р!!(:Н вtміл анспаа у1ІН6 році 4.2 nоснnиа. Фо11.11 Доnокоrи 
зібрu It,300 фунrіа одlииа, а ж!коtн на тер!!кі ФіІІІІ УНО зібраnн ro
riІІJ<.>IO 500 дОІІІІрі&. Крім тоrо 'ІJІСНЮІ ВІдІІІу..,скnаJщ бt:~.~~lч пачооt 
до Єаро11и nр11ватно, бо кожен ЗІІ&ХОДІ<ІІ nоміж скіrрамтамІІ 6JІнз~"У 
родошу,сусіда. ЗНІІйомоrо. Помі'ІДJІJІ"'К.н~йськоrо Чср80ноrо Хре
ста"'кеnDС:ІІабІІІО(:ТІ.СаіаІ946році,nошІ<ТQДJІаНJ.Оrо68nарnmо.нів 
36і]>КОВ)' акцію ДJ\11 КЧХ nсреІ!ира~ Т<:'!!Ср КУК, а УНО- 1111 Іого скnа· 
доuорn.кізаціи,nрнймасжнвуучастьуційдопокооі. 

Крік пожваалсноІ акціІ ДJІІІ снІm.пь.ціа і КЧХ, ОУК rісно спіаnра· 
цкю з КУК і ФДУК. Вере )''lacn. у кнстеnькій виставці ІІКШІІІЮІІ на 
Конrросl КУК, nрийма& )''І&сn, у nр<m!С"І"аційноку вІчі, ОрІ""&ІОі3оа&ному 
КУК, у Лнстоnадо10><у Смті. допомаІ"ІІ.є а оргакі>оув&нкl й пе_ре8Сдєккl 
КоКІ'реС)'. Ц. cnianpaц.ot З КУК ІІІІJІІІсn.с& 110811>1 ПОІІСМ ~ЬКОСТІІ 

!ВідділанкокуєПвідu.ноАrідно. 
Відці:nцікааІІТЬСJІ;{іmорою"'РідкоІШкоnи'",..,сІtПао;посrіtно::Іо 

.. Рід,.ошкІльноrоКомітету'' саоюделсrатну, кв кlксцьшкільногороку 
маштовусдп:ирІдкошкІльноІдітwорипркйюrттаІд<>помаrасоргакі>Іу
ваm д;т,... МмкопаІаські вкстааи. Ян l ножкоrо року. маштовує Вi:uUn 
НОН!\Срту ЧОСТЬ Оп..,." Басараб, СХОДІІІІІІ З рефер&Т&МІІ, Проефору 
й Сиа'<сие, HOJU,Цy, ::~опомаrа.:; у маштуuикІ бапру 11 фестиІІу. 

За 1946 рік :~.~~ожила Onьra Зааць, ак кореспом~нтка. ц; допнсіа 
про ЖІ<ТТІІ 8ід;Іі.п:у ОУК у Торонто. 

В 19-1.7 році провlцОрІ"ІІ.кізаціІ змову nсре(.інрасСофіІІ ПроціІІ, ак 
I"OJI08&, І А. МиuіІпо-.:ьНІІ, ан ~крстарНІІ. Дслtrатха,.и 81.11 Вlц;dлу до 
КУК С Onьno. Зааць, ЛСВО\.І РоІ<ІККН і Акастасіа КрІІІІОІІЬ'<)'К, ІЮІІІІ ~р
Ж&ТІ.ЗІІИ.М nосrійІІІІА sа'азон. xo.;um. ка асІ Аоrоп.с;дакни. ппикуюrь 
робо:у l ці/ісюоюn. П СІІОСЮ nрацею. Чпсннк ВІдцілу даJІІ Jмтексн..,о 
nраІІЮІОТЬМІІЗЛО(іуt"Та rроШСЙ ка ІІОІ<іЧСІІІfТ&JІhЦ&М. В 1947 році ВІІ· 
""'" 8ідділ ~ nа'Іок до Єароnн на nодамі Цектрапьною YnpaiiOJO адре
сн,адп:адlтеАснІfТ&JІьціаісмріт'ІJІенннрадо,..АІUUІмсашкпакбіп.JІи. 
На :1рохакки Ссетер Спуж«Інкп~ Відділ :юprarrl>oyua О"Р"><КЙ вечір, 
s икоrо дохі,ц відцано на дім смріт, що кнкrr оnікуюrЬСІІ Сестрк Спу· 
жеІЖиці').ЗуnаджснкхутокуроціікnрІ!ЗслідзгадапrчаАнеnрийкат
"" д.rlll. 'ІJІЄНОК МУН, ~ КЄТОЮ каа'~3ІІ.ТК тісні II3&C>IIIKR 3 KOJIOДMJfll дlв
Ч&ТU<Н, що6 ШІІІІХОМ ПрИ~ЗК! /і бе:!ПDСер!!ДК1оОІ ТО..арІІСhІ<о\ 3'/СТ{ІІ'Іі 

3ІІ.о:wтrrтнІхдоnсрсходуа0УК. 
З маrодм 1:1-піта своrо lску8&ИІІІІ ВІміІІ :юрrаt<ЬУJІ&& юаіпе/іне 

СІОІІТІ<ув&ІІН~·І<ОН1\Срт і бсІІКСТ у Г.рборд Коледж ДНІ! 23 -rрІ.ІІНІІ 1947 
року, ІІІІЄ 1\1111 'ІJІСІІОК 3&ІІІІШІІІІО 1'8.рКНЙ СПОІfНК І К\Ір8ЛЬКО всіх ІІід• 
нpln>rno. В ЩоОІ<)' році Від;Іі.п: з..спикооо радістю •Устрічав у Торокто 
11epwl роІ\іІІІІІ мо80nрІІбуnих l 1\1111 ких упаштуваа чаАмі nрнАнІІТПІ. 

n011p11 ?РирІст обоа'изкJа, Від;Іі.п: надапі nрацюс: дла КЧХ, )'ТрІ<Іf}-.: 
3 ин" nсикй за'а.зок. буває ма Aoro сходnках і •айм.вх. ПІдсумоауючк 
;!.\JІпьність уцьоІ<уроці,спідзrадати що ВІ.ІІдІпві.ІІG)'Іr МК3куімnрІ!3. 
внсr.а~ 18 дшrнсіа до rueт l пІ,:r.кі<: ділове пнстуааюt~~. 

В роках 194S. 19-1.9 l 1950 І"ОJІО&СТІО ВІдцІлу ОУК р Торокто сnочи
вас n руках ОnьМІ Заап~. що аlц nepшoro '""" сІЮаоrо приІ:щу до То-

~~~""" 
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'1'іu.оW.еаа"оТороктокоо...,о-пооі..,...,,.,...,.,І 1 '5Ір.."'-'-ооа
••><J ·~,....ооuомк ' О. N ooo ... yo І ~Зо""-

J>01170СТІЄ&><ТІІВМОІОЧJ\еІ'КОЮМИWОІ'О8і,!UІ!11у.)ІІІ.8ЩІІ:!оf, собоІОАОСеіА 

уnрвц;сусnіл•мо-'l"'Іt&дськоrо~tn"ОраіетвжуділІІкціорrакЬвцІА· 
моІnрвці.чоткрн рокк nі,ц рад :sаАwаєОльrа З...цьсn.мовкще I"OJIOІUt 
BiмiJzy, В '<.ІІСМСТІЮ.ІІОціКІОJО'<иПорrаиІsацІІімкІі ХІІС"r І J80рчу lкіціІІ
ТІІВ)·. JII'IIO віМ&<: иn руки ""Р"У Opraкtsaw1. 

В 1&48 році ~кретарюс щиро 8і,ддаиа орrакІицІ/ІкІІі nраці Софі>І 
Воро!Іець, обов'взкк ск.арбиичим вииокус Софі.JІ nроців. у цьоwу році. 

крЬо усіх ім.през, що квбv«ли вже • ВімілІ а•кчаІімоrо npua, ВідІІіл 
аакrажувак11 ~же а~~n~.вно в nрацІ Будівепьмоrо Коwітету "УираІ:ІІ· 

ськоrо НаціоНLІІьноrо Дому""". Делеrоqио туАІІ Опьгу 3u.ць. Софію 
Про<~і•. Мирі-:~ ДунеЦІо і А. МкuіІлоасs.ку. 11кі сnІпько а nредс:паІІ· 
J<II.JfK 11рупu: Вро.ткіх Орrакі».ціІі po»ntt~HMIIIOТ'Io шІІроку кампаиІю 

3Ібіркн 'l"'ІШ: І wa бумву ВІ!JІІІ'іUООІ"О -"""У· З тоrо ~асу Від:tІл 8ІАІІм: 
,.. ту ціп• nоІОІЖНІ суми 'l'Oweli. ііото •І<Jt&A у бу110ау "Украlкськоrо 
НвцІ..,напьноrо Дому" набира.; nоажкЮ< poa><ipi.JI. 

Ц..nр&Ц>І:tоІІСіМНСІІОІ'ІІВ(\.•ІОСВИІІnдttРОІІІО<"КСІІІІТаЛЬЦІІ)Іід.;ІІІІ 
ridcпpu.н JІЮроm.са nри ВідділіонремнА КоІІrrет, щоб у біlІьw орrа
мІаоІІІ.кк І сnоеі(і цеІПрL'Іі:Іуаткдопо><Оrо•уроботуnщобПаис.пІАи 
буJІН ІІКН8ІібіпЬШ ІІІІАІІ.ЙІІі. В 1&48 !'!Jці 8МСJІ8КО СКІІ"ПІ.JІЬЦІІ>< 00ІtІІ.ЧОІІ. 
3&ІІиІоn.rrвтввнноеRJІа524..:19:W.ПІІрів.ЗорrанЬоаамоn"ІІ.,'Іірnнсвк
unнеанокІцілкііАО><ідзкьоrоnрІІЗКВченомІІсирітуС.роnІ.ДпІІ 
укро.Інськ""сиріт, щоннм11 :ц.іімалкси Сеєтрм СJІужебнмці. ВІІІШТОІІІ.· 
АІІ<>другкііокреккІівечір,наакокуЧЗІсмкиВІ.цді.•у~о»<ми:Юnв
кунків з ІUІрttв&нн .. бі.ппвк І nостілпоо. Дп11 КЧХ UІІІІОТЬ чпсккк ~ 
А ydnaкo Іоку допоwаrають у ІІ('деннІ бпвrородноІ •кціІ. Оt>иrікаJІь
нооо i.wnpc:юoo • цьому році І nІМ'ІІ?ннм цнем АЛ~ ч11еко:.м ВідділуІі...,. 
С"f'еіібу"оСuтоКкюккк,ІІР"СИАнародкоrо .. и=цтu..Веп"кечнмо 
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.N.priCHІ<X uиданІ>. uкпоо~но ~ наііновішимн, бІІ.rатиІ нуn~к В>ІІUИ.N.НІІХ 
еиО'!Іоиатіu,прсираскаорnu<і3аціхцісfперщоІвнстаІІJІро6ИJІнпомітне 
вражеНІІІІ ІІа ВідUіду.N.•ІіВ І 3&ЛІІІUКЛІІ а НІІХ ТJІІІ118.11ИІі. обра.з Н&ШІ<Х 
кудЬТ)'РНШ:надбІІ.кь. 

І'адиВімідузкоuубіJІьшают•-цесnютьдопомо~і перші коао
прuбу.nі жіННІl. Н&ЦЬОІtу ІtіСці t.niд 31"1ДаТИ, ЩО/ІЄІІ~і З НІІХ ІЩІНЛJ<О 
пою,ну.nнорrаиізаціііІІУІІ]>аЦЮІзнезрозуwі.пихпричІщ иІко.пнбіпьuое 
~о н~т"" асриу.nиси. 0;ІІІRК JWІІНі не Ж&JІі.пи труду А ч~су та. 110 сьоrод>•І 
поді.nиюn. а нами всі тхо'ІІрі, клопоти, радісні іі ~уми! хвклнки. 

81948 році BL'IIIi.n вІтавІІІж.Д..нтра Акдрісвськоrо з Свропн. 
ІІ]Ю ВІІуrрішні ПО;ІіІ СІІОІ'О ЖИТТІ! поміЩ}'С ВiJWn 16 ІІ(ІІТІІСІв у пре

сі. З~І<ЖДИ nам'аnючи ІІJЮ за.rа.nьио-украІкськусnра"У!'&ІІ<ІІІОІІІжкю 
дпа ... еІакцію,Вімі,nперс;~ас:юеІЮdк&енnо"*"'кіеуw"ма:БудІ8еJІ.,_ 
КІІ/і КомІrет "УкраіІІСЬКОІ'<J ІІІЩіоК&1ІЬК01'() ДОІtу~, разом З Цснтрапо.

ІІОЮ YnpaiiOIO 0Yf\ Dl'.l,~ ВІЩіЮ ДОПОМОПІ СКНТ8JІЬЦІІМ у Європі, жертву~ 
ка 'f>ДУК. ІІа Одш)цсІm'>"'оіо Фокд і f\ЧХ. На саіrовніі конГреС украІн
сьиоrо жІиоцтаа в Фі.п!ІД('.nьфіІ анснпас дмегатку - О.nьгу Захц,ь. 

В J9t9 році ПJ>аЦІІ ІС/W'ТЬСХ nJ,ц nроаодом тоі с.._..оІ УЩ>а1І.И. ВJ,ц 
цьооn r<»<Y датусn.с:х у~а.еть І ІІрІІнuежкі.".., нашоrо ВІлці.пу до "Мі
сцеІЮІ Жі11о•оІ Рали", до хкоІ псршнwІІ ві..Іtпоручииц~мн буди Map!Jo 
ДуІюць І Анна ВоІtrович. така участь унраІнськкх жінnк ""ТН'" аІІгпііі
сьюu: к!Jt завжд11 nрІІІІВnш, аона ВІІІЮдито. на :ювнішІІіА світ ім'а унра

Інєь~оJ жіІІКІІ А Орга11ізаціі і да.~ добрі ІнформативІІо-пропагакднані 

J<ожоІІаості.ВідJUпІtаu..с.nІІкушануаіта.тІІ на саоіх nіарічнюtє><ОІІІІ· 
""" ІІіJtО)Іу гроІ<адсt.ну д!Jочку O.nt11y f\ІІСІ.nеаську, яна, прІІіхавшн дn 
](аІІ.д>І, ПОіІІфорМОQНа 11ро nотрс611 ДОІІОІООІ'>І СJІІ..,.,._,ЬСЬНІІ>І СІІроtа.к, 
СІІ()(:ІОnОХІЮІОаНес.ІІІбаІ'ІІТU])ідкОІ'О1'еМаІІІриr-&,І\:щ&НСА&ВІІі'І&СИ 
ка р],цнІt>І ЗСОUІJІХ. ПриізJІоІІ, ві'І&>ІІІ А орrаиізаціаюЬ:д.зsх Опсни Ки
сі.пскськоІ А 0.nNІІІ Лотоцw<оІ з ЗЛА з.а.Ама.вса "f\nмi<reТ УкраІиnк К.
,..ДlІ", аа ньомутеж викоuуоапн <ІЮ!оІІоа'хзкн і nрацюумаН)ІІ.тоІІ&ІІі 
ІІ])СІСТІ.ВІІи.цІ0УК 

СJ-.ід ~гадаТИ, ЩО IJiAдi.n і ЦЬОІ'О року маurту..а& ВС~ір ПІІС&ІІІІJІ ПК· 
""'"""І :юр,..нІ3у.N.в нсчірІ<у д.зsи уча<:ІІннJв В""'"'" ОсвітнІ.: Курсін. 
При СІІJІТ>Іу..аккІ СКОСІ ІІ&ТJІОІІІ<Н, ВjмІп 3/ІDЖІІВ I!()IUIIH І ІІОШ&Ку дру· 
rіАВІ'lІІІніАrероІніспо..аАчuну - О.nеніТ..дІзі.Зrоrочасуиnжиоrо 
року ny•11n. Вімі.n !хні імена, аша11nвуючи П&>І'ІІТЬ ""Р<>ІІІь ншщерта
J<u, щn авпхкm.сх кожноrо року одною з наіібі.пьшм_~ імпрез ВІддІлу. 

Цьоrо теж року ВІАІІіn дІждаІІСІІ ВІ'.nикоrо свnочиоrо дка, """'" 
ПQС.ІL~чуваиовуrо.~~ьнн/Іи.._..Іно.в''УКраІ""ЬІІОМУНUІІDІІ&1ІЬИОМУдОІt]", 
З цісJ НаІ'ОДИ 8JІ&ШТО&ОНО бсІІК<'Т, ВІІКЛЮЧІІО СКЛІUІІ! QYK. 

В ц..,му році ,nе;rегатин Ш;щіпу OYf\ у Торонто бра.пн уv.сть 
у f\oнrpeci Бра"'""' Украіисьних КаТ<ІІІнкіа у Tnj>'>HТO, у ві.цкрІПТІ 
УкраІисьноІ ПраІЮС.ІІааноТ f\аrеJІрІІ, у вІІставі "Софіх Гапсчко". 

CeІІpcтDj)CfiiOD 1950]ЮІІі "<рс(іІІраІ01'ЬЯ!ЮСlІаІІ& Ребрик І М.Фур
'ПІК. ІІІІСу веде СофЇ>І Про<\1&. Уваrа жіІІОК у ЦЬОІtу роцІ :юоередж:у."...,ІІ 
ка nоиаі журІІІUІУ "ЖіІІочи/1 Сві?", орr-аІ<у ОУІ\, ЧJІСнКІ! ВІлцІ.nу в То
ромrоnр.,віталнІІnrозвепнкою;)&JІісnо. 

ОдІІОІОЗНаіібі.пмn:ІАІtіnmхnnдіА у1950 роцід.nJІасьоrочпснсnа 
УНО І Братніх Орrанізацііі бупо пос:u~снІІJІ "Украінськоrо ІІаціnн._"ь
""rо Дому", щn проііш>шдужс аро~исrо А 8eJIH~вan. 
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3 ІнщіІІТИВН Відділу 0УК ..,.._Ш1'QІІаиО п(п ЩЮВОАО>< М. Горбо.JІh 

~::-~:;:..:::;:цьму DІІСТ&ВМу. Ві,ц~у1ІИС8 ДВІІ бенІІ(!t"'І 3 ІV!ИКІІІІ 'ІІІ· 

llпивлRстЬСJІ потреба орnанізуааТІІ 1108.1 фор><н r!])Іщ,і АІІІІ !t поши
реш<иівтlАці.rrітворІm.сину"ьтурно-освітн•реф<!рентура.,щоn...,.... 
в""uсобІзазаnдащtи частіше ІІJІашrонуватІІ ""~орlздоповід.я><ІІА nc
per:.вJtu>< ІІре<:ІІ, орnанізу .. ти Доріст МУН 1 ...,ж 113ІІl!Іои за орrаніза

цію:.,ОІТичоrосадка вфор><і нt:tІJІьиоісвітJІиці. Шєю ІІЗЖJІІІІІОЮ nіпни

кою 3&>1><-.... ис. Лес" Коаа.nw:ька І НатаJ>К:ІІ За><идаnьеька 
ПоЖМІІJІ>О<;ЬТО:JІ ІІраЦІІ освітні~ аечорlа. віn~уто - ><РІМ 3"1ЧВіІНЮ< 

ЩОJ•ічнн>:с88Т1Су"..нь - вечірзреферато>< проОJІсиу Пчіпку.запро
шеиОІІ·J>І.АИІІРіJІКозака3доповіДІІІОпроДНТІІ"иА П/І.ра.>tІч. ПроІІІ.циІІіІ 
ВКТІ<ВЧ.~СШ)ТІJІІ В\міпуQУ!( ПJ)ОІІО;ІІІТЬЧ&СТОІ\ІІОКуСіJ ~ 11Іm11111JIII 

ПJ)ОЬИХОааниRІІОJІ(ІJІІ·:tітІІОрІІ.ЦСnІІтаІІІІJІGСПіJІLІІОЮ1")'J!(Іrт:!ЮВС1оо-

Зм,..у,".Іоодо""""""""-',.., л.к"..о"..,..r."...,.. уnро••f. r. Мо
•т,.-.м І«•ІНІ••Р""" ...,.,.іІІі<••о'І "'"••І. М . Дродо І<••ІНІ•Орu т•.,.Ь.С••о'І 
••••1. А. ІІооо".•т• ІМUТ........., re••••), С. ПроцІІо (t'8••ooj, О. Защо "'"""· 
... к ... р.ІІом.J,М.О...""""і"'...,."""""..,""""f• А. То~,.,..Іс.оІ'Іі-•1· 
11. Зо"'" І•т,..т~ос:о. р.оф.f, lL r . rom<мco ... Дpyndl ,.., А. Крмсо.dа (np-q
cooa• •"" •• KY!q. А. Ho .. J>*o..., А. А.оамо•*"< С. Іоро-hдо J•oAnopnJ>ІІo), 
11. Щур, М. ІІром .... Р. HoCY<>poocoaaJ•o""nopтopaaj. С. х..,...,"., М. Парnоао 
(o\DIJoт>oa•ao .._ОР•><), П. Моро>. С. Роhдо, А. Іа рА>ом Jо.._.;..,.н .... >OOI'JI>r), 
М. Co...U., М. lo .. J>. ТротіІІ ,.._., Н. Ім,..м•оос•""· А .... ,.,._ А. rah, П. MI
I'J< (Piuoшalm..d ІІо..І.,.тf, А. /Іоо"""""' 1t r o•p•-o. о. Пу-. с. r.,..,. 
h..._ Т. Доо.....,а...., 11. ч • ._._ Л. М.-111 {rWooшo!.oo.мd Ko..Oнtf, М. д•РТ"· 
Чоnо р ....... ,.. , А. r,.,.... • ._ Т. rомамишм01, П. Зорк.._ А. MкxLOOot>u, О. Зо-

ха~ А. rp • .......,.._ І. м ... ормоо о, м. /Іооц,.... n. r •• ".,., т. "'""'",..., в. 
П&!I&Jdnтo..IТnd pu • t. СІ ... ...,~ А. Moto, 10-lllit"r< J.._o-), Р. Ка-
К. Д-...роо, О. о ....... jnродспамоща " " wІсцоооІ" ж.;"..,., r...,;, r. дJТU, 
А.J"умохооо,LШtофІрхо{•мхuІІохтр.ІІом.~ІаrаJо ..... оо хо ... моJІОммці. 
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го y~rp>oiH""'"- а Каиа,ці, Ві.цці;І ОУН у Торонто ІІрис...".а tому нсмапо 
часу. Повс,і!Сно широку ПІЮпвn.нду серед баn.ніа, ЩО(\ запксуили 
СІІОіхд!те/ідо"І'ІдноfШкОJrІІ", ІІОСИЛаJІКіхнвВншІ ОсвІтні Курс11 
А 3оІ<СхочуваливстуnаТІtдоДороотуМУН. 

8 J95(1 роцІ ВІJ\.:І.іл 0УК у Торонrо виСКJІВС СВОІО деnеrатку, Ольгу 
ЗваЦІ> tta Кокrре<: КУК до Вікніn.еrу, ~уміючи A>OUIKвicn. цього 
з"Ьду І Іого рішень. Кожний J>U, копи а Topo11ro відбуваІОТЬСJІ Вищі 
Освітні Курси, Від,ціл дає кп>еанn.м n.рні 11ркііив1ТR, ви доказ nри· 
знаІІ~ІІ цій моло::U, шо ан анпусинuин нурсів колись у маІбутньому 
СТІІНС 8 Про80ді І')ЮІОадСЬИКМ ІІСН"ІТІІ>І. Ві;шіл ВИСКМ.С СВОіх )ІеЛеr'а1'0К 

на nри.>т.кна Преосмщскного Н11р І зидора, що всрта""и 3 n<>JІоро>кІ 
доС>о11'1'013сw.лІ.ДепсгованозпривІrом Ольгу 3аJщь, МарІюГуІІьтай 
ІАи:~у МюtаАпо.сьиу. 

п..,.•.....,"мм були еходики в честь Q.nенк Пчілки. Ян щороку. ІІJІ&· 
11t1'QMHO ІІО!ЧОрІ-схQJІ.ИНИ ДЛJІ вшану."икв nам'nи Л~І УираІниn А Віри 
Бабенко, Curo в честь Опьrи І>асараб. Зорn.кі:юмио C...ro Ма~рІ 
А баrато розвагових імпрез. Слід nідиреспкти теж учасn. ШМілу в ''Мі· 
сцеDіА )Юночі/1 Раді"." працхх виоІ nості/Іно бр&JІн учасn. делегат· 

киОУК. 

На своІх засідакнвх Уnрава ~•!:1'0 з,..ртас y."ry 'UІЄВк.а>< ва nо
требупІ~нму.мтнмровемнсrецтво - баПІrо"UІсиокнапсж..",до 
спІпьного хору Братніх Opraнi3aQiA. Впасним кошrом Відділ закупна 
; уеt'ВТНуІІ8а кухню, ••ща• бan.ro rpoweA на ""аurтумннх сцен11,..,. 
ВТ))М ... ІОІ І cnoproJOOI 3&ІІЬ І цілоf I\OMI8ttн УНО і &ратнІх ОрrаІІімt\іІІ. 

Не 3&бумс ВІдділ І иадапІ npo доnомогу "КаІІ-.ціАському Черво
номуХрсстові",вкумоrа.JІірцовідrуиусn.са наnотр..'(іи8Сіх,хrозвср
Т'ВЄТhСІІ дОІІЬОГОЗ.О. nоміччю. "Нови/І Uinвx", "ЖіночІІі\ Світ", "Одно
цсн•оаи/1 Фонд" І місце,.. Філія УНО дістаюn. Щц ІІЬОГО значну фІван
сов}· nілтркмну. Чпснство далі ~ростас. anc знову ж з жапем треба аід
міт:нrи замапуучасn.у праці новопр~tбупоrо жіноцnоа. 

ЖІf1ТІІ BiJQ;iny /Іде ВідJфІП'ИМ ШЛІІХОМ, баІ'ВТО 8 НЬОМу nраці, ~у· 
сІUІь, ,.,,с А бararo ІІЄпІІкнх дОСІІrнсиь. 'Ілеик" <іJІи" '"nравдми с
перебУJОІ.ІІНІІ nоза межамн далеко! Ба".нІttщинк, ч~но:> І по:> своІ'м СКJІUІ 
хкнзАнраЩ(! виконуюn.сJООІорnнімцІАкІ СІбов',.зки. 

Уnраву Відділу ОУК у Торонто на 11151 рік очопююn.: Опьrа За
хць,вхrолом,ЯfКІСJІа118~рнк. ак сснрстарка,\В.Мочеркюtе.•к 

СваJ,(іНІІЧКL 
Вцьому роцІ, крім традиціАних Імnрез, упаджене юІJІлеАнс np11A· 

нІІТТІІ д.nх rек. Сіксвиqа, a:.no учаС'І'ь у СВІІТкуе~>ки.". "Комітету Укре.
Тноh Канади'' сторіччв з дих народин На,..."Іі Кобркнс~коі, а uрнАкn
ті дпх Олени КнсілеасJ.J<оІ, в З(іірці ка "КанадіІсJ.J<нА ЧерІЮНнА Хрест''. 
ДапІоJUенадіІІJІькісn.Ві.цці;Іу в цьому році СІUІад&J\ИСJІ лекців nисанка 
nнсанои, участь у вро~нстому аіднрнтrі "УнраІкського ІІацІоІІ."ьного 
Дому'',увєпнчааtrхсuткуванн ... 60-пітrхпосепенквукраІнцівуКа
наді.деньобжпнон,навкнА nроrрамумОІІСІtпа Віра Марко. 

В \952 JIO•ti rоловепю Віціпу nереб11рас СофІх Проців, секрста

ркк: дапІ ЯроелаІІа РсбрІІн, касу мnс А. МІІхаііповська. ВІміп rостхть 
у сеОе JtьOro року :ІСJІСТІ,.. ПУН, Інж. Посипа Бо/Ідуиюцо, що об'!жджав 
Північку Америку, Бararo nраці JІКІІав Blмln у.,..,, ЩО(\ nідтримаm 

'" 



r•mA ЧЛtНОК ІІДДІЛ, ОУК У ТОЮІПІ І IOIIЛtJIHONY row. 

І. P"JI • .olu • • ІtJНN• А.Іо,....оо. І. Мори, L с.. .... ...в.. t . Шoucnoм..,.u. 
о. s..a..~ Е. Ш•••Ірм-. А. Торо6у~~~о с. .. ,.... .. , І·d """'' п. по .... ~у-. м. 
Rptмoo, С. Хажr-. А. ~~~~ К. Kocoo,.._u, П. :S.potu, N. до .... UІ, n. 
ч .... _ А. n_,._ л.. A"APJ....., n. м.,..,, J.lfl .,.., о. к, .... ...,... 11. I"J-
.... ,. .. А. Jpo.., r. к._ А.. м .. -. r .... __ ,... о. 1\.о.ор, о. с.о, t •d 
JНJІ• л. riYJ'Ua. к. щ". т. , .............. к. д-,.•· о. о ...... ~ 11. ........ 

n. rмо•ооо, п.с ... ,.ро .. 

С8010КОН~&нтку"ЖJночоrоСJОі"rу'", Г.ниуМuуренко, nOIOOt'hl !А 
:М.АІІІП"ІІ ПОЧССІЮІОlсце ІІТО>І)'КО!m!СТЇ.. Дуже 8JХІЧКСТО l«!peAni.JюtU· 
тоОпьrкваt&раtІJ&І..,.тоооnроrрuоmо.ІІІІ8КУСІСJІ._"uс• нerinW<нco
n..o•l А "оро.І! .,.<:Туnи ІКіІІО'ІОІ"О :wpy ni.:l. >ІКсn>ЦЬКК>І кepr-aиtt.U< 
nроф. Лсu Турке••••· ._"е А інс~нDІ.ціJІ '"І'ріw ... ці"' Лесі YкpWual. 

З.сn.ранн•микупьтурно-осІІі"ПО..Оірtфереn><>І:JОрrІІІtЬоакокі>Іь
каІІ,ІІ.І.JІцдопоІІі,QеJ: nроЛесю Украіику. 8!1Ірі Jчнn.ни.аи \І"ТІОріа. 
nроОJ>ІоJ")•КобоІJІ.,кtwсу.nрофіп..->оІІСІ"ЄЦТ80,&""""РІдкаІІОJа 

"" чино~кк кацІоиuькоrо """оuкн•··. "ЖіІІІІ& • Т80р&ж Т.раа UJea. 
qeнкa".BЦ.W>кy/dn080кypoцJ,!UI>kenponaro...,.oc:epe;t...eooCТІІІ. Ато

ронтонс......rуираіка.коІгрок&,1СЬКО<:ТН"ІV.иуШко.оу'"LВкщІ0с8Іnd 
Курск,поскпькокоп...,ортс>Jако•урК&JІ '"Жіио•иJСІІіт"'. 

На I9ro рІк I'Oll08010 ВWілу ,.._"-~• нцаиі Со4Ц Проціа. .ка 
~кретt.рку36t"&JІькІ36оркобираІОТЬГ..ІІкуМu~ко,анаскарбкJrоІ

ку-М.&о.1uІарчух. 

до акаrань :u. nершенсnо • 8е'І.ІІКОІІУ 1<0~ "Но801"0 UІJtп:y" 
tta.: ІІіJІ,ок& 8Же на10 nрац..о•кта t Wtиa 'UІеКК& ВІ,цІпу Aнatta.:l.. ,.._.,_ 

Вlд=d.n:юрrа .. ьу .. адаа-ечорі,J•ккхдоІ<ідпрцІІа'Іено каиd>rочу 
АІЩІСміІО • Анкестер, що \1" npo-..:~,n~o Се<:Трм Спун<ебІІ.Іщі. В щ.оку роцІ 
ом•ІU"ЮJакоІмnо:u.нтмесuто •40.-у рі'Ікнц.:~см•ртн ЛесІ Укра!ККІІ. 

З65 



il1954 JЮці rono80ю Відді.JІу ств~ Опь.-.. 3&Jщь, С<!Крстарюють Осн
"" ~Іансш•ів l ОлеІІа ~Ікцик, скарбкичкою обрако Марію Бо)І.Нарчух. 
Дві ідейні і щкро д;жк Ор.-..кі:sаціІ віддакі ЧJІЄкки - ЄвдокіJІ Штафірна 
ііАкквМота-стакm.:sаетуnниD.JІмиrоповмаВідді.JІі. 

3орrаиізованос8JІТОачооть0пьn<Ввсараб.кв,.ко>ІувкетуІІuжІ
иочІІіі хор Віддlпу nід орудою r'а.JІини ГопинськоІ. Влаштовано чdниА 
вечір~ доnовіддю ре.:~. Б. Гоwо..ськОJ"О) про nости у Окса><у Лктурвкську. 
ДругуlптересІІуJІОnовідьnрополтааськуукраІнськуІІ&роІІJ<уиошувк· 
ГОJІОСІU"Іамrр.О. П"нсецька. Відді.JІ прі!іікнв участь vcaJIТ1Cyuнкl71J.. 
nіткО.ОJ"О)ЮВlпсю rро>ІадськоІ праці секьііорІ<к Олени КІІсlпсвеькоІІ а 
~"tмі Лinr УІ<раІнськоrо КаТWІіІІ\ЬкОJ"О) Жікоц~ва. Ганка Мазуренко. ак 
чnенкаУпрао"•·місІ(С80!ЖіІІОЧО!Радк"ІІрац.юста"фе~раціііиоюое
кретаркою. орrакlзує участь '<JІЄКОК Відді.JІу ОУК у збірка.:. І в "Дні 
МореькоІЛіпr"" 

В І:оиrесті '"Жікочоrо Світу" ~ рамєни Відді.JІу вистуnала а цьому 

І><Пі А!!І•стасіJІ Мищііі. На конференцію Hayi\080J"') Товsрн~ і>І. Та
раса іlІсвчекка дencryc Відді.JІ Ольгу ЗаJІць, в"" ЮвіnсіhІу Конфе
рс><цію до ВінІІіІІС<'у - Софію Проців l Onьry З&Jіць. В протеетацІііні.А 
украікській вкціІ, :sавершскюІ>І ккоІ буnа >ІакІфссrацLа ТQСJІчlа )'І<])а· 
І•щіа у зв"кзку 3 300-nіттJІ" ПереJІс.nавськоrо Доrо80ру, ВіддІл ОУК 
бра~ ВКТіІВНУ участь 3 усі>І С80ім '<JІЄНСТІІО>І 

Вцьому році 11111ІШ1"0В&НО r-арне ІІj>КЙКJІТТJІ ДІІJІ Кра/Іовоі Екзеку· 
Т1ІВК УНО. ШО ІІСJІСКСЄ1111 J1Kp&3 ~ОДі саііі ОСідок 3 ВІІІ:tіІІСrу ДО ТОро><· 
то. ПрнііНJІТТJІ ІІрКГО'І'ОВИJІИ: св .... ніJІ СкnьвашіІ't. С...пан!JІ Xucyna, 
РО3f:ІіJІ ІІесторовська. Акастасія КриІЮJІьч·к. АкастасіJІ Мкщііі, Со
фіRЯР<'>ІКо.АнаС'І"ІІС!JІТєребуш 

!JІU.О>Іу році відбутод;жJІтоіціnіОКр<!>Іі ~J\СНСЬІІіСХОДІІИИ, ~Сое
ІІІUІіJІ сав~ук &ІІГОJІОСІUІа СJІО80 ма вшакумккJІ пам'RТіІ nо>Іершкх 

ЧJІС!<ОК. СРМТКУІОЧІІ I08lnCI't 0р<аІІізащ1 ~rадуЄМО і >ІІІ 3 ІІОW&КОІО КВ 
""""У»ісці lwe><a ІІОкІіінІІJ< 'U!Єнок, щоІ>І не судк.u. 1\()J[JІ ~усrріткюві
nсііне смто дзаДІVtТьn".tm~річкоі !!рацІ с-І Орrаніз.аціІ; а cuoe: М. 
Л80рІ!ОСЬку (no>Іepna в 1939 році), Ірину С.вкч (no>І~pna а 1951 році) 
ІМ.Зопотуху(nо>Іерnав1953році) 

ІlІ·ІЩJО Bl.мlny Lmocтpyюn. дошІСІІ а '"ЖіІІочо>Іу Сві~і", JІКІІJ< 
у ll);)ol рсщі ІІО>Іlщсио 10. дОІІІІСуваnа пресова рефсрса1:ка Шра Мврко 
:~~~·:;_віддіnІІо>Іаrао~жучаІІно>ІуnриіінJІтті """ пnощікраііоаоt 

БІ95:'іроціобраноковуУІІраау.всІU"ІадRКОіввіАшnк:rоnова
Софія Проців. ЩО П ціЄЮ ІІОчССТЮ каділиІІ ВІЛціп С:..t>>ІиА ра3 у nри
~нашоі і! праці А :sacnyr ДІІJІ ОрrаІІlзаціJ. перша з.аетупниЦІІІ rоповн -
А. !(о ... nьчук, друrа 31\С'І')'ПКІІЩІ ГОJІОВІІ - М. 0кІІС1о~О, ССК))Є'ТВрКк -
Марія Дунець l Г.ииа Мазуренко, скар(\нкчка - Акастасія Т~ребуш, 
кynLTY~><o--ocвim.JІ рефср<!ктка- Яросnава Зорич. чІІекка Ynpuи
А. ІСриІЮJІьчук, ГОСПОАКиі- Осипа Максн>ІіІІ l Ю. Мі<'ус, деJІсrаткн до 
'"МіСІІСt:Оі Жіночоі Ради" - Г.ика Мазур<!кко іі О. Оnьхова, оnіr<уИЮІ 
хвоРих - М. Пар-tика. М. Борисюк. А. Бардцк. А. Левицька, РJдко
ш~<іJ:ьниІ't Ко>Іі'rет - А. Мнщі/1, Л. Чваnюи. Т. MJ<'yc, иольnО)І'ТерКМ 
"ЖіІІочоrо Світу'"- С. Воробець і І'о3ал:Ія Несторо-с"ка, доІІнсу-. .. ка 

"' 



АО прtек - ол.,.. З...цо., де.nе,.,.n<и до КУК - Оемпа М&кеимів l А. 
кр .. ськІа. КоІrтро.пька Комl<:іІІ - Опьn 3аІІЦО., Сk'ІПІ Максшоіа j є 
ШтафІр~а. 

Л~ Blд:tlny • ю8ІпсІІному році йде UІЛІІЦМІІ non~~.:tиlx рокіа. 
.."., ба,...то ~)'<'ІСЛJІІІ и.nадеn.е~~ ка І)О:ІВІП'ОК куn•Т)'JІко-ос:вітяюі А ско
нохі~ноJ праці ФіІІіі УНО, ка о6п&:І,..ІІНІІ "Украfксьн'П"О НаціоІІ8JІько
rо Д"му", а потім на ni.:trvrм;· ЮеІпсііиоІ Кро.ІовоІ' Конференціі ОУК. 

На ltторію Відціпу ОУК у Торо'"" апро;!ІОІІЖ ~років /loro іси~
ИІІСкnадастьсІІ'f<'ІІСНСМІJІОисзrвдаІІю<тутnо;Uіі,щоІхчссн<»опро.цеоо 

С801хтр)'/ІІІЩRХ І>)'Кі .... рІІЧНМНС80\>щсерцам><~рІUІІІСИJІОМІІі'ІЛСК· 
кк ОУК. що !1m жanla І нарікаю •. ікио.nи 3 ІІеnІІною ><a~pyrooo eun сум
піюооІЖиОІІ)'ІІІLпІІ о.оІ:.ав;І&><иа і 1111 ><епсгка. пра<(ІІ311 ti роощ прнн~ 
спа•38r-а.льнусумудосагнснь8іддіпуеІІі/І поваІІСнкііудіп.Однз.иrоІtі 
ехопнт" ІІСІ фе.итІІ, ІІОДрібно іпюструоати /1 а напізу.,.тн всю працю 
члс;;ооt.Іх труд :t.з.вждк цІоrенн/1 буде веуопU.ьності rи ІдеАнк/І І !Оід· 

118-ІІ«/1 ~и.nццп.-добр&JспавІІ рідиоrо 11ароду. Н.а ІІідставі протоКОJ<Ь· 
НІІХ ДЖСреJІ .:tІІІJ<ЬНОСТ\І Від:tілу -.ре6а б 118 ЦЬОМ)' МіОІІі :u-aдam ще ДС+ 
"""" •nwoи, що моІІСе не ~"'JІІІІІі в цьому псрегnці працІ Ш.м:і»у, a.ne 
апои:JІJІН а orcl ксмап~/1 еві/І ви.пц. С <«о: ~пакІ11 Xuyna- довго

піти..,опіиуии& Х80Р""· Ксена Д><>І,..,рко- rocnow"'" баз_аріа. Ан":' 
Гпущаи - rосподи""· Анна Гумеюmс - деnсrатІ<& до "М>ецеаоІ Жі· 
но•со!РІІ.,ЦІІ",Анает&сіаІ<оВІJІЬЧ)'ІІ-ІІріМ38СТ)'ПККці!'ОJІОВНб)'П8кіт.
КІ. р83Ів 'LІІсниою Упран11, Опь,... Куnьчкць>С& - 'ІJІСНИа Управи, Ірнка 
Ко:І'U<-'L!ІснкаПровірІІоJКомісіJ,Сr,Кахн"кєви•-кореспоІІJІСІІТІІ.І. 
ВідцІnу. Анна Кр".:ьиlu - до..-олітна дспс,.,.тка АО КУК Пааnіна :\!о
рпа - сnІвала в хорІ, А. МнхаАnовська - :t.з.СТ)'ІІн~ца ronoaк, Мар!а 

Дооu. МоторІ о АоrуотаорфІ !Німо•-моj. ,, Woog * со.о.оо aJa oo•-
Ц.Y. OJll. 
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Пар-mка - 1'\ОПОМОІ'ОІІІ\ рефе))"Н~К&, ТЄКЛJІ РоМ&КИШИІ/ - :І&<:'!'УПИКЦ>І 
І'ОJІОВІІ, Март11 Сем~іА - J'ОСПОІ'\ІІІІJІ, Can!lliJІ СільвашііІ - I'OJI08& заба· 
80Rnx Jwnpea, Ка-rернкаlЦур- довrопі~кJІ rocno;u<нJІ, ПараскевіJІ 
Creфyp&Jt- доnо>Іоrова референтка, СаІ'СІ'іJІ Шелесmиська - секре
тарка, СофіJІ Воробець - довІ'ОJІ!ткJІ имьпортерка "Жікочоrо С.!ту" 
J І'ОJШВ;) забавових комі...,.іа, Мар!,. Я))"><ІІО - rосподмна і>щрtз, Па• 
лінаЗарасІ<.І.-ЧІІ•чкашкіпьноrокоІ<і-rе-ту,Ната.ліІІЗаиИАаJІ>.е~ока
члtнu ПроаІрноІ КоІ<ісіІ, ПСУронелJІ Іваницька - ч.•єнка ПроІІІрноІ 
КоміеіІ. Анастас!,. Тсребущ - аrадана кіпьu рціа, ак скарбиІfчка, 
JІJІС була вона теж першою пе))"можнкцсю а коІІ'ТІ!Сrі 'Ho80ro І.І.Ілп:у". 

ДJ!аnереrл"JІуподаєооосписок 'tІІtІ'ок8іддіпуаюаІлсАномуроці: 
АдамоаІІч Акна, Бг.3ар Mapl>l, Бардик Анна, Ворис1011 Маріа, Враєр 

АИІІВ, Бурак І()ліа, 8ІІІUН>-08СЬІ<.І. і'аJІІІН&, ВороІ\<'ЦЬ Софіа, ГаарІUІЮК 
КсенJІ,ГардакТ~іпа,ГачЄвгсніJІ,ГевчукСrспанІJІ,ГнаnонПара· 
скеаіа, І'минськаІ'а!ІJоиа, ГмубсцьСrспаніи, ГрІІнншннАвка, Грии· 
цнш>fн О",ьn, !'рицина Софіа, ГультаА МаріІІ, Гумек10к Анна. ГуJое
нюк Катерина, rлущак Акиа, Дсwющька Анна, Деруи МарІи, д.•· 
rерко КсеиJІ, ДовжНІІська ТtІUІJІ, Дунець Марі11, Дутко P03&Jiill, З..К.· 
дал...:ька Ната.лІJІ, Зараска Паміна, Захарчук Параске:віа, 3аzарчук 
ІОо:-n•на, Заи11ь ОзІьrа, Зварич АиаСТІІСlJІ, Зорич Яро<:JІава, lDІ/Кцо.ка 
Петр<>кем, Івакців ПарасксвІи, К.Ввуи Оль"., Кал11н Poaani11, Кахни
кевич Сrепаиіа, Качмар Галика, Ковальчук АиастасІJІ, Ко-ерко Кое
н•, Козак ірина, Косnок Анна. КраАч11к OJiu-a, КрнІЮJІь•ук Акаета
сіJІ, Кульчицька ОJІь"., Kyr К.В-.ерииа, JІсвкцьJ<а АІІІІа, Левцун Ма· 
ріи, Ленин СаІ'Єніа, Лсщук Акна, М&:Іу))"кко Ганна, МаксНІ<іа Осипа, 
Ма~ко Віра, М11ровн~ Анна, Мн::•аіі.JІоаська Анна, Мнцнк ОJІена, М•· 
щНІ Атwт..:іи, Miryc ТеКJІ• . .\liryc ІОліJІ, Моро:~ Пu.rrtкa, Мота Анна, 
Мо~сркюк ВІра, Мрнгло.:t ТеодосІа, Н&:ІІІреІІJІ~ Анка, Не<:тороас•u Po-
3&111J1, О.зІhХова Акка, 0нJосько МарlІІ, Пuа;UАчук ВеронІка, Па(mІка 
!olapiJI, П~))"А>Іа Ольrа, Підза>Іецьна Ка-.ер10ка, Под.ільчук Па&JІіна, 
Пікщів Софіи, Пукеш Ольrа, Рабецо. Сабіна, Ребр11к Яро<:JІава, Рома
кІІwниКа'rерниа,РоwаккuІкн'Гекnи,Са>Іець1ІарІJІ,Се>о~іАМарrа,ОІ'н
чина Анна, Сн~н11к Станіслава, СіпьвашіА СпенlJІ, Сон Ольr-а, СУефу
})81< Параскеиt., Теребуw Анаетасі11, Тнмків Маріи, Тка• СофІJІ, Тра• 
Акасn:сі11, Угрин .\ІарІк, ФабІан СтеnакІJІ. Федерам Юліи, Фенюк Аика. 
Фуртак .\ІарІІІ, ХІІХула Стеnаиі•, ЧаАкі&еЬJ<8 JааинІ, ЧІІІJІоок ruкepl>o, 
Wеле<:'ІІІІІСЬКа Є:.rекt., Штафlрна СадокІа, lЦур Катерк.н•. Яремко 
Мар,., 

Вimrnc nраці ВіддіnуОУК у Торокто 3125 JІh' еттрааді іwuозаи· 
ТКІІt.С<пкксам.,.";АИИJ<іWПре3, &JІ&ШІ'ОваІ/Н%3&><Q;ІОІ<і3)")ІІJІJІКМІІ 
~пенок ВІ.цдіпу, баnто JІ.оnовідсА на історичні, культури! А ІІІІ%ОІQІJ 
Т'еМІІ, nризначении дnJt пІдкесенка купь~урноrо рl-еІІJІ .леиок Ві.цФ· 
лу,кращоrоІ:rосвІ,:І,О)VІсиниісnраwуваІІІІаІині>:за.І"'"'ресу.акьуна

nрммl 1\ОПОМОn< каці"К&JІЬИОІ<у W8Т'epn1108i. Укр.ік\, ВМІІ...-:ІНИЙ 
ВКJІ8JІ r-рошеА J праці ч.дснстеа. ВіддІлу ОУК n буnоау "'Yкpa!JICJ.кoro 
НІІЦ10111ІJІЬІІ0f'О Дому" - ....,рДШІ.ІО ВІІХО&НоІ po(km1, Ор,..оdзІщ!А:но! 
працІА=варис•коІкультурн-амнкаморалЬІІаАма-.ер"'-пькапід· 
rрИІ<каJІ.Р)'КОІІІІномуукраІнсько>Іусло•уІ•:~а'а:~куз..,...зІІ&'tКіпо
жерт11к ка переАІUІаТИ •а<:ОІПІсів l журнJІJІіа, закуn І<Нкжок, .....-азан-

"' 





НІІа:!МІІНН3іНШСН&ціОНІІJІЬНИІІОТО'ІеНІІ&ІІіП{ЮПаr')'""ІІІІІІ""Рf'ДІІЬОГ'О 
укрn!нс~ноrо імен11 А справи визІІWІьно! бороn.бн Украіни, • вкінці 
фl11аноова nоnомоr&ріІшому к;~асаі А жертавм друго! світовоІ •іАнн 
ааІІl'О"ідмаріа8.27З.36. 

НехаА же цк скро><иа npaщr ICf'Opi! Відд.оду ОУК у Тороито не м
ЗІІWІитьnІрнуrн а3абумі і;І.сАності Іможено><у'І'рудо.;тихжінок, що 
25ржІвпрацооваJІид.rнос800:1'0рrанl3а.ціІіsхнихдекотрlаже.;д;t .. 
шJщ в nічність. А Т1r>І, шо Ім дмя судrtла ра:юм з нами дожити це! .:ви .. 
пиииLпередаиІІ>ІІІ>ІожеиеодиІІщеІ'ОС'rриА3акрутжиттх, нехаJіста
не 11011а 3аохотою до ще бtпьшоІ вrrдерж:r:шаос:тн, посв~<11 А •ідданости 
тимІдеа.пu.,3аакІІ<>гнемікров'юnапасрідна3Ємnа.НехаАrордома· 
Aopun. несп.:rtам.лениА nрtшор0рrаІІі3ащ1,що Aoro мусІІмо 38Hecnr ко
nІІсь під рідне 11е6о Украіни~ 

:Jo ІS .оіт .. ,...осц ІІАА!tот ОУІІ: т Тор.ото 
(o\,o; l'p'f- ")J~oJІ kp.....,.,Sip.oт). 

ІмпреомІnІ..,.рм"""'u. 

Збір•• 

3біракмо"Ноан1Шхох" 

8м>OOJUoMM8 Фокд . 

Ріоміо...,ротк 

Hoдono .. otypl..,.oмy•J>"•i 
Пооі.....,ніо'аsніtіноuі"" 419<8 

Уораіиа.нимснИ'ТОХ>ЦОМ уЄорОnі 1,80»." 

Воо ... мІ.УореімоомоіДиоіоІі 
Чк<>nмси,,.урнооиіnресфоКJІ 

Ос:ородсмУнроіксоАОіІ'іуо .. урмtОс:оіТ>І 
ВмщІОс:оіnоІІ'іурси 

Фі~іі УНО ка будооу дому n,Іt9.11 

"Нооо .. у Wooaooi" t,os9.70 

Uои•рц••іІУnрооІОУІ'і 

!и...,таріу<><отауооиноаухм! 

І'іоштк iwnpu і .,.,.;ИІстроці~кі ондо••к 

Ріоміок...,..., , . .., .. 
Готіо.оодк!3І.ІІLІ'ІS$ 

Алє А ІUІ Цhфра непоана, бо чеJ)ез косові киш~ Відділу ОУК у То
роитоІІеnерехо;:J.ІtJІІ!nриходовісу~<нзкоtn"еСТу"НоІЮІ'О Шп""у''із 

баrато.ох імп~. маиrrовуцкщ< Blд.r\l:lroм ОУК дп11 Фt..n УНО. Konor б 
додати ці суми, заn.пька ЦІІфра nриходів ВІмілу ОУК у Торок:rо ne. 
реступІІ.uб100,000доnІІрІ•. 

'" 



ВіААіл D~K ~ Західньом~ Торонто 
Початки Вtмілу ОУК у Зцідщ.ому То

рОtrтое>~гаІОТh 1933року. ШС·ІІ[ІаІІД& nжемІІ
иішежІииІІ гуртуВаJІІІСІІ 11]111 ІІІших ТО""рІІ· 

"'"""'·щодІІІпив3ахіІІИЬО><уТорОІП'О,>ІК"То
варксrао Ім. Л~і УІІ]tа!кки"' ІІJІІ! Т-ві Просві

та. &пеЩОРАЗ біпьиrо ~~&аапасІІ вІдчуtоатк nо

треба 3ібра.тІІ /ОСІ укра!иські жІнки в одкіІІ 
спільІІіІіоргаиі».ці!.ДttвІІжоrrтнІІІОО&року 

СКJ[ІІІІВИО]Ифо]ІМ&ЦіІ\кІ:Іборк /VIII: ЖіІІОКудо
мівці ФіJІІі УНО nри вул. F..лаІи ч. ІМ А І там 
оргаиі».ториа ОУК СІоеnаиІв Савчук авrоJІо
СRJІ&реqн,роtтиаТО!му""3а8..UІІІІІІУкраІнсь><о

rnжіноцтм на еміrраціі nlAТO!trepiШtttO nopy", аі.1.чІІТLІІВІ:1"Втут ОУК 
і .una .:.о иьоrо nояснекИJІ. Во:t~~оча~ nІд.uпа думку при .. ннм оиrенках 
""Гоа&ТІІОС"nІа Ім. Лесі Украіиин'" rромuио 8СТУ"'"" І •nси км ОУК. бо ж 
Іх nаТрОика. Лее11 УираІниа, ІІроnовlА,)·ала ті самІ ІдеІ. що Іх nbl!dn!e 
:sдiiiCRt08Вnal». них ишn• віддалвОn..nt &І.са.раб. 'Іпсннн тоrотова
ркстма.неnочуааоочисdІевnравІрІшаnоІІідрuуцеІІІtТВик•.обІцІtnк 
аи.,.Jі:О<Ороnuоvу.,.сіскпикатІІсаоl3(ІорІІІтампоета•ІІТНІІІОСnраву 
наJІІ"ннИАІІО)ІІІДОК. 

Часу не гавио Іажеnожлень ni3ttiuro, дкя 18 жо...,.., в цlАсаміА 
заn• аі;~!Іупuс11 осковІІі 3аrаnькі Збори ВіІІдіпу ОУК у 3uІдньому То
ронто. 3бораМІІІІJІ080ДІІЛВ Прс:mІІІІІ всила,ці: 1"0.110"*-С...ІІанІІІ Са ... 
чук. ttкpenopнa - Тек.n11 Гм01"&. В ІwснІ ··томрнсr&& lw. Лесі Укра
Інин" Опьrа. КрсІІІ'ІІ.ЬІ<:> »-•внпа, що !хнІ :>бор11 рішUJІи ».трнwаnо То
аристводокіІІІUІІ936]tОКУ,ІІіСJІІІЧОІ'О/ОС]'ІJІСНИиІІоrоктуnuоть 
доОУК. 

ОсьтаJ<і'ІJІСІІИиВідразувІІІІСаJІиСІІ АОВідДілуОУК на/Іоrоосно.,_ 
них3аrапьн...:3борах 

Тооото Т•мо, Дуб..он"""' Анна, Іlонд.кrо Вое>шоно. 11-аІо ПоІ>К•••іо, 
НоціоооАнwо,РомонноСоdоі•,Со•ч•Ст-..оніо, Шоо>Оо МорІо 

06р.коцІрwу Ynpt.Іy ВЦ.оіоу ІСІІІДІ 

t"OІON - Стоnоміо Сооч• ~•роторна - Touo ro..,.o 
""'уцнкцо І"QІООн - А~но НоцІІоІ саорбнн~ .. - Анно ДубІІк".оо. 

Ц~t'і .епнкнІІдень З&JІІ!ІІІІІто.ея нсЗ&буrнім у ttaм'rn ВідДілу. 

'lneHHII 8311д1ІСІ Ііе311ро110.110'1110 ». орrаИі:J.ОдІІ\ІІу npaцtO. ЩО В ІІо
~&"ПUІХ натраІUІ•nа на тру11.нощі через б!'"'к uacнoro. ttpttмlщtнк•. 
ВС<! ж таки ще тоrо самоrо року маwтоаано чаt'інн/1 tоечІр, ІІСfJСІК'деко 
ОСІІ!ніІІбазарзннставиооонаро:о.и..оrоwІІСr•щ ... ІщоІІ .. ТІІЖнІаnри· 
ааТ>ІІІХ.ІІОWlОХ'ІJІСНОКОСВІтиіtоечіркІІ:ЮСП\лhІtІІWЧНf&ІІІІІМ.3ІІС]ІІІІ01"0 
ІІідпрКЄ>ІСТ88. рОЦілеНО Ч~СТН/ІІІОХіД ПО ПOJIO,.ttH] Н.!.ІІОJІітІlчИІ~ а'•3· 

~~~;,::..:::т::ек:: ~.= .. ·~и"А в:n:мІо~т~зО:.';;,:Z :;~~";:~;:зв:: 
1101'0 nідnрІІо:>ІСТЧ аі,цКJІІОДВТИ ІІВ Запі.:tнІІІ Фощt УЗХ 
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ІІАЦІП ОУК У 3ЛХІДНЬОМУ ТОРОІfТО, 1'11 РІК 

Змuу,."Іаа лоnраоо. ПоршмІІі рол • Л. Ду6ооо..,оа, О, Краооц•оа, Со.С.о"fа, 

1't w .... &о рм><ц• ... , П. • --•• · Др""'*,.,., к. Моро>, с. ro•••· м. 'Іаа. .. , т. 
Поиоа, М. Шотораа, С. Ромомм о. JpoтU. ,.,. , С. Іор ..... • , Є. Іуцк, М. kca, 

Є. д••••о, Л. НоцІо .. , M. lypooocou. 

nередnяачено "'!ночі час<шисн - "Жіночу Долю'', "Жіночу Во

лю", "Нову Хату", "САоіт 1І оло~" І аже до кіиttІІ рому число членом 
Відцілупіднеслоса.з8до27. 

На.І938 рікобраноУправуs..,.кн:r. 'tnеиок: 

Т<>оом-С .. nакіоСuч• соо/)б>он•••-Кот-r. Шоо6оІ>"кцно 
>..,.уnккцо соооом- Тоооо Го-• 1\оиоро•••• Ко,.ІсІо, Софlо fомта, 
С<Щ>*'rороо - ОооІ'О ІІr-нцо•о Маріо Моро>, Софіо Роwоммо. 

В тu"у році- дка 8 квітна - ві.цві.uла Відціл орІ'8.Кі3а'r'Орка О УК. 
Рожв КоІІІ.J'Іьська, S/ІОПовідцк>каорrа.ні3ацІ/Ікіn.кк. Пім• Плопові,ці 
юrосакоrове~ор.. ІtТТнсалоеа д<>Відцілу яkік нових 'tnенок. 

Гооnо.аІІТ<!ж а допоІІіІІJU<) 18лнсrоnада підполковник МоІ"'іі Ае 
Мо:~ан . 

Крік звичаАноІор1'8.кІз.о.цІАноІІІіаJІьности, ВіJ\дІл..Щ:.нв~я.сІІ3бІр
..._,.., ка ВкзволькніІ Фо11,11;п уч.о.сnо в коІІТ'еС1'і ка ><орксn. "H"_,ro 
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Шчnху". Чn~ика Відд.L~у СофіJІ Ром.о.иик з.аймJІJІ.о. • тоwу ко~ wісце 
nсршоJкк,.жкк. 

Лікар др Ммхаііло БУР"" nроNдиа 11.11" ~пенок ВідІІіпу і nрихк.11"_ 
киn• ОУК курс nepnюl помочі. • підпопковннк Море!І де MOJNiн вкrо
посивннзкуnекціііІдоповІмй 

Від самого початку ВімІп опІкуоаве" кворим11. ~ід.;дуоаа І:< у 
цт..,-аJr,.х . .о.ажеобов"ІІЗКОІЮ8і,дВ~аІхучасіРі~~""нн:<чмВепи
кодІІіхСuтІприносІІnІмпрк"Іііін.о.гоІ\Ісв.оrточнідаруюш 

Ynpo.aa Відціпу З&JІ.НШІUІ&С/1 бе• З><іни j на 1939 рік. На к..Т 1\)'Же 
швмдко впав обо•'•зок доnо><оrн К.О.рпа,."•кііі УкраІні. що саме тоді 
nер,жн81..11.о.траrічні сІЮ! дні. Ве11ику цю роботу, до "ко! чпеннн прн
к.ІІа;u;шс•всімеерцем.rодіопиеатн короnшмн СJІ"""""·Шчасу, кІ 
труду,ніJ1ЮШеАнежLІІіпи VІенкк.збнро.nиречі,о;І.ІІ:ГІІ.ІІЗ)'"ІТ8 l'l"'шl 
Аусе...,внсІUІанонадопо><r>rуБfІ'Іn.МІСестраw зКарца.,..,~коІ"Украікн. 

Ще дм діпr>ві роки- 1940 і !!НІ- ІІСр<'ЙШJІQ в Віддіпі пlJI кtрІ .. 
ннцпо11 "lid ca><oJ Уnро.ан. Буnи це бурХJІноі ]ЮКІІ початків страшноJ 
віАнu.>\.•t80ІІНОч.о.есnЬанJ[JrМІЮІІІІеерц..наді<:>ОнІnіnшіз><інкі•1ііі 
на.~і!ЧJ>енки з:sanuo" ВіІІІ\&МJІІІСІІ сІООІА працІ. На ncprrryчcpryвмcy. 

иуnr.с,.-ні,цвnJІІІІІ(ІИІ>О(;НІІІІХnОді/іІиас-rроІа- nро.ц,.а"Украін
со.хому Зо.пото><у Хресті'" та сnіаrrраЦІІ з '"К.О.кадІІіс~кнм ЧерІЮнІІw 
Хрестом"'. Крім того •ІJІешш з.акуnоау8І.JІІІ І!ІОСННі цертифіІ<&"fІІ ка АG
По>Мvf"УІОЄНННИ3УСІUІ1UІМКІІИ.О..'UІ 

RіІІбУ"""""' знnау кnктест....,.а '"Но""го UJ.naxy'" І з І""'ени Вім!· 
лу )"~acn. у ньому бра.па Кaffp1111a Шкабарницька. 

Ям 3вичаАио:>. [ШЛІІ ІІСІІКі ІнІІІі збірки ІІа рі~кІ каціо>К&JІ~Ні ціпі, між 
іиши><и на недавно стІІ(Ірену ІІJ)ІІ УНО 1\упьrуриу І'ефо'J)еІ1Туру. 

ВідАіпn~вІ&ціпунизкукупо.туриІІхn.ос.rtІn•іхіипре:..са><осrіА
uо і а співn~ц! з Віміпо:>и ОУ!\ у То:>роО!ТО. Вnаштоми') ба3ар. ві,цо:>rр&
но а.•&СНІ!ІІІІ СІU!АИИ 8!!"""'"f '"Да/і ttpЦIO IIOniO"", на "АмдріІІОСhКО><у 
В..чорі'" VICHII Ji VICHKU Бро."rІІіх0рrані3аціА м(>r1ІИ 3K3A"fll собі )11>3811-

1")'. 06раз тіd ді.ІІJІЬН""'>! доnо>8НJІЮТ~ ще два кокцертя, Рі,цзІJІннА Кон
церт.учаС"П.у КОJІІІДІ і ще.црівці,СВJrrоЧНі СХОДНИИ 8 чсеn.НаТ&JІJіІ(о... 
брІІнськоІ, Л<'Сі Украfнки, Софії Pycmoil Віроr І>аб<'нко. Окр<'мі СІJІТ& 
~ біпьшою ПJIO'l"'MOIO аіІІбупнс• в чест~ Опьrи Ьасара~ і з ІІВІ"ОІІ>І "'Дн11 
ма...,рі". 

n11шучІІ ці р8ІІКІІ. т•жко:> п<>аірІІти. rцо ЧJІеНІ<Н ОУК ~'"'" 
кріизвнчаАкоІс.о<:І:sаробітко""І"J)ІІ.ці.кріwдr>машиіх І ро;щнкихобо
•"•зкіа. •иaAnr в собі стІn~кк поч}тrи націокuьи(>! nо:>•нкІІ""'>! А від· 
да88rІІА.118Сусnіпьи<>іnJ)ІІ.цістІnькІІчасу. 

В Ynpo.oi BiмiJry и.о. 1942 рік заіішJШ ,1\еІІкі n~ресуиени": 
r<>оом-С•.,.оміо Сооч• сеоретороо-Оо.,..!'ір8ООtІ>АО 
...,.,.. r<>ооои - l'i. Шоаб.рм~ц••• о•ор(\••~•• - Ак•о Дубо'""""' 

В усіх І!ІОСНнкх ро~<&:< велику чвсnrиу rrpaцi :sабира.пи різні .о.кціІ 
на І<о>рист~ УЗХ І ""К.О.к&.:r;іііс~ко:>rо Чер.оно:>rо Хреста". І:< :saii"" було б 
ко"'"""" разу ЩІІІТОJ)JІТк. То:>му 11 иаrио:>му nсреrлцІ nt•aцi Віддіпу ОУК 
у Захі,':нhОиуТnронтобудемо:>nідиресJІюватн иОвІІІіпІІккмпраці. що 
вирІІн&JrІІ иnж11ого рому, або сnииа"П!С8 на ;~саиІІх особ.п>ІІЮСТ"х уже 

ДЗ.ІІНІШе:J8.8еДСННХродіаnраці. 
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Отож. JЗімЦІ nосnІшив з ;J,O!IOMOI'OIO ФІліf УНО R Торокто nри :Ja· 

I<Y"l811aCMOI'O дому, ви~ІІJlа•,..Оші ма,..."....,.,."" УкраІмськоrо Імфор
ма.цtймоrо Бюре. в Локдоиl, nід?[ІК>Іував обІркз.ми Вищі Oc•rn.І Курси, 
дск.пару•• СТ&JІУ ,..ошову цоnомоrу на "Сrоріииу ОУК" у "Новому 

Шm•><овІ". 
На КрайовІіі КоифсреиціІ УНО l Братиіх 0рrаиі3<\цlА реnре3<!К'Т)'· 

В&JІ~ Вілділ йоrо roJІoa, Степ•ніJІ Са•чук. 
В 1943 роп.і Ynpa• Вілділу доnо•нклаСІІ ще о~иою 'UІенкою, ввііі· 

шn.а тy;:tu СлІІС&lіІеТ8 Д.икток. В щ.ому роп.і елі.:\ ~rа,:rатн д..t сnрави, 
що Ьо бararo уваги пtщс..,.тІІв Вілділ ОУК у 3ахlдно.ому Торонто. Най
nерше, гарячоnри&І..." вІ"JІУ""У заоnlнуватнся украІнсьми>ш дівчв
ТВМІ!, щО Іх 3а8С.Іш ДО nрап.і в ТО[ЮНТО І!ОТfІІ!(\И военнО( ікду"'1"іІ. В То. 
рощо nок.пинаио до жк-.та оиремиА КІ»Іі'f'!'Т д;rа ті~! сnрави і з""" у 
8СJШкійсерде•иостІ сnівnрацюваnн .cl '-'!еикк Вілділу. 

Тоrож року відбу8СІІ Кокгрес Укра!кців Какади І,. ІІЬОму ІІ3ІІJІІ 

учасn. f'OJIOвa Вілділу. Crenaнi11 Савчук, о~иІІоІ<& :t~!ика • Ширшій 
Раді КУК, 8Иn>JІОСИІІШН реферат ка "rel<y "Наше Жl!!ОЦТ1Ю 8 укрвІ'и
СЬКО>І)'Й нанвдійсьиокужІІ1'Ті" 

Зrnдвntбхlба,щовІ943роцl в:tс.~аиов...::ьІІохlдs''Андріі8СЬJ«>. 
rоВечора"ивсnпв-rунО!ЮІІІРУ"ар<::ьІ«>Ікашннн "НовоrоllІлІІХУ"lщо 

ІІ,ІЦІ.шrоваио cnetU~~nьнi .ечорнtщі на УЗХ, """" усі ношn~ nоирн• '-'ІСИ 
ФlІІіІУНОВаснль:.ІаруСІІИ 

3 .olooJІOnpuo І ·dp""'>...,T' C. Poмoмм-. P.So8oo,ro..,...C.C .. ..,.., r. 
д • ..,.,..._ М, и..,Іооо, І, Пр.6....dоа.оо, Кт-Р І t-кіі ІНІд• r. ,. .... ._ Jт•..-. 
д'/'6 ... ....-. K,. • ..,.....,c:тa>t<J4Т,X p.,..,A>tro•JOII, Ч o5o•,Jo .. op.o"*"•1 S-xto 
""" ' !luo p, Попаа...., Ім•••••· Шоnоо-. Іо.,....,м., ІІо>Ооа, 5optLoac•..., 

М.роо. 
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Вроках 1944 і І945,.U.Лаn.са.маУьрамВІ.міJ<у, ..V.ькка.іІUUІк
•• еемраn.рки: каміоце Ольrи КР"~цькоІ • 1944 рсщ! пркАwпа РО3а· 
nLJI Боііко.а ьокtА у 1 945р<Щі ьрнііwпа НціJІХемііі 

Об~<.~~.мцірокк ьроІимкnід:онаком nос:~"оІакці'І доьомОПІ 
укрсlмоьккІІ ..,,..".,.у какадіііоІоJ<ііі армі1 :sa МОР"М. 3 iкwoJ дLJI.~hiiOC'nl 
'IJ)e6\ ~ідміткnt, що Bi.\lwl д.ав аиоn.ау "Зrода буду~" і при .::іх ІкшІD< 
:Ібіркu,ак! поnередкімн ро...,.м,діАшлащедоnомоІ':\ "УІІ\)ІІОП:ІоJ<ОІІУ 
НІЦІ\ІІІ8.1ІІоКОМУ До-1[11. Віпа.<:І Й ДІКЩJМШИИІ" 11 C...кarytd У'І. ІІі<:Це
аіі!Філі!УtІОдnJІ,...уnуІІІLІ.СКО!ДОІІі""-". 

В nровщціііІІОІІу З'ТцоІІ! УНО а Торокто реЬре3еІ<Т)' ..... І ВlддІп: 

Cnкca~~eta дJІкмл-к. 

n<>ТtІер;ІЖ~Н3 :U.гапІоНКМІІ З(Іорuш ІІІ 19-\6 рі:< n. СІМІ Уnрам 
ВіддіпуtтІІнуn•воб.Ішччl ""лнчезtюІ П[І&ці аза'JІзку,rюrребоюдопо
могu украІощJІм а Сароп!, жертвам в<><:кноrо лихолlттІІ і >*'1К'женмм 
реnатрlІІцією.СаІІоообою, ..::! •Іtсккм рuом :юсІЮімІІ ро;tинакн брали 
yqen. у .::іх ІкфорІІацlіінІUС l nроt'е<:'Тацlііюц аічu, що " тому часі 
а!дб)""'JІКСJІ під фірмоІо КУК. Вони 'І'еЖ сnі.лр&ЦІ<Іа&.:ІН з КУК у з6ір. 
ках харч!а, o;u~rial ~уттадп• вноклкк до Євроnи і зібра.пи поважну 
КіпІокіС'ІІоТ1ІХ речсіі. Н~:І&JІСЖІІО від 1'01'0 зібра.пк ІЮНН ДОд,аТ><ОІЮ, у ВJІ~· 
сномуіменІ.~харчоан.:пачокідол.~уrроmuтtОопомТ><умnн 
.. !ЮОДJІОМудМароаlмЇОJІЧКОІІІДОПОМОrу>СК><n.•ІоцамаЄароnі. 

Шдтнксамкw~какоw nерсАшоа і чсрrоанА,1ІН7 plкn!лYnpa1010: 

"""ооа-С•..,окІо С.•~У• ~•Р...•Р"'"- Р<»••і• Ji,oa.., 
>ОС'Т І"ООООК-К.Шоо5оркк.".оо соарбкк•,..-АмкаНоціооо 

3білІоІUСНІІКЦ[ІДОІІОМОІ'UСКоmtлІоІUІМ .... ІІ8Г&ЛІІ.ОКреІІЮ<~ 
реttТОКJUІJІТІІХ tпраа,обрако:>д.•• цLОГDСофію ГоІП')'. К..rернну Шка· 
бАркиЦІоку І Спкса"""'у дJІкклак. З с:.моrо rіль><и мІс~чноrо ош)яаt><у• 
вакІІІІJдоІІуто;оu>.~~.lІQ!і01аш:лако:sаrеІ4пачок. 

З ІІОВКх с"раа: y~acn. у кампаиіІ побор101101иии рака і 3бірка оДІІrу 
таоцуттаДJІискрот>~нІІІ аАнкастср. 

В 1948 році aiJUiiWЛІ :Ю СІЮІ'О С'І'ІПОВКЩІ ()n:,naKiJІ Cu•ytt. ДОІІ'О
.ОlТиа І >*СJІужска l'ОЛОІІ& Вівілу У'І. Aoro ОСКОІІНІЩІ, ЩО ООпсробіііко 
12дтО,ОJІІОІІІJІІЩцді.пУ'І.Р"ІІJ><'3"ІІту ..... ІЙОn>ПО_,ІХ3'і3;І&Ж,31\орu" 
іКОИ/"реUХ. 

Ном Yn!I&Мacii.Jtaдi: 

..,_ - Єам""'а .... Цо•к•о-. соор.тор ... - Рмо.оІо Solloo 

....,... rtoooo.н - 1\. Шuбарко.".•о см.рбки~u - Акио Но.ціаоо 

продо8JК~діапькk:т>.Ві,цІлупопіиіl саоІх поnеред.нкц•. Доnnмопо 
С><ИТІJІІоІUІJtUU!д.а.1ІІС1"0fn.уце'"})іу•rн,виСJІаІЮ18па~окдоС8роnк. 
АМІІа!tбtпьmечасуІІ3JІлкnіІUІумкІtJІ.",.,мукраіИІІаки,що:>8JКеnоча
nІІ прнІжджатк до Канади. Дуже т•жко було зкаАnt прихlщскка, ос:о
бІtІІІО д11а )Ю;І.КІІ з ;dтьмн, І тут "<JІскки ОУК виJІІІИлк бanro ссрца. 

Ht :sапусиаючнс• а nодробиці зан~аАноІоргаиізаціАкоІ nраІІі, що 
кер!зкнласааlдтакоІжсамо(діJІлІомоотиамикулкхроках,зrадаАмо, 

що lllMІЛ ynRш!')'IIIR рецмтsціАму .ечірку nоета БорІІса Опекеакдро• 
n. оо!вnрацюмв з КУК у прнаtта:пькому Ечор! д.лІІnОдружж• ДОJМІ" 
~ощІа - проф. ДмІІТJю Дороше"ко акраз npкi:ua до Какц.. 
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rrYn,.\ ЧІJЕНОІІ-ОСНО~~-~~·Н~~~~~~~ 1у 1~Х~ДНЬОМУ ТОРОНТО НА 

3 аі.оо ІІо ~Р.•• ......,.n., Т. fо•ото, Ст. C.o'l'fo. А. Ноціо,.., .,....." , С. rом.,.мо. 
м.wо~ооо.А. ду5 ..... оом,n.ІІоео.Ш. 

В ЦhОІОУ році незви~аІІно гарно вда.t~иса ВІдділові сnільна РізА""· 
на Ее~~Р• і спільне Сu~сне ма члені• і nрнхилькш<ів Братніх Орга
н іоаці/1. Кожноrо року Відділ дбавnро ...,, щоб 36нратн іх бода/І Аа 
ра.:я1 нв рІн КОJОО сnільие>rо nw.a І прІІгацуваТ>t старuв><нні евяrо~кі 
традкцііукраІнсьноrонародУнаnо...,рІдиих.:осмлхх. 

П~ршиА І""" ЦJoOro року Bi.:udn .;дбув у себе "Д~кь Баn.ка", що 

::~~;.~ ~,;:r:CniШHO і 3.1.JШШИВ ПО еобі )106ре ВрІ.ЖСІІНІІ 8 усіх nрн. 

ДоУправн Відnіпуна І949рін уві/Ішли: 

юооu.-ЄюосомтоДакмооо о.•рот•р•• - PoouioSot-o 
>оступммцо «>ооом- СофІо fo,...o соорбмко .. - Акко Ноціаоа 

І ПР.,'JІІ"n.ІІНнці де> ВІдділу "Ке>>~іrету УнраІкок Канаnи": 

Сое::акіо Соач•. Ма ріо Шотора.._ Софіо Р<»<окно 

ас- щесправадопо .. оІ'JІ сннтапьцх" и~ІІбільщс nрІІковус yflll,'i' 110 
еебе Коженкора6ед••ВІІКІІдавна.берігщора.зrононуІх '1')'Пу,аsннх 

І\аІ'ОТОПОСЄІІІІЛІІСJІаТоронто.На/ІrоJІО8ІІіШВд,ІІ.І.ІІІІХ<ПрАІІ& - ЗНВЙТН 
дах нu rono.,ю. В то>Іу ~•сі в Торонто від~ува.всх велнош/І брак "сш
..... "~ І хати ДСІІНКХ чЛСІІОН QYK 3 Західньоrо Тор<Што псре>ІІкнnнСІІ не
наче • ..:іцні 110""' ОДJІВ родина Nдходнпв н~ алас не "Р""іШСнІІа, ан& 
П>ІісІІсnрНJ<оІІ.ІUІановаро;tниа•черrо.,rотранспорту.НаІ'ібіпьшеnрн· 
СВJП'ІfЛИ<:f:беЦі/ІСnр&JІі'UІСННИ: 

ЕумаооЄо,..,міо, Гом•• Софtо,Дакм••• Єомса..-.о, Лоsом ТоІ<І.І, Піо1'0рь 
Маріо, Ромокно Софіо, Соо~у• С-..nоміо, Шообор•кц••• 11.-..Р"""-

", 



КоJІндоА8JІt.lDОІ'(Іnереізяускитищ•ауК...на!І,Уnоrрі(іно(іуJІо 
CТ&JIIIIT1'UI Про &ф;д.аіТИ ві,ц 1Ір&ЦедаІЩіІІ, з.&.ЙHJІJIUJI ТІІМ •nенк.. Від;І.і· 
луСrсnанія Саачук,щокіп~к.. років nідряд стоІUІа к.. чолі Відціпу 
"Комі'rету Украікон Канади" • Торонто і не о;~на у~раІнська JІОАИН& 
з.аІІ,.'UІЧУ~ тнм старанням саіА црні:Ід до Канади. 

З ~onoмoroaol )tіJІЛьностн Від.ціпу в цьому po1ti треба ~га,цатн даJІJ.
ші nожертв11 /131JІ "Кака.ціАсьиоrо Чер100ноrо Хреста", )\Ofloмory Філі! 
УНО В CIUIBЧfAHHi ВЛВСНОІ"О дому, ПрОДОІІЖУІІ8.ИНІІ)І.ОПОМОП1 fotpaiH· 

сwснмсинтапЬІUІмвСвропі,куднвнсланоЦІпачокнасумудол.lН.80. 

=і:,.":н:и.~ку тих nачок 'UІЄики опо;..атнуаали себе по ОІUІОму долІІроІІі 

Ріи19:\ОnідnроводомтіdсамоJУІІрааиnозначусn.сJІзбіnt.1DеннІІм 
актuанОСТ11на иультурно-осаітнюмуnолівнаспідоксиріппеннІІ'UІЄН· 
стмновнмнунраІнкамІІ>Свроnн. Відб}"JІІІСJІ кільк..конІІсртів,осаіmіх 
аечі:юктааматорськнх инстаа. Нова'UІенка.Е.Прибн;-кіаеька.Внвела 
наrцсні<>дно&кrівкуввечірсв.ОrцІ!Миимu. а да11і "Вертеn",дрuои 
"К...рм~ЗІкж" і "ВоеиресІннІІІ", ВІJ\буЗІОСJІ 1\Ві вечірки ~ ;~оnовід>Імн про 
народне мнст•щтво А nоназами народньоJ ноші 3 участю Т<'ТJІНН Ко

ШНІ<ьІ n·іЛуЦІ>КоJ 

В 1\hOMY Ж році ПОЧВ В BHxo;I.HrN МІСJІЧННК QYI( П. Н. "ЖіІ<О'ІНЙ 
Саіт". ДІІІІІ Aoro підч>ІІккн машrо".но всекана,ційс~иІІА контсет з.а но
внмя 11C]IO/II\J1&TK111111MH і Е. ПрнбІІтніІІС..,<&, конт«т&НТ1<& ВіІІІІілу, Ц<>

буЗІ<І в ньомучютс місце. 

ТаІ<Ож "HomoA Uln•x" з н.о.rод.и своrо 20-пітньоrо юаілею відбу .. ~ 
еві~ пресовнА контеет, ЧJІенк.о. Софі• PoN&HitK з.акімз~ в ньому місце 
nертоі ки•жни і в Від,ціпі ОУК у ЗахІ.ІІньому Торонто пcpeao:utтw:• П 

кор<.>иацІJІ. 
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З ІS·РІЧНОrО ЮВІЛЕЮ І1ДДІЛJ' ОУН У З.U:IIlH.OMJ' ТОРОНТО 

Д...·жс добре сnlвщ>ацооо: Відділ ОУК з Жікочнw Відділо>І КУК, де 
nостНІ.ІІо реn]>езситу~ Aoro ІWJІ•щ•ня roJtQвa Щдnілу, Ст..nанія Савчук. 
З.. rоою участь у всіх і•шре:м...~ Шікочоrо Вілділу КУ!\ - ко•щС)І'ТИ, 
амадсміІ, віча - ді~G Віміn ОУК у Захід11ьоwу TOJIOJttO спсціялмtе 
"Р"~"~""" · З..ІЩІІкн n·l Савчук аІІrпііісьна П[ІССа міn" Торокто - що
денІнІІщ"Стар"І"Тс.1с!l>аw'' - n<»оІСТИJІиІІасво1х""ОрІикu:зиі>Іми 
ЗуІ:раІНСЬК"'ІВеЛІІКОд>ІіхСІUІТіСТІНТЮІІр<:ІВеЛІІКОД=<і украіиськІ тр&• 
диц'І. 

Віх\іл }'ЗJІВ участь в ювілейких св>ІТКуванш•х \00-рІчч а з дия на
ро.:~ни ІіатаJІіІ Ко6рннськоІ 

t~lрікбувюаіпсАннмрокоооужитrіВіміnу.вньому.,и,.у.nо \ 5 
літвід;~кяосно~~аншо BiJI.'!iny. ЗтісІІІаrодІІ nсревсдс"о ювілеАн!саJtТ
кув:<ІІІІЯ в ІІНJІХ Ні 15 квітнJІ. В суботу 14 квітня, в млі ФІnіі УНО в 3а
хідІІЬО><уТороJttО,ІІРІІучаС'fіІІСnнкоІ'ОчІІСЛаІ'ОСТ'СА іN'11СГВтіJІІІЄре..,_ 
дено ооj:ІіціІ\ну орrані:sаціАну час-rцну ювtпсю, ІІКІІМ керуRJІа roJtoвa 

Е.Даннляк 

ВідкJщnа ЮвілеА 3асtуnниЦ>О 1'0./tОВІІ, СофІ11 І'о"та, що 8\мкачнпа 
n:uюву Щцділу, Єпнсаоету д"-НН111Ік, ВІІС110ВЛЮюЧІІ іА признаниІІ 311 
ІІJ>аЦІ(І В Орrаи\зацJl. ГопоІЦІ. СJІІІСВ"'1'а ДаИІІ11 JІ Н 11["'-'1СТ8811118 З[(ір&НІІ>І 
}"'і>. члснокВідціпу 

ДеякІ з них """" вже :.а собою 20 nh' орrанізnдіііІІоІ nр>щі, напс
жавшн перед ТИМ до Віді\іпу 0УК ТОр<:ІІІТО І<іС'І'а і fiO "ТоІЦІ.рІІСТN ім. 
Лесі УкраІн кн". 

ТОІ'ОДИЯвідПраВІІ.ІШСІІ В о(\И,!ІІЮХЦСрКІЦІ.Х - '1'СКG-К&то:днІ\ЬКіЙ 
і nровосnавніА - Богосnуженн~ в нАNіренні у~раІнсьиоrо ІІ&роду. На 
,QJІуnrАденьвІ"'ділJОвІдбувсяЮвІnейииАКоицерт,ІІаяно,.увнстуnнв 
жіи .... ~нО хор ІІідиерівнrщтвом "ІJІеннІІ Е.І1рІІбІІтнівськоt. 
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Лоnо.Ц"ь про діІUІьнJс~~ Відділу ВІІІ'О.1ОСІІЛІІ. С....панr~ Савчук 

В про~у СВlІ'ТJІ між іиш>І>< ""одкпа 31\ірна ксn<>;~еІІЛ~маціJІ "Сім 
tтр)"""· Привітанка """"Відділу насnІnи а рі.:ІІІих кіСІ\tІЮСrе/1 К..ІІ&/ІИ. 
10111 керіІІІІІU< орrанІв УНО і Братніх Орrаиізаці/1 І вІ,д Преос,.,.щсиноrо 
МВ>'.симаГермаиоока, сnнскоnавВіиніnсrу 

Ювіn~АнІ СІІJІТКУU.ІІІІJІ nроЙU11Іи /ІУ~<С rарно. з:LJІИШІІВШІІ :!AJ1080-
JICHHX" '<JІСІІом І rюваrу АО Орrані3аціі в унраінс~иі/1 rромаІІСЬІІості. 

'"УкраіиськнА Націоиапьин/1 Дім"' у Toporm> перево;t~~а у ц""му 
роц!ко~=nопуnарностrrнаспnатуціииАоrо:rакупу.'Іnс!ІкаВідді· 

ny СУК у Захі,цю.ому Торонто. Марів Ре>маноок. цобуnа в току конrе
стітрет.:місце. 

Вц...,мужроці~уваJшсаrюціnіІКана;~іс""ткуваиназиаІ"О,'Іu 
00-nітн...,го ЮаІл~оо ПОС<"JІеинх укрвінців у Канаnі. Ювіпеr'І 11роходав 
під nатре>rtатом КУК І в """му. rra тере11і міста Торо'""· 113Иа ,.,ж уч,.."... 
і Вlд.:Ііл ОУК З&><ідн""Т'О ТОрО>SТО. ІІ.С>ПОІІ!m\ІОЧН JО.чащтуQrн ІІІІетІ>ВКУ 
унраІись><О...,Ми~цтnатапринімаnrвкзи.о.чикхаиrлІ/ІсьюrхІ"ОС1'еЙ. 
щоприбулиІІатесвато. 

'Ілеика Софіа roн:ra вІІсдн.о.лв від n-1 ВоІ!rrн ;~аrунок ДJІ/1: музею 
··Qос~д><у Украінс~ІЮІІ{ультурк /і Освітк"" а Вінніnеrу, а саме ;~оро

гоцінн .. намистозУмр81Нн з-nсрсJІдвісті років. 
ЗмінвУправінв1952ріннtfуnо.J{ультур>rnЩ>3ца.узвич.о./ІиН\ 

фор><і. іlІІ.ена.сіхдіJrанках.ОсобJ>нrю..асnуrовус науа&rуЮвіпсАис 

rrmл ЧІІtНОК ІІДДІІІУ ЗАХ. ТОРОНТО І 191• r. 
с.....,. soiu до npou , М. ЧаІа01, t .lo*••, М. r ..... ,..., А. Ноціоu. Є. д•· 
.,...,._ М. Хртщ. Т. TpU, 1·d роа' К. По110оа.u. К . Jарто""'"- А .... ооро. 
oU.o, л. ДуІ,..,.с•м. ю. к.,..ор. о. Кро"""'""- ю. ет ... "..., J.~ ра• м IJpo.,..._ І. r...,.oooo, Л. Bopoooc•u. J . ГоJОО•о. С. Ром•••о. О. ohnp. 
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"ClM СТРУН" ЛЕСІ J'KU.IHKH НА СЦЕНІ ОУК У :JЛХІДН.ОМУ ТОРОНТО 

З .оІоо ао ~,. •• , Оа д......,.,., Кото.,._.о по ..... о•n, СефІо Р••••~"' Po""otlo 
So~oo, О....,. !;,.иquo, Мк)>ОСJІО" Но'<ІО"" 

Cano 11 чсеть nнс .... енника Андріа Ча.Ако.о:ь.коrо до ~-річч11 3 днІІ йо
rонаро.:ІЖ"нн,..АндрlА ЧаАко.о:ькк/ізвелкмооосИ>шаrі~ооставк.о:аІІО 
умр~~Інсьноrо жіно~оrо руху і. прожимючн а КмомнІ. 11е ІІКХОАИІІ ,... 
соnис ""Жіноча Дол,.··. співпрацюааа з ним, ro ж "r'СП~р 11,111чис жІноц
тюхоrілоnриrадатн його уираІнськіА rромадсьмостІ. СІLІІ!"Куваин" nо
А!пеJОJбулн каДІІічастннn:одногоднабеккет.цруrоrоионцеР'". В""" 
бР*Л" учасn дочка nокіАноrо nІІСьІІС>tника МарІ,. СтІІвинча. з рІднею 
І ко.,ишн,. реда>М"Орка "'ЖіночоІ ДолІ"" а -rc"cp rолова СФУЖО- Оnе
ка.!Снсlnс.о:ька. 

ОрнrІнаnьною ноаістоо в муnьтурніА роботі ВіщІілу було ВН8едсн
нк ''обжинків" nосто.ро-украJнськіА трвднцІі :ю сnівами А таиЦJІмн•). 

В1~2роцівідбуВІ.JІнсвІІваконтестн.аобидІЮХ3НЮ<ЖNІІУУЧВСТЬ 
nрнІікІІJІн 'ІJІснкнОУНЗахідньоrоТоронто. 

8 коІП'ССІ"і "Жіночоrо Світу'' кnнrестаІІтка ВіщІілу. МарІ,. Шеnюк. 

3.ІЙНІІJІатре-n:мієцецруrоікнкжни. Н'л.стор.ІМ). 

В .,Ісцсвім кон-rесті ФіnіІ УНО від ФіnіІ анступu чnснка ОУН Га
пика Шаnева, а аіІІ ВіАдІлу ОУН - Софl8 Романнк. Перmе місце коро
леан ацьомуконтестІ:JJІ(>бу•с Софій Романки, цруrе місце- ncpшni 
КН,.ЖНІІ -ПJ>ІІПМGГМНКііllМСВІ 

3аІ'8JІьні3борнвІ953роцІобралндоУnравІІтвк"хчnенок: 

,..,.о ... - Є.•••-• д•••••• се•-•Р•• - т ...... fpo• 
>ос.уnннцото.ооон-Софіоfонто соорбн•••о-АнкоХру"' 

І.І.>о сама Уnрава nсрстрнваnа -.сж І через 1954 І)ік З "МІМ, що на 
друrу 3.ІступннцюТ"ОJІОНн обрано Анку Нсціsку. 

'" 





На ~устрічі ОДВУ А УНО 3 іхніми fіратніми ОрrаиізацІJоми ОУК 
3ах.Торонrореттре:оєиту...."асекретарнаТетRна ГраіІ (Гл. ІМ стор.). 

Наутриманни nитичІІхєадиіu в Європі Ві .. Wл зобоа'из.авси ""С.Я· 
пати п'ІІТ>одмиріа місичІІодо ЦектральноІ Yпp&DJt ОУК. а теж при-
3К&~><~ 11.опомоrу дол. 20 річно украіиському Ін...."ідовІ у Франці! 

Кол11 мІсцеви/і ЖіІІОЧІІЙ Віміл КУК ynaurryвaв nрНЙНJІТТJІ І"ОJІОві 
СФУЖО, ОленІ КІІсіпе.еськІіІ. 3 наrоди іО-nіттJІ П rромадськоі праці, 
і 7().ninJІ ж.іночоrо руху в Украіні. Відціп ОУК Захіцньоrо Торонrо 
113ИnуІІІt>:чнннуучасть.. 

A.nc ІІаіІважнішою rщ.'\іGю • ж1пті Відціпу в ц1о0му ]ЮЦі було "ід"І· 
ченІ>1І~nІттJІнаціокІІ.ІІьно-rро>ІадськоІnрацівКанадіСтеnа"і!Саа.. 
чун, НОЛНШІІ..оі 8ЧІf~ЄЛ~НН "'РідІІоі Школn"" у 3ахід.н.ІоО"У ТороІІТ<:І. Чinlr
нof )"Нраінськоі ІlЮ><адннкІІ І ВІ<зІ<ачноі еусnІnьноі 11іJІЧНІІ н Канаді. 

СІJІІТО вІдбулоси 26 черІІИ>І НІМ !ЮКу " залі Філі! УНО 3&хід111о0rо То
ронто, при 8СJ!ико><у здвизі 'IJI(>HOH І членів УНО І Вра~ніх Орnшізацій, 
деnегатіарізнихукраІнєЬJ<кхтоварнсrвтаусr:а.новlб<Іrато..,-,.,rеіІаТо
рооrrо~азіншнх місцеІН>С"WJі Канади. 

В І<Онте-сrі '"Жіночого Світу'". що відбуаавсJІ тоrо JIO"Y· перше мІ. 
сце королевоі заІІнІІла секреврна Відділу. ТСТRІІа ГраІt. Це бу;ю кож
nиветіпькнзаад•кивсеціпІАnідтрн>ІцІ.есіхбєзвІІіІкяткучnсноиВі;:І.· 
дІnІ·.а:юкре><а....,.украІнськкхJЮдІІк.що"ереІЮДилІІясебспркііяІП"
.."на корuсrь "")Кіночоrо с.;ту", 3 яккх згадати !'ре&. Юлію Кучер, 
АИІ<У Хрущ. ПОдружжя БорКОІІСЬІІНХ і Д&ІІИlІJІкіа. 

В ЮІІі.пейно><у Кон1'ССІ"і ОУК браnа участь СофіJІ Романии І здо
була місце першо! кн~жнн. 

;~Ін шо! ді>ІІІЬНОСІ"И Віміпу u цьому ]Юці треба 3rадати "Вечір Дми· 
трі~·· - на честь I"OJIOBS: Фіnіі УІІО Дмитра КуnІІНОІІСЬІІОІ"О І 31\СТ)'ПНИ· 
ка rопоІІкдми~ра Голотн- ада.nі допомогу n &ІІцІі ІІ"ІІ:tИрІчиоІ без. 
ПJЮЦенТ<:ІВОІІЮ3ИЧКИН3110рНСТЬН&І\іОН&JІісrнчноrоІІІІ,ІІUНІЩТ81"УКра· 
Інсо.ие СІІово" 11 ПаJ)нІІ<і. а також rромадну учІІСТІо члснок у манІфе
етаuіІІно><у nоході JІ су>ону річницю штучноrо ro.noдy в УкраІні. 

lІраЦІІ Відціпу ОУК nочаnасн в доволІ ~нжкнх уwова.х, одначе ..u,. 
кітруАНощІнсзнсохотоuшчnеноІІ.анІекоІІомічна(нрута.,анібезробІт· 
~JI,&IIi ро.:\.КННіуМОВІІІІН, I(OJIU 11СрІІ3требо. 6уJЮJІНШ3ТІІ дітей у візо'І· 
нахnіцдо>ІівиоюівідрнмтнсJІдоорrанізаціІІноІпраці.Всеж-n.ІІиWА· 
ністьіро;.умінниваnонкціонаnьноІпрацізу>оіnив'ІJІекоІІ ОУКп~ 
!\оротІІасіnерепониіІІаІDоО>Іу><ісцінсвідречібу.,.,б:u-аІ\ІІТІІвсіхтих 

жер"ПІЄІ<ИІІХ і ПрRІІІоОВІJТІІХ '111Єн<Ж Ві.АдІnу ОУК 3ажfлІІІоОrО Торонто, ЩО 
про""" небулозn.д"" наІ~<шІІх кІ(ЦІІХ цьоrо nерсrnцупраці: 

kpwшo• 1'\о"'р~но. k>•<>po11eJIHO Амно, S• ... oн>L<> Пороно, &ор•ооа.оо 
о\нОС?ооІо,Sродоfово,JІІІомчукМоріо,L'Іро.нц•Поромо,ІІУ"'І•РЮ•і•,По>Ср 
Пора>LО. Лооооо Томо, По.оона.коІІотормно, ПродоА" Мооокіо, І'цчоо110 Ві"' 

~':~~"':. ~: .. ::..,.".. Юоіо. Хрущ о\кмо, Чо6о.м МорІо. Шо.оооо r • .,. ... 

ПідnJЮВОДО>ІСВОІХІ"ОJІОІІ.оІІиХбуnотрн:СтеrцІІІіиСаачук - 12 
JІіт. Єnнса..ета да.•иляк - 1 JІіт І а юаіпсАному роцІl\155 обрана Акка 
JІепіокІ. 'UІЄИИІІ Ві.цдІnу добре 8JIKOKIJIII СІЮЮроботу J заСІІужІІJІНС& 
д.пи ОрганІзаціІ. ЗІІоб)'ІІ&ЮЧІІ д.n11 неТ чесrь і пошану. нераз заб)'ІІ'UО'ІИ 
на ~во! особисті слрааоt і заажд11 маючи rre])<'д очима :saranьнe добро 

С801"0І<&JЮІ\У· 

'" 



СІ'ЕЛАНІЯ ПЄТРІІІІІІІН 

Відділ D!:IK ~ Форт Віліям 
l'ypr yxpaf~c..,.oro 101lмоцтu а Фnрт Вl

ІІІІІ>І, сnире.юqкс~ 1111 ідсАнкх :oaci.JIU, що /ІІІ• 
гnк а ~""8)' ОУК. вкрішка :юmнІ3у•тк >Оlс
цrвкІ Ві,цділ, що(\ l со:оред 'JM[oafKC'I>MOf гро

>ІІІДН >ОІс:та Форт Ві.лІ">І no>OOrt"IІ цlІоІІІОІ!аnЇ 
ц.і11l Іо :oa~~;tatlll" ОУК. 

Основні 3а.гаJІьнІ 3&[~1 Ві.цділу вІМуІІн

ск286ерезнвІ939р<жуадо>ІІ "УмраІнс""оІ 

Пра8(ІСJІUНО!І'ро>Іади" npot •УІІНцІ Пац~<фім 
ПрІt(:)'ТІf[ на З&рахбуnн: 

ІІ,.!оМарІо,Гоuук І\а,...ка,ГооТІоАоо&,JІО8r.а--оо,ІІоо•соко Амма, 
ІІооіаоно Л, Нк""о .... уо 1\и~ц Оонна." Е.. Лорі• Єsо, n .. pyooo Ефро
окмо,Хо"".ан""Моріо 

Про Ціл" [ ааІІ,;ІUІНО жіІК>'<О( ОІ'f'&НІзаціf JWQОІІір.ІІ НІІ 1'IU< Зборах 
'1/ltH >Oicцtanf Філі! УНО, СтtІІІІ.В l>npnatЦІo. 3бора>ІН ІІр<>ІІОАНJІ'& д-. 
•nемна Прnндt.. а tІUІадІ: !-І ВітІа I'OJIOU І Ка.Іонма ГJІ&;О'ІІ 

со:омреn.рка. 

Першу Ynpaay обрано ас~· 
...,_ - t.фрnонно n .. руноо .... ,..~ .. - ....... r ...... 
"""'-"'"""'"-1\ооорнооНн..,аdчо Jlo~.,..,;l\o,.,c;; .. ;ao:roo 
ooopnopoa - 1\о.оноо Гаuун М. д, .... І І. Доаrоо. 

Ct<opo nlмa -тоrо n('нАкnо до Bi.u,Uoy Н<>ІtИХ <>,'UІК&JЩ.ІІТ• •-"""""· 
3а. шІс-ткІАWІn. JІіт Іскуаока ВІмІІІу ОУК у Форт ВілІан mJІQ

N>ІиУnраабупкТІкІ'<.ІІtнкк: 

[офро .. к&ЛО<J>уІtоо-ОАІІ&ріо 
1\ooaкнoroo•r•-o.uopio 
ЄооЛоріr-tІмрОоІо 

Акос...,;оХом-о .. нрІо 
Моро Хоао"""" -оано ріо 
1\oonopoooo Hooooat:~yo- ь'оn. роо.іо 

Не маоочм с...-о anatнoro n(»І>ІіщеІІиІІ, Ві.мі.ІІ ОУК >Іісткао• ра· 
:SО>І 3 ФіJІі~ю УІІО а домі.ці "УІІре.Інсмrоі Пра8І:'ІепавмоІ Громади" ТІ 
а Інших наА>І~них nрооніщеннп, доки не придбано масноrо "Укра
Тис~коrо ІІаціона.п~ноrо До>Іу" д.па кІз! Братніх Орnні:~~~ціА >Ііс:та 
Форт БіІІLоІt< 

ВіААіл ОУК у Форт Вілі•w дІ .. еаwос:тіАио, ц:~маt< ХВЖАН друж
жн~ еnівnрацюаnа s ФІ.ІІ!~ю УНО ТІ 3 інwн>Ік Вро.тні>Ік ОJІrані:~~~ці•· 
>ІІІ, БІІроДОІІ>К ш!с-ІІТ1ІJІІтнЬО! nрацІ Ві.цділу QYK Ao>N> ЧІІ~ККК МІ). 
ЖІІЛИ кез>ОірнобооrатотруJІУ а рю(іудовуорn.ІІі3ацІАІІоrоі ІІJ'ІІhТ)']Іно
оеІІтк~rо жктr• украІнокоІ f110>ІAJI.H а Форт Віл!•"· Не бупо ІІі <>,'{ноІ 
дІn•нки f1КІ>Іаде•коІ nраці, а •кіА '<.lltMKK ОУК кебупи б311стуn:rоtкі. 
Ш о;~.не n!Anpкcwc-тoo УІІО і БратнІх ОрrаиІ:оаціА ке a!AбyJtOC>I бе3 

Іхи""Іуч&СТНАІІО>ІОЧІ. 
'ІntиКJІ В!АдІ.ІІу аt.ІІк дonoworoay А rу>Іа.иІтарну rю(Іоту • таких 

дlІІ•нмu:: аІдІІJІУІ&ІІи>:оорttаІІОШШІТІІJІJІХ, ПО>ІІІгаJІІІ "І'!АнІА Шмо-



JIJUUЛ ОУК У •о" JIIIIRM 

З ltiaa 110 npoao, <><Аа"•' Л. Доаr.. Є. Пор;,-, К Н•..,n•'"т• l••••••~ С. п •• ..,.. 
w,.., М. Хооор; .. оо, О. СІрс•а.о. с. ...... , М. c .. t_..<•••· М. Торхооа.оо, К 

Лхао, к. rno.-yx, л. ІІооро:о,.., О. n,.. • .., 

лі", nолітн~ннм в'~зн~м. іна&JІщам і смІГ<аJІЬЦ>І>оІ у Євроnі. В ~ае! дру
n.>і с•ітовоі аtІІкк Вщціл сntаnрацював' "Канв.ціІІськкм 'Іервонмм 
Хресто>оІ", внконую~н нс>о~ало ру~ких nраць і Шlrf'r~ AJI& noтpt(i ар>о~іІ. 
'Іленки Відділу брали активну у~аст~ у хорі УНО, в аматорському 
~8Тр&JІЬИ0>оІУ rуртку, ІІрИ МОШТО8)'8І.ИНі C8JI1"0~HH:t КОНЦСj>ТІВ, 8и&,!Іе
>оІlЙ, вечорок, забаа, ба:о.арів, nікиіків тощо. 

Внаслідок доброІ11011і і жертвенна! та пос:nідавкоі nраці асьоn.> 

~11енстаа Братніх Орrані:о.аціА, Відділ ОУК nеренІсса а 1946 році до 
uacнoro приміщеиюr в ноа<»будоааио>о~у ;о.омі УНО. В новому прн
міщеині Жlrf'r.tl Ві.ц:Uлу ще більше п<»каааипос.о:, пооиnІUІ&СJІ тоді 110-
noмon рі,цинм браn.>оІ у Євроnі. ВіЛділ цік.ааиас.tІ танаж "Bнnur>o~u 

Освітні>оІИ Курса>о~к", що аіІ\буа&JІиС.tІ а ВінніnеГу, баnто прн~иинас.tІ 

;о.о !.tІньоrо ycnoxy фІнаноовою rrо>о~іччю і цроnагаидnю 1х >о~іж унраін

"""" Канади. Поаажне чwcnn члеиои ,.,.,.,. .... ".,. членами "Украіи
ськоn.> ВІІ:ІІІОJІ~ноrо ІОдиnцентоюrоJ Фонду", чим дono>o~anюn ІЮНИ 
украІиськіАаизІІОJІьноАсnрааі. 

В саоіх оргаиІпціІІикх о(\'f>дах ІІJ>Єдставииц! Цектралькоі Упрt.· 

ви ОУК аідаІдуаали також І Віміл ОУК у Форт ВіІІІ~м. між іиwІІмн 
були т~ такі аідnмі ІІі.tІчки, "" СтеnаніlІ Ооачуоt, ЄвrеиІ• Ситииоt, 
і n~>едстааниц~ "Ocet>e.:tкy УкJmІнєькоІ Ку"ьтури А ОсвІти", Тет.t~иа 
Кnшиць. ВідбУа&JІІІ вони тут саоІ дІлові иapt.JUІI виronnwyaanк до
повіді та nрк~ни•лІІс• • тоІ сnосіб дn оргаиіз&цІАиоrо ос:аІдnмлtнн~ 
і)U'ХОаоn.>nід....".,нн•'ІJІенства. 
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.6е.tІІІ""-бУJtа>ОІtрт8tІІІІіеn.8о,міJІуіІІоrо.пе-ианаціоиLІІ•иІ 
А добродІйнІ ц]JІІ, По с-о!А :»<031 ne>MaraJІн 'UІtиин матері&ІІьие> :~а· 
1'8.11ЬІІо-уираІис•имм І rумаиІтарм~• y~100N><. В ІІеJІІІІІІіІ кір! ВіА

дІJо П!»І'ІІІИІІІОСJІ ДО фіІОІІІСО8СІІ'О СІІРІWІtІІІОІІ 'ІІСОІІІІсу "НоаиJІ U!JI.п", 
ІІІСІбуа8МрІЗІІІІІЮМН&ЦІоІІА.ІІ]t"n'ІИоІідеІ,І'111tНІІІК8JІНкаГnадуІІ 
етало:Jб>о~ІІ:Jб>орасеаnо..иІібl>Ну'ІІtорrо8М•ІОІОІ'ОJІОJО<еІІІUІДJІІІ 
"НС>ЮІ'ОШJІІІХУ"ІІО>ОІІІОІ'ОРІЖун&8МИІІІС)'ІОІІ. 

За чае c-olloro Іскуuнка Ві.ц:І!Jо ОУК у Фор-r Blnill• чнмLІІо *tP"· 
ауааІкаІнwІц!JоІ,аицеІЮ;І;ІІЮІЮІІІІ>ОІЧt: 

"Y•poiaco.•d)oaonoiXpen" 
Дono,.oro О80РК,. у шnатuоа 

ІІІО8К,аорота,ріsкіІ...,...туціі 

"Уороіа<>-•аІ8аоО<>••••І ..... а" -

~н~"::. -~::~•r Yapoiacuoi 1\у.,.туро І Оса><•" 

"І'Іа>о• w.o .. • 
Yopo!"""aehopoa/toouoкi .. 
с • ..,........,. .. ..,є.роnа 
lonot!O<:ol .. il\ypao -
Преофоооа "Н0001І Шаоа" і "Уороі•~• с.о..,· 
ЧорооооаІХраnоаІа,.І~~Іор....,,Мq]і 

Уороі-аІ_ ... ,....._о,о.ійа.а!Іормtі"NО
І\м....,...,ао6о6.о.ооnоа 

УаІ- ·н- Шаоау" І "Уароіа .... о"" с-· 
J\o8mon-l 

1511:--оІІор<'ООІІ....UЬ!фо. .. 
МІсчаоІ .. ,. .. .,. 

Ко.nк Це.n-р&JІ•на Упрааа ОУК IIO'L&JI8 аи,цам111 Н<'Jр!ІLІІ "ЖІио
чн.ІІ СаІт", В!цІJІ ОУК дУ>Не тим :аацІна8К8СІІ І opuAwoa ЙО>tУ а до
покоrmо. При loro no.al, 'ІJЦ'ІІІІ& СтеоаиІа Петрмшки орицкuа 17 
nе~ДОJІ&ТНІІЦІо, а О. НмиолаАчуи І С. ПерІr бІ*JІІІ учасn у Aoro щ>е
О:ОІІІІХІІОІІтеста>: І аибиJІОU:акаnерші •k~и~•І•Ік""""н ионтеста.И'ТІСІ· 
ма. ЧJІеtІІІІІІІбІлwиос:ті DерtJUUІІЧУІОn."ЖіІІС>ЧкіІСаJт"І раJІС>ПС>МІІ· 

ІІЛНІ\ОДНИй JAVJ' lfSt IOKJ' І ІІДДІffі ОІ'К J' .Оrт atn!IIN 
3alooaoapooooltltooco,O.ПpoaІA,M.J:a_.,. __ Є.Пoplr,Іtr...."._ІtJe

pour.A.•O<>,.._ц.O.Cipnм. 



Ynpoooll.uioт OJ'II 

т••ртІІоІо""" '· 
з.; .... ~"*""'''"* 
P"A'rl. raoaт•->O· ..,... .............. [ . 

ПорІr- """"'О. 

;t~~· ;;::::::·:. 
•.о.Уnі>*ООІІ·оІі рОА· 
С. П"РОШІ<О-,.,..._ 
ре .. ро ........ ІІ. ••• 
р>ІС-О ... рІ-0. 
M.Topoue•.a- .... 

IIOO>J>. IIoO<klt 

n.ють Aowy різкими способами. В Юві.tІеАноwу Контеnі ОУК Відді.tІ 
ОУК у Фор~ Шліам >астуналв Ка;:шка ГлвІІ}'н. 

8ідді.tІ ОУК набувдевке ,.в/іко дп" еебt, в e.owe кухwtне нвчин
КJІіr-еJІтра.льнуn.рІІеро(Іу.артос'""понадаісімоотдWІ"Рі• 

Віддіn 0УК у ФоJ)Т ВiniJІW с СКЛИДО8010 орn.ні:оаціG>О 11 ><ісце-
80Му""КоwітетіУкра!нокКанади"і6ереакьоwуактuвнуу•JІ~ 

Від nочину CJIOI"O іскуванка ВіІІдІл ОУК вІдбуа 72 ясіданна 
YnJ)a",., {1:; ширших зборів, :1 театральних ""стаа, 14 бІuарІа, З &на• 

дС><ІІ, 15 с ... точинх схо;~;нн, 6 ціннікіа l ~ rоАрксьнJ :...бааu. 

Член•оц омадали rрощі на :обірІ<С>Іtі JІісти на будову доwу УНО, 
кв ··ноак/і Ш"'ох", на рос-будову ОУКО і кв інші І<УJІьту(»Іі А JІ.Оnо

могові оtілі 1 ті :обіf'"" не переходктs через квсоаі кннпо Ві.u;ілу, бо 
булІ<цеtхосо6истіпож<>j\1'ВІІ,алеразо" снnадаnиеJІ.оника.,лнкі 
суми і саідчили ПІЮ ідейІІість та жеJ)Т.,нність 3ryproвaнoro в ОУК 
ЖІНОЦТN 

Годі тут перtJІІчитІІ ВСІО дІалькІсть Відділу ОУК у Форт ВіJІі ам , 

але не без І"ОJІ;ІОСn< wожна ствердuтн, що на npoтJІsi caoro існуqкно 
Віміn виконав велику А корнсну роботу. В тіА праці членик зужкпи 
баrаrочасу,цf'&цііГ]Ю<ІІСАівзага.nьномудаnа.онаrарнІ нвсnідкн. 
Всі хотіли nркчннитнса до якиаАкf'&щоІ ]ю:обудо"" Ві.u; Ілу І до по
склеин11АоrонорІІсноІпf'&ці. 

Шлих тих діА не був JІenrnA. Проwощувано lioro макоаою, від
JІ.аиою і пос.nідовною працею ~ленок, що прикnвдалиса до Пf'&Ці s аи
наАбі.tІьшою ПОСЦТО>О СПf'&В!. ІJІІИОИУ>О~И СІЮ! о(\оа'ІІSИИ , Ч.ІІеНИН Від· 

діJІу ОУК у ФоJ>Т Шлі11м маnи <reptд еобою 11сиу мету - прнсnужм
ntсауІ<]ІІІІнtькіАспf'&аітутуКанадіінес-n•доrюмоrуацо(Іутrі ІІОЛі 
еюАоwу народові а рід>юму краю 

'" 



VII. 

3 \Q~iMU\\\\ X 0\\\~ 

З "ОрrаІІі3аІІісю Ухраінок КанІJІІІ ім. Оль
ги Пасараб", що саме теnер с""тку~ ~літт>І 

саоо;І гро,.цсь..оі nраці, в'~3&JІн wснс ІІІд са

""'" по~атну П kнуванн11 б.tшзькl 113а(;>ШНІІ, 
ІІк oprnнiзaropюt жіоюцтва, ])І'JІ,акторюо "Жі
ІЮ~оі ДWІі" і"" унраінськоІ nре)Істаакиці в 
rенаті а В.ршаві. Мо! аІдві,ІІвнн а Кан&JU во
""'"'192!JронускріnІІІІНОС<'б"'отю'І•в'в:юк 
)ТНWІІЖінкаwк,щоопі<:д• ncpc6pamsnpoвiд 

ІЮІ03.І.СНО8аІІОІ "Qрrа.нізаціІ УнраІн<>к llіоІІ8· 

цІІ".ЗдсанІІІ•и, RКОС:h3nансюС..,..,.нісюСит

"''"• nрацюваJщ "" СІІіJ!ьно ще а Євроnі і П 
П~])І'і:ц, JІО Ка><АJtИ !'а BIUIIO~CHH11 ~ В rроК&ДСЬКУ Dр&.ЦЮ 1111 ІІО]ІІІСТЬ 
у><раІнсІоt<оrnжіноцтвазаморе.,іукраіксьноrонародувзаrІІJІі,затіснн
п н щебіпьше аузол 3Канадою,хоч ІІіJІІUІН нас тнс11чі мuль. 

Працю "Орrаніза<v1 УкраЇНО!< Канu11" цІиІUІа 11 rnмбільшс. ЩО 
JOІU а11•начадася внсокоютолер&Іtцісю. В Іі рамках ote ро(\JІсно pl3· 
НИЦЬ МІЖ ПОЛКЧІІІІКа>оН і Н&МІІіІІ])ІІН~МН, МіЖ КІТОJІНЧ~>ІІІ j ІІ~ІІО-

~:::::·~:~~~ .. ~~~ ~=.~:::,С:,. 1зн:О..~:::о ~~::о~~';; 
малу "Жіно•нА ~іт". Тому н~ днвІШІUІ, що і Органімцік і журиа.п 
nрuткІ":Оют~досt!бемОJtоду, в 1\анІ.JІі р<>.'ІЖС1ІУ rснерацію,.,ніА СІІD<:іб 
np>ui ОрrанімціІ r.рмоніsус 3 Іі ~ІІа.'\іІіс .. ннм вІІхомнн.,м. ц., моло.:~~ 
ун<>(Ю'ПСОІІучасістанеnідстаІООЮ~Іун~Інс,.коІорr.ні:юмноІnраці 

».морем, бо старша rснt]>аІІі" пос1і/іно від нас нідходнть ... На прІІ
буnJІ коІЮJ lміrраціІ nід цю nopy rnдi рахумти, бо~ унраІІІС~н"" зе

мельІІuітьпкСТ'Ові важно nередlстатиса, не то ІІІОдІІнІ 

РІІІіЮ, шоОрrаніз.ацікпрнсмчустану ""ІІнку мrу,..,жІ вихоми
ню .. олоАІ. Я ц\JІе с- житт• n~цювала м• мOJtoAi -бо аоиа будуч-

( ук'~ ~':.~'::1:" .. "і"=~~)~~іА,":,..';";;;~•..,<:;~";І6:,;::::,.,~ ~::;;;.~';,;{j:.l/' 

387 



ні.,..~ наці!. Мопода. треба зрозумі'ПІ, особлн80 ry, що аже • К.иа.ttі ви
ІОІІ-UІ&~R. 8 ІІ~і тр<!{Nо ИЩ~ПІІТН ПОШану J любов ДО I<YЛLryJIH j традиЦіЙ 
ба:ьо<іІІ,ЩобІООкаПцінІLІІа.таиІІицінІІ'ТіоианадіАціфранц,уа.ькогоп<>
ходІІ«!нна<:80JОфр.нцуз.wсутрадицію.хочІООинвКана:dжиаутьуже 
Тj'ІІІс"Т&п.іТ. 

"Орrаиі,.._ц;,. УнреJнок Канади"'~одиоюзкаАбіJІ:ьшр;ІмьнИJ< СХІІ&· 
дових частки "c.lroJJOf ФедсраціІ УираІнсьннх ЖJкочІІх ОрrакІ.пцІІІ", 
3рІ4)'>ІіВШИ а&<у ЄДНОС'Т1І 11аціf. Коли ХОЧЄІ<О ОСХМІ)'ТН Kaw:\'ltHJ ц\JІі, 
мy<:nwo Ап cni.JIWІO, не роцроб.nеко. CnU.•нa ІІраЦ>І с ~ж найкращою 
абрv<:ІОІІ)>01"11ро3-І<JІІДОІООі&J<ЦІі,ІІИУ""-8СІІИУціНуетt.ра<;nеJІП<!ре&е
С:ТІІИІfІ(ііп .. ШІІЙ 80ро1' уІІра!ИСЬКОГО народу-ІІОСКО8СЬИНJІ больше-

Бажаю S... даJ>ЬШОГО розвІІТІ<у Вашоf Орrані""-ціІ на корис:ть у><ра· 
ІІІСІJ>«)іСПІ.JІЬІr01'>1""-"0рекІукраІнськоІнаціІнаПрі;~ннх:>е><JІJІХ. 

ЮВІЛЕИНІ СВЯТКУВАЮІЯ 

І'\ІІ}~JІНДМ,,ЩJІТИП'JІТІІJІіТНіJІаідчасу.кОJІИ1Юрr&Иі:ЮваИСПрН 
"Ук;.аІІ«'ьиіА СтрілсцьоtІА Громаді" • К.надіукраІнськенаціонаJІіС'ПІЧ• 
ке>'<іНОП'І'ІООПОЧаJІоставІІТІ<сІОО!першінроиннапОJtіrромадськоІдіІUІ>-
•осm, проrоJІошено Ювілейник Роком с "Орrані3ІІ.ціІ Украікон Кана· 
.ФІ Ь.. Ольru Е&сараб". З тоrо nрн100ду по всій Кuаді, • у<:іх 81Ацlлu 
ОУ!\ оW'JуІІІLІІІІСJІ врочІІС:Ті 108111tІІні СІІJІТ><УМННІ, ЩО іхнЬОІО ц\Jui>O бу
JІО ~ ОДИОГО бону ДІМІ 'СJІЄККІІ.ІІ ПЄрtГЛЦі\ Орr&кі""-ціЙНи;о: ДОСJІМІЄІUо а& 
ХJhJ)'ПЄЧ80!)І'n>СТ(ІріЧЧІІ, а ЗJ\)))'ГОГОаІtJОFХf'ІІПЄJ)С;Іці.п.О>ОУИра\Ж:ІоХОІО 
ІпоуирІОІкєьиою rромадс•tdс:тоо КакадІІ roA аtІІ ІІІІІІЙ ....,.ад nрацІ, що 
Aoru дала "Орnкі:sаціх Украікон Кuоадк Ік. О11ь"' Басараб" у сусnіпь
ке Н<ІtТТJІ ці~! иро.Іки. 

8сІІкан&,ІІі.АСЬК&'110'f&ДСЬиі ..... ЗІ<'JІИН0103НЧJІІІ8іС:ТІОстріЧ8JІа 
Ср>бJІв/1. ЮвіпєІІ QYK, а це ВИІІІІИЛОСа ІІЄЛНКОІО кіп.ьtdс:тоо ГОС'І'СІІ ка 
всЦ.юві:пdu!ИJ<імnрезu:-:tборах, концертах і бсннетах - rrас:тоо 
ІІПІХ І"'J\ЄІ"8,тіа аід рі3ІІІХ унраікських установ і орrаяі3ІІ.ціІ, •• теж 
Пре;і .... ІІННкіВ аНГЛОМОІІНОІ"О Свіrу. 8НІІІІОІІ ті~f ПРІІХІІЛЬНоf ПОСТ&JІН 110 
ОУК ІдоброІдумик проП працюбули асі тІ чНСІІекні усні, письмо.t 
Аrnпеrрафічніпрnаітн, щонаспіІІ8JІІІ каІОаіJІеІкІ са:стиу....,.>ІJІ3 цІпо! 

Каиа.цв, n иє тільки J СІІ<ОІ Кuа.цв, бо і :ю ЗпученІІХ Дер""'а А.Іrерк· 
ки і мааІn. ІАаJІеноІЄвроnи. 

Дуже nрно nocnumлac.r до Ювіпеоо ОУК n.кож І преса. 8 часІ 
ЮаіпеіІ.иоn>РонуnоІІВІUІоеJІІаиаиадІАсьиИJ<ч.е<>писа:х-n.«унраlи
е•нкхІ'.ІІіІнwомовнrrх - чкІІ&JІО.,..атт-сІ,аіс:тонІ""-"іrонпро"Орrа
иі:sІ.І\іоо УкраІкон Какадв". "Ж!но•иА СаІт'' npнcutr<в справам К>аІ· 
MAh_,i КоІІференціІ ці:пс СВОО '1111'-110 ""- ІІіСJІЦЬ ІІнІІень 19:\:1, & 11 "Ноао
.у U!Jtaxy~, нрім біжуч....- дописів і звідоКJІЄнь про nepe(llr ІОІІІJrеАнІІХ 
е....,..упнь,помІщеиабупаспец!ІІJІьнас:торіІІкаnрисuченаОУКв~
слі 1 див 13 трu,.. 19:1:1 року. на МІждень перед ЮаІлеІнооо Конферен
цією, • • чис.пі ~~з диJІ21 червнІІ 19М відnущенодві поаиі с:торІкхн 
СПраnІоК вW'JутоІ' ІІ~;tааІІО ІОвІ.JІеііноі КонференцІІ QУК. 

Напередодні ЮІІІлеймоІ КокференцІІ rорооrтонС1-КЛЙ час<~пис "Уира
Іясь""іі Ро61тн•к~ а ••СІІІ 2(1 1 ДКjІІ\9 траани 19:\:1 no,ua доаше lln-tpв'oo 

'" 



s rnлG.OIO Цемтр&л~~GІ Ynpu>o ОУК. Crtnaкlcю Сu•)'к, rrpo nov..-
npaц> ''ОрnмЬаціJ УкраІкок КаІЩІІІ \.Іо, 011~!'11 &сараб"• 

•. ІІо ~...,••• ,,...,. от_..., OYJ\t п ......... • """'• • """' """""'"" ld 
орІ"ОІІlм.ціІ, Іуооо цо olo»o к!~ olcu І. С01.....,! ІоІкк ~• Ікооо••-• З10ОІ'&ІІО, 
.,. 1\.окцм npкtouк ·~ DІО DІО кuuко -- opko •• стоооо &loo rop....,.., 
<>lopo••-•-AOJ""oay.loккo=luopO>кКJliOkoutollккonoryoop ... 
кloyouconopwolrypooo<;.pt.oцoaoiГpo•цмІOUpooy,ol .. "" oloooo...,.. 
,...,...,.,,,.,oroo,yПnpoщl. 

Торо•~осоооркоо atl rуроооС~рІJІоЦ>асі rpo.,..,. о І"' poQI, ""'о""" 
Іoro&yononyoopккloкoшol.,..,..uln . ...",_Cnкrpoo 

-1\ooo,.ootOryptooYCГ,-onooloцnoJ<!Cт с. .. т-.-к .. шоос:••"' 
<rJ*•ікок.nuІСтt<І ... іоФо(\іок,оооосестроМор[оjооомуТрк.,..,.,,...,,р 
nuіГуоиU[іо.Тмроі6уокоорwlороо.к~оіУ~""'tокомокошt. 
С..ораrусхоІІJІокмкуоркмтккхм-м.ккоо,n<>тІмnркмІ-ок""уНороо· 
оому Домі. Howo ~р[ІІоа :м.цооа"''' ; .. .,.. •ікоо t ...",.. буоо ""' .,.. 11, 
осімксnім ... токооо~с:ворк.,.,n-•1 мoбyn.yl\uul, 11'\Іко...,.J:ор 
nркУороіо.,.,оіОСорtо.W.о~Г--..І,оооТОUJ>І'"'"""бу.с,.., .. ІІуроо. 
oio,n<>тoм П.."oCoo.З"tloio.u........,...,,..,,.cn,.uor.oio..,..y,oc:IDІo ••"'• 
[..,.оо 1\n>••ou. о ....... Зu...., C<raa .. ,. Фо6ооо, аок! Or. kpU, 1110 '"""'Р 
уШіоаrо,а .. моМоріоМ..О<Ок,аоаііоор,МоріоТрк.,......а-....ко~ 
о ..... c ... ..,.,.Jp8COoooo ~• о. Ісі мм..-.,.,_ о ,.,..,,._,><ор! Yopohoa.aci 
Строоо...,.оіГром.,.к,-.омоn.око..,..к>Іі--І .... о-аорооІо-с:аІо .. 
кІ с. ... Іооорі ~• cnl-t с ... окі, 11t0 uo6y- "'"" с:кмаиіоо осісі ор..окі
оа>ооІ.,..,..о.u yopoloцioT_..,.(J1op.C8"..,."J-II"'""''I 

-Мм"""""" uаоnоаумТ>< no""'"' .._, ометок корuк..,то -
l тсоі ~- --••• омОТСра""І <"У- npo6oo oooro oloбf1>uкco окоат"" 
nроон~""" котu,о о"""'"'""'....,...... А><• rop.o.,....., т-І•оршкІ аро· 
nорУороJо.,.,.оіС.рt...,,..,..,;rром.,.коТоро...,.., ... ,,.,."'""""'"ІИ.оошо 
•о,.іо .. 6уоо """ ~~!бко, оо"'""' І. p<m~~J•Y"'"" .. •-, мм nркмІсnо.акса 
•• оооо•І ~.., о JOw;oO~o.o Чоро орк 1\.оікІ, DІО оооо ком бооnоооко npooмt~q .... 
OOTOЦKNOMO...&>!OUOKO><Oto6JOOT"Op8&UOKOOOIO[OТ>< .... O""npoбкo.a• 

:::і~.соои••· УороіІІСІооо С~ріооцооо Громо.оо мо.оо ""' тс•і о fOpOon"O 0 

М..С><ІІJІмо .. nоокоом,nркс:ус'"""""'""""-"· lоокІоробоцо,-• 
іо соороі ~rмp.ali~, що оо .. ,...І оі .. ккІ ооо o\uoc І""рс>МОІІІ, ••• cuo,uc ... ,... 
ОО<'6іІ}оl<>тоокУНОі•"'оооос:уn-ркооса,....,..,со:ухосnкто"""ро•· 
n"*loi nui С.•~тк, що ~••• ,.; .... l noooo .. •o. 

- О, "" «>аІ шо ко ........ ""'"" Ор,...іооціІ Yapo1JtOo 1\омо.uо, ..,. бт-
б.ІіІООІІJtІ ""'""•- •ороом ...... ""'" •о оош 001>0~. - С~8'І'J"І Уороік"""оі 
Стрімц•оо1Гром...,.коnо~~ума .. іоО>Lоооооостоіі>tJ<форм......,о .. 
kоуu..ок,•<>'І.іnрк:<о,.,..к•ооосі.оu••"""n..оорuо•Іто.оос.Щ<>Ікооіц 
Yopoiкa.ootOrplooЦ>aci Гром""" 1930-у n...."рко npoo•oW!кaтoaoo
""'"'JII"liкooiCoo.цilnpкYCI',nic.ooooтoy8>к•lnoryooproкloyмocont
.,.. lioolo nрк Укроіка.ОLІ СоріооцоІУІ ,._._.~ nop.ro тооо opn•l...,lo •і· 
коцтu. 8nO"'oтu• 1931 рооу "" "'"" .,,_ 11'\tк'"' Томроо.......,lм. Ooont &о· 
сороб nрк УСТ у т_..., І ..... о&,>око Іото ""'о-. Цо І буо фор10uu.кІ 
nО'Іотоо•ОJІІоіорrоо>Іоціt.ІооІ.Ир.моІ\роІоО>ІІІокфороооulІУИО•Сас

"'"'l•І•о..і оІооіок nрк Уороі-ооІ С'Р'"""""'' fро10ц! no ..... ouм оо 
•кттосоо .. цМУрооооtnркІко"" .. "*'"У""''ОртокІ .. ulоУороі•о•ІІ.о· 
мо.u.ПорІІІоооПто..,._соuобо.n,nо>tІАмостос:ІоП....,.~окІОО..ІІооІІІІDо 
«>оі•, оо<>рІ'Окі....,р ... o.o•O~rtoplooo Ц-.ро~Dкоі Ynpooooloмo о мІО ••· 
""OlOOCOJOO ........ Ui,-loOptTOOКOOJDOIOIC.ooya. - Л.oCO.OЮplo ..... 

"' 



ЮІІЛЕЯННR !ІОИrтtТ У ТОЮНУО 

І•"*,...,'""'' ' ІІ . :Jорм ... с. Проціо, С. Соочо.О. Зо..,о, Е. д••• """• '·"* -' 
С. Іороkцо, /!. Ро6р..о, r . ІооІ.оо, Н, Іоро6t..., А. Мuурооц, С. r • ....._ І р .. 

, ,...... ,J. Помдіhуо, М. r...,.м, А. Зоо рм•. 

'"""робмтм.моwіоіu.іоммоооаоткоуосіопр<>оІоціоооІа!І-оудоЄрм· 

тмw ІІоо>Ок6Н І о """'"""У бо.rото l~ot••• """""" 
- А Іn4 р<>оу обромо Ік, По•і, О"ОоО.О>О OYJI ко ..,., JІ..,uy - аооіо· 

"У<,.ОJІУ""У nокіСоочо-іuо у 8ошмо РУ••• nорооо.ооммо Юоі..,•моі 
l'.ooфopoouoi,npoцot 

- Тоо І буоо - nuo oian~oiІUo. - Момі nponuo ""'"' nр.оцо, он І nо
•оскмІобnо'о>Оо,томnо•о,щоос:ідооЦомтрооіОУІ\тобіnІІІісn.•поіо іі 
с і дооІ о Віомопоrу і о ТоромТ<І < ті•••• ••~ •оnорм. nooi Софіо Пр<щІ о, ооу 
о ln4 р<що обромо >ООіооІоо>О рІ.фороотосоQ, n. Oooro Зооцо, ореооіооціІ мо 
рофороктоо, ... оnоміRрсоооооЗорм•,ко"'оот•••УР"ОН>СІІітоорофороото.о то 
о . Ю.ІооІммІІ'.о"іr .. uоnІаt01'<>окчісіоомфоромціІс..,,.о тор<>мтоІ о мое 

~::: ~~:.:...,.::,::~.~· мо nросто cnpuo І о:і ооосооо c-rpoo, щоб оо оро-

-'Ін Ви, n..,; Тооооо, моrом б мом соо>ото, ооо ооІ"оомІшо Щn тісі 
ЮоіооtмоіІ\омфоронцііОУІІ? 

- Мо>Оу "" соомrм· "" '""'"" оробмтм сnіоомо nopo .. oa оошоі оро~і 
""""''"'t'!р<>оіо,р<>І'оомутммоwіусnоом .. но.оос:то•Іііоnрм•омо,nо
оумотмоцтмw,ооооос•тм•ооіоОІІІОnроuотомо•""'•'w•-ооnр10сt"Оq· 
•••~ моw•мо..,•• nооооікоо Jtonooцi о ОУ!\ і ОУ!\ :~~•• nраці rici .. оооаі 

- Ноnооообт•• '""Ісо цомтрu .. мкІ ,......,., np<> >tJ С<Іроо•? 

-Ток. о О"Ооормrм " у ос:мооммІ aouo.o.. що ,. .. ..а "У 2'!-oin o ОУ!\". Ім 
ОООСТООJОІООПр<ІТ'рОММ,tІІОбJJІОШОДОАООJОПр<>ПрОЦІОС80:ТрММОfоом орrо· 
оіооцііУороіосоооІ"ОЗоо<>тоО"ОХро"'о•АмормооторофоротnроnроцоQ 
СФУJІ'іО. U•• ОО"Токмі• """"' nокі Моріо ~іоооооо. 

-О,цоціоооо,nоооо&іооо ооосооошоо """"""""'' • • аі•• •у,. І м"......, 
руху. So<Oтocno•i...,.. rоо:то• і дuоеоті• о ЗЛАТ 

- Сnо•Ісооосо. ПpмUtyn JІUOr•т• oUt Сооооу У•роікоо Аооормом і Уоро· 
іма.ооО"ОЗоаотоО"ОХроо:1"оАморооо, >O"OoOqoooi.,.onooi І'і•••к. Лошомоо, 
О..уфрко. 'ІОС'ТМНО "'ікоо 1(\мрост...,, проіоотм 1 Ам"І'м"" rурт<ооо Мк OHCJOO· 
оо oonp<>woмoo осооо міно•нм орrо.міооц!о" J ~осrмно 1t01oiao" ""' кос, tllo 
nроскоооото саоіо ,;.,.~pf"OMoio. О•оомхмо пр10ідо ноtбіо .. w о Іім~tІпоrу, осі 
о uомтрuі і • родооціі "1!\ом".о,." Сооту". Не со•м•о о, що цо буао ааоt~Іт 
Іщо оох"усм"сJІоброnоnроц..,...тмТ 

8 оуоІ:~~••• оіwмоті ''"' oi•w•oc• оо иоі~..,•• орцктіоок І"'""' Соо. 
•v•ооупрос:.оТ>. •уам 

'" 



-Хuоам,..,-.....,оnомІС.о•l'•аоn.См••к•о. .м • ..,.,..,"._..,. 
<оіtа.а•о ..",.... . НочІо•о-о/ІІ.і•о'<ОРцоІІо•UІІ,ІІІ<>о6'СJU<ус".,...,п. 

со• .,;.оо І мое oopu colt -~ у Cocoo•l'•i моnорцо.,.; оошсИ •-+-
-цlіtо .. 1•аоІ0<рооко)ормскок••м••• .. •,.."'""U:цісіор..,.,мц;; 
"'с'hрrоорстоомісhш. МабІ""о6уа•••кІо>J<Омоо.оооаltо.цоіо•ооо·р 
!>іор1І',ІІІО6уоОІ'О!JОООООНоц.11\іиО'ІоіРUІ<ооаон<иооО>ІІ..,._..•ОоОрUІ< 
ОН оПороо.оLl,•о-омІ•мnоооомосмоііиnооиомио,ІІІОІОІІІО8<>1<"'"' 

•осу """' оораоnсо>Єоро~~к,6у..,ооо..::моn"'""· Іnроаомо ""'-""""' 
npocyiaourmoocix ооwІ<оцок•ро•••оху".. .. оо 

В юоІлеАному році в\m5увс.ІІ ~ж ~.11икнА но'""'ст поnуторноети 
Орr•~І~~цП УмрtІнок К&над11, а аному то кон.....,..; перше місце коро.~~е-
811 и.ІІІ!ІІJІо A•ttcтtcia Тсребуш ' Торонто. >доІ'іуашк 97.455 rо.поеІв. 
nершою мна,.ною cn..na СофіJо Романик з Західньоrо Тороито -56,414 
ІW>осіа-ІдруІ'(!>ОМІІхаАюшоПавчунз І 'смн.ІІТОну - :SІ.052rо.посів 
В ІІ&JІЬІ><О"У nорадну КОІІ1't'СТІ.НОІІІІ Ашлк атакіА чсооі: Фен,. Вуqок, 

Вн1',1СОР,- 47,824 f'O./IOCH, Анна Роrож~>кськt, Cr. К""7ерннс,- 30,Н9 
f'O.IIocla, 0.11~1"11 Сmро>ІІун, Монтрсо.n - 20,864 rолосІв, Ганус" В•си. 
ІІЮК, ШннІnсr - 19,464 ro.nocia, Ка~vниа КаралІнна, С•ска"tук, -
14,91 4 ro.nocia, ТffІІиа Марунчак, Содбурк , - 13,264 f'O./IOCH, Ko.n~rи& 

~~:·Форт ВІпІІІІІ, - 12,064 f'O./IOCH і Люба Грох. Е.цмоитон,- 2,964 

Вершком юоІлсА•ш~ сцтху,..нь була Ю•ІпсАна КраАом Конфе
ренцІа, ci,. H8JЩ!n't s "Ppns а Opl"llнlst<(il, шо вІпбулас" в То)ЮІn'О, 
8ДНІІХ ві;\20до22"tра8НІІ19:\5року, 83ILJI"" "УкJ>аІк~ькОІ'(! Націоно.nь. 
ноruДому" sое•nкою nроrрамою: 

І ДОr03І НА Ю"ІІЦ{Нl' 1\0I!•tt[I!ЩIO 

Тру•• ••••• • liolnory t С•. Іохіф&с •• соох~ІІ о Co.dfJIOO> > .оІоо м ар.о.· 
" ' А.І&х, С. Моцо•••· О. с..•••..,.•о. Є. с ..... м-. R. 1\onrili, М. Too!t .... 

А.ІІо,....охс•••· О. Сомом, С. lyhooo, 11. д.•У-'<"о.. 

'" 



П11ТНИЦ.ІІ, ІС ТРАВН~ 19». 
JU. •оа. t · ІО.И opoond o Sorcм:oy,.,...,.o о ~opuo:w. у "'"іІ>.,.~І ЮоІооІ~оі 

І'lокф.рокціі І ПокооКІІО •• nомороко ••••о._ 
ІІ,о.r<ІІt. ІІ · ІІаороІІаоо,,Р~ціооокоrото~!rосто~уДоміУНО. 
ІІ.о.І"<ІІt.І·Sоооокуд;оd ,JІ.о;•J>'<,..ОІ'lсмфорокціі.Вкборпро>коІі.Вкбір 

оомісіІ· ирмфіооцtІкоі, op.-oкt>aцltoo-pooo»ttilкoi, n-ooi, >К>МіоnщіІJ<ОІ 
ВІ.о.•..,.оккоІ nркІмnто nрото..,оу • ммкуооі 1'\ройо.оі 1'\омфоромцоі. Пркоітк 
дUOnt.TOo Ві ... іоІо OYit з.,."~ ...... ЦУ OYit Зоіт Р"•••тором "/ІІікО•ОО"О 
Соіту"".Зоіт Прооірмоі 1'\омісІі. Доtсоусіо ""' ооіт._..к І удlоооио обооооомріі 
уотуnо..,..,і Ynpooi ОУК. 

ІІ.оо ,...,_ 1·11 •"••рі о BW<P""' .,.,..,...,.; <:е<іі 1'\окфоромцtі. ВшомуИ•· 
мо оо,.ороко ••омом. Пркоіr• nродеtоокк о Іо уроду'"'"''· Вма.Ітоомко фі .... 
:•"Сцр6Уо.,..:;м,.".ЧоІкоrrрк8моnо. 

СУЮТА,ІІ ТРАВНІІІ9SS. 

ll,o.roJt.t-IІ•JМI>nd o3oiтк комісіІ.Доtсоf<'іокц ,.;томи. Зоіт комімо
цІймоі ком!сі! Іом6Ір ЦУ OY1't. Поо>Іnрощj мобу.оrоо. 

ІІд ro.,_ l·t 100 ао.-,.,.! , Прмоі"' nмсомм! І f<'Ki. Продоо10о~ко JIMCKJci! 

кun"""'""-'· 
ІІ,о.rоа.J-ІІооморІоS.ккоrуРоомЯоро,..,..ооі 

НЕДІЛІІ,ІІ!І ТРАВНJІІ'ІS' 

Поро" оому,..о м о Y•oet• у s",....,.,,., ... ц 
ІІ.ооrо~t.І.JІ-s ...... о.-,.,.t ,в..,.,.,,, •• , • ..,, ... ._..оооnоо ..... мкц•Ві ... ІоІо 

ОУІ'і. Соооо """"'" l'li УНО. В. Туоотu. Соооо 110 Со-=тор о Укро.Ім! - Є. 
С""'"""- ДО<Іоо'-1' У цццотоn"отооіnо OY1't - Стоnоміо Сао.ук. Діо,..кіст-о. 
УЗХА - Попнно Ріом•"- СФУЖО- Маріо &іоо•. 8'-•••..,к• і npoo8~..,.., ро. 
>е>кооціt. 3аоркnо І'lонфаромці. 

ІІ.оо hiJt. '"" '"••рІ > І'lокцорт о АоJІк,..,ріі УНО. к.._ .. ,,, корокаок 
ЮоіаоІмоіfІіонфоромці!. 

В п'",.кнцю 20 трааІUІ ора.н.цІ відп~аклк~к в украІн~kоdА rреко-
кв-rопиц~ніА і укроінсько rреко--nро80СІІа&кіА церк.._,. Боrос.пужеІО'Нt 
в >.а'ІІІреккі ЮвіпсАноІ КокфсрекціІ, nісл11 qoro відсІІіаако пакахJІдк за 
спокій душпоксрпК:< чnскок Ор,..,.ЬацІі. 

!{О~фсрекцІю ві.ІІкркла rono.._ ЦсктрапьмоІ Управи ОУК, ~11ак!а 
Са•"У"· До Презндіі обрамо предсІ.Фtиц•= Ольrу 3аІЩІо, Євn:ок!ю СІМ'

ки~. Оrепанію Мацскко l Софію Проц!• - з тнм, що J<ожка з """ 110 
'IC(t3i МLІІ&Пр<>во;!.КТНО;>:НОІQЗССС:ІЙ Кокфсрекці!-ІСІ!Кре'nІроК К&.:ІИ· 
КDІ")' Юлію Яворську, Анну Ва>< і Лроепаву Ребрик. Першою ссеією 
ПJ!О.'ІЮАКJІ& Onьr-a Зuщ~. 

КокфсрскціJІ працю.._"._ ка своіх "'"'""Р""" засід,ами"х ! крім 
""""'-' ВТОКИХ КомісіІІ><: 

ІормфіАо.цоАн•· 11...-.рнма д••У•••А > ВіккІnоrу, о .... "'•-ст•. ео ... 
буро,А.Ла111уАоС.скотуку. 

Роооа»ttіІаа.Оооко3оо<••••оМоК1'р.оооу,Сrоnоніо&уf\кооа•В'нкІn..-у 
!Єаrок!оСиткм••Вікміnоrу. 

Проеоооо Акко Мооуромоо > Торомто, 1\роеоо .. Зори• > ТороК1'0 і с .. 
.,.,.!•Мочо•ко>Вімміnоrу. 

Ном!оо.ці&ио.Єо...,.!оСн••••>Віикіnосу,АнноІ'\урмоіооСо•бурм,Оао.а 
Зооцо • Торо..,..., ЄJоосооото Даноооо • Зажі..,....".., Торокто .О. Oooro Сомuо 
о0r.5оимфос. 

Se~JpІUІ ссеІІІ КокфсрекцІІ прщ:uчскв була пa>~'rri покерпкх 'ІJІе
ксщ ()рганіи.цІІ. ПроІЮдкnа кею Ганка Мuуренко. П і.ІІ ro.noc: піснІ "Чу-

'" 



сш C\pa'f'l! ><ііІ:, n>вар~шу ><11'', Єа~ніІІ Сппоик nрочІ1ТІ.nа nрі.занща члt• 
1101>, щО вWAwnи ДО вІчносm. На СІІ<'Ні ПОХNПІІПИСІІ прапори - цею 
ПО'-'ІІ>І<НОІО>о(&JІо(іИОЮХІІІtІltІОnО><'ІІкуnиnрІІС)ТНІ чnекощ nам'ІІП.ТИІt 

с-оlхтоварІtШок nраці, що!>< кесудкnосІІдож....., цісІралісноіnОДtl, 
Сріб.юrоЮвіnеоосІІСІ<:!Орrаніз.аціІ 

l1icn11 тоrо cкna.u.nн nривіти nре.:ІСТавиккн МkькоІ Ради • То
ро>Іт.> і депегатн аід іншкх манцііІ:СЬJ<их устаноа та ~рrаиіз.аціА, а ,... 
кінець внсвІтnено nреrарнкА фіпьм "С><ар6 УкраІни". 

Обидві ceeif чepro.Oro ІІІІІІ - р&ІІіШІІІІ ІІід І!р<ІІКЩОМ Cn!n&HiJ Ма
Ц<'І!І.ОІІІечіркІІпіднСрІвшщтІЮмСвrенііСкткин-:JаАН.,;буnкnола
rоІІ".у~анкІІ>< діпоаик ('Праа Орrакіз.а•ІіІ 

Друrий день оовіп<Jіних сuтнувань :Jанінчи""" веnичави>< бен><е
том наJібіпьшому А роз><ішко АІІ&штоІІ&ному rотелі- "Роц nори". ВІ.д. 
крм .... АоrоОrеп•ніІІБу(Іию><. Апро.о;uоn•иимАкн•Бах. Бенкетовуза
JІІО тцсрть анповкИJІк ;~.епеrат><н і rоті ~ Торокто, ~ цілоІ Кака,цк і з су
сідніх здА, а ><іж ними булн ~ж пре;~.стаАннкн мана.д.іАсь><оrо YPIIJ\Y І 

=~ ~~::о:н~~:~-~~~~:.о:~~~-:":.:~1~~~:~ :t:"= 
иоf частини беккету чnен,.. ЦСНТJ)ІUІО.Ноі УІІрави, СофіІІ 11роц!и, ару
ЧК/І~ """'о•і, Сn!nвніІСаачук, ><нткцю чер.окнх тро•НА з &НС1ІОІЮМ прк
зкаІІнІІіІІДІІЧlІостизаnпрацю•Орrанімціі. 

1'реn.оrодиІІ,анедІnоопіС1ІІІ БоrоелужеинІІ, відбуnосІІ снмІЮJІічне 
поса.чченнІІ прапору "Орrані:Jаціі Украіно>< Како.лк Ім. Ольrп &аса
раб''. І1рапорrарннІ, шов><овиJі,rоJІуб<>rоноnьору, апіа-аІнІІО><.10JЮ
тоІ.,пшеничноrо><ОЛОССІІ,вrорІтркзубнакnсновомулисТІ<у,поссре.. 

)11(111 ініціци QYK 3 ~Т&.ІОИ 1930---J{ІМ, 8 &ЮІЗу nро>ІіИКJІ СОН!\11, ЩО 
ненІ>че :JапоІІідас бпиз~><е сонце IIOJii У><ра!мк 

Проrрамооо це! сео:іІ, ма ІІкіІ вкrоJІошено ""'"' псредбі8.~~ні Д<ІnоІІі
)Іі, Kop)'AJI& СофІ11 11роц!в, ІОВілСЙNВ рефер<'НТК&, ПіС1ІJІ ДОПОВідеА Від· 
чm:ако І схва.мно ре30.11юціІ ЮвілеАноJ КраАо.оІ к~нфер<'нціJ. Пере
аи.:і.,ана I'OJIO&a Центрально{ Упраак ОУК, Cn!naнia Сuчу><, BKroJІo
Citil~ ><імцеве СJІОІЮ до уча.::ннк.ів Конфер<'мціІ І по аtпсnІвакнІ каціо
ІІ&JІьнн~ mмніа офі1UАно :Jанрнда ІОmлсАну Крайову КоІІферен

ц!ооОУК 
В....черітоrоС&><ОrQ)І.НІІ:&ІJ\6)'1ІСІІВВИПОІІНСИійІІО~J>еnІ&&ДІІТОРіі 

УНО ВІ':ІимиА ><Онцерт аnоиижчоооnроrрамооо 

Sо.о.оІЦОС'ТМ. 

І.9lоор><nо-&::туnкос>ІС
t.:rцкиокмІІкорВіuіоіоОУJІ:-Торо.щ>-мі=іТороито-3""'""'""" 

ркrонтуроооnроф.n.f.Гооима.ооі;оj"Тута.оr<>Амікощосоото"-муо.J!ро 
соо .. ооо, бІ уороіисuо 6ороорооо - "У'· -"'Р С. ЛО>.о;цок~а, о1 "Прміооок TJ>II 
"""'""~ - мр. Лооитоои~о, r1 ~оа ко юрі ооАкмо~ - наj>ОАИО ni""• 

J. В. Сосооро- '%обіт.. Уороіму~, Т. Шоо~окао- "Soof'<>Coo .. •••• о",.. 
иоо"-урк.ооіоnоо,.м "Ноофітм",ро""тоціоу••іо РІАмоіШооок nрк Фіоіі 

УНО ni• nро..,•ом v•мтоnом J!. Зори• 
• НороІUІітокок-тОИІ[.,.UwооrруnоМУНЗоо.Торомтоnі"""Р".,.." 

комn. S.IU!м .. owo• оІВ•м"..<>о, 61 Sороіиоо. 
S.Дуn.С..,..рм-МороіокаІІДоріоДубоомкціоІ8сnіоо"",.,о1"Н ... о.о 

оо оо:кооо"- мр. Я. МJК"&р, бj "Помц •ооок"- муо. М. ЛмС<он>ІС nри &КОМ· 
nо••омок.;-н.н.."..",..оа.о.о. 
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ПІttмОЖНМЦІ ЮІІnЕйноrо ІІОктtСТJ' 

ь.І'іорооочіо>Ц)ро.ооо~ЮоіооІмотоІ\о,......,уОУІ'і. 
7.8мауnутнtо6о.омноішоо.оипроф.А.]ооормоммо8оо...,-Нооом.ооо 

смнІоОТ'ОДунооо--Ш,~ 

І.Фортопі .. оооооо..о-Н Н.."..,ро.с>-оо 

9. Гоnоо-оноокооRросоооЗооорм••• 
ІQ.8оо...,»Весмн"-А.Sорбірооі-тоиоа6оо ... <руnоnроф.А ]ооормооо 
ІІ.Со•""""'"-СомоС.омо-1'\оммоч~· оj"Збуонс•о•то--муо.П 1'\юром, 

бj"Ні•••"- ooys. о-р Лоnо.мнсо.ооІ'<), о) иороомо nісно При фортоnіонІ
nроф.ГоомкоГоооие~о ... 

ІІІ. 8оооо~•• <ріо- Со01'рм Дубо••~~;- Мор•і••о. Л'-'llo, Доріо, о) -н; •• , 
тмхоІпмиобуоо"сооао/І.Уороіноо,б)"О*тножто•ороwом>оо"кор.nісмо 
о ""Р"~><>•окмі Д. Ммносм Аоомnон~омон< - Н. Н...,оро..,~ .. 

В •осіоомцОрt-QО<>і про.-ромм омсtупоuтрубнооро...,ро Фіоlі УНО о fo
poнl'<lnioд>tpмroмтypooon.Шynr>< 

ВстуnмеепоІЮнон...,мувнІ'ОJІОСиnоОnьга 3аІІць,аnідчас концер

ту nро>юмиnа СвrеиіR Сtп-ник. П "СлоІЮ до с.естtр о УІІ~tну" рuом 

" д""отми іншими -rочк .. и коно~рту nерtдамо а Украіму чсрt~ Р*Аіо
•ис•~~ьню"Гмоо Канади" 

В IIJ)yriA чаСt'МкІ концерту ІІСреведемо урочисту коронацію коро
nе:>" IO>tincйнoro Коиt'С"Т)', АиастасП Тс(>Єбуш " То;юкто і множних. 
Соф;; Р<'маиuн s Захі_nн...,rо Торонта, МнхаІ\Jtнни nавтун з Гемип-rону 

Ю..іnсАна Конференціи, sнамекиrо nІд.-ото~~ана і еn~вио переІМ!
дсио.. ТІІ~ иІдькістю сІЮІх учасинц~ І гоотеА. "" І сuточнІстю npof1)1-
"" ~ "'*"о~уnьтурмою формою- )lиtnи)la иеП.~І"fе оражеюur а усіх 
присутніх. Вона ВИ<ХІkО niднvra ім'ІІ "Ор.-..нізаЦІ1 Ук~Іно" Канци 
ім. Оnьгн &аса~б" і ~·щнаnа ТА ше біпьшу no~~ary в очах ціnо! ІС.І.на
~іАсьноІсуеnІnьноотп. ЮвіnсАні СВJlТН)'АНИ~ пона""-"и ооепииу орnr.нІ
:sаціАиу і rрома.:tсь~у •pinlcn. •rypro.,.нoro в ОУК унр•Інськоrо жіиоц
т .... Вооrи щебіn~оше скріпипивІру чпснок у СJІуwміс-ть сnра•и, ДJІ8 

ІІНІ-іВ!Jtдо.пи lЮИИДП.ДЦІП'ЬП'JІ1'ЬJІі-тСІЮІ'О ЖНn-JІ І ДЛ~ ~коіІ'ОТОвІ І ма
далІаідда ... "rИІІСІСІЮІСи1ІИ, 
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З 111'0~10 1 1 І ІІІ'ІІІІІТАІІІ,, IJIII'OJIOШ t:IIIIX ІІА ЮІІІЛF:ПІІІП 
КР,\11011111 КОІІФt:І't: ІІІLІІ 

(Пp.o .. aooCпnoaiJCoo~yoa".noc:oo•oo-' opn-Ьaц .. aoтonpa,..po,,o.p'fOO· 
ооаоо"Нооом'fШ..""'f"І 

Імо.11~.:::·.·~: ~::: s::;::.~l Г, :::;:::::~:':::У ~о;:,:"::~і"::.:: 
UІО.ооиноі, Арі&о.оі, мураомнмоі nраці осі~ мое. 

Мм .ооо:! ко моом npanopo.. Мм мо:ом oow1 ••••і о"""'"" nооум"••~• ""' 
ООІUІ~ оерцоо Ноші Іооі 6уоо -мо>рНІОм" nмоемі nopO>O" мо мnрмммх соро· ............. , .. 

Цо6уокlооі,щоіоnр0Іоо•••яоІ'іомоІUІті,ооі>О:о6рО<:ІС>оруоохІ!оро
омС8tо.ООІОУораімоо•о6і•н•.оnнноо""'"••>9>7-1910рОоІо,то"'о 
оіои·о•уwооцоІ!ороn.боn"'"""""'"'"""'а=омооім ... оуооіоn""у'
""-'"Ч"'f"ротмУораікнІсуnрммуороіма...оrооорОАУ-Uоlооо"'орт
моооІа>ОІ!ооо.оос~Іі-оn.оі-оик,..,оокNотосоі.uо•Іосіsсооіос.ооо• 
іі ооооомоммо, о n<»l., роо~у...,..о;; Nоrутмоет>~ асоооо Цо U;oooorio """'"' 
"''"""""""..ооомоо,о ноі .. nоріооісt-о•КОІ'оn.,..оооооммо. Цо i..ooooorio ко
gІомооо•-об'цооомоо..рмоцмnомnо-n<аІІ .. моо,оuоооо"'уороіо..._.о 
Імт.ро:іооuооооu.,._н,..Іnор"'•У••Р••><• 

Ц10імо.ооrіоооііооо• ... • nорІІІомамоІ!оо'а>оусуnротоІі-от .. ,.".. •• 
- "Уороіоо noou --. ночоооооооооі ""~•аорм.,.,.о - ~НоФооо,...мо 06'с•· 
ООММО~, >О м&Іоо..,Оі коnру .. OOOCJ<OX СОО 6ео OOOCIJioOOAOKKo О&,ІІоІ аО •JIOJ 
noNi• - "Howo смоо о • .., """""" "'"'" Орnкіи~іо nр!ІІмооо то nio ;; uм
•ом•м• •оо•м•оортосrоОІттомоwоохуо>о усt~ооу.ооуспооурооокомо· 

"'""" ~ротмі"" ортооіооцІ•><М "'" до coot"'AMi. Мм """ wuxoм ~'"""'" nро
кум .. оооІ, оо доого існумтм><о -ооrооіоочіо У•роіноо 1\ом"'" ім Ооо"' 
Іі-осоро6-

5о кошІ'"""'""' •••••о wo мо tооіо•омі. Ноші усшом тнм6іооwо >ОІ!о
,·.,у--. оос до nрочІ о N&A~'fTMioONJ. !ду•н АООі оброком шоооо .. , "" мІ· 
ооом мо ооомwм><ооо ••v~""" ко пооомо Уороіосоооі Ноціі, що тоnор ~ioowo 
нІ'" -ооо nотро6ус oowoi noNc•i 

CtPO~~=~· .·::~:~: ;~::р'.:.~~: ::;~·:.:· ,:·~~::•о:~ ".:.':~:0:~:.:::~ 
соу .. ~у сооІс><у морсАОоІ 

А мо цІІ о6роюІ .оорооі оном>о" J<OpOI'OooO>O>< ~yJ<O """"'••і ~о<:оо•оооІ 
nроnор-ооо-моооомоrомоОУІ'ід.оосоосіЬотооІОШНмн 

BU; моІ.ооонІwмо • ..,,. історіі о10.остоо проnерм ""'"'"• нородіо,оуопіоо 
кмоrруп-~уомтмN"'""'"'"І><,Омдммхм>•оо<>мідоІІ nо•уоом•,..,ООІІІ.МО· 
оооніоомотоммо,nоркоомоіокідуwіітрн><оомо•уІм.,.,.і.Зопроnсрмооок 

І!ороонооао'.uоооом'"""'"·"'обіомосnооммтм.АжпосоотоАміwкіІАомо 
:=:':.:ї"'"'''""'""'""'"'' АІІ'""""сіоб'uмокоі""'оnоормоооІд-

НОІІІ npanop-rooy~кl, оо коІ!оУороікм,щсnі•••" оооотоn.со оооос:ом 
П"'ОММЧІ, КОМОО OMpOWOKi МО 6&ТОІ'ОМJ •opKO>ONI МОШОі ПрОАІАКОі ....... Вім 
ноціоОІооомо-JІОРІІІООМИNОІО><6оомомнпроро••=••оус,щсмос,уоро.імоо 
>·ПіА "'"У ОУІ'і, о6'сднооо оооноа іАО& Оо>ООАОмМО Уороімн 

Ц .. nрапор""" прмrцуоотм мооодс><у nооооікн10 гомІ!оокІ norpiorн>.,, 
ТОро•у оооІ!оо І nо•утто оІ!оа'О>оу суnрота Уороіом І 1'\омо.оо, ооммм ОЦ>МО· 
''""С' іокІ N&торі. ВІН мое пркrцуоото nрмІАОІІІНІN nооооікном npo ..,, оо 
іокімоторІnос:оочммсо6оос.,.;ооопроuі""отото,..,о6>Ао6утосооіNоі-
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,.., nрощу доооо, ом6ормк ;,. иооо .. мо "'"""о cooti, "'""" ••оніо oi•••Of'O, 
дор.оооооо!'Оуороін"""""'"'і><>АУ 

"Орrоміоо,.іо Уороікоо І'іонодн ім. Ооо"' &.соро~" оід nо.,отку соо!'О 
існу .. ннооо.,....,С'ПіwнnоопоNі••оокоо<о.о~юttпо""н"Укроікм 1 нооnу· 

""""" ноwнz ~pot•o і с.стор і о моt6уtк..,му- ~удомо ро6>!тн..,. ""'"""' 
и,..,об онроtу..,." іо ''"'"аоr<:>п<>мО""оемно, о '"""У оокн ,..,~ '""""" 
доt..со. Моонм....,.,Ііожо, допомо"'н номІДоt ном емок t омтрноuостн ,;...," 
""""'"""'У"'""".,""'"'""""Р"д•оорn.о:тсоі..,.омІ 
3иoн><010nowoo·o"ir~мwoaopyw."нownopoдoІ<Імownponop

caoтlc:n. моwоі ОрrонІІоціі- о руnн nрцстоонкОlІ мооодшко •оомоn ОУІ'і, 
nоніМuур<~>~оо,о""оідмооо:ооноонорОnіоtрудмt""'"Р'""""""'"ІОр<t· 
ніиціі, cnopwy о ро~оо МУН, о ,..,,р ОУІ'і Лородо""'н нош nропор у Воші 
Н••.поніМооур&нnо,оокноомооо.,..Дор10оn.онсоооцоRnро.~<<>р-"3коw"о 
нwо..,&оnnіоо••<>!'ОАОму",ооо.,.осо.ЛмсtомоІНоооt просоічч:оінАорОrу 
S.м, мооо""м уnроінnом,щоб іШАК Вм r;дН<> WOOOON Воwмо <:Торwмо "_ор 
і wot~lolllooot цоt nропор npкn:oyc моооА<>му п<>оооімн., про ооомонО 
і ноt~".,осмоwмІ обоо'оІІ<Іо- nідноеtх уороіна.омІ корі.о і SотооіоІІІ>Іму Во· 

Спn.,.;. Со-то nopo.,oc noco.neмd праnор nроІОС'tо.,.мцІ ><Ooo.,..oto """"' 
-... • .....,.., оп~, r •• .t мuтро•••· З .оІ• о О ...,.. ~ 

'" 



wма6о .. ..,аsруІмм,••ауН.nроторо<оніооауn&Іt"",n~аоосnочоіоор~:о;О 
м......-о_ СОІТ- і aiOOM<>f'O Іо.NnІІ Ноа..а цоА nропор Н.<РІN< j J.o.c: N080P:W. 

оіо .. а-І,о.....,а-ІатрудооuоУороіам 
L11Y"'•cn•,..-niJІ""""P""<>P<' ....... ,.,.,..p,.ioaiмoJOO:o;шi,n..,·n .. мooci, 

1110 Уороіао ~••ос •• н...: І М80 nотро6ус. 
Всіwмуороімоа,ІІІО>оОС урuооОУJ\об'цмuаІ..о .. '"'..,""""' Уараі.о, 

npdoo"' и С8ОІО Патромоv - Оащ &.сороб, оооі .._ро•""-· а.МО<І.,.....ром 
і WY"'t-•1 ""opn. соітоао "~'"''""" д.ао ное: у каші& nроцІ. Ц. "' nорц 
80ІІІММПО<ІІО .... NМОра:!О-обіu_,.О,ШО)ІООіNЦОNОІІІМООІі8ІООі/ІС'ОУ 

nммоаіат<>і І..ооі,и ооу "'""'"' '"""' Ou.ra &.с.ро6 і тмоо~і:о;оаооо УороікмІ 
ХаіuоІnрооорооаомо.смошкмобромомшаоаомоуе>UЬ., .. артоа,тру,оrІ•, 

nосоотІsмаrакотаоаоот<>-""'"""""Р•ідоуnрІ,.,.оиоосіwуороіна.омммо· 
ро:о;ом ооконноІАтоді ноw nраnор0УІІоиоі8tіс-мооаи .. амісцота 
nооІоотммоnоnримоціоооаоміnроnорнаІІнооі-ет<>о•ціВіJtІомоІ,Собориоі, 
УкроіксоооіДар .. аооІ 

fooкoм,Go .. o,aonOMOO<NI 

(ПроооІто• ... Є. СмТ'ІІко аІ..о Ю•І ... uоІ 1\PP,oool КоафороІщІl OJ'II а "•роіау, 
ОРJ>І••""'" о "Н. Ш""><J" і "1\оа ..... •• рморІ"І 

Дороtіао.wісострмоУоро.іміІ 

3001"'""'',... J.o.c: аІа "Орrон.мчіі Уороімоа ІІомо,.. ім Омоr>І S.Сароб", 

о o•OJ>0"0-•1 ОУ!\. Мм ""'"ао Во:: "'.оркмк норо> аоакіwо. С.отоам• "'"""" 
8 ... ropo.мinpKOITJMOIDOUиaкaatкO,бo .... t'<>MHioiJI6paencouoкOMK0 
nооіоомм".іаоІDоІОрr&NІ>оціі.Мко'іооаксо>уd•ет<>рІоі>к .. :о;uоWJІо 
,.~утмкn~ороіІ\.окцкдоwО<:-тоТоро.-то.Тутуимк•"іі>uі"Уороім· 

""""' 06"со•••••-. • nрмоокост• """"""""""•••• ~•••о.., auoroтoa і І'ОСТО~ 
оцІооіІ'іако.,.аАмарнон,мкарО'ІнстоnіАКuк"">о>.о-•о•••ІцроnорОУІІ, 
бо соотод.аі мм <:оотоусмо ІS·рі~••• оооіаоа "ОрrакІN.ІІіі Укроікоо ІІам.,....-

'Іоорм.стоа•n•nраціІЛо,..оuосао>а..,,uосаі••""•"'"'""-нто, 
б::;І""""""'"'"'РУаr,іо .. нкоnоркоіо,,.артиниосnо,ІІІКрО:'О>оаооуІ,..,. 

ІnроаООJоІціооt"Ооооо.оікнотаораонwкціанQСІІімоціоо....,.~орІ'&МІИ· 
цІІоі,оумотуркі Мо >61"""'"" укроікооау соор6кмцоо allaaui І а.оrцрі 

yapo;...,. .. .,,.oцтoo6oponooчY""""'""'""iii&NUJІicoo"'"'I>D"J-В.. 
•••• ••о- oWu<>n> •• ..,.,.... ОУІ'і nро.ц- no ІІіаіІ JІ ... ui. ОУ!\ ••••• 
І о моуороіиа.оому tаіТІ, •~ '"" "Ноціокоаомоі р..,. lloauiia.10<>1'0 Жі· 
-·оо-,"'""'" І nом l'iaouooo •- f"*СТОО а-с.,..,.,. Фцородіі Yapt· 
іІtа.ІUІо lfliKO'OMO ОрnаімцІі", ОУ!\ оодос оа~а МІNО'ООі мурац 0 .. •
...,..,poayol\u .. L 

.o\ .. 8JOIONAWMOOO~MKOOi>M&r811MOI,C.p&8i..oall>.aa•"-trpoa)
OO-oaiTMUMUKOMKM .. OKШOЦІ .... noMІ~ON000 ...... MM>M.,..KKІMYopoiкol 
S., .., OYII.no"""""'" .., .. мттотороінио t бороn.бо.уороіксоІ«>І'Омаро:о;у 

Ітомуоцоо&рО'ІИ<'>У••••ооооwО<"ОооОІІОООО'ОІкіоао.соаорт"""""''" 
оОІОІоJ.оwусторому,кошіС..".-рм,іооJ.о.с:,мо"'іМотарі·~•ці! 

Нооуоu~уnроІосмашІ•о•••ат•wорокісмутоом,сор<Іоко..-Іnрк,.,.І•окі 

"''"'"·Нема J.ocwU. комн Ми •• моrмн Вам ансмотн noaia"""""" мі иnро
wомока,. oowo иоиаосоо•о,боВк """"""'"'-" оІооаот<>соІту, оіа n~••• 
ісnроиІUІм.о=тк.Ні оІu.ноооооо,кішнрадумао,кі•истаn~одадоJ.ос 

:; ~=~:~'."• ~.~:~=~=:~:. в:.:.:::·~о"'.:;~о~о~~=:.:·.:', ·~-=::: :~.:::::.: 
оаооІдобро6~м,оокммктіwнмос:оосіоІ'іоиuі1Мнтутоі .. кІ,wое><о>моrу 
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..:.6о~мор<»омоотксо А o.ct• діоо."осn.у ..:оо коnромооо_ Ное ТУ" о!sто h 

моwіnосоцнноnоресоіоуе.НомоІоомоооотоуоотко<іооші-і>іАкіІко· 

ціом .. ••і соото. Мм мое><оnро80 оjруитн о Wral """"'""' Rому '""'оо 
ноші ,.оторі """'""" •&О """"'""'-Мм"'""" '"""У noooo"' моwу моціо>
коооку oyoo-rypy, коші 1"J>Одоціі, •••••і І обоо•оі. Моемо '"""'"'""' одирто 
'"'"""'""""''"'о..uкноАnо6о,.оммо.І'lоркстоосмоа.усо,.оомІ"О.оо""'"'".оrо 
уС"Іотоуоонко, • У"'"" ... мі•нммм уоосооноооккомк. Howi діt11 мoocrn. NO· 
тіркК>оnіоу І р<>д>ооко о,..кПІо. Ім '""""У мо •••ро-оуш беобо.о.моц••• 
nроnоrомдо. СО<>бодоо>О6ко І'lокооояосооокс-тіо'"•"'""'"оо"""''""ао6ояу 
..:ім моціО>Оооомк" rpynoN. Мм мк"о тут nocoio І мімІстріо yoJ>oiмcoooro 
роау,ооооодруооооооt-о<-Оооо,моемобе>О і•у•ро.іксооко..,.оuкм""'І•о· 

HoMOWOCO.OroдoiWKC IOOlOOIMOCOOTO >OO.TLO" npou;C>t"OOKKoм .. MЦil<:>ooQ
tOypoдyip& ...... >KOMKp&.OiiOТ> OO"'MICK .OOCOnoOKNOMK.I'lOMUii~OOAOp'"oao 
::::.~~ &.>nooy, добробут і ponoA ocis с..,;, сром одом і Оо то мо іО •ок6ооо 

Ті••"" 6о"""'"""'-'""' Аор.о<ооко """'"" ' мОJ"оо ооомw••• ...,;. cpow.".o 
умнр.отк>rооо,о.уІТооо«>нородообооостооноод"оміоокАуроауеоіоі,о• 
•ороокоІооуnоктУоро.іок 

Зо ті о<і о•ущо••• коа уор&імсоо~" мородом "У"""' nркt.тм MOJtOII\KO 
ооро.І....,оnркt.оокомккrоо,ооnркходнтооонещоо"'""""..,"іАткрохіі 

J кowit. ...,..., • .,..,.,~ рцОС1і ""том""'~" •'-"•J•оемо lowo "'Pf- А Jo.wy 
ко•О•ІО- Мм onpocoi о!".оо оіо Joc, то [о ко оістоемо_ Мм омІом & ооnксотк 
ооJос,то6оімосоsро6нткцо,6омосмоаооО>К,ІDО"Рf-'"""'іоноткJос 
омС>Ооооото•оСм6ір 

То'" ті•••• "' р.о.оіо••• оо>оооо wo.,.o оо Вас у • .,.. оооооооо "Ор<омі· 
>ощlі Ухроіноо 1\о"'-"" ім. о .. ,.. Sooopo.6" моwо сом6ооооорд..,ко, состр••• 
nросоіток•о, о>""" иnоококмо, шо кошо Ор""""ціо, oc-oyno""'" о IIPJ,.. 
•аоJ>Т>о<ТОРі•~•,•• oiAAt одмоnорішк..оt-о "'"'"У І р&>О" оlмшк"к ортоо;,.. 
"""'"" nро.цооооrкмо >ou.ooi АОО тнх іАоІ і оом~іо, ІDО іх >ооорwок••" буао 
"ІІ>коцо•ор....,нммоі>аккооміВоооУор.оікіІ" 

ПОСІІІЧЕННR ПrАПОrА 

3аро.оо•о .U.ооо.dОL П.ІІuо .. о""""*-Ю. ІІмрсо.м,С. Пр.ц!о,Є.ІІ---. 
І. Д...Т., О. СтоІоо.,.о-о. Є. с..-.. .. .\. IIJI..,..o, С. C...fJ', О. )uou.. 

'" 



~ ПrОМОІК ІЛСИІІІІ П'ІІ.ТЛІІ. rОПОІК УААОІОІ [КДКУТКІК УКО, 

ІКfОІІОШtКОІ КА ПІ,ШІА СІСІІ ЮІІnІАКОІ ІІОК•ЕrtКШТ 

,_ Зо6оwко .. м о іодобутомМо•брм..,wуіо:торноооіуороікоо.АОr<>,..,..о 
о 1\ooui мо 6рооуоо•м буда моторіо~у про то, mo оробн~о ""' cooro короду 
"ОрrомІмціоУороінооІ'іокцніw.Оо•rnБосороб''.Іоnоріокомніодо<оrкон· 
ко мм ікшмо ОрN.кі .. ці• уІІоноді-дм• nроці Bowoi Орrоюоо.ціі боооумкІоу 
""'' "'"' будо по~осмо мІсце. SG "• щ~ окоомооо Орrокі ... ціо Уороіноо ІІо· 
модк,uобо<о•обі"'"'•'"""собіуоооосмо.Проtо,оо..оо"'"""'буо 
,..._..,. .-;.,; nроці, "'' 110 nopo '"'Р"У•• РУ~- Но коw•• Орrоюоаціі ''"'"'" 
даоооо бі .. wі обоо'ооок, кі,. модруrмж. Ном ко ті•••• тробо '""'" Ор .. мі· 
ооці..,, "" w yoкwo ""' дооотк по"і~ Уороікі. Ношо орrокІ>оціОко смстоw о 
по.о.ібко до родккк. УНО - цо боfіоо, ОУІ\ - wотм і МУН - •і•к- Соіо••• 
рооіо •YWПWO Про nроцоо ТМО KOWNO 0рr&КІ>&Ці0- OOOJo<AK "УСК"О wo-no 
коуоо>Іnркwірку родкму і тооn<>:туnотм, цкокоwу "'""У nоомкко о"'"' 
собо прмw1рко уороіка.оо родкко. Мусмwо онnоооотк о собі пош..,у, cnooiA 
[оообоо.,ооО>Ікwотк"оwоціnркоwо-тк-стокомоnркІUІ ... оwдuІоwко.Но 
"бyootwo, що коо nк••ко о6<>ороу""'• .,..,:; о •ужі. 1\оок будемо оисмко шо 
І<JООтк, ІІ<WІ 6уАр• МО ~ОС ОООРVООМІСО. Но .... t ТО .... ДООмкt •-с, оо"" 00 

'="""""" ікwмх орrонІ>оц•А іwок о ~owy етороку ріокі """'""• о сомодкі "" 
соІ,..омм том,щооомк оосшоку.,...Іомоwк рОху.",.,о.ДоТ<>rоді'ІПОК мк 

ІІМ .. КО.,ПрОЦОООі"'ОJ>ТООНККNТруАОММОWМх •ооІ<ОоІ•ООІ<іОНооо ...... 
ко nоомди но: ао,.nорІwно ооото доnроц1,бо о моАбрм..,wу буАоwоіі що 

бІnІUОnотро6уоотк 

" "'"""'" ycnioio Bow1t Юоіооtмі' Конфор>нціі, о nоомн•, 010іі мородк 
'""У"" ц1к мк~ """ріоо ""' до<01ду t ноухн .-ро.оrокм коwмм nооооікко" 
уІІ"'О.ОІ 

ПЮМОІА ІІАІІІННН РІ3ННК, rОПОІН "УКРЛІКс•коrо 3QIIOТOrO :zri· 
СТЛ" J 3ДЛ. ІИrОПОШЕНЛ НА BEH!Irn І ЧАСІ ЮІІІІІАНОІІІОН.ЕРЕНЦП 

>'rom time lmm..".,riol, the Ukralnlan 1\loman wu the heort ond 80UI of 
heІfмnlly.Showutho<J'N.I<>тondonltlval<>l'ofnotiY<!oruondoultui'O<OП\rl. 

~~~~ond I'OUIInlng the we~lh ond II'OUu""' of th- arto, tndltloao ond 

ln thep~blatorloero,lolalria"'by""la-l>«<lnUkralneondlnthehlai-Oiie 
tlm.......:turtngtheper\odoofWOI'Io,."hoondeo..a.:ko-wo",.nenjo)·"<icт-t 
oulhorlty.Тhooopo.ьternleofQueenOtl>aoYOron<hovutempii'OMUk"l,.., 
ln tЬ. TentkCentury,hм~n"""'rdodlnthehla\.OryofUkralnoмЬ.iцpur
l"'""fnloDdo-rul 

Jnt ... p<rlodaof<l«tine,whenUkralnewuO«upledondopp.--dbyher 
no,ghЬoтo.' ..-omen'o 0101110 l"duoll)' dlmln .. hed ol>d ІЬо tenif)·in& •&о-Іоч 
oorf<L>m lnnloted upon І>ет реорІе Ьу thee..,my broke/>e,•Іn <:<>urq;e, oplrtt.. 
eftortondroolaton"". H.,.rtghtoforeduootlon,trod<..learntnж.,.dІ>&rtiolpo.tlon 
Іn ІІtІЬІІс orr~ro .,.е,.. 11mlted or rоrЬІ<ІdеІІ. Notwllhotondi..,- •• tind ...,._" 
lncilvidnoloouohu WarkoVowohollondl..eoloUk,..lnl<o.theUkrolnlanou\J\otu. 
- оІ promtІІen<e, dnotoo their !і~ ond tд[ento \.0 Ukralnlon Uterotu..., th""'':'h 
whloh they <OJitrtЬuted g...,.tly \.0 ІІ>е emonolpOtlon mowement-lн-in&IЧ 

f.--lo<ni-OmШioцof rnlaeroьteonddep"'.edpeople,whowe"'o"'l><d,Ьou&-ht 
ond oold,exptoited ondopp.....d Ьу theirtoudoL tordo. W8oloo tlndwomen. 
t l keNat~Jio К<>l»')·noko •·hotoldtl>eldeolosl<ol Ь.olofortl>eUkrolnlan Feminlol 
IIIO"''.~ODt, on<Ourqtч ond inoplrin1 lho Ukralnion Woman \.0 otrtve ror fuП 
potlll•otportlclpot lonondtopineq110trlghtolnbla-h<1'odu<allon,""""""'k 
Іnd<pendenooandln olt ph",_or!lfe. 

'" 



Ukro!n!an,.."men,lt!aevldent.haveROtonly~tributt<Іto...ro.tbedo> 
ve!opmentofa~OI'I&Dizt.Uonofeu!turt.llnІІtltut!<>na,!!tetaryrl'flltlvon-f\nd 
poi!'I"',Ьuthavealoofoughtolюuldortoohoulderwlthmen.folkЬearingarmo 

цa:n.t the er>tmy. ln tl>e long atrugcle for Ukrt.in!an ln<Іependen<:e they р~ 
ma~· wor Ьеrо,., .. and t/и_.у t.Ье ..... Іv .. joinod tbe n.nka of ІІи! Ukn.lnlan Army, 
the І'Onko of U>e unde11:round mo~mtllt. То mentlon а few: Steponlvna. на. 
!ec:hkoln tl>e Ukrt.ln!an А=Іеа. and 13aoart.Ьova and Teliha Іn the ....w..no. 
;:'і';~':~\ How mвn,y unknown berol,... have !finn tb<1r llv .. for Ukralno'a 

AnotherroІe,.· .. Ьeingfulflllt<lbytbeUkrt.lnlan...."...,.nwho-apedand 
em."ratt<lto tl>e west, upon the Lnv..Юn of Rua!an Commun!am ln 1&20. ТЬеу 
came '" eontact wilh the lnteпuotlonal \Vomeп'o Ort!;anlи.tion through whlcb 
they dld thelrohareln aldlng the Ukrt.ln!an o.lt...,Uon Ьу роrtІсІроtІІІІ: ln c:on
fercм .. ofthelnt.ernatl<malCouncІІof WomenlnO.I<>,InІ&20.!nWцbiчt<><>, 
lnlll"~andthrougbthelnternalk>n..t\\'amen'aAI!Ianee!nGenova,l!oiDO,IIeri!n, 
ot<.~OwollaalntbeW"""'n'olnternatlonaiLeцuefor Peu:ear>dFreedomat 
Vlenna and Prt.gue, they j>romote<l humanitarian work to ;Ud the c .. uaІU. of 
t/ц>otruпІefortІ•eliЬera\k>nofUkralne. 

Ukralnlan Women, oomilll' to th- oho,... Ьеf""' and after Wwld Wu І 
a!..,,..М<>dthen<eeaoltyoforpnizo.Uonal LifeheПІanddedioattd themмlvoa 
tocnrryonand keepall~the centur\eo'old, tl<:h,cultunl her\\q'eandoontzl. 
butelt)oroudlytotheculturalt...,..u,...ofAmeПcaaвdCanada.ТЬeyfeltlt 
thelr moral obligat!on to ald the outa ... toht<l banda of their aiaten """'- І.Ь~ 
оосао ІІІd dev<lttd lhe",..lv.." to pub!ll: work ln nt\oWІ lnotllutloo>a---<:~aritaЬie, 
e<:<>nomlo, tducat!o~al and ,...,..atloaal. Throucь І.Ье!r orsanІ:zaUonaL llle, thoy 
haveЬ..nablolofurnisb am<diumofpromoUngondalimulatlngtheodvanu. 
mentofedw:ol\on,\mprovemeotofooclal,...",..",kaodhea!t.ЬC<»>ddt!onll,enco"' 
ngen.-nt,undoratand.~~ganda<oeptanoeofclvlo....,nolbillty,cu!UvaUonand 
maJr.\eJUІnoeofooplritoffriend!in-and belpfnln-. ТЬ~у ordently belped 
theUkra!n!aaMolher.,.lюottlveoto~veytoheroh!ldlta,..,.ponoiЬIIItloao:l 

he!n" of Ukn!n!an otlg!n Ьу endeavorlng to raloe that chlld \о Ье а к-1 cltlиn 
ofh\ooountry ... welluh)·teachlnghimtoki>OWІIIeoountryofhlaforefot.hera. 

З ЮІІЛЕЙНОrО іЕНКЕТУ 

З.U.aaonpaao,noo ..... oPWuo-.rooo..,o6иl.uoщo,la""""l'y•тd.,Mopla 
І'у ....... , С:Т.nокІа Соо...,о npN.мoo ""''"" оІа СофІІ ПроцІо, ..._.а.... 
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UkraiJІion \\'omtn. ln tьe;r orsanloati<>Ds, ororked r....,~uy u. •lld-. 
al.al>o-elll ful\dl.,f-andclolhl.ч"U>olcUІІUІofwarЬothЬ..n~andaь.-d.&lld 
~<>•nd aldtoUkra.nlan politltal JНio<шen..Іn..,.lld.o.orplwla. wldo ... аІМІ. u.. 
Ц<d Вyrнd:ily ... por>lltІІ.JU>allpotriotl<ap_...thoya"'ck>i.ttJ:IheirottanІ 
lato~pportlqtЬ.Ш,.ratlooІІЮYement. 

Publl<atloNЬyiЛtralnlonWom.notl:w>olц,jou""'lf..l'*'<~i>ЬI~IiU,ra\u.._ 
lnЬ<>tbtbeUkrainlananJ 1"-"~II•~II"І:u&P.,Iюvockмwtltelrpиt ІІІаеqu&ІІІІІЧ 
U.. _, of tье worid wltb Ultratne and tlle ~htюшn- ot hcr .. ._. ТЬ.. 
::~~~lo:r ';:~::pularlud tho Ukraini&D \\'OI'JWI and 1\avo luШiod toDfi. 

U~r:alnlan Women ot tho ~·ree Worid are orsulиd tbro"'ib tьelr natlonal 
OI'J'·Іnlutlou lnt<> ono uniпrwal f«kr:atlon, lo1'1nt<! ln 1111~ under U.. ""ma: 
-rь~ \\'orld ~·tdcrall'"' of t;k,.lnia n 1\'oo,.R'• Orp n.loa lloa• ( SFJ:JZO)~ І>еаdе<І 
Ьу М.dame ОІеоа K~·o!Іewoka о! Canadlt, 

ThoFedenttlonb .. ~nrcJ>"""n~byourdekJ:ateІM\IIeCong.-ot 
tlle "World Moпment ot Moth<l"ll" ln Вonn, ~""""У aD<I. ІІІ 8.,._18.. ВeiJ:iUm 
ТЬе кuІ.е chlld..,n'a JІroblemowMch ex\ated ln Europo .... p.-nttd to U.. 
womcn'ІOТІ•nlzatlouthei'O,aodtltcytookuponth.,....lveotheмЬieoЬiigatlon 
d.!orwot<llng ,...;ular aurpOrt tochildron'a nul"llOn.tшd 8Choola ЬеаІdео oup. 
ply)Цtben>wlthf-andclothlq 

ТЬе World ~·ede,.tJon оІ \\'omon'o Оті;ІІ.DІzа!.іом wu rep...,nted at tbe 
Coьfri'Onca or the IJІU,matlonoJ С<>tшсіІ of Womon а\ HoЬinkl, J'inw.d }qt )'Oar, 
byOІenaLoU>І.aka,IІ.avk:e-preoldent.whmoaJ:,..,.Ideolof:imeІJІdd\aoo.-,. 

.... ~!пn to the u.plc of Ukralno 
\\'<)m<o of Ukr:a.nl.an. "-"nt !о tho r,..,. world, -ш.е t.Ье liЬ..rty IJid 

freed.mr!veu U..m Ьу dеоtнІу ~aclt &lld "'"' J'one wlt.hla tholroWІІ<apaЬI. 
llty""'per1ormlqandcar'}'inJ:OІ01t.Ьelrdutlett.hrourht.helroi'J'Mioatlol\l 
lor..ЬeЬ..,..ntolour<OШ(*LriOI.a,l.~lqor n.therci.IatiJ>.8: Іо taraway Ukral1111, 
Ьehlndthoi",..Curtaln,ltooldцel>omм,looaпatorlumo.Шandl>tlpl-wbo 
Іacktreeclomofoctlonondmeaмtoolf'UП'Ieforrreec~om. neuntortuuІ.ao.nd 
the 1~\I.Uied ~іс\ІІІЦ оІ ~rwl орр.....юn luno to щ,--dcpendi"': UJ>OD uo. thnt~~tinl 
up.:>nllOobUcot!ouallddutioo,lookonguptowanlaualnthe lмlpeotflrtdill&' ,...... 

ІІ е оrсмІ.<С<І Uk rаІ nІu ІІ'....,.е ..,е"оІ !а!ІіІ\еm. 

:J пrоиоам сот. ІОТААНА плнчУкл, ІШ'lІІІИКЛ УИrА.Інс.коrо ІІД· 
ДlltJ' tАДІОІНОІЛІоНІ "fОПОС IL\JL\ДК", ІНJ'ОІІОШІНОІ І Т'J'EnOIIIJ' ДШ 

юІUПЯНоІ кон•иuщп 

... IOІІDan>rop;no-ІCopoyopoioocu,oi>taІUOM..._.ocnt,TU,IIOit'OI'OAOOO· 
""" iJ МОСІ ... 6уц JOpailoCU.O. ......... Ц. -·дбк ІІро MIIIIOICLUoM f C8lJIIC> 
~""""""'"""OJIIIТ'ODOIII.,юu;.3dooroaopomoпpoil_".,no,,..•Y· 
..,..,, цо """"'O"J """"'""" ~yno ••-а. Аао ••ор соро,ІІ ,._ au.....a.u 
-...... .. o-OJOІNillo.OI""'"~c:aoioмцio>o:LD.lla:o:-· .. .;a,щoU.yopo.io....,o 
.... &alaO_O.IC>lOIOlOOOJ-OJI.aк.aA>,-I .. f""n;IIO.UT-OIIIpJ .. f • 
ІITMcaoiatoм,ll:lofi>IUlOOM01Mty ПOp<>&>І&•y,liiO><a:ТIOIOOIWOMf>IOOOIIOMf 

"""""loolelo•O<:ІІ .... IOaOAllK>il>l&a.UІai.nponoa.o~ ycn.ooaaa....._Пopц 
аІ~"""' буu <:&;ІІІLІІ, оорм, llUlOJU<, поао:т. А .. о 'ИСІ а<Ьм kzl•o мооо...,... 
IЩ):IЦIІ iІІi•~•••иp.....-coooc-orooro••"-""-nopwln.i.tta2op.oaillewta, 
.цруrі оаро&отr,.оnро...,саоам• СІС<Ірцооо-і •opes'N 110nu. >·під .оІ•• •• 
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ДуJО\О тре68 ~_...,..,.. •• nopeoO.OOOOf'O "'"'о кОJОо.оІ, оооо а<жо ...,0 oot 
"'" о ~р<АМ.,; ш ....... ' "'" •• оркІ"... ао МУН До nopwo; -• -• ооо
,._.... .. n<~..._,.,...,ру..,;- .. ,.о.о<>JІо,іото.,.ІСІКІСІ6оnосАОО·•роо 
ро .. n-_..І,оооІІмо .. ро'<....., .. ооо.ц•""•••о<МсnроооkrотоооІІІоІ 
м<>oo.oJ.HІ~T000"-·001t001ol< .. 6yno6І&>III'<yiOІtMOOTfO-~ .. y,oo 
уороі-•І•іоц, 

iІІІOMYCIOMOO ..... on&,lllo6fO""'OIII ... OI .... OOIIIOi ..... o"'M--pyoo
-nococa.noмOo.OM,06-Dpoono'<OOCТ.0. 3oMІCI1on..,.,.no....,.oy,IЦ>O 
ІІІОnоротооооаобреіІорооум• ... tуМІ .. .,_,<n<ооосlІІ..,.от.,.оо,-rо 
оомОАІ<ОСо.uо .. nроОСL>.оо.ос-rор!ІІІІ.І. 

ПСІаІао'І.,о>N8ІІІООІ ... аоооро,&оnІСОо-цо.,уІІІоуороі-..,rооо 
рооу. Зоnроо~•Імо •• "" робото о ......,poc-rou, oood looa. nopooooJIOin. m"o 
оОм&КОІО уоро .. •е~-ооІО мооо10, uo oood li ~opooo.,.n у cooit мооі, .ооі 
oмo.orooopo&l>.conpмo·o .. ooo oocooropi.,.oroyopoioco.I<Oro"'""' 

3 JCТmnoro сnо1л ол:'.rитr~~ ,'::s юатЕRномУ коншm 
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о:оу .. оосо npo ~Yopo.i~taoooo С.рІМ.,...оо tромцоо" '"'"""; "" .,..,.,; ryp•· 
011, що co.oro.,.i тоорот• оооу оuо.уор....,оООЦІІО nio оО>оооо "Орrа~~ін.ціо 
Уоро..мооКои..,.Ім.U.....,Ь.С.ро6'". ТооІ"'••ч•J-УР'••6у..,.,ооооітруооо, 
&оооодо-оn..."уоумооtоаорацоО>-оо_.,сооосоом~оІІомісчоіоош 
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•омуморі,оаи-••><І""!'l&nооІ.о<К>о.,оnоУороJ•ІоІі&ороn6іоооро

тоwо - •• 6у.оо ••'- &у .. цо .асо 6apo6ino і ІІ<>рМ«"""" • ..,.., &оn
.,...."".. .. _.,,о.цtо6оrото .. ооооооіоом""'"роіоцоммо!UІо'UІі. 

Ou••• І.ооІоі:n yopelocu.<>i ".; • ...,о с•попроці о Sрмо1мо Ортооі10 
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011111 .......... 01 COli'<OIOCO 1<1 0.".."8р1111110 ООСОПМІІ.ООL Поро1 уороіо 

........ "''"""'- ....................... ...:п, --ооі ·-~ o6po:J<oooooi •• 
tOontlol.uкoЦ.npoцoкy.,....;."n·.oooo'<ІOOMou.yopoi..,..yol..opy,u. 

yopoi-oywoo.o~,oa,.d6ynocooцiil 
д ... ". ........ nco<>i .. _ ...... n-po~~ ........... o6 ..................... . 

oo•І-ooocoonyМJ<oO~nopo.,,.o .. ullioi•""""••lcoy•l!okn-
oІ.....,.oloA>Іч.OOkc'(CioІAO~>Oo-• · •pim-..c.co-oonpopo6oo
ooinpoцl,oo...,.y;o&8 .. .oo"""'•••••p•,6ot.oy"'oono.nomtoo,щo6-o, 
ооІ о6УАУ00.:'" wo uкоммтру.оом, оо стоооо n.,Щ 11106 А'"' 1...,1 ••ро
"'"""о ріа••• •рцоцІі, 111о6 """'Воші 6уоо тмро•оомо pliool •v•••YP" 
•••••оіо,ІІІо6у омооуооuріооо ,..,...в..,.,оооІ1оІ, ""У•іоі nроокуоІо. 
ІооооуІмо .. ІІоІуоІцІ""ОІООtІІ'ОрtоnІ,ІІІо6ооооІоросtІоооІСІ)-мо 
уороІоцІо І'""~""~ .,......_.,. 11..".." Уороіка.оо міиоо мо .,.,;с ,.6уто оро 

402 



ОuJІОммо у~ро.іж:оооі мо ... рі, іио•wо ..,. ,.,а.-,.>ІеІ До-мм.О н..., труд, не 
>НоJ.дОМО доро'М ДО р;:І>Оі з ..... ;- ООМО П!>О"О~О .ООО МОШМХ І:і .. Іt, UO 
мо~бІ'"'н..,rо nо•с•і~н•. мооі .. .",.,, •<>•н .... но ріІІНіІ :ммхі оодоіто "'"""" 
,..,..., _ но."•уютоноші:~ітнті<іро.t>остм,ІІо><оторіtхнодооиіму•ро.'н 
СІо>Lоі.оу ші.Тоц..,rонобу .. ІУороіна.•о"'інпно•у"'н"істоі .. и>О><><ст 
нодіоно.оонно соотощі~, ,., <'<>J>OO<i :~ywo саосі "нтк•• 

НоооІ,_О,.nідцмммrосооо•ипрОООJІk .. нОО&о:-еПр<>ІО"-"інмо,хОАJІО· 
_.,".. •• ._..смоубор:>n.біоопоро-..оrуу•роімсо•оіnро.о:~ниuоу><оwооо 
іиосно..-.моборо-r..біиоооооУ•роі"иІ 

З ІІJІСЬ~ІОІШХ ПІ'іІІ\ІТА ІІ "-, ЩО IIACIILl lf ІІЛ IOIJIЛt: hiiY 
ІіО ІІФt:t• t.::JІЦІЮ 

D<oo M ... Sowchuk: Ottowo,Joloy4,1~ 

Т'lu! Prirne).linU.terhuookodrneto,..,pi)'\O)'Ourl..ttero!ApriJ:Wthlo 
... ьoch)·Ouex~ndtoblmooinvitot.ontoЬepr-uentattheJubl..,oeleЬ...tlon 
~ ~~krainion tv""..~·· o,g,.,.,z;.toon toJun& рІао8 ln TOJ'(>Jlto !""" м~- 20th 

~r.SLI..ourtntwioh .. Jt .. ·ero~Ьleforhlmtojoln,.·Jthyoulneom 
me ...... rot.n&')'Our:Wth•nn•.-....,.I'J'o!the r,..., "'orkoftM Oraan;u.t!onln 
vano-.. flel~. llo,.-en,, du,;ЩJ: LЬе ..,.,,... of tbe t'"r)lurn•·n\ary oeoolon, 1te 
~n<leavoun \0 llmll hla out-of-1<>1o·n eЩJ:o(om~nta оо оо п.оt Ю lnterfere wlth bla 
m!ni>'Іer.al an~ ['arl!ornen\ary <lutlн. 

ТЬе l'rimo Jolon_.\.e, rt~~ tbertfor~, that Ьо la unab'e to ОС«"р1. )'0"' klo~ 
lnvi'-"'lon but exteoda to )'Ou апd to U.. memЬ.n of )'Ou' Oт1;0J1lи.Uon Ьіа .."._ 
gratuioJionoaodЬ.otwla!o .. on1.hiaoe<aolon. 

Vounoi...,.,rtly, 
J.S.Croм,!le(,retory 

аJД ПРЕМ'єРА МІИІСТІ'ІІ ПРОІІИЦІ/ ОІПЛtlО, Л. М. .РОСТА 

Тoronto,OnUtrlo,JolayІ6,1~ 

lwiahЮUt.oRk)'OUm""tllntertly!or)'OU'VO'}'kindi<:l\.e'ofApriJ$LЬ 
Іп ,.-;о\0-~ )·ou Jnvlte me to Ье р~оепt ot )'OU' "'!ebr:atiOn of t ... eпl)·-five )'"'"'" 
~~~,\~;.:".:;•1:f~~Іп can-)'in&' out the aimo """ obje<U or J'Our orpni .. Uon 

Vouort\OЬeh~hlf<Omn>endodonU..ocllvitl .. lпwhlohyourora-onl .. tlon 
haoeч•.-NІaпd the..-o,klth"""""""'-Piahe<llntheeultural,odueatk>nal..,.d 
ora-.....Ш.Ot!onal!oeldoandlhavereadwitbog...,.tde&lo!lnte...,ttheoUtement 
whк~ o..-omponiod )'OUr lett~' wbi<b І now ock"""'ledfe. 

Му mov<-menU ..,......., the Prov'n"" un<l<" pre.oпot eirtumotoD.- lake ""' 
out.,f theCityf<>ra<OUp!eof.,·~kooounfortu""tel)·lohallЬe•"'ay"'l>enyour 
NotlonoJ Conventlon Ь. Mld. І Ьо.-., h.,...."er, tok<n U.. loЬ.rty of uklor my 
110001 tlcnd and oolleq-"" оП the l..q-dolatu~, lolr. John \'a~"'ko, MemЬer of 1.he 
Iqloiatu"' fo' B>ll"oodO. І C:>nnoble Drove, Torooto, to rtpreoent mo ond І 
~";:'~~:hlo .. іІІ meot .,·;tb )·our opproval ond thal Ье •Ш l>ear from J'Оц ln 

м ..... tt.м,..-ІthЬeot"'iah ... 

"' 



ІІД ЛІАІРА 11АJ'ЛJ!МЕНТАРН01 ОПОЗНЦJ~ ДЖ. ДІ'Ю 

llouoc of Commoщ 
Loa<l<roftheOppo.IUon 

І V<!ry J"""Uj" орр~ІаІ<! the invit.otion \о Ье p.--nt •І tb~JubПoe .,.;~. 
bra<•vnof)"<>tlt<»11;On1AIIon.bul unfortuпMel)". orrnoч;.."Фnt.o haV<! ol,..,ody 
Ь...n,n&dowhioh ,..,1\dєrlt im~ble formetoЬe p.--nton \hedat .. mentlon.d. 

lthlnk]·ou knowofm1· intenoeinto,....\ in themolnten.oR<eoftheoultural 
trod:tlonaoft"-"'hot.....,.ll>elr......,.trytoll>eUI<ralne.,.ndlw;./l)·oueV<!r)" 
•-lnthe oplєnдld,."Ork)·ouo,..,doiц. 

Youraoi....,,..,Іy. 

~arl.l.ra.So....,huk: 
І om dlrected Ь]" Н!І \\'orohlp І.І>е )tayor to ooknowled;(e on~ е~р.- hio 

(.Ь.оп.Ц for the klnd U.oit.ol\on e~tonded І<> lolra. Phlli~ ond hl"...lf Ш )"<>Ur letter 
of AvrtJ ~ІЬ. І<> t.oke por"\ ln tb~ JuЬII<e .еІеІ>nUОШІ commem<>notioч; :!.'і )"e~ro 
or work Ьу the UkraJnlan \\"omen"o OrganІzotJoШІ or C.n.o<la Ьу al\endinrthe 
Natkm.ol Convention at tbe U. N. F. Communll]" Centre. No. 2\17 СоІІ-.:е 81,..,.1. 
on ~'lidl)", ІоІо.у 20th. о\ 8:30p.m .• and the В&nquet and Doll at lhe Ro]·al York 
llotelnnSo.tun:\oy.Jolo.y21ototHIO]>.m 

.\о Moyor РЬІПІІ• wlll Ье ln Ne,.. York otthattlm~ 1.0 ot~OO 1./>е Unlted 
St.oteaConferonotofloi&)"Or&.he,..,g,..,t.over)·m...,hth.otltwlllnothe-IЬie 

~ll~l~l~i".-:'~"7.,\' ;:~~-nd tho ееІеІ>ntіоШІ. ln any "'"""t. ho e~tenda 

YounV<!rytruly. 

~;u~~t.ont 

ІІД НАЦІОНАПІ>НОІ ЖІНОЧОІ РАДН НАНАдН 

Onheholfof)tro. Turner Во"' ondtheNatlonaiCouncll of IVomeпofC.. 
n.od./., І wЬІІ to up ..... 1.0 )"<>u ond 1.0 )"our 0'lloniUІtion '"" moot соn:\ІаІ ,......_. 
lnpoal.l>e"""цlonof)"OUt:!:)ІbJub!I.,.O.Ieb .. tion. 

ltJ:Inkl.l>loloomootflttJцtime\.Ooayhowmuohl.l>e NotJonol Counollof 
W<>m<:n ~1.- the cJ<.. -lotJon wbkb exlot.o Ьet...,.n our \,.... <»"JІ&!ШаtІо .... 
Wooi'Oproudofhovloч;)"ou...;thuoondmootappro<:i&tl...,oftheoupportwhl<:h 

youho~alwO)"ІJiV<!ntoCouncllproje<:t.o 

W\l.l>oi1Ьeltwlol>eoforohoppyJuЬII6t. 

'" 

Nra. L. H.Neng. 
eo.,....poad.JцSecret.ol}' 



Ott.owo.,lol.o)·ІO,l&м 

Тhank)"<шfor)·...,rk'ІterofJolay3rd1utaod)·ourkind Іn.;u.u.oa Jo)ln. 
Zaplltny.ond-oatheoccaelofooflЬ.~IIoмlw,...,.,.of)·our"'*""kDUoD 

1om un.oЬio !ОА)" О\ ІЬ.ІІЮІDоnt wheU>er ""е wlll Ье оЬІо 10 оІІ•ІМІ Ь..tІа 
оау еnм. wl6h Іо ""Рrем my Ьеоt or!ah8 for .о o~ul oole\lrotioa aod for 
eoatla\IO'do-lny<>~~rultdert.okІnrolntMfuturo. 

Slncenl)·youn. 
•-ndS.Zaplltny. 
lol. .!'.forDoupbla 

ІІП fОПОІНОТ Y11rAIII "J"КРАІНСЬКОТ СУРІЛЩІІКОІ rrомлди-

В.ооwкwомоомо ЛомІ С.•ч• І 
Вко~••о"о Bowrl І001аоІк•І КроІоо•І 1\омфоромціі 110мрмІ nрмоіт Howi 

nо•от•к 6уок сnіО>кі, "'"'' nр.цо опродоо10 іскуоомко обоо ОрrонІ>аціІ
ОУІ\іУСТ-оКокодІІwооріоко(і"оиодоо.омоік .. м.Току оіроо .. о,щоі мо 

;:::::::::~:~с.;~:::,::~;·::,:р.цо>ООtк І ооб. •-"•о йІ.nрккуоотм д-оо 
З..,.цоом .. nрмОІТО.,-СооооУоро[міІ 

3оГо.ооомуУnрооуУСГ 
а-рЮ.Дооу•••-. .-о.оо'" !.1 Coaowoo, с<щ>мор 

З ldoo ~ npoo" про"""""~ ,..",,, К. І. УНО І І. О, Іоек"'" rт.ooтUir f npo· 
..,дІJ , ПооrьtкоrІ>кко,аоаоrо•аоУЗХ І>ЗДА,СтоnокЬ.С.о•то.,СофЬІП,..ц.., 

МорЬ. 1;..,,., .оомrотоо с•тжо, А••• Іох. є. д ......... 

'" 



J!Д КРААОІОІ УЛРАІН МУН 

1\роІіооо l'rrpooo "Мододмх І'кроіИО>КМХ Націоиuсtіо Коицм" сtоРд .. мо 
ІU•У•" >оnрошокко ко Вашу Ю.оооІіку 1\po~osy Кокфорокці» • ИОІ"ОДІІ 
доаццотоц',.ипіnо іоиуоокно R діокно "Орсокіооші УкроікооІ\охuк" і ду10о 
p&JIO оі:u.мо f'IO:fi у кіІі ~ороо оаоіо ПрU~ООкмоіо 

Ви oi6r>aJІN<:Іo, щоб Моно "'"'""~""' цю оо,.ітку nодію - Срібний Юоі••• 
Bowoi, о ріоКС'ОООНС I'Owo' ~рпко.оі Ор;ок'>оціі, то оороосм nеребити nід· 

оумокВащоіn]>&ці>откхдооІШоn.n'•••рооіо.!Іибуд .. ородітиусnІхоми 
Атурбумтне>нuсдіІІомн,оодно•оси<>6удnономі•о.:о nоони В.w<>і n•
шоітоо • .,. • .,; nооФ то nоwкоонно і оокІ>ісоонко Bowoi Орrоніооціі 

То"' бм<оомо Вашііі ЮоіооІікіІі 1\poRooili 1\окфорокцП nоокнх yCttioio 
уморцох,nостоио ... хІояо•••''"<>'"''"'' рообудоокОртокіsоцііІUодо6ро 
1\окодкіносоuууороіна.ксІ"Окороду 

ПркІіміто моw бротиіІі nDМоітІ 

ЗоІІроАооу l'npooy МУН 

ІІД "ОРГАН1ЗАЦ11 УКРА!НСЬКНХ НАЦ10НАJІІСТІІ" 

~.О Jи..,ио мородіо, тоо і о іс«>ріі уороінс..оОІ"О кОроАу ,.; • ..._ оі;оо.,..оо 
ІІІ оід<>rрк nopUooy роо10, •• но ~о•• дор,.оон, •• о nка.моксnі, •• о qс
nl.ооко-тромо.nа.міІІІіnооІТи•к•Іідооокцо,•иоокооо••имк>><О'Оммок,коnооі 
боІООідJt&..,.,к•ортоуо-м,омаоітоооиnо 

Auoo кооріомоІІо><>с укроімсо.оо '"'"""·><отк,строднмцо, щоnо-,оро.ІІсомк 
торnнто ~іоо го яро.ті діто~, ооі оnоом А ."иуто у боротобі > ооуnомт ... м 
а niAOO"*~ НІ\9Д, м& mиб.мкQ.Ох, ма >осоонн', aiJ< rоо<>ду 

Жі .. оцтоо >ерrоиі><>ооно о Орrоиі>&ціі І'ороікок 1\омцм ім. Оо•"" So
copo6" nостіімо cn>wиoo ~ cniw11тo оо "''"f>O"' дonoworo10 ом>мСІJІом~к •••· 
rоюоом уороінсо..оrо мороду" nj»Іоорнов>~о суирокмостм І'ороіксоо.іІІІ Со
боркііідоІ""&оІ. 

В і><оні Проооду Уороіоооокх Ноціомаоістіо! Ортомі>&ціі Укроім.,.окх 
Jtод'омо.оіо-тіо бм<о><> • иОІ'ОДІІ І!Н•і р•~ниці - доо•wоі тоор•оі nроці "Opro· 
иі>о.ціі Ухро.іиоо Конuм і><. Оо.,.,. Босоро6" 

Coual'opoi,.il 

Мнкооо Коnустоис>кнІі 
Зостуnнкоrо-иПУН 

ВІД '"УКРА!НСЬКОІ НАЦ10НА1ІЬІІОІ РАдИ"" 

"ОрrокіsоціоУхроіІІооІІомuи"ооосоw>оо::оуІ"ономкеоосІО nотроно010 

оДІІу, rороСио """'"" ок>ооnммо '""'""" остомкіа досотмрі•- В~родо001 
соосі доодцот>.о'открі~моі діоо>к<>сtм "Орrонl>оціо І'ороіиоо Комо.ок iw_ Оо ... 
no S..Сороб" nc••••• ооомаі .. соуnІ мо омwо ДJІО жікоцтоо, оооІі ДJІО уоро· 
іистоотооуІІоиuі,ооіоУоро.імі,сооаооомС1'руотмомо-тоор-оо10nР"'""' 

о ро..,нтоу оуоnіо•мо:-о .,...,., і "'"Р'"••<»<> доnо,.оrою ом>&оооммм '""'" 
ном>оnрІІоорІІОНІІосуооромн"""'У"роіне>.оіІСо6орноАДор,.ооі 

Dгооноwуnj»І>JІОМІІі3Іосоуrбм<осw<>ооІІоАоропtмоусnіоіоуnороо(\"у 

~ О>осоідоо ЮоіооАиоі І'іоІІф.ромціі то оотк .. о осіх Виссооnооо•окн~ v•• 

~""''"' 
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ІІД "'OCtri:ДJIJ' J'klлtнc•кor JІУІІ•ТJ'І'н R ОСІІТИ" 
Са,.ооІІосфо~счІс1 

fOOOO><O Лмреоц·о Quvo~ч 1'1\0 »СооОК тоо-мІ І ІІІ~ОNЙ n""olo > ><а 
r<>АІІ 1\о~форо.о,.іі то .", ... .,... •• , Іамо fl.p;,..., IC>of"""' {)р<.мі .. ц•і Уа~ 
іоооІ\омцм Ім. о ..... k<:о~б 

Посоі.оІ>м•мкоnроВ.wуоІАJ<о>оу,ІдеОму!меn"..,...ммо""""І'"рец"'доо 
jО(І(іро...,...,І"Оуо~ік"'>оо::-омародуnркwушусоц,...,.,.nе...,.в.мкrооооу 
моІ"іо•""JІІ>У>іо,ооо-ІомJ<,шо•••••І•і•ІІос~і..,..оо•ооо 

1 ... Пое.оІІм\ Пом\, ~ DQo\o -•• мuт..".~мй ""''"'"'~"' • ,..,...,..; мошоі 
,.;JІ.,...,.,.,.,оqо...,.;тоооооо В.шІомщ ,."...,,.,,. п~••оі noc .. .., поо ""бреооі 
8о,.м!Jоо1.1ксотоо••~І""оо\дvооом-ІмТІ••>рком,,...м•~ о>Обоо.,..:.ІІІомй, 

бr•• >ре>оомк "'~!>""""-" ""' • ..,..., "'"~"" І ""'ооі .. •мо, ом~<>о,мок 
wooo~• І еооіо д'тоІ мо ri•••• rрсмодо,., nіnтрм"У""'' """'""І "отмм, ..,., 
буооо",.оммІІмотіо•омВом,о.ом"'І""імv•""'""'м,Ям••••к.,._.,дІо'мо
•••••будутм-коІ\омо~І,nі'tТІ)ммv"'""'''ІDіОсоіомІКVDС'І.оn.,.імістоо· 
~~у ооеwо'>м УНО Коноnм І Єnотn;,.., Оn•ом; .. .,;.",. ><•• ><об"" 8СООСО ~•· 
w ...... """""У уеnш~., - ех. ..... ,,. У•оо1~с-~о1 к ....... ".. ~ Ос:•і•м 

Вм rокбоно оІд~v•м .. ~.., Oco.,.•ov- "З6мратх. омаром""' І ОJОО~І>NО:ТО· 
OJ"""COM"OТ.,.•OІ>&ho<•aol'oy ..... ,. .... _w 

ЦотІ•••м .. оомм' мото<мn<>ОВ.mі,.•Іоnоо•о• .. n-тмрооІІІ 

"_~о':::~'; 1n:::..•:":; ~~:~• .~;::""" В.ш""" уоnіоом~, редіе •~ми ре 
ХоА ~·р!~оо оі~ n!•t•ooe. Ів< що ок"!е. >оnоомн .. В."11 ;.,..,.,. шо б; ... 

ВІООООіDОО<>О~І>f.ОАУ.>ОооУбо-оа.,о .. ІйІм'о-УореіnоІ 
з ..... бo.ooo•ollocnon>on<»>, 

ПD<МЬ Поuо Ю.мо, І"Оо<> ... 
Л-о Поооо Моцомоо. О<О.DОТор, 
ТотомоІІо<Іnщ•,rп""ом.-.о•~муиоо,б•б-о!<m>омІороІsу 

ІІЦ n'l.\1\lm "МОІІО•О 1UП'ІХУ" 
Ynpo•o"" no•"'~ n J)o'lio о.,..,.,, •. ,;, Уо""'""" K••••n ;,. О'""" J\o. 

сореб І "\Іо .... І !1Іоо•~ <111 ..., ""''" О І>&М'о_ ""'"""" оІооом Т<>·~·- О>О<МNО 
"''""""У"""" 11 enn ...... ,~ со6о C'IOni"OM "Hn•nm ІІІ• .. •" '""'""~ бУОN 110 
-~OPOJIVM"""' !Іісі .......... "\\,ооо І'іІІ>«> .... ~nn І ><•nе<моб'І'"<' • ..,... пDО 
nооуоооІм.,.оnі.,Ім.,.-мо"І""••'ст•оо"""""""м"'""'""'"""'""СО"""'";І 
.. ,..,.., .. ;,.о,"..ооооп•"""І""""'"..,...."""""оюбмоооошоохІІОмоц>Оnо .... 
ооі<•м"""'І'"''""оо•Іім•••'~""•моу•nо;...,;._ 

С..О.О..~І ОУ!\ І "Н- Шо•х" ••••....,,...,.... 2S-<>i~~• о-' .оІ••~мосnо . 
.,.,...,._. "" .. ·--~ .... ~ ....... ...,., •• ".,.., 1110 ......... """"""""' 
й._.!.~""""""'"' ОУ!\ І ·н.,..нм w ••• .,,.~ буоуn "'" "-1. д1ІУ••ІшІ 
~ усnІшн!оаі. 

СnІ ... о. а. .... ron .. ...,.. ..... o jl -~Існо o-OOOVT"<> ц·- ~·· ю.;~ .... РО· 
><>•І• В."'" poool'<"~o-·м~fl·!>i•••i """ц'ОУJ\ ..,о.,.., .. ,. ••• .,..;."о"'•і~>
•оооомошІ~О<J ... ,.І ... ,,~., •• ., • .,... •• ц;;.Іn • ...,..;,а., .. цмоокvоІІсооn""'..,'"" 
::;;,"".:":1::"; .:;;..:•оу;:· 1 ..,.0!, он аоті моціомп~>rі ,.,.,.,. о ....,,., оо-

ХоІ бv•• оІ•~• """"" Qc:..Q•o•o•""'""""" n;~""""•"• П<><>•І""""""· ~'>•· 

~.7:: ~~'~-~:·:;;:·з~.,:~.:;: ."о':.,::~::с;::~ ~··.;::~·:';;."."~ ... :: 
добро І ооау Уо"..Імм, оонuі~а.•мх уоDО'нц!о І 1\омОАJ<І 

МнооІ.,.ПоО"О~ц>омІІ Во>«>А••кр Моромнощ,родооторо. 

407 



•rд "J\ОІоІ1П:Т1 УКРЛЖОК КАНАДИ" 

ВКСОІІОА~КійДороr'іПокН 

с.рJО;о•но .о•~У"' вами В&wо иnро....,мно АОУ•""'" о -!ооІкlм тор. 
.. .."..; > нОN>Ак noino BowOi te""MK Oa<:OyiOONOi Ор"'НІМЦіJ.Дu МОКО ЦО 
буообиоко.о•."...!nри..,"іо->•6У"'"'"'8омк,щоб-..стоnі.о.кро:омтк 
мо 8оwому "'"'"""""У форумі оа•уnроці,ІІІО fіВк оикоиоок опро.о"""' тмо 
nрооіо.Иомоо•,комоJОомсrкооnк y•ocn.oco6кeт<>,uoonooмo,~qoo.."ya. 
ккцоr<>о""" Асtорtтороодо .. Ік'оnкоіЬиоутмок"КомJтету УкроімоtІ!\о· 
кuк",ооімот•"'У .. '"'"'"Vбуткро.оомоВомн,оуміоо-n-оосоіопорtдОТ>Імсоо 
ІЦJІру скмnоті., д.оо В&wсі ~раці і ооо вас усіо nороокои."о. 

l!u>ooy """""' nроробкоо "ОрrоМІоацІО УораінсоІ\окuк" оо ти:<25 рооіо 
іноwоуоро.іне>о•О"'"'"'"'"Коицібуооб"""m""ікобототсбіокіа:о, .. е.. 
тісІпро.ціио бfОС.] ИОНКИМ ОООруШйНИІNПрNТОJІJ.."....,О м-І.о:м иОІDИО 
епі••киооу""nnрнrооронкІ"І\оміп-туУороіи0111\оиuк"і••••••курооО>, 
щоnриц'-""У оиоокuи поо.".нооі •nоок В&шоіОр,..оіИt~іі то '"Ортакіооціо 
Укро.іисоІ\оиuк",ооціоісn.. 

8omo патріоти••• про.цо ІІІ ШМІ>О"М~ """"'А но оо~онко fОрtіиа.оою 
opro.мioe>uиom •іооцт" бу•~ ""'~""" иtд><коико R '"""""""' д.оо """""" 
укроіма.осrо •іноцтао 1\окОJІИ 

Прмм1n. "'"• Прошу вас, оі.о.ДсмІкіо~•ксі [о>екутном 1\оміт.-.у Ухр&іиоо 
1\окци t оід моко, •• іі -ro.n~iпrм'-Oi """"""• щирі~ исо-умо,.; rротуоочlі 
оокі!nоітнІоОІ'ОІ0оіuіисmЗ6ору,орао~мо..".,".РА•••Іn<>бо.о. ... иооо· 
•U•РОЖІІН~ ycni~i• у 8owilt nраці но АРУ•• •oopn. ет<>рі .. о 

щ."..в .... s.о-t 

ІІД "1\ОМІПТУ УІІРАfНЦІІ КАНАДИ" 

ПрооИАІОиІІомі""уУораікцоІІонuк"онсооодоцінІСІС•оорn..,..,р:•нос 
nр&ч-.. "Ор ..... іоаціі Уоро.ікоо 1\ооцн ;м. Oo•rv !;оо.,.роб", ЩО 00&000 МОр&> 

У""""'""""У"""""""•rо•nрномиоиоNсn.tр,.итк,щоВкоооіsn.".нціІмо 
nОІІмкуомі .. nоростоон•ру.".тисод.ооукро.іка.осісnро.., 

ІJt..,o у•осто- у оо•оо•и.,.уороіна.оо.,у ",.,""-""""""У ...... ; ко nопфор"і 
уораіи"...о1со•ости-.щоНраnрооомтус"І\омІТетУоро.ікціо1\ооОJІМ",sаом"" 

буоооом<'rруотмооо.Вмкіооокнооі.о"о""'"""'"'""ооіообоо'оооіо,ооос:тu· 
оtsрооu.8ошоОртом10оціо АОJІО Оо..,оуфіноксооуАоtІОМОсуиФокдсоІДоtІО. 

"""" Уоро.'нцІО к ........ -- """ yopoiNC'ONS ...... і ...... . "~ • .,. •••• Єороnі 
С..рд .. коJО;••уомо8о .. •о.сі8опtітруои!ооВош••рт"нммІ nотріотком 

lІІомо.-мо Вом О&ІІИКНІ ymixio у ноаупному ~5-oini ІІошоі ооркскоі nр&цІ 
щ.."..ва .. _&с_І 

ВоооонмкрІІсоО>о, [киоуткомні дкрооІ'Ор 

ІІД ЛПОСТОЛ.СЬКОfО [К3ЛРХАТУ СХІДНЬОІ КАНАДИ 

З HOIO.ttl< ЮоімІІІиоі 1\окфорокцІі иОрrо.кіиціі Уоро.імок 1\онuм" о ~~· 
оіnоііісиунккоіноціомu>кО-куо•туркоіnроц•о•оn<>СІ<оонноообробуту 
оуоро.ік<:>оиоре,.кн••,••••о"'""'"""""'""Р"-""""'дороо-оmуороімсо.оото 
nсоооінио.w.оомоомооОІІМКОШНХІЦJІрнхnо6&мом• 

Huot В.:.ооокооні foonoд> боотоо><Оомт• Воші кокфоронціІні ••р&JІ• 
t успіои о в...,;~; мОібутиі~ nро.ці. о от• ІN>АМ і .оообоон моооІ apinooc 
••оисоОрrоні>оuііиоснооо і nсмио>МусІІоwу осркскуnроц.,. 

ЗАсроом .. оЗосуХрм<>~"іfссnооі 
оІо [>.цор 

"' 



ІІА -оrrА:~~н~~:~~r,с:;=~~~н~Л,~~ІІ" (OДJYj 
ц..,."..оока Ynpo ... ОДВУ С.РА"К~ аітас ЮаооаА"У КокфоороИІUІ<> -Opnt. 

мімtІііУороім-Ком...., .... о ...... rкаро6-'іІИ>о. ... мооо_.,х уаоіхіо 
у U npo.,.o. Нооо~ ><>н Вос сокцо аооі Уороім~, о ооро,..,_ .. ..,,. ••• бу.о.о 
АО> Вос і мо.u,о; щUро .-O><ont. уоро.ока.хи>< окоаоооккм омоnмком о оок 
,_ ..., • .,.,., •••• ..,., •• г 
ВП. ~~с::: ... ":;7~:.:• коwоІ ()pnt.>oo>&uoi '"""'"'" Юоо,.оІм""'J :>і>.о.оао 

Шасn<Вом.Ео..оо,уасоо"'•••іnоодот•ормиооuу,..оІ 

Coou. УороіміІ Coou. А .. оркцІ! 

1-Рі>кко,..,:туnкмоrооо.к, 

д-р В. МнооАо·о, еооретор 

ІІД НАJ'КОІОГО TOIAPHCRA ІМ. ШЕІЧЕНКЛ 

Ві.о..,..оуороімсооІІrромuіно•у"'-ММі,щоВо"'о моопмккопроuо,поnрк 
маторкнсоаІІро.о.ккміобоо'о>ои,nрооо.о.коооуnорrіоrооиоаrооо"кх,онор· 

rіОмн о ро6ітннцо но коцоо••••••• ккоо. В.шо J'l&on. у •v•••поно-оаітмоо· 
~оуроооктоууороінсоооіrромцкоКомuІ,оцор•о•""•<>Р-о.Кі>оціоz,уоуа .. 
'ТJРМН&Іноуооомоімо:тмтуціоо мопо.о.оr<>rі•ко·омхоокомуо-... кнч,а оорм 
тоrномо.аоnомоrоооІ ооцоі ам оuоом ,. ..... Вошу lдоІністо і .. ортцммі""' 
токомоnt.••• '"""'Ітд.,.отм пороа мо мОJtТО ""'Р~><АО> но".оіnроа.о.• соіто,. 

:::::ОМКО НО"'М0 J>J .. OI'O 1\рооо 0 ~ОТ'О НОПОС>ОО>ННО >MOro.KMOX •0 ОИ>оо-

ПроЦО 8о"'о буоо мо•ор"о '"ортоонно, >О Щ"роr<> оорЧо, бuоорнсмо і о 

';.'?.".~~ 0со~::..~.::::...:~:--•••~ >06оо'01омо суnро-тн cooro м•ро.,. І рО>· 

Зо цо Вом моwо мо~щмроwо nрнонакно 
щ~а.м,Sо.ооо,уааnші~nf>ОціІ 

Проф А-р Є. В.ртмnороо, Торомто, Омт 

ВІД n•ОІІНL\ІЙНОІ DIДKYniiH ЗАХІДНЬОІ КАНАДИ 

ШокоокіПокІt 

!і .. омІ Прооімцо~моі [Qооутwом УНОЗ.оідм>-Оі 1\oмOJDI,OO то"""' ФІд[j 
УНОоСкоотумімо.,оо•••v~....,.;nроосммісто.оот..,.аороrкzаоо<"""'" 
кІ• у~ос.омцо ЮоІд .. ІЮі Кокфооронціі ОУК 

ас..~""стооУНО3ооlдооооіІ\онuн rомбоо.оо.u.•м-ро>морІц••~.,•рт 
о&•моі о і.uомоі nроці,аоу -Ор<.",,.,.;, УороікооКом...., U..Oo....., So.copo6-, 
..... 5ро1-мо Ор ....... ціо, UОІАМд•. ро>5удооу ........... &р.rмоо о.,....;. 
>&.цоІІосо.о«>оонuіІ""""""У"І>"і•о:тцоодк<>І'ОІSооу,оо._у,._••і"о 
тор;ооомоіІморо.ооІtОіnоооо.,уороіи:о•,••м>ооаоиіІс:nрооі 

Поро.о.аІО~К В.м ""'Р"І nрооОІТ, мм оормм<>, що В.шо Юаоа .. •оІ\омфо 
рокцоо 6удо корі.о<мк" """"'~" АОО мо....-о, "'* СІІ,.о;..,оrо .-тоnу а.,..,.,; НО· 
ото.ммоіnроuІ.Сnодіе><оа.тоаGМ,....,ріwон•о,оаі!мnрм•мотемосаоіоко 

рцо•,коомnокоотммvто•кwоо~о•~""""'А"іwко.оrо•••.•оомотмму•• 
моу ... оІ.о.ооо•<><оrооІтооnорwу••І>"Уб•м•••• • ••••••моІбутнса.ІІІоі 

~=~::·:: .. ~."'"'"цоі, щоб ообun..,мт>r [j мс,.., .. мн оодромм оіАО•••• то 

Щ~8ом,Sо,.оіС•омУороініІ 
З.ПроаонцІІ•у[омоутмоуУІІОЗо .. .о.мооі ІІамом І оо УnрооуФооіі УНО 

аС..оотум!, 
Д-рСтоnонДор ... оо 

409 



ІІД ЦЕІ{ТrЛJІІ "СОЮЗУ !'КrлІНОІІ ІІЛНЛДІІ" 

Мокі npкnaoa код•&к••••• ,.."... nоре.о.отк ''" nрк••••і• Цоктро.оі "Со· 
><»уУороікооІ\ако..,"моцоцочо&В..Іооеоооо. 

f<>oo ... Цоктрооі СУК. n·l 11. Мі".оіо. "'" сомо цІоОf"о ·~••• брuо утосn. 
у 31оІІІ НоцІ<>коо•моі 11\•нD"'Ini Раон о С.с~отуиі і ...,.у ко ""'"'0 <>е<>бм""' 
nрмбутк мо Bow ю.,,.,., дору•••• ><оні сnоомити ц10 фуооці10. 

ом>~:::::~::::. ::-;;..;:..,'.'":::о:;~~.;;:: :ц~о0и:,:::~і с::т, 11 ~= 
бок•-цоос.отоормт•дооВ..С:а.оrодміцонІ<Осоооо. 

Мм,"'" оідбу~и coiJI" ts·оітн;• "'"'*"' Іt:\~ poov, ало•мі оЦ,уооо:ко Вашу 
родІсо• і •і>< ··ео,.,,у !'ороімо• ІІоко...,·. no<>W~i >ІІіко•о1 орrо.мі>Оціі о КомоІІі. 

';;~':..:~::"..:7.'А і оордО"ОкнА nрноіт і бо.оо.ос:мо 111.0 біnшоусnіоіо у ІІРУ· 
А. Ор-..к 

ІІД ДІЄЩЗА!УіНОІ mrЛІИ "ttrrН УКrАТЧQ.КИХ КЛТОЛНW.КНХ ЖІНОК" 
СХЩН.ОІІІЛНА.І(ІІ 

В..ом•ОІО прке,.міСТІО с м• меко """"""' nодооу Упрооі "Ортом• .. ,.;; у. 
оро.іком Кокодк"оо оосоооо••~Р'""~""' "'""ко оіо>кооо•••• ts·оітм..."..,ЮоІ· 

~::,::..":":::.::'..;.С:~:-::': .:"::::оо"'G;~·:.:,к:::::~'::'·.:~":~:. ',""..,~ 
NJ,ІІІ.<>маwіорrо.мі>Оuіісор<"окітмосnорі..,ооІі.&.таооооомо• ЛУКЖе••••· 

"""" Ovrl, •м моопоом ... 
Лосоід nореоочоо моно. що .,;,. "Ортомі>О'lІе>О У•ро.іооо Коно.,. Ім. Оо• 

"'В.С.ро.б"і"Л'rоІD Уоро.'ме>омх 1\отоо.,ц•омх ЖімооІ\омодм"с обудооо· 

::::·:::: "'ооо-...&.томо~ міст n<>с"ТіА~оі •~,.;·~ ~У""" копртмоіо і no. 

Орrо.міиціо, '"У мо10 wo~y тут- ооС"Іуn•тм. мо е етоор•мо доо ~"""""""";; 
• "Орrам!>Оціс><> Укоо1мс~ 1\o~on""". оо і ""'"" У<:Т&МОО& ко с МО П6j>f1"'>1001 

:?~~.::~::~~~ ~;:::~·:: .. :.·.-::.. 1\::·:~ .. ~:::-.о:::~=:~:::: ::::: 
іме>ооі мо.,іі. Мі• прмоі• оіц !комі д;.,, •••• ,~оі Уnро.•м ЛУІ\Ж СоU.мо.оі І'іа 
моr• с епрооді аострнмм~ІІ, о nобо,.оммо І!ІМ<>і. 

fpo.ry&IO<:>«> 00 """'""ОММОІ J;o,.~ "'ОСТИ Jам у "''""'У ПVТ>оІ 
1\оторІПІоІІро.а<:,rоооао 

ІІД MAr tl fУЛІІй. КОЛИШНЬО! ДОІГОЛІТНЬОІ fОЛОІИ ЦУ ОП\ 

Со 1тооІ\омфоромТІіеІ 

Змоm..,ЮоіооІІмоіК"",.._цііОУКnроwуnр>ІО.мотмторо•іnобожаммо 
nоамксуспісіоу8оu!моноре.о.аж. 

Хой Воші ріwенмо І '""""'' процо nрооомн.,...~о ОО >оі•смоммо ОС>ІООКМО 
бмо.он•уораікс•коrомороду-Вооі!'ороінкІ 

1111 ЛИНІ'! TЛrHO!tiV>f\01. КОЛИШНЬО! ДОІГОЛІПІЬОІ ГОЛОІИ ЦУ ОП\ 

Ду,.о•ооію,що ко wо".убуrк nркоуrк• мо ці• аа.ооокоі& доооц.о."n'оп 
оіrкі• ЮоіоеІміІ!Комфоромціі. Cno~i .. ІDCo. "'"Воші nоокч 11 nос•<Оноом nри· 
•~н,.о.со до ncetiAнooo орОетонмо О!)nІніяціА n 110 оді&смекно ,.іооА І іон 

оіо.ІІІоіостоомfі nороособо10ноwаОрrоюооцlо 
Моіе&рІІО"ОМі прмоітаммо і моАІІІ.ІfІІіwі nобожомно о усіж Воmмо "'"'рооІ 
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ІІД Д·FА Т. К. flАІJІІИЧЕНКЛ. ЧOnOIIJL\ ПЕrШОІ І ДОПОПІ~І fOnOIH 
ЦУ 01'11: ТА ІХНІХ ДОЧОК 

Даццоn. n'on. аіт ~Ор ... ~;...,;, Уараіи011 1\.омuк" срі6ао.о м•-.••• 
...,;; А] ... Ми nІоиі,ІІІО цd І>ір бу,.. ltll ~ІWІІ і"nо>о~тимІ, о.оон бу.u ТІUІ 
ммІоо.....,маnрод08.11коІІбом>ОІ~НХІІМАц""n"отмро..іа 

Поuм••м .... -Тмм .... ,n.оосо,П•рмоса.НІ.ІU 

ІІД ІНЖ. ДМИ1l'А АНДРІЄІС~КОfО З ЄІРОПН, ЧnЕНА IHKOHHOfO OF· 
fAHY nltAДH 

ХІІ••~• Пре>иаІсІ 

Прошу окuоо '''"'" І(.о МІ~І І'іокфоремціО> І nо6о,.зтм і~ yonowиoi npe 
ці, І цІ•о*ОрrомомціІаооrма рооІа п•ілмоі аіоо•мости 

Ро>аорушуО>•• моі сnо...,и > о6~ц1м Комцм, о s ••*(>;"""'""' прмс,.•І· 
"'"' >COAfO> MOJ "'І'і•І > уароіН<:ІоОММН "'іМІО><" 8 1\М"І•і І >ІАІМ~ ра> ПО• 
6о•••мІ.,..н0,01О""""У"J>І;К".. .. ,.,;.,,,.wІrкм .. ·сосомособ<»о,...,..м 
т•раіж:о.•м*карод>&.р""'""'саоіnктом•кмосткоо"""'І"а"У"'""' 

СаомуІроі...,•оіІцоторІ,дру,.нкІІnолру>і,що.оно:обереrІІІоІ'іа 
моаІтІцінмості,ІІіакмесоа>Ос.аро!"О•J>ІО>Іаіста'*'спuауо(.о6о'"•І•І 

Щ..рооІ.uаммІІ>••кбоІОІОПОІUІМОІО, 

KpJ01 на~;І~ІШХ було ВідЧІІТІ\111> 6вГІІrо ПІІСМІІ>SІ!Х і .... ІІеграфІч· 
І!І!Х Пf"'ВІТІІ, МЦіt:ІІаиІ!Х від іІІШИХ ЦN!TJIIU!ЬHI!X )"етаИО8 І МісЦЄWНХ 
орrаю:~~цІйтаоєобІІЄТі побажанн" від n<>JІіmчиих. громцс~мнх І нуlІо.

ТУf"'НХ дІІІ~Ів Іді .. чом. Між ІНWН><ІІ Пf'HCJIIJIH саоІ "'"'alrn: ОрrакІ:>а· 
ці" д~т>жавноІ"(І ВІДрО:~женнJІ УнраІнн ОблвснR Упрам в ДЄТ(Х>Й· 
тІ, ВідІІІlІи "Уи!ЖІн<'•·ИОІ"(І 30JІотоІ"(І Хрес:та" Детройту, Гсм"І"])еми і Ро:>

"""""Р• ФІлІJ "УМJ>&інськоrо НаціоиІJІьноrо 06'сдквІІн" Какади" з Ван· 
нувер, Ве11~нд. UІнніІН'r, ГЄІІІtm'()Н, Лнммнnои, Локnок, Монт~ІJІ. 
0.С~8ту>І, Cr. К~рІІНО, ТИ><ННС, ТО]ЮІІТ<І І 3аJІіЦНЄ Тщк".то, ВіціlІН 
"УираТиськоІ О.,>ІlІ~цькоІ r'ромади" 3 Є;tмонтону. МонтреVІУ 11 То. 
ІЮ""'· ШмІ11 "Комітету УираІмок Каи.од.11" 3 ТоJ>ОІІТО, "Ліrа Унраfи. 
СЬКИХ КаТОЛН!ІhИНХЖіНОК"30СхіАІІhОN>ТороtІТО, "c..cтpKijTIIOIIf"' 
.,.J)(Ixll Mafl'pl &ожоІ ІkзнастаииоІ По>Іо~і" в То]ЮИТ<>, УнJМІІнсьиІІІі 
жІкООfкІі хор ''Арфа'' а То]ЮІІ"ТО, ре;jВІЩ;а "НашnІ Держа1111" 3 Тотюи. 
то, ВіІІ.1І11к ОУК, що не 6у11н "'стуn.п~нІ Ае.~tеrатuми на Юаі11~йиіІ 
К.:.ифе~кцlІ. 

ОrобнО'ТІ nо6ажаии,. nJ"'CJІIJiи таиІ O(:(l(j[o: r._",. Гварк11оок. Ка. 

"""~ Г11а:І,УІІ, ()JЦ'на Kottim:'ІІC•u. !~на Кинш, О11сна Лотоц•ка. MapiJI 
Мудrонк, ~-:..і11і" Остапчук. Irotнa Пааликоаоь.ка, о. иаtюкіи ПО'ТР(> Ка· 
менецькиА."'Гр.Ша..,lІь<І.Н.І .. д·РПаало}Іацєико,ТєтІІщ•І«ошІІц•. 
Грнtu- Тар~осоок. МнхаІі111> Пащнн 3 дружиною ... ІІе СТІJІО б мlсІІJІ. щоб 
lкycl><aotpa><yмnt 

УtиІ ІІJ'ІИНіТІІІ!ІІJІ ЗЛОЖНlІ~ іОІІіlІсАнііі Кои~~НІІіІ перІІІ }'ChOI"(I 
ІІJ'ІІС}'tНі ІІJ>І'ДСТН8ІІІІЦі Від11іліа ОУК, ПJ"t'ДСТІІВИІІКІІ Фі11ІІі УНО, Від· 
дІлІз УСГ І МУН. а крім ТОІ"(І: Фнргирст І Рош - нід "НацІоиVІь· 
но! Жіио•оІ Ради КаІІадн"'. Нелі Текакт ІІІд мlсцеІЮІ ЖіночоІ Ра. 
дк. MRpl• БІл•к - •Ід "СаітоаоІ ФедерощіІ УираІІІс•к"" Жіноч~х 
Ор ... • •І•ац!ІІ". Памнка Рі>нІІн- аід "Ук~нсьио'"" Золото'"" Хре. 



ста", ОДВУ А МУН в ЗдА, ВІ.оиль ГультвА •ід Kpai'toiOO! Ек:JЄКf· 
тu&ІІ УНО, n-1 Оиуфрнм від Ценrра..~~ьноІ Уnравк ''Союзу Умраlком 
Амерккк",раднаРо6ікоон і МОІІ1'ро.ІІО.ОрмІств Роі'ІБеліс. від:І.ІіtЬJСоІ 
Ра.ttкТоронта,ІІОСОЛІQк Яремко від nрем'єра УРJІЛУ nровікц!!Ок-
та]>іо. Фроста. К.::ккліх ПвліІв від Краі'tовоІ Пластово! ~аршМІш, 
,.....,., І>оrми Пакчук - ІtІд украІ.,оькоrо ащ;uлу "I'OJIO<:y каимк. 

Осrаrочук - від Від;І;ілу "Комітету УкраІком Канади" в TopottТO, 

Яніще,..ька віп "Сооо3у Укр&Ткок" а ТорокТ<І, Ст-еn&ІІ Теребуш 

від "Ук~ІнсьмоІ ~ріnсцьмоІ Громади" в Торонто. Інж. МмхаАлn Се
nешко І майор Floeиn Вннницьккі't - 8Ід І"'оловно! Управи УСГ, 
КозловсьмнА •ід Відділу "КоміN-rу Укрвінців Канци" в ТnроиТ<І, 
Воrдвн Зорич ві;J. Відділу Украінського Народкоrо СоІ03у" • То-
роиТ<І, nроф. Отепан ПаJІціАчук аід Провінціі'tхnІ Екзекуmви УНО 
Сходу Каици, Кукісе .. - ві;І. Ві,ці.ІІу "УкраІнсьмого Золотого Хре
ста" в Клімснд і аід Молодечих Відціліа ОУК СтспаніІІ Мацеккn 

РtзОnlОЦІІ ЮІІПЕЙІІОІ КРАІ'ІОІОІ КОІІ+ІРDІЦІІ ОУК 10·11 Т1'А8НJІ "" 

І. Юоі••А~а І'іомфаронц" ОрrанІ>аціі Уороікоо І'іомцн ім. Оно.м Іоао· 

раб і> " """"" так>мом '"""'Ус о.сі• rц, що nомо•м со<>< '""'"'' о борО'<.бі 

:::~:~~~~~~..:.:~·:::ис:;::::=~~~=·::::;:~ ~";;і:,:і;;::•::.':о.': 
LIOI'il'i w•O JQмponpмoiroм"' сосrромІбраrом ко рІАКИХ иМJІоо,що 

о умоомкu .. ахамао«~ мосноо:оооrо ropopy >бороr•м у сооіо оорцоа і~оо• 

::~~=~0~оро\ме>ооі дор10оон ro к ОМ•м•ко бороnсо nротм .асм,.., ~Ор· 

S. 8 nорооомокмі, що ооокоі >ОО~ОКМ< у•раік<:>•Оі спіоомотк у оі•••<>му 
coiri мо .. ут• бути"""'"'""" окаен оні ri~••• cnl••••"• см•омк, ЮІ'іІ'і ОУ!'\ 
оок<ОСУ•роі•е>••"'імоцrаодоо6'цномоіnоскоомоіоіікокі•оідrккооо 

~ ЮКІІ стоор .... у~, щ<> •• nia '"" п<>ру, "" опродо._.. t5 oir і мцо•і Opro 
""оціо Уороікоо Камо~• ооожо< соо•м моАомщмм ноц\ом ... •м•м ідоо•о" оі••· 
ку і соборму уораім<>оу дор10ооу ко уороім ::о. .... .,мосрофі~кн• иwаоо, 

о проц..,, що ••~• ао осо,."онмо тоrо І~оооу, сооі" """'"" о6оо"оооом. 

5. ЮІ<.І'і ОУІ'і оітос Уороім<:>.оу Иаціокuоку Fooy •• окротмм"" уоро.ік· 

а.ооі ~'Р"'""осrм no>O "''"'"" Уораімм 
6. ЮІІІ\ ОУІ'і то••••<, що Орrон.,оціо Уороіко• Комоан •• у мкмуоому, 

опро~".,. !1S рооіо, тоо і но~а•І окомас ri со мі iaoo•ori••i оосцм, 1110 УНО 
і Броrкі Орrокіооціі 

7.ЮКІ'іпід•Р"<'•>О<",шо0ртомоJоціоУороік<>оІ'іоко""ооо"'ОС"""і"обо
о'О>аохnроц»оотмuодо6ра І'іо"цмrоо .. о.оатноро>6удооуП"'""'·""О 
формусn.со :ю >~о6утоіо рі•••• ноціоко•омосrd, цікмоо:rі rмсо•о•і1'Мооі ом
со•оіуороіне>аоіоу•••УРк 

І. ЮІ'іІ\ ОУІ\ • ко.-одк cooro ~5-airмooro юоіиоо оотос в;.,., •• ОУІ'і І і• 
••омстоо,оооро,.оосноооnо•о'"""""іnіонорооорrоміооціітоІ!<оІОО<імом 
rрмоuосrкІсмокоодоаоwоіооорr"""<>іпроцідоодо6Р"І'іомцмАУароі"м. 



9. І01\І\0УІ\Маом- ... !С80іІІUіакаоааnшо1ару•ко.оІсnіаnро.ці 
> УарОіосцом Иоч!омаа>МkМ 06'с .. ааком ~- lipOTkІNM Ор•оміМЧІІNМ -
YapoJKC"OOOO с~р•••цоаоІО ГромцоІО І Мо.ооаомк Уороі""""""" ИоцІо•••І· 

!О. ЮІІІІ ОУІІ • ....,. ... оамо10 > •••••'""'"'"" nро6-м <нn8рІ"'""""' ~осу 
еnраоуооо.,..оммо,.о-о...,...,nоаоаімкоІо~"Уаор'('Іоооо-ІІ'бромІ•Uомтрао•· 
мІtУnрооІnрмооО"tм ... цІІАІаомці оомоІ6іаоІІІауао"' 

L!. ЮІІІІ ОУІІ оsкои Ііuіок ОУІ'і ..-...... >б•рао.у О"'ІІІО но Уороім· 
ооамІЗооотмІ ЖІ*'t~оВмоооаомкІ..,ма ІаоаІnроаоомуооом.ІІ;ОfІомоІ'Ооу 

'"""'"' уораімоо.амм woooo• , .. ~'~""' ЦАІІАІ>< І nотро6у...,мм ...... о,щоw 
o Eoponi. 

!2. ЮІ\11 ОУІІ о>•- .- ,ао-.ооІ .. ,... уороімсо.ооІ"О '"імоцтоо ni.,..P•· 
.... ТХкес<Оромм...,.,..,.ккtмімО'ТkІ"'JРМОауІ\омці,иІІ'ІІМО'ОК8СоІТи 

11. ЮІ\11 ОУІІ tор'('Іосаоім ВІ.uІоом ЛІ"' oO>J.-.p>~ -Ocape.uooi Уоро· 
імС"аоіІ\уоотурм•О.:..•·-.-рамообоrо~у"""м•оn>му-кі>бІраккороа· 

• ..,.., ... "...цтао.Іn .... ·отооуороіоС"""іUОКММК 

10. ЮІІІІ ОУІІ ni.o>.paa-~ аруммо • ....,._.,.., • Уаро.Ік""""" Зои-
~нм Хроо:том о Аморк,.;, 1\.ом>..,ОМ Уароі..,. ..... ....., '"Со1...,...,.., .... _"'""" 
::~:;:;;• ж; • .,..., Орrом..,.,І, у с....." о...,; "''""'"" оіа ....., .... , .,..,...,.. 

1) ЮІ\11 ОУІІ ,...,_.._ np.,.. .... , оо-• оосоом .110 nороомамту, nn. 
Jiiaypoo!ІЗoпo • .......,yмloмoon.uynOC"Oooyaonooco.o",.ynoІ>LLo"..-I J """>ff· 
оІ омомоммоУоро.Ікмоа-оІОароім-,ооі,ь.мnоооtоn..-роL6уоі.ооІІ.о.• 
МUІ<JМроікцІ 

р ро~орт .. у А.ото..., ІІур_ .. • -Уораі.к..оому ro.tltwм•.,- • . r!, 
> UNI!-rpoo .. 19SS, Т•ром.-., •ро Ю.ІооЬу ІІоо .. ромоd• OJ'II) . 

. . . Пороа "Op<uiИ>Lieoo Уаро.Іо- llua.u<и ,.р._і роом тирао~ M"fPOO· 

""коіінаnоміткоіnроці,ооаоаоомооіа.,.оІаr•о.,.•tіоа<>•ФОР4>•ціі ..., 
І& окса!а іі cnoo.itoi. -ио u• оо68, • au к1аr- е>~ооооо о -•• wомакт ао>о· 
ФОР4'І'ц•іn>о<>мnооіСu-оуаІ•о6у-n.о-омо мо-ко"""""'"~JТ>nраці 
~ісі кошоі •••аоN.І\ні•оі ,.,.....,..; орrомІм.цІі оІ\амt,о;і 

Иа ооо!о,.,.•• " ""'oro aooo..,нenoaot01"0.- оумоооомоrоброL<О>< місцо 

іо.,JІО>ООІОМОJО.,.ООМОоіСТю-00ІТ1',00-Оі ... І ..... Щ00JООJЦІUОуіі 

сторtооу 

Иані .. і8•nоа>6ммо-форо>Оц>І ... 6а•ооммм аоооо·о моn.оіаоІ§рІ 
оо'ІІОК > ОК<ОО><ОаМКМСоітом,оаті,ІІІОі0"8<0У!І.УоІамІ""мфоремціі-""· 
стуооон іІ nР4'JІ"Т&ІІО><ці Ио.ціо><о.о>моі ж,."_; Ро.он ІІомцм, nомі Фмр"'рсw 
.. nоміРош,маІ,.оомсо•ккамоіморо.о.буакСО>орооорС<ІоотороРобооо, 
оомтроа...,р мІстоІооісооару'"""о"',uмрмомnомІРобо-ІроаІмшмо 
ом .. ткмоокrоІІчІоІам<о•Іоо,н••""У""""Lо<оDро"''•"'осtUІІом мІ• 
ny6atool08yoм..-oopacooO>Iao'""ao••o...,oмoln-ltJ" .. aм o цllopoo>l 
Чм ІмооІатмиоуцмооо'І>оІа,.іком мuк6м.., .. ...,.суоотмТ 

"' 



Іtt;ІІТІ'А.'І МІ,\ )'ІІІ'АП,\ І tiOII
TI'O.'IMI A ІЮІІІСІИ ОІ'І'А ІІІЗАДІІ 

3' t.: I'AIItot.: І>АІІАдІІ 

1115rAIO НА ЮІІЛЕЯЮR к•АЯОІ!Я 
коІІ•t•tнцІІ 1 МІСТІ то•онто 

ІПАІЮ, ІflS •. 

ТАИНА ІІІА3УРЕНІІО ЄПИСАІtfА ІІАИКІІJІ!І: со•ІІІ nІОЦІІ 
no,....opu о • .,. .. ••d coop6tuA:u ....... Уаро.оо 

т.,...... :Jа-.т.,....... т.,.. ... 







VIII. 

}itUЩM U СЬ~\0''-~С\\~ 

АНАСТАСІЯ ПАВJІІІЧЕНКО 

ЯК МИ ПОЧИНА.JШ И ПРАЦЮВАШі 
В "ОРГАНІЗАЦD: УКРАШОК КАНАДИ" 

Шнр•Же ЦС 311"-'11\НlІ:ІІ - ШІСВТІІ IIJIO "0р
Г&Ні33ЦІю У~раІнок ](анадІt ім. О..ьrи Gaca• 
ІNІб"'.СІІО'І'Оrо&Іrаrома,...ріІUІіа,аЩ(!біль· 
ШС СП<ІrаДіВ І ll<'j)IUIOC РраЖ~НЬ і, &ІІ&СНЄ, .. р

ТО б на•ш~атн цІлу й nокладну історію тісІ 
Орго.ІІіз:щ.іf.щосІІОІ>ІсаІrоглядом, наrrрамкоw 

Із'ІіСrомІІ"ацітарозумін"""обов'азкіаукра
ТОІс~коі жінки a11puuo р'зю......::я віJІ усіх ін

"'"" жіІІО'ІнхоргаІІі»цііі у Каналі 
МО< тсщ,.ІшІІс """.'ІІІІtІІ:ІІ мас обмежуN

тис~м особи"1'>r>; ду><С>>< і сnоrалів rwшано 

зrоrоnсріоду,коJш,будучи начоліОрганік

ціІ.)І.е~Іра:юмз~тьомаіншимнnіон"р""""ІІЬОІ'ОРУХ)'ІСnІвпрацІа
НІЩЯ><І! 8 ЦCHTjii.JibHl/i )'JІjl&вJ ДОІІОДІUІОСІІ ті ІІО'І&ТНОІ )>О(\И1"ІІ, JІY•&nl 
іК>ІОІ"·)1'&rиСІІ, атомуіі nак'•,..ти про..,.., щ~ а'аж.,.,....,. з тими nочат

ка><о; НапрІІІUІЦбі.П.ТО}'АГІ!МІІПрІІСDJІ'ТІІJІІІ :rаІ<ІІМ DІІТ&НІUІМ: 'ІН 
1101"1 :(\нО ЩІ' 0;\HOJ ЖІНО~о\ ОІ)ГІІНізаІІіі, KOJ\11 8Ж<' буJІІІ ІОНІ! РІ'Н )'Кр&· 
ІнсwшхЦеркмх!А Rкпе>ч>ібно,точо,.уіJІкоюІ<>намас(Іуrн нем .... 
НІІІ ~боку ІАеІІно-ду>:оІОrо, ane 11 щ>rаніа.аціІінuго! 

ЯК СІоОІ'О;ІКІ ІІРІІ,...дуЮ собі ТО 3ai<JIOn01JІнi ТО """ОПJІІ'І<і обnи•u 
бf.ГІІ'І'ЬОХ3ТИХ,ІЦОосо6лнІОціКJІВКJІИ(ІІібf.І'JІТОПрІІЧКНІUІКСJІj\О 

оф.>р>UtеИІUІ наwо( ОрГІІиізаn.іІ 3 П ЦсІt1'р8.JІьною УнраІ<>Ю на чопі 
Пишучи n.кі спомини, вnам<:><о • ІІ<'(\І'311еІІу диа.<1'Иса кr. no;~il 

~"u.о">часуnоrJІІІАІІХІІП:ПсрішІІ"""н.тачкn.чІ'аі ІІісторккоІІібе:J
су>ІнІ•уцікавішІ'баЧІІТКкарntиувrоwусвітлі,щоспада.~~оІ/4НІ'ІВ'І&· 
сиnсn .. ни•ІтомуRсРробуоохоччасntнно•rоАІ'rюсібТІвідслоноrrн. 

!-Іе булоособлнІ<>і трудІЮСТИ впрішу1111111 питани•. ч11 nотрібна 
(Іу,ІD жіноча оtаціошІnісткчна ОІ)ГІІнізаціJІ •"ri часи, бо фактично такі 
жіночі rурткІІ аже сахі n0С1'11вr.я11 від 1928 року. Іх трсІ\8. буnо nише 
узrі.:tннтн,орГІІнізуватнІІОвіідаоаmІмІІаРрнмnраці. 

ОУК """"ana тому. що нuрUщ нові 38В..1Вннн .I\JIR украІнсьноІ жін· 
КІІ- stii,U HIIII укрJІІІІСЬКОіІІJІціОНІ.JІіС1'КИ. KOJ\0 і!ІІІТЄресіа І обо8'JІ3-

"' 



ківnихо,ІІ.Ипоnоз.рахкинаро,ІІ.ІІИХтанків,о:rро!а,звичаТв,працІnрк 
nap..>:<itlx, цебто того, що тоді загально о~начувапосІІ.,...рміиох "народ
"" робота". Вупа шrrреба включнткс,. жінці до ВІQВОJІЬНОі бороn.(ін 
хочбu в формі •ктквноІдоnохогк тнм, що іі фактичко вели. Треба бу11о 
цік,.скт!1сьісnравахнnопітІ1ЧИНМН А :оаrаJІьно-націонапьннмиіза
гапьn<>"купьтурнкмн. Ці nричини іnриІМ'лн дoo:t80J>eHHR ОУК. 

CYoano пеJ>ед ""'"" ОИ)>екс nнтаннв: вку даn. назву Організаціі, 
SІк ЗІІАЖДИ, буЛИ І'ОJІОСІІ З.0. АКО>О<Ь і>оІПОІІУЮЧОЮ назВОЮ, ane були 
/Ііttшl.Вониказаnн:нашшсріwоженазваіwпонуватн, а.пе• жкttіі"
nонуслнwе nраця.Доб[>а nрацІІокраснть і скро>ОІІУ ІІазву, a.ne >Оі:tер
"""і1'""обнизиn.і•юАкусі>Оnонуючуназву,якіржаруАнусбпкску
•о ~икінчену nоа.ерхню хетапю. (,:кром>Іа назва А iwnoo.trnІa nраця 
сах;роДІІТЬnошану.Ц..останнІІQУМкаnеJ>еwогnа.бо""ідіАскохDrіпк 
спрnвн,анесnаан,ібуnн nевні, що і наАскромнішуІІ~звузхожуn.ви

повноtтн добрнw зхістоw. nриrадую собі,'"' nілчае дкскусіІ над тісю 
епр;ооою, дуже ділоаоІ А поважно!, одна з нас асппа І иапів жaprow 

-Та ж"" закnадаG>Іо оро-анІза•о.l ю! 
-так.-вlдповіпиІІСі. 

-Та жцеорrанізаціх}·к р&інок~ 
-Так,-аеселовсіuотакнупк 
- А >оІІІЖУJ<раІнкн Кана)І.Н ~ 

-Так,-зновубула.зrіднав[Дповід.о. 
- Отже А waG>Іo - "Орrанізаці,. Украінок Квкади" 

І т~к поста.па назм ОУК. 

Що.:~ок&ІІІ"'WКУ0РrакіВ8ціі,тоІіІІ був rотоsихукашихсерц•х 

ще Д() Іі офор><nекнІІ. Він ви пп нм• сах ообою J нашоrо каціонапі.,.,..,~· 
коrо cNтor""IIY· sін також ,.;Д(Іимвсх l а ПJ)ВІо.l тих хісцевих жі11о~нх 
ryrndв. що почали uоставатн ще nри УСГ і nкі ет&.ИОВІ!ПИ """""У ОУК. 
Ці 1уртки звнчвАко """'"за taooo ІІатроику Оп~rу Васараб і"" а&а· 
жаr11, що годі собІ (\АЖІІТи кращо:>го сихІЮJІу наших думок і нахірІв. 
Тому АціпаОУКьрнАНІІла nатронат цієі8І'JІІІІWІ nач>ІОТJ<и·~роІні 

Houn.wи СПJ)ВВ8><и вепиСІІ ксраз дооrі дискусіJ, обхікювапис" хн 
дуо:><а..на.jЮЗ.><ОвахівпкстуваниRхівцю:обірну и:~.шуроботувкла· 
да./'11 саою ~всn<у украінки" рі•них окоnиц~ Кана;о.и. Виразно хенІ 
cronn. пеJ>ед очима ~nакіи Бубнюк, Анна Зсnека, м .. ріх Гу11nй, Ана
стасіІІ Божок, Марі>~ Роханіо, E>o~inl>o nоrорец~ка. Марі• Гркf'<Ірович-
3 Свскатуку, СофІn Ро,.аиюк, Теофіn• Івакціа, Катерина. Дуда 3 Ед· 
wшn~ну, Опьrа Корnусь 3 РеджаАнк, Єв~ні• Ситник 3 Вінніпеrу, Сте
пані" Савчук" Торонm і Рожа КоваJІьс~ка" МонтJ>еалу. Це 'fi першІ, 
що кла.пн основи під веnику 0рrакі3.0.Цію, щоб пкш цих кілька імен 
>г&J<'ІТК, аІхбуло(Іаrато(Іі.n~wе. 

Приrадую, якою pa~icryo_ був нах кожен чсрrоонА ,.;." про зріст 
'ІJІЄІІ<:nа, поwиоженнх 8І,:ІДІПІВ, киnучу працю на wісЦІІХ. Але нr.А

біп"'" х.ара"....ркоюрнсою НІІшоІОрrакІз.аціІ:sа цеА хниупий часбуло 
.,...,ІІІОІЮІІакікопи неетоJІп& на. місці, иезакукл Юва..ІаСІІІ. Рік ,.;дроку 
во .. а ьоwирюваJІа базу с8<>Сі праці, ]>OCJLI. не тіn~ки фізично доnпкаоw 
'ІJ!еІстоа і нових ВЩціпіа, аока стало pocua дуХО80, Я ке сумківаJОСJІІ, 
що причиною тісІ невнчерnакоі с•іжостu дукок і чниІ• був факт, що 
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11 ОУК :!ІбрІJІИС8 жІн~н обох у~раІ"нськкх Церков, " усіх у~раІкськкх 
RNМ~. Якабспрааа не""""""""· мапа І<>нв 11 нвс сооіх "'скспсртіІІ"' 
•усіхrеркторіА.зрі$инхЦерков.•різкІІхсусnільІІнхпрошарків.Булн 
Іє~ HRC ПJ)е;ІІСТІ.ВННЦі нвАстарщоІ. <:ередиьоІ А наАІІС>віше>І еміrрацІІ 

ІзІІС"ТІІ всіх ІUІХ лю;~~~А ІІС>ОАНС>І"О світоrт<дутаспоообу дума""" А по. 
8І'д.нкк•громвдськомужИ1Ті - нсбуІІоІиес.ІІе~аспраJІа.Однвче 
сІІ.ІІал>обовидосІ<>rон•родуйкупьтурн,nраrнснн"асіхдоІІОJІі:»<ІІЧ· 
иооб./ІСІ"'ІУІІІJІИНІІМТУПJ>І.ЦІО. 

Ян же ж могли ми це •робити! д/111 Т<JІ"О виробІL~аса в нас мето
дмІ ... nрацірі:wнмІІсnособами .• сере;~иихупnч•n~.~.кн•nередвнсува· 
л&СІІ духе>м •бР<>ІІ купь-rурноІ праці. Купьтурио-осв<Т>tі вечорі. иурсн. 
спl.Імrе чнтанн ... біб.ІІІотскн - це була rrepшa мжна праци ОУК д.пІІ 
c.om чмнстм і ш11рwоІ суспіль>tО<.'m. В цих культур>~С>-ОСІdtиіх rо

динех,ІІріsнкхnргаиіз.аціІіннхімnрез.ахІІІаТОвариськкхсхо:~~~,..х 
ПЄр<'ІООДІІJІОСL"rедуХОІОЄ)':uіднсин1І,ІІКОІ"ОвсlnкІІотре(і)'ІІІJІІІ. 

Я 11е хочу подавати тут nсрсгтоду tІІх .ІФІ~нок nраці. що Іх pm· 
І"О!•НУЛR ПСр<';ІІ собою 0УК, І ІІІІ.ІІіЧ)'ваtи асІ П ДОСJІГНСИН11. Це ВІІХОДІІ· 

лоб nnзa ву:u.кІ р11мцJ мого СІІО'""АJ'- Я xorina б тіл""" вІдт.ор'"" 
цеА порчнА патос у перших 'ІЛСІІОК ОУК. що н~ даІІВм Ім сnокою 
інедозІІОJІІІІІ:J.ІІА<>ІІОJІЬК1ІТІІС1ІІІЖе>роблсиuм.застаu"вІх}"Оедаді 
ЙJІLІІіІтнназустріч вимогам часу.~ білhшсІібапьше П]ІацІ ВИ· 
МВІ'1ІТИ І аідсебІ! самих Іаі;~~ іИШІІХ укІІаінс .... нх жіІЮн. """Clt.llbHiwe 

А rуrІtuєа'ІІ3ІІ"ПІ Орnніз.ацію•nер<':wвІІЙ311rік украІнськогожІиоцrм 
•1'-Ііаді. 

Н• noчanax нашо! Оргаиі3ІІЦІ1, " nізнІше ; nри 3ІІІІе>чатмвуІІВнні 
НОІІ'>ІоlиоІООІ.ІФІ•нкІІІІраці, исразобгорrа..~~и насrпибокІ сумніви. Хто 
(iyn HOJIII від НИХ ІІіпLЮІЙ! Вас М)'ЧІUІІІА)'МНІІ, ЧІ! НИ<:пИС СІІ.ІІ! 'ІІІ ві· 
д;:..,,.,-...,,.;3рmуміснасrромцсь><ість!Во:е-rенастур(іуІІІJІоімІІиа

nр)·"'уN.JІнсІІ 11 nідрахуИКІІ::< наш"" IIJI&CHI"' Clt.ll, 11 oco6Jr11100 ЩС бі:ІІЬ· 
шm<,кочиrоблічеюtх,духо•""імаrеріІUІьноtхсиІІ uашоІгромцсько
.,.,.,. __ .._"емнаірІtJІиі 1сс6еі аиашусуспіІІьніСТ1..3 на.uвнч•Аке>юобе
ре>І'ністю!ТОJU!р&нтІІістю;ІІоіншнх.а3 повноюаіроюі 3 ІІОСАІІТОЮдо 
,llina "" бJІ&ПНС11 311 """1"0 І на 311..._" 3ІІDЖдІІ дО.О;ІІІ.ІІ1І;:_о усnішного""" 
С"І"У"УЙ31110ЄрWСВКІІ. 

Тепер, огл.-даючu nроАдсннА UІІІІІХ ва мшrулі дооrі рок11. п~рсві
р",.ючиrіосковиіпраuи. ще> Іх м11тоді &ІІ3ІІІІІН311саоІдорогоака311, 

11><13амоrлабСНВ3f.!1І,ЩОІІ&ШіІІСрВіСІІіІІраnднЙОСНОhНЩ~""ВІІЧер
П8И! 8<ІИН .ЛІІШІЮТЬ багато МОЖЛІІ~Й далі ПОШІІГ'08ВТІІ Й УАОСКО. 
ІІВІІЮUТИ Пр&ЦІО. В С.О[Х тодіwиіх 31\Д)"МU ЧУЖОЮ •'aN буд& 1)'3-Ь><Q. 
Г.ЛІІ:::,Місt•. МИ М&.ІІІІІІеJІІІКуЛJОбо&ДОТИХ, ХТО буа 3 Н8МК ВбсІ КОJІО ІІІС, 
.,......,дноч•смима.nІІІІІ'ЛІІКеаuрmум.Інн•ітерпе:rшnістьдотих,хто 
буа:1роти11ас. 

1 Бог допомагав нам усаідомпювати ноЖІІочасні ІІОПІ :sаадаин11 
Іб.ІJІГОСJІОВИІНІІШУПJ>І.ЦІО. 

Коnи б мсиі ДОІІеJІОС8 "" чергоаlА ЮаіІІеАніА КоифсренціІ ще pu 
го.орІІТН про 11awi цілі А 311в;u>ннІІ,лСдве чк багато тро&. було б мен! 
ОСUОВИОКОІІОГІ)ДОдаІІВТИДОТИХ,ЩОС}"Пр<>ІОІ\ЖІІJІИ НВС)';ІІОІІІ"ОJІі"ПІіА 

npa<U ;11ос:І І що [х мапа 11 че<:ТЬ ВнИЛІІДаТИ иа нашІА першій КраАоаіА 

~1ІціJІІС&Ск&Т)""ІІІnерtддвадцятирок&ми0 ). 

~) c-u. ІМ& ._......,, оокі~ .. '"'"" .. "'' """""'о">ЮІо u """"' '1 1 20-рІ• .. 
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І 'А.'ШНА ДІ!:І'Ш ІЮ 

НЕПОГАСНА В ПАМ'ЯТІ ПОСТАТЬ 

Нажут~. що час, ик оом. знІ'ІСІІт~ усє, m .... 
КІІ ТІК'І''ІОІ'О І<а'ІіІІІІИ tl<' Зtо{'<'(', С дЮДІІ j cno
.UIШII, ЩО 1'1 'ІЗС'FеЖ ~~~ :>АТ:Щ>аС, IIЗDJJ.O.KII, аіи 
СІІЛУ'ІУС іх а·ІІО'ІіЖ illшll'< J!I01Pfo і СЛОІ'&JІ,іВ, 

(>ЧtІU\YG ';; 3 "''!!Ш З!!.О."І"'Х ІІ~ІІіlіІІ"""'іі і ІІК 
!І<>;~ І<З"nІЬ- ЗЗ.ІНІШ~С іх ЧТІСТіШІІ>ІІІ /і ІІК\)13' 

ТаІ<і .'\У""" оо.ам<>ІІІІn. 11" ...., .. ~. скільюІ 
р:tзіп зrnдnюHJ><:> ІІО><і{шу 11ашу чJІСІ!І<У і доа

І'<ІJІіТІІЮ """""У--- А>Іnстзсію ІІаwшчснко. 

М!! "''"-"'" П ЖІІІЮЮ, llю<іІ!ІІІІ, "" кашу nрк
ІІТ(:JІЬІ<у, "'~купатt, "" ОР"""~"'ціІ'іІ!у 11і•чку 

і н~шу ;u>хову nровідІНщю. JJ nом-і/іо"'" О<::О(іІІ.,.,.ИІ< і гроwадс~кІІ>< зу
.".річахмн ІІС>ІаJІНОСО(\.ІІНІЮіІІО'f'{Ісl\нінааіn.НрІІ•ШІІ>!/10 ІІідDОJІ"КНЯ 
якон>е~ біJlяІІсу П >ІОJ>аnмюІ ",..,,ма нас самttк, в тщ• 6іп~ше м• 
ціІl~• "Ор.,шізвці! УкраІиок І!зІ!адІІ '"· 0JІЬГІІ Басараб"- Вона (iyna 
щС'ІОJ><'>да, toixroii ІІСІІ,Vмавnроr:шу скору і тnкуто>ІІг'чно ІІСждану 
ромуку. 

МІІІІ.О.С час, а fi образ, nраЦЯ і 3113.'tСНІ!Я З КОЖНІ!>' ]ЮНО>І стають 

всиіl!tі і зрозуміліші. П п<.>СТат~. """V'ІС•Іа ~ щоде'""''" оточснн~ і Aoro 
нnо<Іогів, """вище nі,цносІm.сR n ~ф-ру ві•111оrо ЖІІtта іІІ<'~ і нам НІШІ&· 
Ч'G >Іі~цGfі, 8К J\101111111! /і ГJЮМ&,,ЯІІІШ 1'3 І!рННJІ&,~ )!./ІЯ нас C&N11X. 

с;., років """УJІО, як я вГІсрш~ nізюUІз АІІ:ІСТІІ•·ію Іl аwшч~11ко. 
Це ''!VIOCR тоrо самого 1\ІІИ, коли моt npotixanot до ""~"м""" нам Са· 
сна.уну. 111~ в ТоJЮІІТО чу"'""" nro JIO,'""Y ПцаІщч"ІІІ<ів, ак nі,,ОмІІх 
rро>JІ.ДНН ]{аНадН,Т3К>ІН /І І'ОТ()ЩUШСМ 1\0 зус--rрічі ~ НІІМІІ. З НПШОІ'О 
..."..,nю міА чоловік ПО'rе.ІlефоІ<УD3В )10 д-]\3. ПаІІ.ІІІІ'І~Нt<а І діс-r:І.в ІІідво
ві,цІ.,ЩСІ:.араздонlІСJtрІІ/lдуТь 

ЧОJ>О-;їк~у, ЩО Ж, і ЯН nік І'ОООрІІВ1 СПН'!VІUЯ ll Cn::naнa, >ІОЙОІ'О 

- ]'ОВОрІІв ... рнО,nОп&Jt<tІО-nіІІІІОВі80...ІUШ 

З цьоrо ''ІІо.,..жно" мn tютім стаJІІІ жартувати. Jl HR3L11a 110 
Сr•(Щ~н": 

- Мабуть noвaжtri nюди. :1а nоважн!Ііі час nоважtш ІІ]JІІІІ.цуть, nо
важ•ю ПОІ'ОІІОрRТЬі ПОРІІЖІІО ниі\дуть 

r· ІокІІ "" ."_,. неr~кнда.rшса "-"'-'""'"'· хтос~ застукав у дасрі. Я в!д
ЧІІНdJІІl і\ ПО(і;оЧІІ.Іl~ В Д,IJC]JHX Щ~ >IOJIOII)', І'арІІО/ І!ОСТ&ВН ЖіНКУ 3 .,.КОЮ 
n::n~.oю І ""''юкорюю•юю у<омішкою, що я, :sабуаши ІІJЮ всі жnртн і бІ'з 
жод>шІцсремоніІв"""'";; 110 кі>НlВТІІ. за. ІteJO вже с.-.;,"ан :ІаІІJЮщуваи 
д-р~ П~в.пкчснка. 

-- Чую,щоn<І ІІрніХlUІІІ nІку~n.ІЮJІівна 11pepiJtx, з""ркуася 
д-р Памиче>•ко до Crenao<a, натІІнаючІІ ка n::, що вже щос~ зкu: про 
І!Ь<>І,,Я!С!!JЮІІСТСрннВ]JІІОІ'ОJІІНВр8 

'" 



Y. C.N'Ітa. A . no•"'"••••-•·PT.no....,...••••ln•~•""'""'""•-•ai• т 
С.оо.отt•І) 

Та чув. що T}'r рфІІІ•..:•.кі круmр<ні """"" х.,ріюn. і не",.._ 
'"-"" ~nішатьс:10 DНЗ,.'\О]ЮМЮВА11< !ІВ nauшx n.:-пах ni.r1noaia Crert&н . 

'Гаt: П~J)('K1111f~UJ01CII КілЬКОМ& ЖАf'ТВМІІ, ,,·]) ]]nІІJІІІЧСІІКО ] Crenaк 
.Jat".Jи ";;~ nікном JІО ик<>k~ "пО..,.ж!!ішоІ rrMiТІtKI!'"',,. 11 ".снІІаJ'І& Jto.-o 

ІІ''У"'"'Т ""'~'"'"'"' """ С~rк.,Т)'ІІ: :rJ<i туr ""'-'"· ni)lro~""· "" <: тут 
~"І'<'~ І'ІІ.ШІІХ Н<)ІІШ< "· 11.З.1оЦів". IJa JJCЄ 1\& .. lll\ ІЮІІ8 ВВІЧJШві 0 цjка8і 

w,'''''"'~' 
YKp&iHtjinTyrбl.гaТ<!. J )<,i[111/'i,JЩT~ЩI'\CLДn6f"'.!li,цroІШII І"ОСТре,ам: 

"-'"!"""'· ТІІ иаІЇІJікавіші 6}·JІІJ Іі з:ншаnо "І"' '"" моІх "к11111ІІ.цІв", І про 
теnнікоJшкезаrіуJІУ 

Стут!ІОІЮПрІІ(';ут•:tІІ!-.еІІn.. Сдобрі, с" оакІсо6і JІIOJIH. Тв ми 
не rлaJUoмo "а """· кк ~а "ко.,nрнrіулкх". Лнанмnса ка ~их, ак ка 
укр~fнців. хоче•tо (іач~r·ш а""" ПО]>JІІІІІІІХ людо·/\ І дnбркх nj)ІщівкиJ<іІІ 
]{ОrИJІЮД>!11А ІІtММТИК1Т[ІІІК>ІСТ,ТОЧІІІJОН&"НОІJОПрІІбула"чІ!"С1'11· 

]ІОП]'І!!\у.ІІа", 'І Н J)ОД>КСІІВ н /{Оо~~Ді- 3 11('{ КІХ'М ІІі f"'~IX"r'М Ні KOpl!cnt. 

"""а~. 11аоП ... "" ІЮІІа оІtа-...нrовака іюоt<'Н~]ІСТІJОМ, маІ'Істсрстаом, ІІ<>К· 
'ЮJ)<'Т""м ~изаслугамu в минулому. Живемов K aNIIJI] і мус имо роби,.., 

...,і оа.-. що іик в""" у...-.ва'<>І<>ЖJІІІІМ'. Вам також рад>ку друж1111< 
] СПіоn•)tЩЮ""ТП 3 Т!ІОІІІ, КТО ><ОЧ~ А умі<: ІІ]>ВІІІОВ8.Т11, ~С 3ІІ&JОЦІ.ІОЧИ 11& 

t-е.ХМІОХТОП]НtU}·вnоІ(аІ!а,,ІО.іkі жкиаК.ІІадІП""РІІМ'Ів/ІоІІЖе 
С al:n ~кОрn Uy;teMO іі I'J'OII~.'I.III'II. ЖІІТТІІ Т}'Т JІобр/', а ІІf)ІІЦі біІІьше ніж 
Іф.О.Ці&>'ІІКІ.о.. 

/ Ів наuоа п.·рша зусrр;~ Ч''"'"~а маАже-rрн """-"""· А 3(\ігаJІк ІJОкн 
tt>< ,...,МІО 11. """0"inoo ... 3:1. • .._..,~ Ч&<: 11 Н(' ІІО•УІІ& НІ eJI0a ttapiкa>O MII 
ІUІ.<>ТО~~ИНІІ А IIІQ;te/1. іk>ІІІІШОІІ;>Т:ОК}'-rрН•ку вІру В КрАЩі с:тор<>Н ІІ JІІО
ДИ ІоІО І тнм IJONa акоо:ь "'"UІІОЧ ІІО різ-нм.mІ~ІІ •ід бвго.-n.ох іншкх діа •ок, 

~~~~~: " ча....." • ІІерші/1 мірІ пі.'І.J<р«лоокm. -rру,І{нощІ <І ІtСГІІ.11<вн ото-

Потімнаші ~rіЗ.~''Р'''"'"" Н.О.СДОссбсімІІІtІ>ІН/1 ІІ<'чІр провеп и 
к 'І'' м нлоІ 11 цік3ІЮ1 1"'.'1.1"'"· Тр11 донсчк11- .сі шно.•аркм- Лооси. 
JІирнсс~ І 111\J\11, л:JІуrову""-'111 npot ""ч~рІ, а потім ще6ста..пи ак ІІ>ІІІІ 
ІІТ.,.не н~та. Кож•щ з дСІІ ...,к добІf" rоІЮрІІІІА украІнсьною мовою, хо~ 
ЧІИ.<>МІІуJІО.О.Н ІІХІІОІІітнОтрудІІk:П. обІІШІ8і1t ІІ Н rJІІ/ІСЬК]8НСJ10ВН.8сІ 
•tіт;ю<:МІІІІ І tхдіпІІвІІрізанlрізІІо,аленаJІУжеІ!обрІзр.о.ан А . ТМср -



л....,~ аі,цнрІUІа масну ба!ІС'І'Ку •ui<Ofly в Саек.аrуні, Л•риеса С'І'удІкн; 
МL1Яр<'ЬМСМНстецnІОDТОроІІО'О,аІ{адх,:,анІНЧИJІаtере;ІІНІОWІ<ОJІуІтеж 

~J'<'ТЬ<Я за дІUІьші ~·діІ. Покіііна Іх мати з !'Ордістю може rпJЩіти на 
СІЮ[,.дітсАЗ'І'О!'ОСВіТ)' ... 

То!'О ""чора МІІ 6апото !'ОІЮРИJІІІ rtpo жіночі <Ірпоні.:.аціІ в Кака;d. 
Щомеиеооо6.пнІЮВразJІJІо,цстевирозумінюІ,.п!ОІдношекнідоіншмх 
ЖіІ.О'ІІІ"<'>рПІНі.:.аціЙ,/ІОІІКІІХІЮНаНеНІUІ(JQ..,а,Янодна3ООМОІЮПО.. 
nО'І'чкць і /І[)ВrоліТШІ rолова Орпоні:~&ціІ ОУК, ІЮна з.&ІІЖДн знаходRJІа 
П[ШХИJІЬІІеС.~ОІЮІІJІІІ іНШНХжіНОЧІtхТоварІІС'І'R. 

11 а ~~~~~~:ч':к:'~а~~~=::.,:.сноауватІІ ОУЮ - 3І.ПІfТ&JІас-
-1о...,імсnушнсnІІтаннІІ-RідnоаілаІЮна- частостаал•тьйо

rоІ<моітіжІночіорf'ІІІІімціІ,щопрокнх rоІЮJІКмо.А м11 ві.цnоаіда<:>оо 
та> •• ІІк думаео~о. Би ро6нn11 і ро6кте nереважно церковну роботу. Ц11 

ро(""""І<ОТрібкаІдобра,j18СМО:sІ\КсіІ<рКЗКаІІКІІ.А,,еуІ<рВfкЄьк.аСnраu. 
НС "-"іШ)'ЄТЬСООJНСВІІЧ(рП)'ЄТІ>С'ІJІИШЄТІІМКобоR'JІ311&МН,Ко,пнбц[жJ
НО .. [Орrаніз.аціІро6ІUІИТС,ЩОро6ІUІІІfХніnатронІІІІ-0J<ЬrаКоб><11ХН· 
с•в~:, Лrся УкраІнка та іншІ - тодІ мабуть ОУК не ПOC!'&JIR б. О;~.иаче 
діІі(r,істьіиша.І саоrеЦ>ІдіІІсиість,ра:юмзпенучоюпотребоюnіАМ~ 
СJІС"''" важное•.,, загаnьІІО-украІнсьннх, об'gнуючк:< І дксциn.nІ нуоо.. 
чих Ід~А і сnрав СТІІВІІ1ІН потребу :~&існу,..ккх ОУК. JІК націон&JІЬІІОІ 
коІІrчнОСТJІвКанаді.ІдеІнаціон&JІізму,ІІкруwіАноІснnннароді•.АУже 
СИJІЬНОВИІІВКJІИСІІnоnерwіАсвітовііів[ЙНі.Снр[3hНВЦ[ОН&JІі:UО-ОС:НОо 

вадrАІдіАснасІІПавсвроnсіІсьнкхівuіііеькuхнвроІІІвта•Іхніх....,. 
С)'І"'а>:J!осусідів.Чнможс)'Краінс~к.анаціІІИНСІІбуваmцюсІUІуіз.аІі· 
М&11СJІВКК1ІІО.НОІІСрКОВІІНМКСПр.ва&>ок[СПОраМН! 

Ми, унраінські ЖІhНІІ В Какаді - ІІJ)ОІІОВЖ}'8&JІ8 nан[ ПІІІПІІЧСИ· 

но-- поднІІПІІGмо nриК1!ад відважно! жінки Onьn< Басараб І каже,.о
ні!Аекuввwи"нІ" -мнмусІлнаиnовнитице"ві"тимзмістом,ако.. 

І'ОМИНСДО(іаЧа;ІН j не З..."ОДІUІН 

ІІснуючн:.украІнсьнвхжіночкхор
"""і""ціІІк Как.адн. ОУК ці rrporanн11н 

Ми не npont церко•. Навnаки, мн 
ІІСРКІІІІnІдrркму<:мО,та80;J;ИО•асnід
тримуекоJаІІЗІЮJІЬну6оротьбу,ІІбо.• 

С>ІО rtpo ІІПJІіmчни" І'ІІЗНІІ, !И8&JІідіа 
ВІІЗІІОJ!ЬНКХЗМаrан•,ВJІ[ВПОДІІІЧВ:С,ЩО 
ЖІІТТІІ СRОЄ СК1ІІUІІІ з.& IIOJIIO наці!. Ми 
nоІІJІалн основи "УкраІнс""оІ'О Зо.>оо.. 
1'01'0 Хреста", дLІІН ПОЧІТКИ ДНТІІЧНМ 
садочкам,поз.аеноауваnн"РіднІ Wко.. 
ІІИ", nСреВІІХОВ}'GМО наше ЧJІСНС'ПІІО не 

JІІІ=канаціонuьно&JІеJнаnПJІі
тичиnсвідомкхматерІвроJUІn.Мн~ 
І'іднюсмо нашІ обоа'окм !'рОІ<&Д.ІІІІ 
КанадІ•, •ку wанусмо І ціинмо, 3 пра· 

~~=~'"n.:~·~;:::. ·: n.;:· ~z?:~r·:~:s:=б!::~~~ 
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Л.o..,ooІor,...., •. n .. _.. • ., •• (•пpaooj>6,....,,. J noAjlf"OOOo,..""""""'f 
оо.оІо3а ... J'ороІоІ(rороа_..ко оад Д.ІtІnром).СоІ•-•о•t'І1:1р. 

миноюn.. Дл~ ОУК '""'""""' соjючни, украінс~кі танки, тр&Диційиі 
етро.ни А обрІІДІІтак cawoa мож~ А біпьиrелюбі А дороrІ, ок і іІІшкм 
орrrніs•ці11м. Одн•че ки саіАомІ тоrо, що nохал .... и дпІІ вареникіІІ 
і борщу УкраІні ІІЄ бІ.f'8.Т'О поможеwо. 'Гре6о кant до тоrо ще саІдомісn. 
•пккоf~нацk>нv.ькоf,.етІІІСІdдомісrь..асобів -ІІУкОакхІмаtе
рІольннх, потрібних АJІ•nціАскекко. Дло тoron(ltti.J'Ial KIOJi f'il >< прr.
ц>Оt ОУК. Ми вида,мо н.о.ш журнал "Жіночні\ Світ'', що ці і,цd І цоо 
працюшкр..,..скр"'" посаіті. 

ЯС.ІІух&JІацихпеаин:~іnкнхбоо
ІІЬ<>f'НХСJІіаівженеnочуВІJІа~чу

жо а 'І)'ЖО><у мІеті. Я вже aiJI roro -
чора, хо~ ще А 11е була, але а .цуші по

•У8ІJІОСо~нноюОУК. 
ВіА тоrо m.ршоІ'(І ~~:ка 11 ум.,осио 

СJІі.ІІК)'8&.11&, що і"" робкла Ан.о:тасіJІ 
Памич~нко о po.:utнi, орf'8.ні3АціІ І а 
суепІпьІІоnt. Рони nРреконLІІн.ІІеке, 
щоожоn-rіоока була >&8ЖДІІ.8ірка 

rк• ОfОІ*ЛІ>ИІU< І організ.аціііишr ...,.. 
11,&11:. що І~ Г'ОЛОСІLЛ& А sаступала. Тре
ба було П обсераувати а дкснусtа,. ~ 

1110,\ЬІІК ~опозкціііких сфер або а ucl 
оргакіз.аціАк"" ""nорозумін•, щоб3ро
~уиітк склу \Т ІІІІЛИВУ А ycniJ:y 8 Націо
И&JІ.Кііі ПJ)аці. KMn ІСі г&рІІ'ІІLЛНС& 
абоІІПІд&пИІІСМраіікосrі-ІІОна,ус• 
•і~исна. була ткоо • иротІІОрцем, що 
>ІІОАІП'1>КРІііноо:т!до~реАJОJ.ОіАОроrн 

,\110..,0сіо nao-••••• - рЬо6о ВeJ> u чaal nо~орон11 тісІ небуден-
.\р•о Іо".0. иоі жІнки і висока думка npo неІ 



СІ'р<JІ. y~icJ Г'рОJJЦ~ЬКОС'ТІІ 110 П O>IC!rri tta/lнj\(Wt<" СОі/1'11\~Ь IIJY.I Ту 3~<:.1Jy· 
ж<->.у n<>шаиу, а кою об~ру111..1111 П }"НраІощі. Факт. що р;зьб&р Арт Вол~. 
&нr;оі?І~. ~&W рІШІІО АІtрІЗо.бtПІІ 110rруддя Attacrncij n~~~НЧ~ІІН", ЯСкра
ВО ~ІІJд•тn. npo те. з ано10 nошаною 110 11еі сташоnОСR і ІІе-укра.ІlІськє 
су~t.lл'-СТІІО. 

ІН. ч.с н~ за:mрас, ,.;" nроясюоє Ul-'R~"ТТty "Р~ІІЮ t nOCТII.n. <:.11. n 
АІ'"-<:"І"а"іІПаІІ.,нченкоаnаw'міунраІнськоrосуспі.JІІоСТІtІ. 11 нвАбіnьше 
в Н.І.~ ткх унраінсьнкх жінок. що мали можність знати r; за жит-rа 
13 :tеtОСntвnрацю""тн. 

СПІЛЬНОЮ ЛАВОЮ ЗО СТРІЛЬЦЯМИ 

fіІІІІС"f"ОП81\і 19"'7J><>KV "rlrlxІUta НДО }(а. 
""""'"!"'-"'" "брато". Фра•щ<>>< !.Ізрnшюкоw 
Заіх:uш><ІІД<>><і<""r"ІІllІІ"rІ<"<>І'.д~nроживавдру. 

:;:'0~ ~=~%~:,~:.'"'· сwіrр:щт щ~ •-11срсд ""Р"" 
1'ут ШnІ!.ЦКО 110.111~11<11"0 .• ~08 1t З КіСЦ~Вl!>ІН 

унраіtЩІІМІО.&l>:б:І."аТО .. О>'<Н3буJtОС!'J)іча.-.о 
Я Bflt~'C<Іpl. бо ІІрІІІжджLІІи 1110-'ІН з усіх М'ОрІн 
КаНйДи.зваІlnсиі>ІО"'ntІnі.".,.._";"ш11хзаробіт

кія. Дотоrо щ~,; блІІзькс сусідство велtо•tr-з

ІІоrоДітроїtтуІІоІІ"'"І""'""n.•:о"убо!Ііnа.ВІ.JІо 
trаІ'ОдузуСТрі~38>0СРІІК&ІІ<~НІІІІІІУКJ)а1ІІЦІІ· 

>UІ,ЩОхочі'"33аrраниці",тавс..жтакиІІОООtо,3РІІ•Іцчn.еnособок 

ЖІОТТЯJідуwаtон•ІІеріЗІЩЛІІСІІ"і,цкаІІадіІІСьнн:<сІІОі,.:>С"-""НІВ. 
Пtpwa entчнJcn. ~тут ІІароджешtкtо МQ./10.'\ИWІІ укрі!ІЩІІМІІ А укра

Тн~<МН 3ро(\uІІа "а мені r-ap11e аражешtа. Тіпьни не скоро ~·•~rna а ирн
виt ... уnо ДО "fУТСШІІЬQ/ унраіІІСЬНоJ" КОВІІ, ІІt'р<'"І"ІІКІШоі ЗЗІОТЛіJІЩ<'ІШМІІ 

С-11• """" В ро.:І><Оа&Х І іН.ШІІ><н ІІОJІОДІІІШ 1110,'1.~WIO ІІ<'J>аз 3r-a.м"В&Jill КИ 
nрJnотреІjуІІідн..".., чtосrоrуІІашоТкоnrtr<"ред•·"-"одіта/1 саІІІІ><бе
~І"ПІся. щоб не nіu;атІІса nІІnІІІІІІ>< оточrІІІ!R. Са><і 11аука 11 чtrтаІІІІR 
Т)-~"е'\аІ'"аТОІІ.'І.іЮ"П..та/1 ІІС8Се><ОЖ!ІІt3118і\ТІІМтео:>хОЧІІХ,аОТ.ІІК6І< 
зн~fо~ІІ спосіб, щоб ttаача-п• nри розвазі~ веселому та """"""""У иро
воrжек•tічасу! 

Ц,. дy>lt<a,'IOВCJl~ ІІО.С ДО CTIIOpl'tlll8 ••CniD;ЩЬI<0--]1J)a>IRТ1tЧll0rQ rур
ТКk".ИІІНОМубраТМіоЇФр:>нtІ""'В33ДІІІ\"lІ"еІ!l1l/і реЖ!ОN'J)8..ДОТОІ"О 
Туft'у11рІІСПUJОбаr-а"NІ>ІОJІОДі,3АКІІХІІрШ-а.дуІОСобібратіаКосіКО8-
~~•НИХ. що бу.tш душею ІІ1І.шоrо rуртна. ГІІата Поаоро:tЗІШІ<а, Sолодн· 
""{Іа Гynemt•a, Пав..'І.а Дуду, І'рнця Кісіли "- "'""те бул11 сnраажні 
арк"..", щО іХ !!е ПОСОроІІІUІа<:Яб і Н]>ІІЩ!\ та більша за 118Ш_І'СІІСН8 
З;t~івчатсnіІІ&JШ /і rрали в tоІІС01ІІІ І>учкn.Іtцдя МаJЩіІІіА. !'1t.ш1 ВоА. 
таt:.іuна ТеІUІи І'ізиин, Соки КоВ&JІь, Хр11стя Лиса А баr-ато ІІІWtІХ 



К<>.'ІІ теnер n11шу ІІр<> "'"'· craюn. оrені "'-"1"".'1 ""''"~ і"<~і юІ!~ц~ні по 
tтa!l /і ;ІіІІО'Іі ЛІЩІІ ~Д, ~/\! Сні.~ЬНІІ МІ ro чаt)" ЮК"' JІІІІІУJІО. ТО;ІіШ· 
ІІІ .u~onцi :sаАмаюn. ІЮІМЖІІІ о:т.но~"щ,а в с...,;/1 і ка"~'dІіrьні/1 C)"Cnilr". 
коеrі, а на :.міну"""· m,1iщlli)f д;n•о•1':8'1 і Т('Пt>]> 1 •ц•оі" мВ1'Є'І"'М JЮ;ІІІІІ 

~":,.,:~~':'~ .. ~~=':." 3H:>.AOWII1'hCЯ З Х<І]ЮІІІІН К.,шШІІ 1':8 ішщо>І 
ЕU.ьшіtть у~...:,.,.ніа ''СпіІІІІць~"'-'ІJ"'"""'чноm f')'ll'fl<8." (Іулн ~ві.:\· 

""'" ВК3ІЮJІЬНІІІІ унтоетнє~н"'' :uоаrо.нь, ra"i а""" (1"._," уча<"ТЬ і ІІОJІІІ 
ош!Іои.nнс• ;u.nєно :sa ок~а".)и, у"'"'''"'"" ще Сіула ту,.. за рідІІнм 
"І""'"·•""І''""'""'сnовн.,лІІСнбаж~""''"'""'"rьчн•ю",хочбн /і з8і.1· 
tl, ;шнАТ113/ІОП<»ІОf'ОЮТІІW, щ<>nОnругіІ\С'Т<І])(ІІІі "<>J'IH ПJ)0/108>t<yU./111 
]ХІІІ(\ бороn.бу. )].ЛІІ ТОІ цiJri 3&КJІ1\.ІЩ О<)ІЩ СО(іі "УІ<JЩі"nну СtріJІtЦьНу 
f'J>'ma;u'",IIKOIJ'y]YIOKOCH)'""OCІІТf'"< уflІІІІДСОJ) V 1!)30 р(Щі. C..WO CQo 

t\oN•.MH ""\:1&]\aЗTYJI.Il ІІj)НІ1ІІІJШ ІІІRШR ІІ]>!І.ЦЯ ВіJ\1'Є''І'-'Т'іШ.1& ІІЖ~.1':8Н 
WО~ІІТІІб, nlJieтpiJІtЦЬHIIWII !ІрІІ.ПО])ІUШ, R Wlt,ХОЧДDіЧІІ1':ІІ,tтУІ18.1ІІІ рі• 

""" к('<Іком 3 машюои стрімцьнІІ>Ін то•риш ... н 
СпочRтку llt б)'ЛО.•t>rко. l\11 ttрнwіщуВІІJІисх прн f'pf'K(I..'"''fW!иць· 

кІJІ "аро~іІ, що N\>'8. І!!~··~ вккіиqала церк&ІІ: в'"'·"·'"""; n!два.лу nід· 
ПJІІ"'JІRЛКС/1 Гo(>I'OeJI_V"<~J!Itlt, а дpvra nо.•овrша "-"УЖІ·.•• І!а Н0НІІ"р1'Н. 
3&(\·•ВІІ, ~атра",ьІІі ІПІС1')'!!11 ТОЩО. Mclli 1':8ХІІ ПрІІІlІІ ружt noдoбaJt&CII, 

11 '"' 3ДІtТІІИС!'11& o·fL!I• 110 ю·іtUІХ"'·" ,.,...; .. у щкn•і І<а.r:~ж•ла no "flлa. 
""). уЛмю"' А И]>"~""""•''""'""УІІ"Оf'ПІІІі:uщ'''ІІОіІ""'\<m>,то>о< і...,._ 
ne[r з 3а11&JІОм І з :IA"'""Ynrt""•" ра:юw ~ інuщ»н "і'"НJІ&іІ&.ІІаСІІ до 
діІІ.·~НUСТИ а ивш<>>Іу rуртку 

)І,уж~ скnр<> украf•щІ »і..." /'иІ',,<<>ІJ ІІ<>(\4чИлІt 10R Іt.~шіА сц~кі "ОА 
Іffl """'" І'рощю", "ІІ•талку fJOJI1':8.BIOy", "Hi•t n!д ''''""'Куnала" lt ки:о
ку lttUIItX noІІ.'\ЖllilJtttX І "<~ПrittJШDliX ~.~Т[ІІІlІ~НІІ~ ШТV><. Х'>ч W&.ІІН "" 
11]>11 ТОМу ОІ:обиrту I!I>!'C"lliCT~, 1':8. НіКОJШ Н~ СХО,"Щ.1а !ІЯІО 3 1\УМНИ ІІІЛ~. 
МП .<КоІ >llt 8:1RЛitCR 311 ~ ді.•о' l\JI~H&Tll ІІВШ)' ]>i.1tty .. ОП,V, зо:іоІrа~~-'П< 
П. rtб<o :\.&ПІ<'<ІМ ltoBlfX І I'IIJ'II"K O.,in, !Ір11ВЧ~ТІІ ТVТ ІІ\ІJ"."І>о<ОJІІІХ уира· 
ІІІtІіR любу""'"'с" ча)Ю>І, красою і к~.•одіАttі<::1'10 )·><раІнськ(ІІW<>nи, :обу· 
J111111 RІHUC П(llUR"VJI(>\'HtNІiHЄЬHoiHRЦlOкM~иOi K,V.,bТ\'JIH. А ІІ]ІИТОМ)' 
буJІ"rf'О"'""'"І'"nутІ<І< ""'"'і\щлмнУкмІкуt" .1<>ІІ<»ІОІ')'""'"і'"'Ч· 
""" а'ІІЗИR>І, І,.......,~да,. унраІ"с~нtt~ ІІІ"'і~. ,.,. nl'{ТJJ>~>>кv "Рі•"ііІ UІк..,. 
лі", на боро'rо.бу "Ун]>І\ІІ'СькnІ Віnсьн<>е<>І Оr>""~~~-щІІ''. R 'l'tln спосіб і тІ, 

що-~ кin~I(&JU:'o:•n. лІт 11J)О>кн.'>" в Кл"-.цІ ,.,.,а••·кv від Ук]>аІІ"' І""· 
Щ" ltf';!~~H(I т!JIЬNlt ПOK"tl}'.'l< Рі.1ІІИІі KnaA. ІtRCKiлhK'I Н&ШИ>< СИJІ буJІ<І 
nр~~ин•лнс• А'!ІІ IIOI'IOI<Ont 00му. А щn ...... ..., діІІЛО!'ІІ • стріJиоІU>~іІі 
ор ... ІІl•;щІl,ТОІіJІ.JІ•И•tнебуІІОІЮНО~НОрИеnt:мкХОJUt!ІНЩІmІ>ІС. 
м• а СХОJІІІНИ, користу....,.ІІсІІ rарною біб..,;.от"ноЧ).с."""L'І" дonoвU.~n 
унраІнс>ошхnІЮвІдннків. 

В "r'DA час"'" .. була wаАже в ко>о<ноІ з н•с на;~і•. що "" ~Аж~ "..,. 
""I'~~MOCR K«JШCh 110 IAn.нiBЩ!lllll Л 31\НН 1\е СТ>ІІІ<'Т><'ІІ ІІJІеІС&А>ІО 
Н8Ші'f!ІRдИціІтут,І:'П<(ОІ>ім собі кашу М8СІІу р<]ЩТ".-..ну 1\nІОСфо-ру 
в н tшowy житті, пе~ІІt<:іw часщку "•u•ol вІІ><І>l•коІ' УнраІнІІ хо~би 
А тут, ло ВІІиА«Ір! да•іІ'те. :sачинаіімо зразу ж. иаІІіщо •ідИJІО.Мn<! 
0т ue І'JЗДОО ПOHOJI~-'I}'G>I(> 311 М9.]>0Д&DнІМ 3D"ЧМ31. Як",...........""-
1':8 ... l ЗіюбИЛІІ, Ш8ІІJІК<> и&ВЧШшС• КОJІІІДОК і ВІІСТУПІІ!Ш R 1\~рК&і. Цер. 
""" Иff>СП08ІІона tт•ршишt, ><О!ІОМОО А діть>Іх с.лу~аЮ'І1о нас, рад~. 
юr~. "..ю .. 3 нами 11Щ чудові звуки украІисьноІ кол•ди npoc.naiO!IRюn. 



ка(МІvоссиниХрисrа-Сnас.....ли.Ав""..еріnоділилисииаrруnи - Іnо 
иапи з копидою! В С>.ІUІому місці кас аітають. И.!ІРУ""І<У з О;ІІІІ'рntМІІ 
рук;ІМИ 8 11~>")' :sаnрошують., у TJ)<!"n-OMY тілЬКИ ІІИВКСМ roJIOВ\1 Про!"&· 
ниють.тамнкезмжасмо.Боrзкнмн,nрин""""оінши"сп""ннрідинх 
иат, <>РІІСкnанкх сиіf"(Ім. д:осиьніт дзаіно~кіа з далсни>е украІнськкх сіл. 
МОІ""JТ1111 roJIOC ЖКІООІ А """"ірущоі украІнсьнОІ душІ. ЩО ВИJІКІІІсnо.еоІ 
ІММОдІ!ткСІІ~ОJ1ІТ1ІіХ KOJIIIDOH. 

А хо.пк nриІде Вслнндєнь. виводимо буnо rагілхн - ··короли"'. 

"В<>ротар~ІІІ<а'" - круf"(ІмСRдІІ"ТЬбатьнн.чснають~'<ірнІІnриrnида· 

ють~и с110Тм ді""r•м та Зга;І.,УЮТЬ мо.подJ роки • УкраІнІ 
Минали рони.Орrані..аціииаwароспа.nркносИJІазеобою~~«:иоаl 

o6..h"JI~KH. Не 3 С&МКХ ра.;\ОЩІІ ЖИ!"ТJІ СІUІІДаJІОСІІ, ПС:>ЄІJJІі...,.ОСІІ 100110 
ЗтуJ'бОТUІ.,,ІеІ1О..аео6о10особІІС"rіЙОрrані:sаціІ"іІUІ<>ПОnІ.~С ІІОJІІІ 
rn••·yno НІЗІД сее... то >ео~бн і ІІК т•жно комусь nршсодилоса. »•ЖАН 
зрадіснимтремтікнамдушlзrадасмотоІ ~ас ініколи иеnожалісмоJ»
кіа. ПJІОаеАСННІІ на службі с110Аому на родові і с110ТА Sатькіащккі. Во 
~н ж може бутишось краще а житrі 1110ДІІНМ ! 

C...,f"(lднl.дflaAWiтt.n"ить11lt аідткх часів. мк вже маємо мUку 
с.о~> А ~~епину "Opraкi:J&ЦliO Украікон КакадІІ І><. On~nt Sасараб"'. ось 
уw.еІСрlбккАсаіАЮаілеА.ока сuткує.зиаютьnрокеІ"аукраІксько

"У rаІті і nомжають П :sa nрацю. Та нам заажди '""''"'" стас ка оерцl. 
копнnонесе касдумна аті рокк.акмкnерші 11ише кроки ставИJІк. ке 
JІС<:іtзиа.nи.lІКДОЧОf"(Ібратн"",ра""'мзиашимн<:Тріпецькuмнт-овари
wамн rолосо>< оерІUІ 'І&tтуnали брак досвідУ. Як добrе, що nіШJІн ми 
мтttмrолосомlне~А.цужнізІи:~онародус.оrо.нсмкам'Rніnивса. 
молюб~ості! Наше JкІІ!"ТІІ ~сре3 те кс було втра~сне. не nроАІWІо бе3 
кориетиідпRнассамнхіминашDІ'Онароду. 

МОЯ ПЕРША ОРГ АНІЗАЦІЯНА ПОІЗДКА 
""Ді110чиА ryyro,.~ nри УСГ в Віииіnеrу 

мавужсu.еобою кіл~на мlСІ:<Іlв npr.цl. здобу· 
.ІІИМИтроХІІОрг&кІзаціІиО!nраитики.дали 

ніл.,.аnрмюдкнхаистуnівtбулиажезт-оrо 
иаслtдки - нількадоnнсіаvnрссl,зацlкаа
JІСИНІІ с-ере;~.унраlксьноІ '1"'"8JUI в Blннinery, 
мnроонннна І"О<'ПІннlаистуnмаlкшкхорn.
кіu.ціRх. 

ТО Jк копи JUІ]тку 1\131 [ЮКУ 3110ЖИJІОСІІ 
так, що 11 моrла вніх.атк до міста Муз Дж.о 
в Саска~евані, nостаJІа думна. щоб nри "І"іА 
H&roдJ 38'ІІ'І&ТКС8 3 ТІМОШИі>' Гур-rном УСГ 

~- jl03rnииynocи «ред можпкІЮ<ТеА СТІЮрити nptt ньому ""Ді.о•нА 
ГуJ1rОк'',такJІнцебуповнас,уВімкіnеrу. 
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rІрІІlхаашк ;w Му~ д...о .. .....,.. .. "._ " А)'ІІСе •і,:ф&Ане ••11ще. В тоА 
....,, коn~ в ІншІUІ. місце...:>Є"Пх "'"'"""'nорою :sa..Opou: орrо.ні:sаціАне 
жмтт•,туоІuи!о80кож•.о.ОооблнІ00аКТ"ИвннАбуа аматорсьІUІ.І-.е
атр&.ІІь10мІ~рток.-6ула••М)'3llжоІUІІткжиІІіо6и,цІоі""~,... 
nоанєкІ буnк внста•мн, nершвІ раз дааалн "С"" ... """ в С.И:качtва· 
нІ~. ·ІРУ'""А рЬ ""Сое3r.>ланІІу''. Дуже nрискко вра.ма 3м..,.ск ..... .". 
1ма1оров,може.Ітому n..........,раЗ&JІ• '"УкраІнськоt'О Наро,\НоrоДому'" 
8що·ртьtіу1188МОЮ.ІІоtеК&ІІу6JІіКОІО. 

ПіАчас n&ІQк мІж акnмн бо.~у. жінки НWІЬП<>ртуІОТЬ "Сурму" 
А ІІ.шу піто:'ратуру УВО. А ;щ ІІІ це наші "стріІІьці", П!fТ&ІО ~. •и ж 
..., Іх це діпо nрода•тн "Сурму""! Кажуть мені, що ~мьnортажем тут 
:uонокаІО'І"""" жІнки"" тому. щоб кс було до тоrо охочих серед чn~ків 
УСГ. тільки що жінки ма.Jш а ~іА робот\ біІІьше усnІху· ЧІ! в ких зруч· 
кішкіі nідхІд до nю;wA. чи кІ•коао відмовото жінкам І -rому кожен ~
к!І<Rнуnмть.доситьтоrо,щоnроІ\&88.1шооии6іпьшепітературн!тому 
3І.Н><МІІ3&JІКІІІК8С"LІ".Іоtіо8'•:юк. 

~иаІіомпоосв • чnснамrо I')'J)'n<в УСГ •· ІЗ - ІJасилкшииом. Зопо
тухwо, Артишком ~• Іншими. Помимо тоrо. що Гуртнові nриnВJІо ке
щас.~н.., чІІс.rrо ІЗ. це в кІчому ке в\дби,...сто.е• кв 1\on> potio1i. ІКІН&АУ· 
же rо.рно ро>ан .. .,....,R,сама ne можу побо.чнтм. Є ще тут То•рnСТ80 
""УкраІиськиА !Ів[юдниА Дім", сnі,;працR між """І УСІ' - аж любо. 
•кне.,ожнвкраІЩ!.Да.ІІJ.ожс.що(Існрі>ьnк,тодІкkшаіде•rnкбоко 
:sanycтнn. корінн• • п10.цських д,ушах. А"" ка жіночому відтинкові! 
ІdСІІ", •ро3умІnо, це ntrnми• наіібіпьшс цікавІ<ТЬ. Зовсім добрс. 11Істuо 
вІдnовІдь. І ІІ1ача1"11 І жінки беруть учвст~ у всіх nІІІ..,рНЄІ<СТІО&Х УСГ, 

щоб!пьш~. нІчоrо бе~ мкх не мorno 6 о(ІіАткс•. бо""....:: ж дати ..,B"I"p&JI .... 
>оуІ>оставуабовІІІбуnо кокцертбuжІмочихсип! 

А ~и бо.rвто тик жіион! Декоrо з ких мa..rra вже" иar<>JIY nІзкатн. 
зкaaowmrr~ мене~ Ікw"""' Н. Корнет. Аниа Вел><ас, Ольrо. Васклк· 
Шh'І. 1\. ПОАQІІо.с ....... М. М11рок10к. М. П a..rra><ap. І. ОпІАккк. Д...tАС()и. 
Др,;rrко, СоІ>ОкІвська. М . Зопотуха,О.І\остекюк. М. ва..,цькв. Катєри· 
ILR 1\patWЩio, l(r,..,pKNa Д><н~рНШІІІІ - С 3 КНМ 3І.ЧИИІТИ. А МОІІІе бут>< 

А !Ипьruе. тіл~окк треб:\ б Іх окремо :юрrакі:Іу•nо. і HВJІIO)Uiant """"" 

Пpocn-Jo мене цоді.JоJОТКе.о вієтками про "'"""" ка.uюm І'уртка. УСГ 
вВІкнІ"ff")'ір<»к1038тидеоцоnроnрацІОІІІачвтІжІнок.щозккмеnів

nрощооооn.. З ма/16/п~шІІJІ В,W80JitKKIII< 3po(l>vtl це" 018 СІОІІНКU: Гур
n<~ УСГ, кудн 31.10р<>WСНО ...,,.. J .пекіа ""УКІоаіКСЬКМ'О Народоюrо До
му'" І прм тіА ивrоАІ nі,цала ду>~ку, шоб жІноц~110 а М)'3 Джо. •коrо 
aom.Rнlen.!OJ<O"r)'.!IIOOJ>r"ВKi>aцi.lнo(npaцiІІM8.JIBMOЖJІHBicn.38цeA 
KOJIO"nl".l ЧВ/: ці~НІТН. ПіІWІО 31. ПрИКЛадоМ іКШІUІ. Міст у КІ.ІІЦі А офор
МН.JІОеJІ а окремому І 'уртку np01 ""Стріпсц~кіА Громаді". 

В тІА enpe..od скликано схо:о~н" нв день З всрtенІІ 1931 року. зІА
ш.r;оо::в!ІіІ.г:атожІнок, ... ктих. щОІJЖС6раJІиучасn.уе)'С'пІпьнІА праці, 
•кІІнtшur, цін8Внк noc.rryxant про 1\()СІІntекн• жінок нІ орг:ані:uо.ціА
ні/І.;іІІ•нцІ.Нісходиии, щочерс>учасn.веп"коrоч•осnвжінок псре
мІкt:пис• • біІІьші 31\орн, вІ.Qбулис• ni/1 nрово:оом ПрсзидіІ. купи uo-
11""" Антошка ВаснnІІшнн, ак rono•, і Аннв Велмас. ви секретарка. 
З&охо'І<!нв чксепьнозІбракок.> публІкою, між •кою ке 6ракуІІ8JІо і чо-



лоиі~;Іь, чмнівТ.:>варкстu "Украінеьна Стрілець01а І)!Фовда"п"УІ<рr.
ІІІсь::и/1 Наро;~инАДіv", внrолоскла я 1\ОІІОВідь п. н."Лну І<Qj>ІІСТЬдаС 
О>І>>НЬаціидляжіноцrвв!" 

і3>'ііШJІ8 11 3 'f'Or(>, ЩО укра\ІІСЬНІІІ'і ІІаріл ІІС Пpltnllfi;,U С80<і lhi~IIOJIЬ· 
11~j (<І)Ю1'ьlі11 [ми, ЯІ< <:ЛСІІІІ 'f'ОГО Н8[10ду, ІІОВІІІІІІі 88ІІЖ&Т>І соо[м 0(\о. 

в'к.щоw ІІідr[щмат" iioroзwan~ннR д<> ІЮJІі. в тіА лоnоwозі немалу ро
тоwо:нуn.оІдоrре.тнрІ[>аі~<сьнІжІІІнІІ,.о.пнож ІІашамолО.1ь.ІІетруд

"о >ІСи! буЛ<І 3 аІІSС><<>' 11B>f'KTII иаІ!І('СТН nрннл~~fІ ВНТ!ІЩІОСТИ І!аІUО[ 

О<ОJІІЩіоУираіІ!і,кОJщ(\уІ[ЩJІІtВІІІІа}ІК!І,ЩО!!ОJІЬСhІ<ааІІ,ОJtаПроІ"&К!ІJІа 
1\іТ,·Й ЗО ШІ<ОJІІІ :Ю те, Щ'> ІІОНН В"ЯаІІJІJШ СІ<)Ю ІІОШ~ІІУ 1\МІ Смrа 1 Л11· 
СТ\>ОІ"І'І"·іІаскі."ЬКІІМТОІСІ>RUІ"11УЖіНОЦТП)І/ІукраЇІІСЬКіІ\wОJІОІ\іВn· 
КОН)'ШІТІІ ІШЦіОІ!RЛИІУ П["ЩІО В І:аІІD.ді, 11" ІІІХТО іи fl~ С:ТSВІІТЬ переnом 
ід~оШІJІугаАвІІслідІІ'f'ОіІІрацізал~жатьтільнІІ вілІІашоіал.о.сноіІдеА
tюе.-и А ПОСВJІ'ТІІ . .\!11, унраІвеьні жіrrкІІ, ІІС можеwо лншаntСJІ ІІозаду 
ЖіІ:"ЦТРUВ[НUІИХІІІІJ)О;J.іВ,ЩОИ8І!І('іхДіJІЯІ!И:\ХПі;ІлаєСІІJІНДЛЯСуСц\л"_ 

ної nраці і Gcp<' в11значну учаеп. у націонм~ноwу /1 д~ржаВІІО>Іу жІ<Т· 
УЮСІЮіхІІІІро.:ІіВ.дUІ'ЯСІІСJ'ШІІііКроК на ТОМУІІІІІ"ХУ-СІ'ІоОр<'ИИЯ 
"""""оІжіоючоІорrtшізвціІ 

ІІооблІІччJІхел)'хачокбачІІляи,щооюіслоuанепамкm.уоорож
нс•r) !lіСЛR'f'ОГО,RИ:ЮК[НЧНJОаСJІМОІІДОПОВід~. КОЛІ! >ІІІІІУJІНСJІЗІ!fІЧRА· 

Иі ~таин>: ВИЩІJІНіХ ВJІІ""ІІі ІІО,~"КІІ. niro<O,,IIЛI! ДО >f~ll~ діочата 1\ ЖіІІ· 
НІ! 3 Муз ДжО і ~)'1,'\е'ІІОО ЗІШСВІІЯJІІІ, ЩО теnер уЖЄ ІІа:trВ•ІО В ИІІХ ЖН'Т· 
tJІ[ЮЗІL'J!ІІl!'fЬСІІИУДІІСІІЛЬІІіnІС,боІІіСЛЯЦСІ- nершО!'f'ОГОJЮ;\)'[31'11· 
НІ!>!ЗИіС'Ю>< уМуз]{ЖО- ДІШОвіді, JІЗВіУЬ ЖіІІКІІ, Щ<>ЗД8JІСКV СТОЯJІІІ, 
наб[&.ЛК QХОТИД<>ОрrаІІізвціАtюіроботІІ. 

J СПрІІВJІі, ЖіИОЦТІЮ Муз Джо НСJ'І"З 1\:!ва./10 ПJЮ С'.'!іе ЗІІRТІ! і n ДІІ
ШОСаХ V 'НОІІО>І)' [lJлІІХ)'" МОЖНа було ЧІП'ІІТІІ IIJIO ВТ!ЯQІІ 1\oro ОрГВНі· 
ЗВl(UІІО! nраці, ХО'І ЩС бai'U'f'O ЧаСу ><уСіло >fІІІІрІІ, :l..lHH CI'IIO[IIIJI&C~ 
У&>І >t<іноч~орrані:wщі~ 

Дпяwене,цОиІІ<ІІІЮЧНОЄобІІстуроtодістьІпрщ:ошісн ззусrрічІзио

вн•:пОрГВІІі:ящі/іощщоJІ[>}':ІЯ>Ш.ІІЄбувзовсімІІІ:\НІщо/\досІІіІ\.ДО'f'ОІ'О 
чаєу м"JІа R до дU.а -r\JІьНІІ 30 coolw ry[11'HO>< YCr і з нашнw ;Vоочи" 
ВІдІ\іJІО" hj>H 110.011у. Це І!О'j)ШІІ/і J>a3 1\0D<'JIOCJI ИСІІі ІІ"!J<'НСС'Т'НСІІ8 ТаКе 
сам~ н~ше <:<>J>едовІІщс, а~е "а !'рУнті іІІшоі wісцеІІІІСТн, навіn. іншоІ 
пр<>sіІІІці, l ал&СНЮІІІ о•ІІtиа бачІІrІІ, RK міцtю ЖІІоуча наша націоналі
СТІІ•шаіІІеаіянrорИ)"ТЬСЯдоІtсіуt<[)аіисьнієсрця.Іхочдіз"ішснераз 
щ~ >!ILJIR а нагоду Поб\'!<ІТІІІІрІІ рі3!ІІІХ ІІВІ'О;о.8.Х R ріЗНО!~ ОИW!ІЩJІХ Ка· 
HU.'1,1<, JІ заяждк залюбо:Іt зг.щую цсА 11Ср11111А свіА ормщЬаціАнш1 ан. 
СТ)'< 1100.~ ВіНІtіПСГО>І, ЩО 1\ВВ кеиі WОЖкІеть ВІІСрІІЄ ВИСrуІНtТІІ В ро.ІІі 

сусцілнІ<ІІорrаиізаторюt 

"' 



I P J :,~A ~ІІІХАЛОВІІЧ-ДЯЧУН 

\ 

Якби сnита..::" >ІtН<' хтось. щu 3 моАоrо 
NІІІІу.•оrоdІІІt"І'ааі{Ана~ІШUІІІЛОnОсобімаІ· 

кpalllllil cnora.<~, ··- ІІосr.внв ~~~ О«'не в НІЮІІіт. 
Сnра•боаn>NУ.ІІІОКОJІІІІІ<Рf"КІІОІ;А""оанусь 
Іtодіоо. """'" wож~ бут11 """ 11ас 11рщ:кка або 
Щ'ІІІКра. &11е I<OJIH роКІІ>tІІН)"І'Ь-&<:е ВІІрі8-

НІОО'JЬС"ЬПа>t"JПі,забу•ЄТЬСКде<:ЬЛІІ>;Оі<"О

рІ', ЛІШШСТЬСR Tinbllll ЗraJ\1111 '"npo СТІІрі ;ІІобрі 

часи"". хоч~и А ...,були воин ліnші •іл сьnNІ.:І· 
кіпщІх.ЗадшщцІІ'ТЬІІ"ктьnітуКанадІбуцло 

різно. якто к•жуть і на1103і і nід возом 

ЗтоrодосРіду nншнлос.о вк~мсо;І.ке3І.І"ІUІ.ЬНе 
•І"'-~fІІН.tІ,щО tбіJІ.ІnоодІІ себе нро.щерозукіооть. ак )"А<>(іробуті. і тоді 
тІftьІ<м:Jатісноо..,.",.,,..,;жnоодькІІву:ІJшnJ>а&;І.НІІОіПГІІ•зні Ацружбн. 

Тоwукоже wснІ ще А досі"" живі встаюn. nepe;r очнwаті nЮ)Іи. 
що .еj'І('ц ннхжІt.JІаа вВіннІnеrу вnочаток..,nІІноІ~мно>~ІчноІ кризи 
193;. JЮку. Може Іtоаіркв би хто. в >ІОже /і ні, що бум 111 твкІ цні. кмк 
на";>аВ:ІУнебуnочоrодоу.",аnоЖІІТІІ.ВВіиніпеrун"·"" 8Мuкоrоnро
>Іии:v . .о.са~туІІІІНRіх&І1оІ\І.rатоукраїнцівnодру,.;/ісвітовіАві/іні . 
....,Іх мскочнпо безробітти І nри/ішnа час. КОJІІІ н~віJІ.омо бупо, що 
з есо]()ю no~aтu. 

То.•І вже k~rуцла ""УкраІнсьна Сrріпсцька rpow~д"" " Вінміnеrу. 
ЧJІеl!и П жиn11 • собою в тоqрІІські/1 зrоді. об"о:дкуиа.nа І.; не Мькн 
cniJI,,нa !д<'и ІІа >ІаАбутнс. а11с ~астоспо>Інни спіпьно ІІеr>ежитоrо 8 >ІН· 
ІІУ.ІІІ>>Іу.ТО>ІУ ІОМІІ ке ті.nЬКІІС.>Іі "'j)ПinM у ВJІІСНОW}'СІІОЙОІІУТКЖ><О
>Іу;ІІ>!І">ЖСННІ,&І1t 1\ту/)б)"ЦЛІІСІІСІОІ">ІИ ТОІІІрИШ8NІІ. І ІеА настріА це
ре.r.кqвс" теж І ка дівчат. що гурту..а.писи nри ""Стрі.r.~цьніА Громці". 
Лін~,.,. .. у ВІнніnсrу буІІо трохи 11cnuc. ооми >Юrnн ~наіітк npa100 цо
>Іаu.!Ііх ІІj>аЦіВКІЩh, U\ОдаЦЛа[>І nрнК&Й>ІиІ да>< H&!".I"OJIOIIOIOil\epe
rna иІ:trо.nод.у.ІЦоnравда,иебуnовмі/1 на,ці/ІмаІІ1іібутн<; tlo:Japoo 
6ІJІL"Щ>ІИDОвісі>ІаТОііПОП"8ТЬІІОJІ"РіВІІа>ІіСИЦЬІИНtіJІW<Нд.у>ІК& 
DI!CK<'I~It.Jia1"J)OXH ІІ"'ІСрІ';!.- "">108./le)UIK& KJI'IIr&JUir&.~a н& серце. Не
""''' ж ". ... маша АОЛ• "'" •••нyqm на чужій с.лужбІ 31. ложку ttpa· 
8ІІ[;\УТДОСD8ИІІ •• 

Та ІІJІ'УМІ>І ЩО) qж'fe! Якщо наші тоqришІ з УСІ"" не ХD;Іиnи s по
ХИІОІІЛ{ІІІІ>ІU 1"0.110 .. >111 ИКЩО не nрнбІІ..а.па ІХ 1\)"IDI'~HO І"ОСRОД&рІ'ЬІС& 
скрJ·n.тоrі.пькитоwу, щоnіJІКріПJІюаJІаіхсаідо>Іістькон~чІІІІСТІІ д.у· 
М811.НСrі.пЬКІІІІJ>О~.а.пеІnроріJІ.НІІЙКраІ.МИ.tІК!ІІ"О8і..u.даJtІІСІОЮ 
>Іо.долість. 

ІІІІJІІІ )>ОЗ>ІОви проте."" 3ІІJ)І.ДЦТІІ nІІхОаі І що wожна б•ро(іІІТІІ 
ana~·щJ<u сиnамн ІаnасмІІ"" з.аtоба>Ін. щоб nCpt"I'J)шum Т.tІЖКІfЙ час. 
З УІІJ"ЮЧІІ УСІ"". ~ ии!/1 nа>І'итаоо тоді д·І"' Іаана Гул.••· Остапа Баси
nІІщщ,ІІІбп. п.ІЗасиn.tІ Рурнка. оІІрІІнупаД)'ІІІС&, щобІІуС'ТІ<'tи в рух 
С11іпІоН)Х8jІчіВІІІО,~ІІОЖНабде~еВщСВіджНВJІJrІ'НС1Іі:Ю8Сі>ІІ\е311J1аТ. 
нох.о.р~уJІ;Ітмс• ТІІ>І, що без nраЦІ 
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Вс!неГ'ІІ.Аио 83JІпмса ~Jrino. В nивниці nідАОJОівкооо цocnaneoro 
кухню і "r)'ІІІІ по ~еР3і ІІрнхо:tІищ мрити ді•~•,.. А >!<і нки, 6/Ін~..Ю до 
"Crpineцhкoi І'ромади''. КухонниА nосуд cnJI8.•иna нам 611. n. Анна 
no,.кero. ronoм Товаристм ''Канаді Аське Укр8.1нськс ЖіноЦТІО", no
мor.Ja ""'"' ооркетарка roro То".ристu.. Є:"'""кіІІ СитІІ ин, nЬніше ВІQ
на чна '<11снка нашо! ОрГ'ІІ.ні:sаціІ. Хар~ nрІІІЮзнп м хлоnці 3 фарміа, ку· 
nц /)03'іжджапнеа кwошоrо тн жиІІ, шукаючи знаАомкх і пркхнп ьни кіа 

на ... оf ОрГ'ІІ.нЬ..ціІ, і TJ>COI. сказати. що знаходІUІн JJОни зрозумінІІІІ 
А щ ІІ рнА ві.:Іrун у сві.о.омішоrо нашоrо фармсрстм. Те, що nотрібно бу· 
по ІІІстати :sa rрошІ. куцували ми~ добровіпьни,. см.падок •і.:І nuc на· 
UІИ~ 'UІСнІ•і дівчат, що мап11 11кусь npaiUO А оnо.uтнуваnи оо<Іедобро
JОІJ<ьннмитнжнсаинммn<ами катуІІіпь. НебаГ'ІІ.томогпнмндати :ю 
СІJО!><n'ІІтьчиаісімдОІІІІJІіа,апе~.щ<>мапи,з<>х<>ТОюві,ддаваn н.Реш· 
ту:щО(іу!ІаJІІІ3"rеВТраJ!ЬНІtХВКСТІІВІКОНЦСрті8,Щ0К(ІІІСІІ0ГІІТИЖІІІІДІІ• 

В8ЛКСJІВІІ0МіІЩі . 
І><.> тоді uТомркС'І"ві киnів pYJ<. Хоч -.Jrep гупав no нишенІІх, ane 

аисокоюх,.,.псюходкпноор..,. і дрн ас!А ІІВШІАбW h01"ІJ&nпапнмнне 
'fі.JІ~ни ~ ,...,оснмwи ви,цатнами вnоратнсІІ, ме А на .aonoMOf1' nOJOin<•· 
1111> а'хзикм І на боротІобу "УкраІнсьноІ ВіАс~окоаоІ ОрГ'ІІ.ІІі:sаціГ' щось 

від..~ОЖИ!'ІІ 
Ніqоrотан не<;ІІ.наєтодсА, аксnіпька ІІСДОJІJІ, однакові труднощі 

а ІІонтrі. Нвша ОрГ'ІІ.ні:sаціІІ від тоrо часу дуже розрослаи, з.nоІ!упа соІ!і 
ennay Амасrок, далеко .n ишІUІа ~собоютІчасм, коnи тупнпаск по 
чужих nоміІІКах або а винаАнктих nнвнuЦІІх, ,..ніколи nізкіwе не ба
чІІпа 11. такоrоентузІ•зму і такоІсерде~моІ дружби між ками ак у""'" 
ПСJ'ІІ!ІІХІІ0ЧІІ1"К&Х, КОJІНДихапи hll.fiOIOcтpi.8113118J.U(,jK)'J<Hi, ЩОбу.ІІІJ. 
ІІВМ rор;tощакн , nошd.ІІи нами самими змреноf ~уn и і 3 К»Іац~кнw 31.· 
ца.m)мбра;rнсІІ :sa купьтуркуАсу<:nіnьмуроботу. Небупомовn "Р" ~. 
щобсnіЗІІІrІ'І!Са,атоА :ЮІК:і>І не nриАти наСХОАНІІІІ •и пробу хору, 
ІІІ')!JеПрост<ІИСМОЖУЗІІТІІІОІn'ИТІКОІ"ОІІИ<ІадКу,щоб"Т<>еЬВіJuоОВJІJІ .. 
ся..:До6оа'ІІ.зку.ГІІА,Г'ІІ.А!ЗмінкІ01"і.СІІЧ..СМіпюдизнимн 

:і Rінніпеrом 11. ІІОЗПJ)f,JЦапІІ.СІІ в J93Z році. ЯкбІІ ме міА 3СІІUІJІК 
С. м~пан~ук, що прнспІІІІ мек! :sалЬнн чн А квиток. - х1"0 зна, кОJІ>І б 11 

зщ,.,."когnввиіхатя,бозмоЬrодішніх:sаробіn<ів і дУмІІтябупоrодІ., 
щоGскпасти ""дорогу. ПрІІІхмаадо Монтреапу на саму &пику 
Іl 'ІІn<ІІІІЮ,заразttккnі.о.ІІсркаою відшуна.па:осІUІІІІІіІІ І знаАоwнх 
і з~ііІШІа 110 АО>ІіВкІІ "СrріпсцькоІ J)юwадн" nри ауп. Фро!m!нак. Ор
Г'ІІ.ІІіаац!ііІІе жкn"х 1")'1" І!упо сип~ие і добре наладнане, а а оеобнСПІІх 

"' 

ІмоnаІІ& ,...P&I•co.•
aa.,..,.•ro ...,~a..U.• 
,...ІІра8аааІ ІІом .. ,.... . 
.ПОJ'ІІа J'aJ>Oi•a.••orт 

нщІ--·•'"Т д•ооt • 
lton!T•arт І tи,.. 



обстІІв~tках чnєківк~ ві;tчу.....,всІІТВкв смрута, •к у ВІикІnєrу. Шаn.о.· 
КО ПО3ІІ~АОМИJІВСВ В 3 жіНКВМІІ, ЩО nGMif"LIIII В nрацІ І'урТІІОві УСГ
Aиacn.ciJI Сілнк, }Іврі>~ ЧаАкі8СhІ<В. С. Мацелоок, А. Ку....", А . КВрnІш
І<В. Л. ГрннеІПІЧ, А. Дудар, М. Бойко І друrі - [ ~ 1"!ІКК ТОІ"О СВМОІ"О 
мІе><ІUІ riwІUІH Wи:ІаІІJІ&СТН собі жіиочеТОМрІІе1"110 nри УСГ. До мІ<:а
ц.ІІ nLena oroAom nркЬду ~уnкс:о осковкІ каші 3аf"LІІьиІ Збори -
ПIWJІB."I)'JI.JI 'UІЄИКОІО,ВИАШЛВІ"ОJІОІІОІО. 

'"Ко.ІІ..,.крут:о-...са.nіnммна.......,ІІ"" - сnІм...-..савnІсні.Б.а,..то 
П!"'цІ nроробили 1111 8 нвшіА ІІОктрN.ІІЬСhкІІ жІно•ІА ОрrакІ:JаЦІl. 3ЖR· 
лвс~ • 3 кашкwи чnеккамк, ще більше ІІОJІІОбКJІВ квшу рОботу І не 
wожутсnерсобіуоІП"и,•небуJЮбмосжиттабезксІ."Гоnо.о.иі"'вІккІ
nеJо.J<і рони rлІ!боко .ІІЄС• :о&"'1'аrлн кв АНІ /\УШІ а cnorв.o.ax І рІдко 
nрнwRроюnlдніwаоотьс•на .. рх. 

А""" Ж nкн - а ІІіКМК Н~ можу :.абутн тіd радОСТІ! ЖІІТ ... А..,_ 
""'""""' душі. що нєоо жали мн - і ХJІОnцІ А АІ•чаn - nри наших 
n~ошкх орrанІицІАнкх nочинах у ВіннІnєrу. 

На6лкжа8Са """ wom аі,Іlцу АО Какцк. 
В рl.І\нІА .. оІА мlсцеІООС:ті не ..,1 11ро...., :ІКІUtн 

І ""було июточно ІІІдоме. нолн ІІе стан.,.".,а. 
ОІІноrо ..,•ора., к• nробі хору. rrl.l\cтynuв 110 
мен.,Jна/іомнА хоркет в. І no иор<пкі/і ро:uоо
віи.nроnонуав .. снlсІІівnр.щоо J'"УкраІк· 
СЬ>ІОЮ ВіАСhКОІЮІО QрІ"8кі.3ацісю", ЩО ,;..дв 

• квwіА омолнцl. Я дуже була pa.qa, що ооеие 
вмж.ают.М",ноІОІІВ.ІІежвnомтвкоfорrа..Ь.. 

ціf. ІUte ЩО Ж >ЮЖУ а AJ!R :...r :sробити, KOJIH 
• ажс кенв•е одною 1101"010 "І)"Т. тіn•к11 що А ке 
BIIJ[HO, RK ІІоіду АО Какцоr. В. CICU68 W~Hi то.ці, 

що ~ Л.Меркц! І а КВК&)[[ існус '"Укра.інс•кв Сrрілецо..кв І)юмадв". що 
ІЮНІІ бІ.rt.ТО ПOII&rt.JQn. ІІЛВ УВО В Kp;t.IO :обіркutІІ Н& "БоІоекіі Фо.;~~" 
І"" ІІОJ!іnІ~нкх •'•~мів. І що кonn ~ >уАІІ Іду. ко-мо тре& оrемІ :uod· 
..., РІU неІ 110110'1'· Віл мьоrо:tіСІ"ІJІІ • деІІкІ друиомоrі ре~і. що аІ.ІІио
СІІJІІ'СJ! JІ<> АІап•мостк УСГ. nобожнаwис:о. що нІкому ні~оrо про N не 
С""*У· І крадьоrк neptд l[(lwannoiwи ~и111.11в Ь у квті нІІ І"ОрОІщі. Отак, 
ще 38І<я ...ЬUв • ~ УкІ)6іки, буnо вже м~кі 8iJI,owo, що • кв....,; с :юp
rt.ІJi'-'Oe;uol украінці І що ТоварнСПІО ""Уираімс•ка Сtрілсцька Гроwв
да~ чі"імасn.с• ;~~ono,.oroiO nW.ільн!А роботі • УкраІнІ. 

Обкдві мк 3 ""C'J)Qю Свбікою nporbІUtн 110 Вінкіnеrу дн11 8 вересхІІ 
193(\ року. Дуже т11жко будо сnочатку. Не тіnькн, що трапклн "" ив 
ІІОЧІІТОКІІІ'3робітr•в КВк!Ці,ІUtещеііу:~~~иА ЧВСJІО Шкиіnеrу»tхв
JІН,ІЮПі.ц>НМУСіІ.поТОфоормерс•ккх)tівчвтnсреходІІПН/[ОкіnаІІм: 
ле•·u•е буnо Інайти nра.цю, бо В>ІІіли оюн.н nо-амrп!Ас~нн. 



Рі:t;~Ь(> nєреоое11и м11 а ІІОJ1J)УЖЖ11 Чубатих 3 Тернопм~- Во"" маnи 
ре<:rорАІІ ІІри Ь~'ЛІІЦі Да~('іІІ, ТІІМ П\)ВЦЮІІІUІВ HRШR ТОІJІІJ11ІШН& Іри· 

ІІR )tнхаrшооич. До "~шоі чв.іркn наn~жІUІа ше Ол11 І'уІІІUІіuеька t ми 
У&н>Q:J.:.мноІІом.а.....,"собі,чимІанмоr"и. 

А ••а Ве.~шцwнь 1931 рону '"'"" н•с біда ПJ1ІП'ІІснула. що ще А те
""І- rij\100 3r&,'l,&nt. МОЯ сестра праЦЮ"""& 8 ПJ1ИІІВТНі~ :U.Ti, а 11 ШJIJI& 
ДОр>ІІО'ІНО, КК 'І']ІІІІІИmХК де<:ь,іU ~-мапу 38ІІЛRТ)'. ЖІІЛИМИ 

ВК<НХСЬС><УІІИХ nR~ИІІІІИКіВ і чаСТО НС С1"&"""0 n'ІІТІ, /IWI11PiU. щоб U· 
rша,.nи38 мсшнаІ!н11 З'Іпи ми біJІкеньнс СІІідаІІИR 3 чОрІtоі кави І ку· 

СІІош:о<rіСІtОго)[J]І~і ош/Ішли ІІроІfтискnоJ<уJІІщіМеЯи.Сr-ріІІУnис" 
3ІJ'ІІН010МІІХ.1/І,,ОщІчІ ВОиR:sа.веJІаІІ&С;:.ОJ)ОДІІІІІІ Снтшtнів.ДужеІІ&С 
ТR>.:"Теtt.'ІОЙ~р;\СЧИ011])11ііІІJL"Н,М0t'ОСТІШИ,ЧІІ>ІН81'!ІбаІ'Ита,апо-тім 
п->Ситю>н:щuела uасдо"УнраlІІсьноІСтрU.сцьно!ГроwадІІ", де Това· 
1'",.,110 "КаІІадіnсьн~ Унраінсьне Жіноцтво" сnра&ІІо:.~о сnU.ьис СІІ.ІІ· 
чс11е дл11 ч.~снів і nрнхІUtЬНІtнів УСГ. 3аnі:ІнапІІса МІІ Т<JДі 3 nонііінооо 
!IJI"' о'О.>ОВОІОТОГОТОІІ•рІІСТІІ&, АННОЮ fiOHНCJ!, і 3 СК&j:('іНН~КОІО, АІІНОІО 

М~~"КОІО, ~ІІЄ]> 01\J)YЖNIOIO ;\\ота. 
ii,JJ11 "ас, ІІрІІrноб-•еиих тажк1101 жпттRwдівчаr, ц-·/1 ІІСІІ~ :~~~амвса 

"''зкою.СrіnькиунраІюUвнавкола,радісюtІІ.сuточнІІііі~ІІАк&· 
<:t'l'i~. СІІДІІ"'О 3а C'roJIRMH, 3ВСТ88JІСИІІМИ СІІІІЧСНІІ>І, ~Н В Украіні, між 
своїми рідними. Cniвaнrr• "Христос: Военрее", аиІ"ОJJощуюn. nJ)O)OOBк, 

аухnжuіб11оловкn. ксжкеСJІоІЮ .. 
Jl ~зсі ТОГО СшІ'<СІІОІ'О 3iAWJІR МОІІВ ІІа ПОТ)М!бу M~OЖIInt "ДівочнА 

І)•rrroн" "Р" УСІ'. 3ао~оч~·ІІІІJІв нас до тоrо n·i СвІ'СИІЯ Снrннк, а було 
нас rоді вісім дівча~: О11я І'улапіuе~нв- тепс]> одружена СІ«іІІНІІ~ка. 
Іtш:tз МихаАл<»Іич оДJ>ужена ДячуІІ, Марі11 Лежанська- одруже
на іі,Уи~ІІь. д_ &ілоус, Анна Мрика ··- одружеІІа Mo-ra, Сабі11а l·pcuu.-н 

о;І.J'J .. "'еиа І'абсць, Натапія Грещун ОДJ>ужсна Кобил1І,.~ька І М 
І'ар.;н о;"ружсн• Г;;ібчук. ГоІЮрилоо:я тоді npo •ю-rрс(\у сnІвІІр.о.ці 

~,"",;:;;•:;~ ~~;, :::,.";;" Іш~ВОJJьннw зwаrаннам і товарІІськоІ сам<:>-
цсn ry)lt'OK оснуваеся :rижд,снІ. nLщішс l тоді """с було дівчаr ба· 

r&"-' біІ1о.шс, ІІОІJJJНJІО ДJJJ< нас ІІОІОІ! житт11. На/ІбU>ьш~ uelм по:ІО(і&пис11 
пnІ'~"" ІІІ.•ьиоруч дів~ат, учили Іх Т<JІ'О Оюr Гуnапіесь><& l Crenaв Куr
шІ>'І. 'ІЛСИ YCJ'. ВІІtтУІІІІ З ІІіJJЬІІОруЧНІІМІІ ВПJІІІММИ цобуваJІІІ CO(ij ЗВ· 

"""'"і ОІUІССІ<И і кас ЧІІСТО ЗRIIJIOШYBLIIQ ДО іНШНН ТОІІ&j)НСТ11 ] Opr&Hi· 
аІщі>'!уrост""У· А буваnотоді f>~но. 11кутіА nісні cniвacn.ca, що"бу. 
лосон.бупотан.булорозwаІто".ПрІІrадуюсобі.•кк&мІІому<jЮСТІІ· 
ні, ~ж~ nід осінь. так зморив нас І'W'ІО;І., що >ІІІ обидві з Оnсю І'упаnів
сьноюсілиІІі.І\куuwмізаІІJІанаnи-нсмаІІамдмітут,нуJUІwІІіха· 
ли nІyнant нашого Щ&LТ11. Підступили до нас пі:Ініше члснк11 То..ари· 
ства''РіднаlІІкмв.іw.МаркіиІІа Шашневича"І n]ЮСКЛІІ виступкти 

в н"" к& ншщерті. Мн ~rоднnисR, тільки 1\J!ІІ форми СК8.3В.lІн, що wусн

моu:с:щіітндодомуповоечс·рІІТНіпо;.умалнсобіаду''11,доІІНОГОДОМУ 
І ч1111 nовечерІІТН! Але нвс аі.цt>аау UІІ]Юшено ка вое~rю до Т<JГО Това
рІІС1'fІІ.,зацеіічасwизробІІІ1ІІИС~nчкупробуівІІступудаuе,.иа>о 

Н&І!!І<>ЧУдrарИОНВ3ІІГ'811ЬІ!Сдла8СІХЗВJ1.080JІЄІІІІJ< 

Uе3робітта 3>І)'сил~ мене nо~инути Віиніn<:r" і 14 жоВПUІІ 1931 року 
"Р""""" а .ао Моитреалу. Хоч тут жнтта дла >осие понращало, то • 
чаС"ІnзгалуюціпфшідІІіwосіорrаиі:щцjАноІ праці а ВіннІпегу 



СОФІЯ ПРОЦІ8 

KOJlli КИНУТИ ДУМКОЮ НАЗАД . . . 
Бararo л;,. провела 11 аж~ 1 кашіІ Орrа

~і.ц.ціІ,коІКенрін,чаоомкож..нмІиЦІопрІІНО

~НІ ІІОІІі tЩ>ІІІІВ І мОІІ\ ... ..,."НІІ, ІІКОС>. UJIRIIH 

ті дні А роки, що А не счула~.~. O<OJIH вже м011 
Орn~ні.>аціІо JUAІWІ& Д(І ДМ.ЦІІПИП'ІІnІJІіnІьоrо 

ювілею. Тепер, но.лн ..а"""" вже традощ!а 
ор,..ні;,аціІноІnраці,но.лннзебо.rаrо!нмн 

наша Qр,..нізацік здобула вже еобІ t.ІІuне 

і>І'ІІ і tтрІІзІІаннІІ ""І"'д унраІ~ців Какадн, ча

соwwои.t~умнабіжІІТLД<ІТНХдніа,нмнІІССте 
ті.JrЬНІІЗІІ'ІНІІ&ІІОСИ, 

ІІананадіАс~ону~млю8С'ТуnІUІаІІ7nіn<ІІ 
І9ЗtІрону!трндн!nІ:шішеприІхІІІ&JІ.о8ікн!п~.Булоцен&тн>К,ІІенJ. 
rtCP",T RеJ\ИКОДНЄІ<J КОЛІІ ІІрІІЙШОВJІ.СКL8осИре<:іІІИІІХрІІСТОІІОІ'О, Ц)'ЖІ: 
ме·.І~О'І'Ln~t!Ітнмцєрквн,І<іжукраІнців,nочуn<рідиеt.ІІОJО,nо
t.ІІ>'QТ"ІООС"ІІеСНОіnІе"І.ТаІІчужабулавВінніл~.иіноrокеsН&.ІІ&, 
на8\тьнеІ<&ІІ&КОІ'Оеnитатиса,деунраІнськацсрнва,""-ііІWІІІТ)'ДІІЗІ 
f'О.І:(.(О>ІІІЗІІОНІІ, 

ІlоІ>оrослужсннівІІІШJІІІІІнадвір,бо.чу,nоо;tкn·.:t><о.ІІИТІ>nо~. 
СІТІС"-fо!"m.Собі руни, ВіТІІІОТЬСІІ ЗІІр&ЗІШНО>І Вос><ре<:іІІИІІХрІІСТОІІОІ'О. 
ТinhXHJI.OІ<CHC н\хrонеnіJUІШОВ,СUІ&аСТОІUІІІ І ОДИИОІ\а ТІІ>ІІІіД 
ІІСрКІІОЮ І таки§ >ІСІІС ЖVIL OI'OJIH}'D, n><a тугt. 31. рідЧІUІ Крас>І, ЩО 11 
трuхние:І*J'ІJІаНJІ.JІа. •Іtр>ціІІ пІІWІа 11 ~відти, щоб небо.чІUІн люди мo
rn r:мутчу. При•нді1ІоrІІwснІріднесело, стара стріханаwоІхата, І<ОІІ 
<:таJк•ньна І<атуси. Вв11жалн~а меиі rоварншІІ>l wol, ІІК обміИІОІОТО.СІІ 
ІІИСІІИН..>ІНіВІІІІОJІ.ИТІ> ... rіпНІІІІідЦ('J'НІІОЮ-іВтіЙХВИІІННІІІроб)'ДІІ· 
лаt..о•атоrоеоnодиоrоену, оrладаюе• 11руrом еМ,неsна>о,;ІІf!ІІ 
іН)'/ІІІІі.цу.ДОnІ:JнабJІук&ІІаІІТІІКПОНС3И8НКІІВ)'JlИЦUМіетаінемо
rлаІІІІНІІ>Іро31'0110рІІТНU,Ие>І&ІІ8Щ8tnІПОП&СТІІНІІСJ0Ь:.ІОІІОДСЙ. 
Ко!"<> тіnЬНИ tПІrГ1ІІОСІІ"'ЧІІ І'О>ІОJІІІТС nо-укр&ЇІІСLИІІ!"- екріu. ОДНІІ 
,.;Annaiдl.-"'8ltmfttiІІ(JІ[m"",HeЗII&Ю'IIІM08H,8Jtl!бlri'Q"'HпpRXJUO.IIO 
на~"Т1І&ІІМІН8 • т1ох JІН)ДеІ, ш.о мене не ~у><іпи, мені~ що 
ІОІІll;о<8JІіООТW::ІІ,Щ0110Ж('Н3И1"'"еnінса".МИНУJІОІЮбаr8Т'О'І.Іt)',І<О
ЛІІ(:,'UІ&3оебеПО'ІІІЛІІ ІІС>ІіІІТІІСІІ 1183<'8JUI)' ПроТС,8JІСТ1ІІІІ•ІІООJІІІро
бJІ)'Н&JІ.І.ЩОІІеІІ8JІ(І,:U.ІІНдо6ІUІІ.С.81\ПJ>,О>І)'. 

Д11тнжн! nЬніше стрін)'nа • на вулиці моіі<>m3СІUІІІИ&, д..'"Р' 
І"ер>І..., І доеІ.:ІапаеІІ, шо є тут Томрнетво "'УнроtІnсь~~а CrpintцloНa 

і)>u>lІІІ&",еІнтuого.nоІІОю.ПочuаатуАН:sаходоmІ,nо:шаіІоІПUІІІСІІ 
з д••.,аtuоІІ J еІлрuу л~r-we """" ка цуші, Щор&.:> біnьше ІІ&С буІІП 
ІзІІочаткомlВЗІ рокумц:юрrанізувапиеобінаш"ШвочцАГу]:n'ок" 
rt])ll 'УкраІ11С~нJіІ СтрJ.леЦLКіІ Громаді" Й ПОЧ8JІІІ (\р&ТІІСІІ 3& ""J.л•ну 
кац!она.•мtу nрацю. а наіібіnьше за ту, що прннССJІІІ (І доnомоrу рід
НОІоl)Щ18Є8LІтІІм,щозанhПmn.....,рnіпн-ІІООННІUІУІІраіисJ.ннмІн118-
11іда\І І ПМІТІІЧНІІ>І в'ІІ3НІІМ. Переважно бynu ТІІМ CU<l ММОJІСНЬІІІ JІ.ів
"111tо,SОJUІ)'Ж<:Н""жіиОК,П8Jf'атаІО,ПрНХD~JІ8JІ.(ІНІІСП·ІС.І'І'!НІа~ 



1!>1!:, Т•>І >ІН ~ЧІІ!ПІСR "rеЖ, ІІК ВС<:ТН ОрІ'ІШі>аціЮ, ВідбуІNІТП З>U:ідаНКR, 

ІІ&J).І,ІЩ Jз6ор11, і ЩСТСІІСр 11\)ІІЄ>ІНО WCHl ~Г'І\Д8ТІІ, ІІК1'і ><МОді дівчата 

СХ~І\ІJЛІІСІІ Т\1 .. l турб)'ваJ\ІІСR КС собоЮ, КС ТІІ>І, RK ltettJJO 11\)О.е<:'ТИ Ча( 
ЧІІ П011р8.ІІІІТІІ ІШІСІІуд0-1ІЮ, :r\лЬІ<І! ИК nОІІОr-tп УкраінІ, 3ІІКОІВСJ ... і\. 
ІU.ІІ!!ІИКІ><ОВЖИаІІІ'Сі .. к&мОТ'ОІІl!ІПС~/ІОЧИWІ, 

Виnмо wені так, що 1933 рок)' ІІусіJJа R ІІереlхат« до Торонто. Ду
ЖС>ІЄКіж.аJJкобулоЗІL.ІІnшатпмнлстовариС'ПІОмоІхзІІаАомкхуШн
нШсrу,д,оJІКНХЗВІОКJІ&ІІ>ІtтіТJШJ)ОІІІІ,lnрИ'ЮМУ36іраВМСНОстра>:, 
•шІ.~ІІрніі.о.етьсхтаксамосамотнійблу~<&тнпоТороtrто, RK коJшсьпо 
lJіІІШІ>РІ)'. J ТО,.'{іи ЩОЙНО ПіЗІІаJІВ, RKI'IO IJCJJHI<&CHЛ& Opf'IIHlзaдlR. 
Мен~ !'С~ІІІUІІІ неначе з рук м рук, заj)Із no npкl"'"l заоnІ"У"""""" 
мною чпєнкн ІІІUІОІ жікочоІ ОрrанІ33ЦіІ, С..:,ІІзкІя Савчук. Т'СnерІшюІ 

~-~~~А~~~.·;~;:..:~ ~~~\ІІІ~~:~::лнr~:~":~ r::~~~~7'::.~ 
зо>< з""""" вТ)'Т'СШньоwужінnчnму rуртку nри УСГ nnчyii8JIІCR так 
са .. urарно,хкІсе~дкмншніхмоіхдру:<івуВінніпеrу, 

НсвЩ..оІUІяпасJІ х!ІідніJІкоІnраці, щонамєнеnrкшutа. алекаА· 
біJJьшt' з ~'<:ьоrо пnлообнла 11 діхдьність д.пR "Ук]ІВІІІськоrо 3nлnf(lro 
Хре'"ТІІ'\КОJJІІ"'U3доtіУD8JІНфоКдИАІІR Н.ОІ'О а кад!!, ЩОСТІІІОуn..Оик 
О<0-1ІНСо.уnрнrодірі,цномуО<рквівйоrобораrо.бі:о.аІООJІю.Баrаточасу 
І баrато 11раці ІІ3JІЛІ та cnpua l так з.астав "ас срібнІІА ю81Jrcl ОУК. 
Зміннлисв 33 той ~ас умовпня ІІашоrо житта І ІІраці,таlІс змікнnосJІ 
одм-охотап..,.оrтнс.оwуиародооічсрезІІрацювОрrаиізаціІ. 

!!anre ЖКТТR в Какаді бІжоrn. таикм ско
РИ" тсмnо>~, що людина нер_, ІІС маG навm. 

чао::у ПОдуІІаТИ ПJ)ОТ(', ЩО П~JХ'ЙШІІІ А ПСрt· 
жила. Треба хко!сь вепиноІ пnдіJ •бо ІІІJІ~коІ 
річющі-ю•ідсю,щобвідорватиеІЮ!дуwкнвід 
с.оrо~асноетнАпірІІутІІвмииудє.Можей'!О

иутакчастоспраапх>ОУ'Jо,Син•а"сриканеько

му коtmtкскті вtякІ р!~нкці, (і() це ЧІІ не ОДИ· 

ІІОкиА 33сІб сnокунати JJоо;:ІІІ!ІУ к~нут" оком 

на rrроІІдснІІА шпu і ЗJІО(Іи.,.,, оцінну сІЮrо 

жк:rrхіс80ЄІ!!ро.цізамииуліроии 
Цс;~оові,дчнлах сама. СрібкиА ЮвіJJеА 

иашо!Ор..,.кізацііІ!иоо .. иесподіваноwсисзасмочив,неначеrодібудо 
ІІnrо..ДІm!СІІ S дуМКОІ(І, ЩО ВЖС Д8&,.1ДJІТІ.П'ВТ~ JJiT MИH:VJJO, аі,ц КМК !!Оо 
~апн"" стааІtТп ІІсрш! крокн. В~3настанноwу русі осоІ!нстоrо Асу· 
сnL~ьІІо-ор..,.ні33ціАноrо >китти одна :rільки річ, здавалос:R, сnкнН1!аСи 
- час:. Бувши ві~ио з.аАнити><и біжучк><и щоденкімн cn]IВIIIJfH і днв
лячІІСL/ІІJІЄНС>вмаАбутнста ІІеогJJJІАВючись нuад, :•н мnвбІ! М'Р*· 

.,. 



nvаосІІі,цокісrьуІUІнву ~асу! неІІрнслуц.JшСRJІ<>Ііогоmхоі>«>ди.І'а· 
><і!' ~Іо<'І"ОДІІіщно.ого мrлушуаа,. сnокіА у~ораwнJ.Ого о """.,.,." не аа· 
:,=,~асхн.а.ц..,.ісruмкннулого,•кенаrаду~ио•аІІГІРІІіСJІом 

Цкn..ТОНСХІ'ІИJІJІШУІІИТЬ, 
НерІна коnrть ropи-xpycr8.Jii, 
ТоІ"СВJІНННОПJІІІВ)'Тhу""оІідоІІуІІ)'Тh 
Л>О,1СLІІС горе, rерnінн11, скршкапі ... 

І'аіІ. ,..й .. а було це тан nросто і гарно ... Су>ІJJЄ ч"РrуІІМОСІІ ~ро
діСІІІІІІ,анацусІкуносІІnасІІвJІоІІітр"ІмадіJІ, що JІІJ\"трнкуеаланасу 
ІІjшкркхчао:ах ... 

ІІі,цвІUІНООІІfН'Пр<>е:і/і!ІопhСькоімцнкl/ічопоаікцніхавдоК... 
иа,-фв1927jюці.ДуІІВJІОСІІ,nобуІІСТІJ..ІІРіКЧІІДN,заrобиn.трохнгр<r 

шеіі га 11 ""Р'"""""· щоб розб)'ІІJ'NТІІ собі ліnше ЖІІТТJr в рі.цІІОІІу краю 
Та''~ так склалось, RK Г8ДІ.JІОСЬ і 3АJО.ість чоповік ""!)Тt'niCJr до мене. 
JІОІусіпJІіХІІ'МІДОНО.ОІ"О.З..рібн нвТО>оучасібуJІОІІІа.JІІ,Тj>«\абуJІО3&.· 
ККІІуnІдуІІКУІІJ>ОШВНJІККІіІІОІЮрот.ітаКВЛНСТОnаді\929рокуJІІОЖЄ 
3HiliiШJIВCR KW\0 ~ОJІОІІіКа D ТОJ>ОІІТО. Так ді><JІа !Іже ""Унраінс•ка Стрі· 
ІІСЦІоІЦІ. І"'рокала"". ку.1щ >~аnсжав кііі ~WІовік. "" колишній у~асиик 
анзІЮJІьинх змагань. І ІІа 110<: JJдОІІОlІЄІІНJІ довідапаСJІ "·що rrpн току 
ТОІ"'-РНСТІІі rуртуюn.с11 теж жінки 11 Jtівч~:та. Грокадс""е ЖН1"ТІІ заІІЖ,Цн 
ІІ&НІІJІОІІСКuдос:с6с.ІЦсn"1ІткаІЩИтиліткооюдіачкІІОЮНапСжапаІІдО 
Тоа~рнсrм. ··ожіп"" у ,,Jлиоку коАоку к!сrечку. була наІІІn. чото..ооо. 

ПР>".-JІІ"Іі..ІІа мене теж купьтурна сако.цІа.пькість." 6р&~а y•ac--n. у uoa· 
ТОjІ<LКОІІУГУJІ""КУІІІШоfЧІІ"І"&JІЬКі"Jlросв!nі"'. 8 8ЧВСІВК3ІЮJІЬМІ\Х 111&
І"а:!Ь 11118-1919. nере(іуваю~м у Ло...ові, В>ІСТ}'ІІа.JІВ о толішиоому ІІ&
щсuу Сrо.>ІМЧИО><у ~ІІтрі ІІі,ц ynj>aiiO>O В.0СИJІІІ Косцка. ТОІІУ ВЖС! на 
JІVУ>НііденhnіспІІ койого ІІриІ:•дУ nозиайоІІІUІВСІІ :rзж!икакu nри 
У(.:{' і DСТуІІНJІа .1\0 ХО!>У та на ЛИСТОІІІІ,:І080ІІу КОІІЦСрті ІІJке cni....".. 
llp.'UUI РкашіАОр,..мізаціІnоJІІІ!Амобу.n•ксІІіш:)"rріб"а: 30.1\ИОІ"Обоку 
да118JІ8 :<иnоносмиа коі11 сусnіпhнІ!ІІ Інс-тинктак, • 3 .~pyroro- глу
ш>ІJ!.І.І<>І'рцібіпьІ-rуrумро.цимоюІ:.арі,цн",.><ріІСІІ. Укроінськагро
><ад.1вТороt<ТОбупаІІЄnика, було.,.,ре.ц иоrо І АІІІІ КЯ'ОІІріІц>О..ати. 11 
це hайлІnшо nІзІІВJІа, кОJ>н в1930 році за столом пprr спіп.~иоку См
чс,.І)ІІу n"..-n.coт уироІ11ців >acniA.JІo ··христос Вос:крес". 

В nІ" ча<:&>< ІІО3НаАОМНJІВСR 11 з такІІІІІІ nі3аішикн 'V!СНка.кн ОУК. 
•н С'rеоакІ• Савчук, ~і•Рі• Гр11цька, nізніше одружеІІа ГупьтаА, Єпм
саао:та ДІо.ИІUІІІК, ЯдІІН'"" К)'РИJІІІ, МаріІІ Сеи10111. СrепвІІіІІ ФабіІІІІ. Ма
РУ'-" Ямрська А ба,..rо ІІІІПК><. ВсІ ..они віА са.ккх початкІ• СТОІІJІК 
б.Jшзькодо"'УкраІиськоІСтріпсцькоJГром~~,:~и"ІІІ1Хнооку'і'f7rіІІ:sа
бу!ОІ.JІ&орор»пуку36JІи:~~>><НІІИоообаІІиврІ,1,uо,.уирою . 

.fІкра:І тодІ иасr8.JІк в КанадІ дуже т11жкІ часи скококі•коІ ~пре
сіt.щосІІлькодаJІисказиакиосо6лІІІЮТИІІ, щонс.;~,авмоnрніхапидо 
Ка11а.ІщІкскалищечасу:.аrосnодарuтІІСJІ. МіА чопоаіистратнвnро
ЦКІ u Topo>m> і 1111 виіхапн ;1,0 Содбур. ІlсрІІН!, що кІІНУНОСІІ ІІСИІ 8 о~J
цt С>ІJІЬнІІUtJІиВ>< бопьшеви:uоувтоку кісті. &ольшевицька nро:ноаrаи
да:!.ІІВ3ІІТОПріІЦЮ118.11ассредкісцсвоrокоnальмІІJІОІ'Оро(\ітництмІие 
пен;о було rrроrистввятксJІ Проботі еитуз!Jrстuо ""Стріпсцькоі ГроІІ&-



ди".П~,>ІКИСДІІ8&1\К:о&nро.,..иуІ~исадолрадІразомІ ка
wи.,к чмовіками. i!l'3aJII'JOCKO 8ln. пміти~моrо А на.цk:Ік8.Л•иоrо ос:8і
ІІ(Ім.rювІшкR1110."1tАулрнкаrІдкихроамо•х.>Іилоетако•НJІк •ПJІмА· 
ТІ!'" ни:t nоскІІСкою каnруrою надіоІ<8Л•имо укр.Uкс•коrо жнтта. 
О тіІІ ц~~~ 30Рr"ІІІЬу•~• амато~•кІІіі rурток І хор n1."1 орудою П. 1л•· 
чиw'"'"· Драматu~нІ ВІІСТ881! /і нонцерm XOJIY СНJІ•иІwе np<>...,aii8Jiн 
ДО ЩІUІ :s6G/IJoJJJЄIIМ ... KK)t у~раhІцІ8. &К ПОJІіТК~КІ ПfІО>ЮІІІ ИІ 8i~U:. 
Гg!,Іll\1' ІІвwаОрr"Іиі:оаціІІ н~ >1811& масиоr домі•ии І ми nрим\щуu.пн· 
С8 nrк ІlС])ИОВНІА ІІ&рохіІ. A.nc тtатраІІ•нІ ПРfДСТ88І.СНК8 ДIIN.JIII І<Н 
кО>t.,.<>rо•ижнІІ.бf.r"ІТО'"'"" Рfжиоrру».л&ІІСUІІ. Hailбl.rr•we :~~~~оду 
о&б}М-•~ ,., . .,; nостано•ка дІ*'"" ''Іkрхови,.цІ'', ме ж І npи;~бalta .оиа 
~"~" ><awir1 Орr"&нІ:оаwї. nyб.rrlи& ке мorna зка.." СJІІ• nохІІ.ІІи дпа 
ксІІМаrІІ.•чзсІUІ•иставабу • .,.nредметомроомо•со.:t6УJ)ЄІ>Ккхуира· 
fкці~. Дрг.ооа ''Іkрховнкці~ вl.:l<>tp8Jiae>r аже у маскІА домІ•цІ. 

Само соб<>ю. :sa~ nоет&.~~& >Кікоча ~кціх n])ІІ УСГ, nереважно 
з,ща:еuА з жікок .._,екіr УСГ, ' .,.,",. n8Jf'IIТaJO !рик)· НикІ.пьч·к, Па· 

"' 

3 аІіСТАІН ''8ti'X0· 

аннr-о:ю ~~:.nон 

3 ..Ь..,.. нраооо Со
.Іо W••~т-. о ... ,.. 
Jаачо"••>&U К....... 
(Соіохнн•nо.,;щ.,.••• 
~o.loo.,ll "'"'Рі•<Іі Но
ООf"ОШацу,SО&..,. . 

.... 1917 р.) 



раню ~урам, Еміз:Іію Стефуру, б.n. n. Анку КоNJІншкн, Анку По
ПОJОІІ~, nетрукю Км<.'ф, Ольrу ~ІаксюооІUІч, Рои.лію н.,.,...,рооо:о.ку, 
Лабук~О<}'. 8аІІрІІшнкоау - ro;U tx усіх roepepu:ya1'11, оо:і 801111 t:f'p
дe••ro npюuraдanнeR до ttpaцi ЖіночоІ СекціІ оJід ~""" П поv.тків. 
Пакr ОлКАЖ бу па ~пеціІUІісn<а nерсважно • коиічнtt>. ро.ІІІІХ. 

Зnrх..,.сІаrпІІбоr.оарізаоо:имєкіІІnІUІ'ІІn. Р;з,..а,rний Вечір. Hu· 
80pt 'f1ІІСІІ)'ЧІІЙ мороо., сніrснрІІrшть ці;! K<II'UIK, ка.1 rо.повамн МІІІ'О
ТІП"Ь3іркн-RІ< )'НІС, 8)'КрооІкІ,., А МІІ,П'ІП'ЬЧОJІОІІІніІІJд.ві жіІІКІІ, 
ІІИбр.ІJІКСJІ ~ КМІІДООО, Ві;І КМК ІІІ)ІІІШІЩ 1\0 Содбур11 унра!ксо.кі noce
neml,i, кІхтокє ходка ім кол•~q·аатк. Хтu мас ро;щну може.."нwа• 
"" трад.нціАшrх звкчаІа, • може 11 піддавсІІ вrмнаам чужоrооrочєкн11 
і '"буа rrpo них. А хто СІW<'1І'ІІІІА- m де ж йому проОССТІІ cunt Хто 
іІІкwіrнІІrад~~тн Аомуwмодіроюr врідніймісцсвосrі вУнрооІІІі?До 
тоrобо:>божннцька больrШ'внцька пропаrанда nІІШаJІа сиі/Іепід І ВСО! 
pUOW СІІрІІ!ІJІІІЛО, ЩО lОІОДН 3111\)'ваJІІt ЩІО С_,Ю віру і Про Свій каріJІ. 

І<><.ьчVJОТьвски-.rrосьсnіаає"fіогПредвічюrІі".ЗиаІоwаммоді• 
бу~;нтьдLІІскJсщ,..инн:nІд~nnоwріАногосnова,рІдноіріз.:І,цноІnі
снr, JЮЗТ8ЮТЬ занутІя кр>rку С(:])ЦІІ, забуваюn. ПJЮ ГОР", про ..,.оту 
/і ч;ІЖІІІІу, ро:!КрНааІОТ'~ СІЮ! дущі МJІ "І<ОІІОі JІаДОСТК", ЩО зіІіШІІа СІоО
ГОДНіІІВС8ітра:ІОW3ІІароджСНІІІІМІСу(щІІа. 

-Христос: родквои! З РіздІКІм Сцтюо віта<:>~о, ІІ&А вам Боже, ща· 
С1'R,ЗАОІІ08'RіМІІ(ІГНХ1ІіТ! 

- Сnавік l'ocno~~& ~•шого! Днк)'С>Іо за KMIIJIY, npocвwo б.nижче, 
оr~.І&еІібі, що не забули J н~ ІІОГОр;щтr. 

Jl~ мнн•<:>~о нІ одно! х•?ІІ, п це/і 11ек~. кмк l'ocnuд• зійшов nрим&
.,.",.кр і радІсn. nю)UІм ка :ІС'МЛі, не АННІІМОСІІ, хто сnід<»Іий н•ціона

пІсr, " ~то :oбon..,u~•"~""""' ІК:і дпн нас -·- унраІнці, чnснк ОАІІОГО нв
роду,що~режн .. ІО'І'Ьсnіпьиудмю/1,8ЛековіАріАІІОГОкраю. 

ПокМІІдІ rоспод.орnнтаnьснза wІхоношєю, а rocnoд""" каJІн· 
ме що:>сь, "що(І po;si'11rrнcя", под.о~ ~ваточ"у ІІСІ)СІІуску. "чим хата бІ.· 
""та".Т.м.за!tІнном,:uкутан•n•нігоІК:иокрнNJІ<.>МСТІоІІRаNІІІнас 
к&на..ціnеw<а:rе"""·аJІСТ)'1',укаті,мІІ..::редн•шогоукроІнсо.когока
І"'дутакс•мо,JІкурІ./Іномукраю.ІкоJшІІрІІхо.:Іоm.nораnраrru.кІІJІ
ІІСі>оЖМhро;ІпуЧВТИСІІ, aJIC ЖcriJ!hKH Ule УJС!>І-іКцівtр<'бо. відвідати! 
Тв щеіі иадруІ'І!А J1ікбудс KOJIJІJUІ, а може надІ1уІ'ІІІІ рік "'!'інемосн 
аже а УнJМОІкІ~ Да~ то, Боже, нІUІ усім! 

]ХОЧІ<"""J)3JІНСІІМІІтаІіІІ<ВІІСП3ІІіПОКМІІ,1]ДОІІ!'&ЦіМуСіпкІh>о:, 
8М'ІІ,:ІО..",ЄИІІІІ8ІІ&СІІСІІІІІ<е ЦІІКМа..'І&біnьtlК'ІІ;•бJІИ3ІUІ8ДОоебе 

)'КГ4іІІці8у Со:\бурІІ. ІІК ІІКІІНсб)'Дh nоnітІІЧІ!В акціR. Та А 118 YJC\)10111· 
С>J<hХІн.,."Іа[к&пмІтнчнІІхв'ІІ:ІJІівбупощоВІ!МХm3КМJІ,ІІІІ. 

Б 1932 році ЖІноча СекцІЯ 11р11 УСІ' ІІсреміІІІUІ&tJІ а саJІос:тііінвА 

Зi;;;Wt ОУК І менІ npиu""" честь б)'ТІІ ncpmoю nого rоJІО80ю. Трккц
ц••• n>rІІ]>aЦIONJII 8 В .-ому ІЗі;JдІJ\1 ка різких СТВНО~ІІЩАХ а УІІрІІІІі, 
чв..._МТІ>tбабуnо3&С1'уnатІІВчІІ~.ліву"РіднІАШІІ<>ІІІ",часомопіку· 
•ntCII Доростом МУН. 3 біn:>І< [Юr<ів nк ЗІ<ІІІUІ& R /10 0р,.,.иізаціІ, ЩО 
ксб~.лnвІодкоrовечо~атІІжні,ЩО(\ІІСбvЯІІявдомівці-m38СіІІ&К· 
нІІ,tОІІ]Ю(!ахору,тоама.-орськ"/\rуртон-Іннщо/ІТJ>аПІІІІСІІІІКИЙеL 
день що(І ІІ])О.._..,.И Aoro -.:~ома :u конечною до>tашио.ою робоrою, то 
ІІОЧ)' .... &СА 11 ДІІВК(І, бранумпо МС~і 0т_)І'ІІ.Іrі3аІ(іі, ШО цl.ліСНО ВТJІІ'а<: 
• ~ JІЮдвиу І ие JІнш•~ місци ма нічого іишоr-о. 



Пізнlш~сІUІалоснтак, щОRбо!р<'3кі19Нромуна:sадверкупнсамн 
зч •• юи.ІмомдоТороІfТ'().З/І.чаtмосікіпьнана;щнтІІJІіТІІЬ<>іtутІІідеутк(). 
e'nl !ІJІШе орrанізаціАІІ~ ЖІІТТІ[ ОуJіио po:!jiOCJIOCJІ 8 Topo.no, ЩО Й П(). 
ріВРІОІІ&ти rоді 3 АnrопnчатІUІ.мІІ піс.ли моііоrо nрнізJІУ з УкраІКІt. ПІ· 
311 ... ~R Jl багато HOBitX 'tltCHl>ot, ЗІІ.ПрІІІІ>ННЛ&С8 З KIIMit, Від>юВІІJІа Зна· 

nо"'"'""''1139ШІ>Ін-ІnоnЛІtlІН nкітакшвндко.щоА зраху•тиІх 
Т)tудно Але ІІСJІНК~ місто наІІJІадас І великІ обоа'•зкІІ. Крім nраці в Bln· 
діJІі - 11 літ доводІUІосн кснІ бynt г<>л<>ІКІЮ, а в усі>: інших рока.х ка 
IIШtltX СТ&НОВІІЩВХ В Уnраві Від/Іі1ІІв - nрнJІШJІІt ЩС обов'JІЗМИ В Про. 
ві!t!U/ІніІ\ J,;н,.,кутt<аі Сх<!ДУ Кан.одJt l в ЦентралькІА Управі ОУК. В..
лш..о.біlІьшість мo/lt>t'O часу в Канапі nішІІа на t>[>rанізаціJІиу діаль
";.,.."[JІ3t>веіиие жапуютоІ'О,щ<>.,алоза/ІІЦJІас• ма~ним домашнім 
І'ОосtІ<JДВJ>ЮІІВІtШІ>І.Я Пеj",КОНаJІВСJІ,ЩОНіЧОrоЯСВіті неМОЖЄДІТІtJІІО
ДИІ•ітаноrоІt,ДОDОJІеННЯ, sксусnіл.ьt<а nрацидпя сюrо нароJІУ. Хто не 
nро..:юмауrро><адсьмихорrанізаціJІх,хrонеаІUІадаатудмсаоооіJІУщІ 
-то/І ІІС>ІОЖСза:!И&ТІІ tІОВІЮІ'ОЩ&""Х НВ,..М1Іі.ЛЮДІІНВСТ1ЮfІ"ІtВДО 
гуртовоrо, Т'OВDpltCLIIOI'O ЖІ!ТТJІ. КoJ!1t Ж 3&МКНСТЬСJІ ІЮНВ В 8)'3LKOM)' 
ІІО."і на/іблІtЖЧОІ рідні - 3&КОС'n!ИіС 8 еГоізмі і ЗНІtді~ ,~)'ШСІНО, ТіfІЬІІН 
в ОJ'f'аІІізаціі, середбільшого гурту можна вповні вошmтн свою ікди· 
в[rotUІL!Ii<:'no і сво! здібності, а хтотого не зробнт ... Jioi'O можнаnорів· 
ШІТІ!ЗТН>І,ЩОВПрІІТЧіІІро'ПL118НТІt3&Кl>ПаВСВіАТВJІантуЗСМltЮ.іХl>Ч 
одІІаосоІІадnsІІароnувдІсІІебаrато,аJtекмном:ігуртоммучнмосюІ 

J)'CHltnП- nостане ІК'лнка Со111а. Ци СІІnа с • иаш!іі "ОрrакІзацІІ Укра· 
ІІІон Каnади ім. Оп~п• В.сараб", що і! "" """"ркпн, ""'" неі nрацюва. 
""· П СрібнІІІІ ІОвіле/І сuтну"ІІJІІІ l дn• кс! віJ\ДВJІt< G..ОЄ та будемо ІІІ 
віро·< до кінци нашоtхдкІв 

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ 

Коли " вІІіжджапа до Какади, жаль бул<> 
n<>кидатирідкtt/Ікра.іІ,рІд:tСсеJІ(І!родииу. 
ЖВJІь було поккдат" nрацю в кашому жіно. 
чомутоваристві"СоІ03УкраІнок".Шкодабу
пnnокидаn<тістуІІ"ктсьмісхоnннн,щові,цбу
вапнсJІnідчасмнаціііобо•':r3човора3натнж
ІІ""•·СходІІJІнсвтудмстуnентизціл.оrоповl
ту до нашоrо nоиітоюrо місте~на в 38Jii "Ве
сі;щ".ВтоАtамечасорrанізомнежитrиунра

іІІськоІгро>~адськосntмипІпокаасtхділ.JІн· 

к&Х, МІt>ІО СІІJІЬНОl'О )'ТИ~КУ rодlщкьt>і ІtMr 

с~коі влади. 

Са»еато/Ічас~в"""зкускJІІІ>«'НСаиІжд.ж.атнзаnкеан.tи 
все JYO!IUUІ, ЧІІ да"""'• а КанадІ хоч частинно ІІР<Jі\ОВЖ)'НТИ ту npa· 
цю,щnІіро:шочалоукраІнськсжlноцтюнаріднкх""'"л""· 
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RКанадІзаІха.nаRдомістr.~бурні:sІІвиАиRТО<ОМПJЮ .. ~НОf'О 
~nмro часу а міеті Кіркnекя ЛеАн, І")'Т • прожи•ю А досl. В ''"" Д8()J[ 
місц~..-.ст•~ • nО:SІІІАомкnиІІ ~ чпенкамJІ ВІддІІІІа ОУК Ім. ОnьІ'ІІ &І· 
С&!NІб.що""'еАІапм"'" .ЩкІІІьІЮ~JЮІІІІ. 

КL,ькамІСІІціапІмІІмоАоrоп;щІцу 110 Канuн - булоцесt.ме 
в часі І'і:mв•нн~ Сuт - R saxaopllla і мусІІІа піn< до шпкталю. Від•і· 
дапІІ ІІ~ие ТОА! .11.81 ЧІІСНІЩ 0УК - І'о:sа.ІІІІІ Н«rоро.еька іІ Анна Фе. 
ІІЮИ,обНдвіІІJ)ОЖИNюn.Т('nеруТоро..-то-і~СП!)ааІUІОМЄНі&епНІІУ 
ра.г.·".", • ~ро:!}"мІІІа. що хо~ далсІЮ аІА pl;tмoro ираю і аІд б.пиа~икх 
мс;rІ А /IOJIOI'IIX .noo.:~~ii."' ке Ж ~мІж 308СІІО •fЖИІОІІ. Вони обІ()І81 ІІЄР
шІ JІ03к&зуаали ""'"І АОКІІІІJUІішє про нашу 0р1"11нЬаwю. 

ВСо;~.бури nерша воое.nа мене аОр1"11иЬаІІііІне "''"'" моа "Тітка, 
О.nсча Маn:іІІЮ. 11 СІМС 11.0 неі :sІІІ:<&.ІІа ІІk.ІІІІ nрІІі:ІДу & ИІNОЮ. ПО3иІІ\о
МІІ/ІІСRRТОJІізтр..,ма жіНКІІОІІ,ІlІО~ИИМІІ#ІІрНІІ3КІUІ&СІІ Пf~к[ІU(! іЩС 
А n.ner нера.з сnІлЬно3Т"&А)'(:>ІІО :ri А"8кі ... СІJ. Маю ма думцІ галину 
В~rJt;но.о...::ьму. Па~ню Сn.-фуроок і Ірину Ниоdль•ух. Зоо<рсма Паран• 

Сrефуро.н - це ІЮ.VІІІ)'rідна ІКінНL Намn•аІко tii\'I)rllиa А :s&&ЖДИ 
nо•d&:чІnаnуаор ... нізацііІиіАп~, руJUІнааАпідпрнс:><чк•.ВтоА 
час аоиа •к 11е маіІІООlІО~ою .;...,.. 'UІСІІКОЮ ОУК у Со)Ібурк. х.,. не 
бу.~о Па Управі. зате кіІІкніІ Коміn:т. нU.ка фімансоtі:І. добродіІіна •м 
С}"Сг.Jл ..... акцІR "" обІЙшласs бn П •мнноІ )"'&Cn. МGІІОJІ"Н~ІІОЮ А!• 
ЧІІН<ІЮВМfХLІІа80ма3рідІЮІ"'О.,.....І'ородиІІцІнадДІІім"ром,ІІрИІп>ІІ 
зві"Т!.ІІ з еобою нашу ун~ІНСWІу uuopk:n. і JІюбоІ до ...::o.oro piJiнoro • 
у><)Іаівс•ноrо. ПрІІІUІІJІ. ,..,..,. """'ИОН Jl)'lllt nрІІТІІrІІО'Іе 8IIJIJI888 МІ 

МЄІІС і :siiOXO"nla JІ.O.II)"''""ta АО іхмо.оІ ОрrІRЬаІІlАІІоІ rrpaцl. 

ПрН"JІ)'Юеобі, 1111 1937pmcy КІШ ВіцLІІ СЦТІСуа:І&П'nурJ•ннцю 
с.оr·>заекуааннR.іІаІt<'Іі ЮаU.сі13АlІрошсно,Rм І'ОJІОанубІ!сідницю. 
Сnтанію Са•~У~ 3 ТІ:>ронто. теnерішню f'OJIOІy ЦсІІТ])&n~ноІ Упраан 
OYt:. ('..JІухаючн П nромоан :ю сцекм 11 с11.11•но мрежн,...... П моаа. 80-
"" ~~~~внJІн ма м~нІ rпнбокс &р8НСІ'ННІІ. В короnсому •ІсІ nlc.n11 тоrо 
І'О<."Т\01'!.111 а на.с дJ!У,.. .ц.о..._ діJІ~ІС8 ОУК. Є~ІІІІ Смтник J ВlккІnе. 
ry. 06ощвІ цІ аІЦначні жіккн ~ машоf ОрrанІзаІІІІ МJІМшІUІк трквкнА 
м~Іучоtх nерсжк•инRх тоrо •асу . .оми 3І"ІІ:sІІJІн менеtКJІUІІІ..ІІІІ :or
xou""" ауs.nамь ~ нашою Орrаиізаnі<;ю. 

Ск.ІІаnос:а,..к.щохочаиеза)І83""У"ІUІІа•JІе"•нитоrоn>•рн

"""''· а~е ма мео«о сама Aoro ІІ»N - іменІ О.ІІьn< Басt.~б - ,,..,..._ 
чаnа. щоб аІдрuу npKXIIJIIfТIICa JtO НW>n>душею. Бо Х"І"О Ж ІІІ рІ;tмІІІ< 
:ІЄІUІІІХ смІа I'OJIOCHO анмоа",.к це ім'11? А що А І<UІІ.,..., щоб наз•ти 
RH,. ь томркст.о Іменем О.11~rи ІJ.аса~б! ПрмrІJІУЮ собі, що КОJІИ R 
б)'nіо ще rімказіІною учеии!І"ю і мн. дітм то;tІ, :u<uн, що пркпа.дас 
)ІеІJ~jІОН08НКСІ<Ср1"МОJІЬrІІЬ.Сараб.ТОQАІІеІtj)Уf'ОІІІУтіnЬІІІІІІОWСПІІН 
перо:::К30ІуNJІоцюаІдомість,аІt&JІем..,.ІчорнІкомардо<нмаІнан.."обк 

НОС"...ИПіІІКJІІПІ>ІННІШНХІUІІІцІа. 

Встуnаючn І'l.lltMKIIJtO ВіцL>Іу 0УК у ~бурІІ а 1938році. 
11 D.:"11ж•е :sІІПІ3И&JІаСІІ 3 П!Юrрt.МОЮ І .,..._тутом ЦІ'{ОрІ"<ІнЬацП. fl n!JІІІ· 
.111 ближ~е 'І.ІІЄнон і !кию n~цю. ТоАІ 11 перекок&nа.сІ'. що тут леrш~> 
мОЖІІІпрацю•.,....•кварІдкнх:>еКJІІІ:о:.ботутамнкае~.Цене 
те. ЩО nJn ПО.ІІ!.С~НОЮ 8/І&АОЮ. КМК, б)'а./10. 811 Пf>ІІКО;І.ІUІОСІІ АІааТІІ 

"' 



ІІІ<УСІоFш:rаву,то!'ребабуло всімда~~&.тк знати;".,;,. проскm; кете 

'ІаСОІ< иіиащо ке здалоса. А тут - у ІІСhОІ<у с!Юбом. І праам, кашІ 
ЧІІЄІІКІ!ВІ!КОрНСТОВУва.лНтуСІІОбоду,СКілW<UіМС'nІ.ва.лоеиn. ВтоІІ: •&е 

ПраІІJІ у ВідціпІ ЙШJІа ІІОаНІІW J>YXOI<, бо А ЧІІ~ИОК булО &\ГІТО. С&><е 
попрнІжДЖ8JІІІ ~ленкн-піонєркІІ З wio:r 3ахідньо; Кана;~к, "" 3 В!ии!nє
rу, Саскатуму А Е,цмооrrоку. Вон11 вж~ були досить :иnрамекІ до ор
гані:ІаІІіііноІnраціі,мvчнвшнс .. зІІамн,n80риnндосит~осиnьикАВід-
дІпОУК. 

Ніде Пр8.11ДИ діТИ, ІІОЧІТНІІбу.Іш трудні, АЛЄ ВІІС'nІ.ЧаJІО, ЩОЦІЖІн
КК .,апн добру оопю і І<АЛи те чк"..,, щ11рє noчyrтR ІІркв'Rзанн,. АО 
рІ,цноІ справи, що пімержува.ло іх у наАnо.жчІtХ хаиnкнах. Потрібно 
було нємuнх зу<:ипь, щоб нашІ .nю:ut зрозуміли rштребу cycnln~oнol 
прsцііпотребутаноІорrанізаЩ!.ІдіАсно!'ребаnо:utмІІТ"Нашихчле
нои ОУК а тих часів,"" 80НІІ wу<:ілн вперто і послідовно працю111.m, 
щоG мо"" пєро~щат11 Оргакізацію мОJІСІ;UІІІІМ членнам у такім ет&.ні, ак 
80к.:.СІоОГО:ІнІ. ПраІ\JІ була кc.nen<a хочбн тому. що кожна •пенка му
сіла зароблІffІІ НІ ЖИТТR, 8ЛОМЗ ІІПХОВуМТ\t діТІ:'/11 ще ЗН&ХОІ\НJІ& чаС 
ІвІІтриаалІо:тьмRорганіза<ІіііногодІпа. 

Коли R мuа пізніше нагоду буrи сенрстаркою ВіІ\ДІпу кілwсома 
на.80роnМІІ, аісталв R можІІіСТЬ пєр.-r.nидати икиІ'JІ нашого Bl.rUd.ny 
QY:( років j діЙСНО СПОUИИЛО ЦЄ >ІСНЄ ІІОДШJО)І, CodJtЬKII ТО 11ащІ жІНКИ 
можн.nи працІ дли добра )'І<раІнсьноІ справи. Поди"Іlоm. треб6 хочбн 
ТО)Іу, що ці жінки псреІІаЖІІО бущ, без ..,щот освіти, по бІп~ошІА часm
ні з~нчаІІ:ні жІнки иашого украінського села.. Але а""" була гаРJІч• 

ЧПtНКН JUШІПУ ОУІІ У СОДІУРН ПРН ПНСАНКЛ.Х У tt•o Р. 

CJ<.on• ~ •і•• до nJ>ІІ•• • М. IO<~.U•, М. Ідхnооо1 Імструоnор••• Т. МоРУ""""' Т. 
П\.І<ммоц•.., r . w,_._ C.oon. ' Jo.. Моіі•ос:, С. С?афІрка, О. Мору•••"' 

.. , 



nІОІ\оаjІОк..ОrорІдІКИ'О,украіко•коrо,і ІОМІА&.."•Тм"."мпокрк
JІЮUJІаІамюаІруаУкраіку,акоіб8.rаооІнІІІкебачІUІк.ДекмрІ:ю-· 
сІккапкмкакІхапи,~nс~;,nерщоюСІІr.о..юаІАІЮю,адеt<ОТJ>Іаже 
Т)'ТНJІІ!ОJUІJІІІОJІ.ТаКІІОНИ~рІІtКВіJ{•)' ..... И,ЩОНОJІ!ІНІІіПрІ.ЦІОАТК 
~" рІ.ІшоІопроан. Вони кусіпи a>>IXO/I>mt •ас на аІІховуванма ~oolx 
дiff/1, 3 IKIUI декотрІ ІІЖt Подр)'ЖЄНі І Є 'UИ'ІІІКН HIWIII l>pa~111Jt Opra• 
иі:J&ціА. адекмрІ в 111щих UІHOJII>< а.wбумооn. «>6Іананма І e.nyжan. 
прІІкпадомдпа -єІdукраІ>~о•коІмоподі а Каналі 

СхІІJІJІІООІОІОІ'ОJІОву nсредпІо..срк&к.ІІ нашоІ0рrані3ІІUІ,:юкрtка 

nеред n>кн 1 Bl.fvllny ОУК у Содбури. що Іх наАнращс :sнаю. Це Іхна 
u.e.nyra а тому, що наща Орrак131цІа po,_иAt:"nooCJІ щора3 краще І що
J>І:І бІ.до.ше иабпижу.:n..са до ~ооо;І мсти. 

С.ОrоцкІс~)'ІОСІ~Кміrорда, що ІІІJJt>К)' до '"0рrакі3аціІ 
УкрІІІнон КанаJІн lм.OJI..nt Б&сара(\", акоІСJІідамн в>Ке nlnurк Іnw nі
д,уtьтнСІІчІ,.ІиокІдіача?,щоблііІnІмметн,акуnостааиламакСJІ.n. 
Ольrа В.сараб. І A&JI Бо>и, щоб наше >КiHOitr&O тут на ""іГра.ЦіІ &ОТ}"· 
nІJІОІІ.ОІІІШоІ()рn.ні3Іціі,nр.цеІОаІdІоІ!леГ'tу.аJЮс:оІІісоою"r}Т)' 
:11 pi/IJIOI03eiiJitiOI біп• no ..,._ncaocfpl;!нinІC>.Gro наІ\Доро>Кчоrо. 
ЩО 3HHЩitJIK КІШі IOponl. "'Бо ІІJІ&Ч ІН: /111.1 ~ІОбо;(И ще НіКІ»І)' - І !<ТО 
6оре•~>о.тоА3,'\обуDСс...,..'-скur.аІІІШпоtт0лесь В&бІіііАоrоСІІо
ваоуnроІ8(WО<Ітнкас:б)'JQ'ТІоу/ІІJІwuІ/Іnраціарс.'ІЦІІІJІаДО(іраnшоІ" 
Opnнl:u.цiJ. 

МАРІЯ ДУІІ~.:ЦІ, 

Г АmІЧАНКА МАРІЯКА ЗА ОКЕАНОМ 

Бу/10 копи~• )' Г.ЛмчІІНі, а ТерноnІлЬЩІІ
ні,І«'ІtJІКК<',МС rap~teHhi«',I!ICXIUii&Srip'l 
J"»кидаНссt.ІЮ. nоаsєе."Ю:rкхобупькотіnарІ
че'<н.& Восушн.а, o&.pr8.100[K КQJICCO 101\ІНОІ'О 
кnика. Маіі>Ке кОJІО кожноІ uт11 110 ауnощі 
6)'1' rоро;tчнк 3 квІт1uон. а nO:II;IJ'. частіше :11 

обіАО'rІІІіrо<:НОІ\&рсьkКІІНбу/ІІМІКИ - ЩG

ЧОК SІШШНtІНІІІІ, ""1"'ШІІ<:'І>tІІІІ, JІ6Jrунсап.кк 

Ами-нми~ревамн.ВіпенькІuткк.цаІчІц 

рІкбіпІUІноаааnком.Так6у.оо.а...,..,сртеєепо 
ІІJ!ОІ<0 ..... )'1' КОJІІ"ОС:ІІ. IJ)'noщ! бур'~К .... И ПОІІ· 
роотапк.акоnrо<:nникІІJЩІІ,fІ"n. на nаищику 

~жнами,nротоптанкмІІМІІП))ОетеЦО.'fС["Іn)"d.=о,ІЮроt. 

8ц!к<:f!n!3даакІаІІ&Іtмжм-еро;о.ии.аЛсж..:ьнкх.щомоnкn,маnе. 
ЖIJIR /10 «рІ'ІІНІоО-:U.МОЖМІх. )Іапа -а uту іі )'d І"ОС:ІЮІ\&рІ'Ьк\ 3&(\у• 
доан ІІІІ.МЖкому етані, "" ..,.,., сцо~ок І нвtткк..ок. В.то.ко цІєt ро;ІИ• 
"" nсрсбуАа.ІІ,ОІІШМіі ~асу аіііську, каА11tрше ааІІСТрІііському. а nотік 
ауІІраІноько~у! ...,pn..,. ~аnомаачасудпJІ...,.оауеаима ciOlx д!теt . 

... 



А.!ІС ЙОrо.:уІУЖИJ<а і дві ее<:ТрІІ В~ІІТ'еJІ~ІШ 3&8Ж,ЦІІ радІІдИ ціТІІМ: !ІЩІ.Іо-
110 ВЧІ.,-ІІСІІ, (\о ІІаАбL'ІІоШС баІ'ВТСТІІО -В l'OJIOBi JIIO;!IHIIII і ЩО ДО не{ :UO· 
МОJІО,Цу ІІ&брtІ.ко, Т<:Іrо кl>:Т<Іаже ке відбере. Чере~ те JUI" Марійк11 і lf 
трьахбt"'тівтадмх~рчьта.nьІІв"Прос&Іn<"іІіхорзІІаАменшІІХ 
JІітСТ8JЩ ІІаАрі;ІНіШІ!МІ!)'СТВИОВ/ІМ!! 

МаріАк.азаJ<іІІЧІІJЦІТ<ІрrоІІ<':н.нуІІІколуі ніби набулафахову оові
ту. Та що ж, ІІі одна к~укр&ІІІСМ<"- установа ме зн&А!W:!& в себе міСІІА 
ДЛЯ укра!І<с~коі ців~ІІКК. А тут ще """-"ОО" ІІОеЛІ!К\\ нещаст11. Неf'ПОДІ· 
ваио, в1928р<щі, щемопо;щм помер батько на42тюці с110rожІrТТІІ 
Тре.:... tіуло А мамі допомагати. Так Марійка етапа, !\оо' npaкntчнoro 
доовіАУ. нерівкичкою ><OOnCptІ.ntвнol КJ\ІUІІІКЧ><ІІ в оаойому CI!Jii, тако! 
мапо!, що ле,цІ!!(! 3 неІ nрожити. Пора:~кп~с~ МарІйка 3 мамою І наnи

салRщ>стадяю.ко&ІдоКаиади,девінІІсребуаавужепокцnес•ть 
ро>< іВ, 

Зодвамlсsщіжда.trІІИ.О.JІІІСта.ІнарештlДІІДьковід<•исав.щойому 
ІІЄДСТЬС" ДО(Іре І ВіІІ рад.nь Марі~ці nриІзд...,., Обіц .. nрщ:11ати 4ФІ· 
м.віті "шифкарту" до с..,ш'О Aoro дому. Серце :UOТfl">rrL'Io ... Поnума
:mті.J!м<н-К..на,ца,деnп•т•тьоаІІССневкимс:ьСО('іі''золот"""·аса
ми ... долАром! Тріnочеться ді110че ""РІІС &Іл радостІ!, =е, як nодумає 
nротакудапснупуть,тащсАмамуАусіхиао\дрі1'іиішихnишнтитре-
ба щосьщнмнтьісамісnІо03илntоТЬСJІ. 

Рішнnк,щопоіденатрнронІІ,атам-поеери.......,А,І\боІхдосе6с 
оабсре. Запр~~r братік конАс, nомопнnиса ~мовчки посіАаnи. Cina на 
&і><>кпоручбратікаІрушнnавдапему, ЧІ!НСОСТІ!.иІІюиасаоіА :осмnі, 
Дор.>!')'. 

На пaponnaai зустріла ще три украінські дівчата - л~nue було 
чair~v !хати иuуетріч иеаіломому маАбутІІьому. 

Першого еерео:ШІ 1930 року МаріАка прІІ1хапа в Гіn С.ат Віч, до 
СІЮ"<> дядьк•. тоn з родиною привітав іі, а 10а;>.руrи/і ЧІ! третіА день 
:uоnроснвпомаn.тиламаТІІІІ)'ХУРУІРУ·І'о6отивІІьоrоисбаrатоІМ•· 
рі/іка швндеиькозорієнтуВІUІВСJІ, шо д>Ідькові требо. дякувати, але оа· 
роб.п.Ати",.,ші, щобйомувіддати,требr.дсlкдс. ВІJ\рuупобачкпа,що 
н..,...nер<'д требо. ~наТ>t аиr1!1АсьІІу мову, вдОС1ІМІути тоrо наАскорІще 

можна вміетІ,дедnя цього~ аечіриі щJ(()J[И. За """А місаць МаріАка 
ПОдІІкуаала дадько&І і чмуркуладоВінніnсгу. Осоdз>и80також вр&3И· 

~r~~Р~~~~~~~~езиі n безупинні озера, про Акі чула., ane не У•ІІЛІІJІа 

В Вінніпегу uІвидко зи&А!W:!а працю- ІІрІІбИра.Т>t "хатах - і тут 
ІІіJІЧ)•JІавепикуприкрІстьвідиезиамнамоаu,атомуз ІІСJІикоюпu.nь
нІстювзuасазамовуа...,чірІІі/1 школі А уоебевдома. За Пі»ІВНчкою 

~~=-..:~ ::~к::· ІІіднаІшла "УкраІиську СтрL'Іецьку Громаду" 

Янлсrкоздогадатис•,"rаnuчанка-МаріАка"-цеІІіхтоіишІІАті.J!,.. 
ки в сама. ЯкоотиіАn•с•чі ікшихукраІнськкхцівчат, щоаТ<ІмучасІ 
приіхаnндоК..ІІадк,почап&яставиТ>t nершісІІО!самостіАиікрокк по 
ио&ІАЗСІfJ!і,ссредновихлю)ІСЙ,8ИОВКХ)'ІООВИКах. 

Жнnос•т•жкоатихчас&х-біnьшп'ІІТІІадц'""д01І•рівміс1ІчНО 
неснnабуло3І.робИТ>t,азтоrощейсnпачува..,,мусL'Іаборrд8JІhкОІІі. 



І'о:!рцу JHUO.:vtna 8 в OJII'8.Hi3aцiЙJijj nj:&Цi, наІІМрще а ~.о:!'ІО>ІУ f')'j>

ncy nри УСГ, а nori>o а ОУК - асооди •~ні наІ•итіше .-о-.о;uол""• .,.,. 
кретарооВІnс,Такатаrнупаменеаt:е6еорІ'8.нізацІіІнаАіJОJ>~~дrк• 
:.а днем, рік :.а роко• прнкосwа ноаі :І&&JІІ.НН8, иаіІперше 1 Вінкіпеrу, 
1 noriм у Торонто, куди" nepcix&J>a а 1934 році. Пр11Ашоа "КоІfітет 
УкраІн~к Каиади" - рсп~ІІТ)'ВІJІа • нашу 0рІ'8.НЬац!>О а мі~8QМУ 
BW.LIIr, "" Aoro заетуnннц. rмовн, по~аnн "" РАІ.ВІТк "Жіно•иІ 
С!Ііт''-кнкуnаеаІІnр~nсІІомуперf.:~ІІJІІntІІ~. 

Та иаАбІльше кеке все цінавила і наіІиращі cnora:ut ІІІоТА п&ІО'ІІ· 
ті UJІІ'ШИJІІ куnьтурна робота нашо! Ор1'8.ні:.аціІ, 'ІОНрІJІІа хори. Спі· 
мnrІІ:v.вждиnІО(ІиnаІ вже тут, у Канаді, npo<:пiuna nонuдкдц~mо 

nіт. ФІліх УНО В Торонто :І&ІН/ДJ! 3 умrооо О:ОІВШ>ІСВ дО хору А стара· 
nа.::~добнратнсобікращнхднр"І'<.'нтів.тожп~хору,ІбоІІкrо&(). 
рн"':тодівнае- "сnімнка"-буnадnа~нссираажн!мецто><,що 
даа:.nо мені дуJІОву НІо:оJІОJІУ. Спімтн меІІі ДО&ОДКJІОСІІ 3а JІНрнrеІІТіа· 
ДІ<~ КостtІ<ІОк&, Юрі• Цукорника, (nізнішоrо прааос.павноrо сu
щенкка), Боrдака КоІІВJІ...:ьноrо, д-ра Яном Ко3арука, Лем Соро~ьн

сьноrо (І<оnишньоrо учи• А хориста ОnеІ<с&идра КошнаІІ). Вже А ni
cn" віАнк співаnв 11 під дирнr~итуроrо Ле,.. ТурнtІІн~а А Гаnнии Го
nнr.~ЬJСоІ. За Лем СоrrочииськоrоJІОІІІІІІИ ми бІnьші нонцертОві ІІИСТУ• 
ПИ В ""JIHKiil 31J1i J>IOOC<'ii-Гon, Xo.:IIIJIII ""ЖСПJ ... ти ІІОДС&КИХ ШПИТ&· 
n11x. щоб рОЗ,..Ж01Т11 А підбо.JІЬОІ>НТ>t х110рнх украІнtdв. ПІд.,.е о;~.ноrо 
J наших концертів у СТІJ>ОМу ще будІІкІ<О~і УНО при вулнtd Каn~дж 
до S.'\.lli ввіАшон <:еРf'дІІЬ<Іrо зросту ~І>емезк><ІІ чоnо~!" ~ аусамн. 3'ІИ· 
ин10еа ~ух ив 31J1i і мн нв сцені заметушІІJІІІс•. Хто це! Та ж це "самнА 
Кошнц>-" приАІцов, ось :.араз будемо спіаати одку з n!секь під iloro 
nрОІЮДОІІ.3<:укуnкнах.онnьнукуртину,акоnІІ80МІn!днІІПІСІІ-пе

рсАХОJ>ОМ СТОІІІ Кошнцо.,усміхаоочнс• .n.аrІАно. ikJI3IJIІІ ІІСТLJrа ""Р"д 
бурхпІІDНХОПJІе<:кіВ, I!IШ;!HJ1Hr'eHTCo]>OЧHHChHKA о:т&нув е<-р-д ::<ОрН· 
ст!в,вкспіаак.Коnнмаес:тропідн•вруин-8С<!:~&НімІло,ІІокшкуJ>Ооо 
пішnн дріж•нн, "" ві,1елемтрвчкоrо струму. По'Іаnн cni•n• "Cten11-

'" 



СІІ, бІорвІкку, ИК:>СКЬКО ... " Хор 111\Д&.ІІ ~себе, Щ<> Міг, 11 KOJIII скін~ІІЛІІ, 
кс було кішІІІ оnл...::кам, цаNJІосІІ, що !І&JІІІ ошапіла 11 захоnnекиІ, 
двіч~ !О}'Сіл~ мк n<>ІІТОрІП'>І ІІіскю. 

''Ооередо" Укра1ІІСЬк<>1 Кульrур11 А Оевітн" часrекькn машrову
•в "Вищі ()еві..,.; Куре11" а ТОроІП'l>. На одН~ІІ Т8.><КІІ ><)'])CU ІІО(ІОІЮІ'О 
сnіву/Ідирнrентур"наІІЧІІІІnрnф.НесторГородоненко,з.а"рошен"А 
З МснтреІUІу. Хор ку;м:антnі cкpirtJІ1I"IIC'I С!'аршІІ!ОІІ Адосвідчени!ОпСІІІ· 
В8КІUfІІ,ІІОМаrв.JІа ІІІ. Чудові цей нсз.абутнlАJІ1І!О~небуnнІІІІ>Uшкв 
сnіВІ'ТН ni.zl рукою nкого Jоайстра, "" H<>CtOp Гnродовенкоі А коли 
nрІІіІшов:sаключннйконцертяакінеr~~окурсів,n~авднторіІІ 
В Jroк~ IJIІ~pn. lllllll>BHIIJIIICII JІЮДЬІШ, ІІНШНК)'В8В НІІС ІІ~р з.а соо
СЮ UК>ІОІ'ОЮ і МИ СІІіNJІН. ІЮJ>и ПОЧІUІН "ОА, 8Србо, 8Србо ... " - ІЮ бул<> 
КіІЩН трІюмфоІІ/. В Т8Кі КВІІЛІІНН 3ДІ.ІІІUІОСІІ >«:Мі, Щl> н П<>КНДІ.Ю :teM• 

пю, пІс"" піJІносить 10сне на сІЮІІІ крклu """ в11ще І вище, аж !'І'н до 
неба, І разом зП зВ}'ІІ&!ОИ ро3ПJЖИІІ&>ООн" нсбутт,і затрачую сеіJІомІсть 

ІскуІІІІнкІІ. 

КуJІЬтуj>ка діІІJІьніСІь ОУК 11 співnраці з Ікшк!Ок Враткі!ОІІ Орга
нl3nцl1ІмнІІ))ОСТ1ІгаJІас:она&огатоділІІІІ<>к.вІдІІІО8ТОрСЬНИJ<t'еаТраль
НІІХІ')'рrкіІІД08НСОКО!ОІІ<:t'еЦЬІ<JІХВІІСТ8 .. і """ТЄ!ОСНСМ'ЖСЦіКІІВWІО, 
11 уеьому С!'арLІІаСІІ 11 б)'ТІІ ІІОМі~НІІ, Т8 ІІі'ІОІ'О >te ДІ.ІІІUІО !ОСНі стіJІЬКИ 
і nкoro ІІJІОІЮJІСНИІІ, •к хоро .. !ОІІСТf!ЦТІІО. Хоч мій спосіб ж..,.,.,. не 
ІІУЖ~ дозІЮJІІІВ '"'"і ві,маваткс" тіА раІІ<>СТі - МІІ з ~оловіком пром. 
ДІІJІІІ хар~ову крамницю і 11 нсрвз до пізІІьоrо вечорамусіпаn ПІІJІЬН)'· 
ІІ&ТІІ - ..,.,ЖТ8КИ 0 СКіпЬКІІМОГЛВ,стіlІЬКИС!'ар&.JІВСJІ ІІСПJ)ОП)'СК&ТК 

наrодІІ nос:nіІІ&'ТК в хорі. НетількІІ ОС:обІІС't}' присмнІсть це мекl МІІ&· 
по, х бІочила, що nіснею біпьш~ м<>жиа І!Дl11тк ~" ,.олодоrо украrк. 

ськоrо поКОJІіинІr в К.квлі, "" ІІ&ІІ6іпьш обдуманими до11оаідями зо
лотоусткх бееідкІІків. БіпhШ 1ІК де, Са!ОС тут, у ціА діпІІкцІ сполу~атн 
>Оожна бул<> присмие s ІІОЖІІrо~иІІм і це щ~ біпьше nідnаІІІUІ<> м~ні 

П)УЛІш.nо багато рокіа, від коли 11, .. ...."_"чанКІІ·МаріАка", nсрс
плк1а"ве.~rикуво.цу"lзнаАш.па собідр)тубІоn.ківщІІІІУ:J&МОрем. Вже 
А срlбноrо ювілею СІЮ<:! Орrані3аціІ дочСКІІJІВСІr. Пеt>елlчусмо t'eiiCp 
іnідС}'>ІОВ)'С!ОО..,,щ<>ЗробиЛІІNК:J&Д8ВДЦІІТ1.П'І!ТЬроІ<І .. СКіпЬНИ'ІОГ<> 
:sбудуІІІІJ>М,СКіпhКК'l"'ШСАКа щозібрL/ІИ,ІІКl!'1.3оfТИВЦЦ&....,.Н - """, 
щоможна&очнтк,схопнтнрукою,ук'""' вро.мІІцифср.Алесередrоrо 
І>Со,(.ГQ, НВNОЮд.уNКу,ІІЄМІUІУJЮ.'ІЮВlІ\ОграJJО ЩОС:Ь,'ІОІ'О &Иі "...,.,...,. 
акі З><ірити н~ можна, ІUІе щ<> дало насл!дКІІМ органі~іАкоrо дl1Іик11 
не !ОЄНШ трІІВК)' ІІІІ!'rіС'ІЬ - ПрІІЦ11: 0УК у ділІІНЦі ІІІІІІіОІІІUІЬНОІ'О МІІ· 
с-.ецrва, щоаніАоднеsnередоІUtхмlсцьзаАмLІІнхорн.&пІІ:я.ноцємеІІІ 
Дl>С<.JІЦІІСТОJІJІОІІС<',К~ІІОКІІИС!ОСІІt А НадІUІі Bpii)ULX кашо10рГВНІ:Іоаці1, 
Дl>КІІ Щ~ ЛІІШІ<ТЬСІІ МСНі ЖИ1'Т'Є801 CWIH. Відшукала ІЮИ& XOJI, вJдиdUUІВ 
"УкраІнськуСТріпецЬ><у І):юмаду" і СТLІІ& там члснкою . 

... 



Ш:tкінец.ь.:~руrоtсвітоІІQІвіАошнащ.а()р

rані:.аціRснльно:.амІІТВЖ('Н&булв nра.цсю 
иал :обі.~о.шенІІRМ оборшшоJ с11лн ІСанадн і це 

виамvжое>~ rолотооисnІмр.ці ившоrожІ· 

НОЦТІІІ. s ''Ка.ІІадіАСМ<ІІМ 'І~рІІОНИ>t Xpreroм" 

ТА3lНШUМІІУСТІІОІІІІ>ІН, ЩОДІRЛИ а~асJаіІ\нн, 
В ТВІ<ОЖ у ІІіІ\Тj)ІІМУ ... НКІ з&'RзкіаІ ВІІСИJІ&ННі 
дар)'І<І<івун;~аіиІ[ЯМ,ще>ІІСТуrщлидоманаліА
со.J<оі арміІ і •uixa.Joи ІІ& nоле бою за морем. 
І.lя робота ВМ&еR і на .ІfІсцях, 110 ВідАІлах 
ОУК. ів ЦентраnьнІr. У11ра.вІ, 

]{onll ІІіІ\на СКіКЧІІJІаСІІ, ПJ'1ІЙШЛО ll(llre 
3ІІІІДВНШІ - 38О~іку&аТН~ІІ )'KjWChHHMII rrтіК&ЧВJІН 8 СВ!ЮІІі, ЩО [jr; aiJI. 
ка nporнana з РІАН?і :оемІ. Llnacнe, ЦсоІТр&JІ~на Ynpa.• """'давніше 
пере;~бачаnацr:-АсВІАобоа'а:ю><іпрнrотов.••n•с•:tонІоОrо,ро3будову· 
ючн ЗаJ!і:!.ннА ФоІІД "Укра.ІнсW<ОІ'О Зоnотоrо Хреста." і nишучи ка тІ 
теми • жіночій о:торінцJ "HoiiOJ'I) llln11xy~. Але нn..1н ІІриАШJІоса сn.тк 
ВіЧ·К~І-ІоіЧ S ІЮВНМ 38ІІД.ІНІІRМ, ШВНJ[І<О hOIIU&JIOCII, 1.110 IIQHO ІІСреросt'&<: 
МО>ИиО<:rісамІІХJІИШе К&Н&ДІЙСЬННХ ук]JаіІЩіа.Ми ІІ}'СіпІІНСтілЬКJІ 
'І'}'р(іуа:.тuс.•nr-JІНоюnхороноюіІІJІІІЗН&ІІнам nра.ааuНJІюАдаукроо
ІнськІІхуnкачов,не'Іі.rrькІІвмірунашІUtсІUІісnро>Оож11остейо;>rані
зувnтІІ Ім дono>~ory харчамн/І nдlнІІам, ane А nодумаn1 nроте, щоб 
JІН<>СhІІе~J<н11<1ХаіІшІікраІ'кІІ,ІІІІ'ТRrІІуВШИЗПС\~КВtеі<еІІОІ,sнІІ· 

щемІ віАною І """ ще :sагрожеиоІ Свр<>пи, між Іншим ~ж І до Канади. 

JІкра.зтоді "ОрГ'&Ні:>аціх Украіиок КаІІВІІІІ ім. Ольги В&еара.б"сn.· 
ла членом "ІІаціокальноІЖіІІочоІІ'а,:r,ІІ КаІІадІІ". ц~ було в 19-17 році 
і ЦСІІТJ)8.JІЬІІ8 )/nра.ва 0УІС, ІІКОі 11 ТОДі 118./1& 'І~ бут11 І'ОЛО80Ю, nНJІh· 
но брапаучасть в нарадах і ""сідаІІН1Іх "НаоtіонапьчоІ ЖіІІОчоІ Ради 
]{аІІадИ" Т8. ро:!ГJ<ІІД8JІВСR за ІІОЖЛІІІЮСТЯWІІ ІІрНСJІІ'ІІnІ ЦЮ 8СЛКК}' 
ІвиnІІІІQНУжіночуорnІІІі:>аціюмхсІІрааи ІІ]шіц,ускнn.лмtів 110 К...· 
ІІад'І. 3аСТВра.ІІІІІІМІІ ІІВШОJ0рrвІІі38ціJ і ~Ж іІІШИХ ОрГ'&Ні:!.аЦl/1 еn<Іч· 
ІШХ Гі>УП ІСаИаJ\И, міСІ\С~ІІ "Жіноча J'o.дn" Н ВіІІН]ІІN)' CНJIIII(&JIB C80J 
ІІад3ІІич•Аиі cxo:trrшr AJIR o(lrol!(lpeюrx ШІТВІІН8 в'і:цу CKin'&JIЬЦilr 110 
Квнади на ntJaВIIX імігt~аІІТів. Від ЦСІr1'р&JІІоІrоІ Уrr]>аНІІ ОУК у тих ltl.· 

]>ВІ\І\Х)':ІВЛИУЧ&СТьобидfІіми 3ЄН~НіСІОСІІТІІІІК,ТОДІUІНЬОІОООМрет1Іj>
К010 ЦРоrтрапьноІ УІІра.DІІ ОУК. Забира.ючн ronoc ка тих Зборах, nред· 
С1'8.~ИJ<8 11 ...",;драдне ПОJІОЖСНІІR УКJІАІНСhНИХ Cl<l.......",bt(ia, ЩО М)'СіпИ 
:u,JІ:ІШИ11<""" 0800 добро (і ОnНІІИЛ1ІСR Н табора.х у ІІіМ~ЧчииJ, ПОІІJІИ· 
каюч11с• иапра.цюnдосвідмв!ІішккукраІнськІІхnооолеІщІвуК..ІІа· 
ді, nросилааnідnсроmнашісnt~анІІRnсредшІІадіnсьКJІм уРJОДОм,щоб 
11<М ЛЮДХМ ДОО80JІСИО ІІрІІІЦ'rІІ ДО К..,надоr, ІІОССJІІІТІІСІІ на n вІnЬІІіА 

"'-'>І.ІІііПJ)8.ЦЮ81.11<рІо30МЗІІ.\>ОІІАJІІІ:СІІіJІьНОІ'О/Іобр&. 

Т.ОЦ, САМе С1'8.НОННЩ~ :.111\КІUІН предет&ВНИІ\і іІІШИХ ІІІЦіоІ(&JІЬНІІХ 

rpyn і тоді це nроханнІІ, ~ ІІJІІrJt>UІЬною ду~о~кою "H&r<ioнv:tь11oJ ЖІночоІ 
Ради ІСанадІІ", псре/ІІІІІО uнаАІАс~кому УР1ІдОвІ. 



Пі~ЛІІ ІІієІ оrершОІ ІІИUЮ! іНіUіІІТИВІІ СТІІрІІЛ&~ІІ ІІ ltC Пf'ОІ"ІІН&ТІІ Ні 
одн<>І ного;щ чн ro n міС<І~~ііr "" от в nр<>~іощііІІІіА "ЖіоючіА J>вді". ЩО(\ 
ІІС3&тіСНІІtІІ Н8ШІ"' І<ОНТ!ОктіJJі ІІС DПJIIIJJSTII ІІаДобре ВІІріШСІ!І!ІІСПра· 
внсюtта..nьців <<РІІ по~о~очі rolop1'11нi3w;ii. Цсса~о~е,аnоjЮ:Іу~о~іщ!і ~ІІа· 
>tlІ,робКJІаnТоронтоСr-епаиІІІС.Вчук.ниrоі\час..ас-туnнщІ.JІГОЛОвн 
ЦсІtТрІІ.Jоьноі УІІр&вІІ ОУК 

СІІіл.ЬКі СТ&JІІ.ІІІІ~ ВСіх \"КІІІ.ІНСЬКІІХ І"р<)ІІад<:ЬЮІХ К<)п )'Канаді, 
а а rоиу ЧИСJІі і\ ОУК, ДІОJІІІ ІІСршиА біІІьшнА. хпч ще не :ювсім оадо
вільІІнА ВІІСJІіД у НМ8 році. Каиаді/ісь.о<Іrіr )"j>JІII JIO~IIC>/IItB Т'О;d на обм,_. 
ЖСІШіІ ПJ1НіздСКІІТ8J\ЬЦіВ.ІІОІІІІЩОМОrЛа ІІ(ЩіздІІТ1! тіJ>ьнІІ наІІбІІІ!ЖЧ& 
рі./Ік.о. канадііісьнІІХ Іl)ОМ&ДЯ.І! ~тнм, 1110 треба було ИІІІІСjІ>СД """"8Т>ІТ11 
ко~...,. дoporn. 'Грохн пізніше дооІІС>ІІено 11р11іжджати діачаnм до на
nеред""rrеаисоюІn[NЩі ашІІоtтаJІІІ><І д.п.о.дОJОашІІьоі оrрнСJІуrи 

"'Орга11ізація УнраІнон Канuн" аІUІВJІа бararo працІ і\ иходів 
В 3ЧІІіІП СПр<'>ІІЦ.ЖСІІНВ )"КрІІІНСЬНІІХ СКІП"&JІьціа 3 СвроШ! ДО КаІІІJІ.ІІ 
Нас.т.ідком roro приіхаJІо до Канцн баГ'ІІrо украТІІон І 11аша Орrаиі:Іе.
ція :s611'ЬUIНJI& СІІОС ЧНСJІО HODIIMII ЧЛСІІНВМІt, ЩО ПО>tІТ>ІО DOЖВABUJIK 
праІІ.Юнввсіхділ.яннах. 

iJ ІІСКС особ11сrо ~ 11ІМ Час<>ІІ в"ІІЖ)'ТО.С.О дуже І"аркІ СІІОrади. Між 
мОJ>О:ІнмнукJ;ІІІккамн.щопрніха.пнтодідоВіиніпеrуі"...."улІІзна.ки 
до llpa<~l. бупа КаТІ'рtІІ•а Кащ;нба. ~роду І>іл.ецька, uова 110 замучwо
"'У німІ\~"" ноетові-націонаJІІстові Олсго«і Опьжич"uі. Вона nрац>о
....". В>ІВИЦСЛІІрі!ЦеНТ\)ІUІькоіУnраІІН ОУКі ІІСрсбjJа.ІІ& реданціюсто
рінмн ОУК у "НОІЮ>І)' ІІ!п~ху··. Разом з друrою укра7ІІною, д-р ІІіною 

Си"·'""'·КОІО. вона можщ•а бararo праці в ІІілrото•у до видавания 
журка.пу ОУК "'ЖінОЧІІfо Світ"' j була ІІЄРШОІО iloro редакторНОІО. Те
ІІср Ц~/1 МіСІ!ЧИІІК Ма(: $ЖС ЗІ\ СобоІО кіл.~><а nfт, 3)Іобуа собі WIIJ>OKII КG
J>0ЧН1"8Ч0КНСтіJ>ЬННВІІ&ІllііІQрnщізаціІ,а.псі\ІІООВНСІО,ІСТ1.11Наwкм 
првпсором І нащою rордіо;-rю. Але тоді, кол.и треба було ріwатис.о., чк 
зІіІІ.Ж"...,СІІ на те діnо, ко.nи обrо80І)ЮваJІНс.о. .с.о.кі ~І іі побою•кн.о. 
взп"~ЗК)'ЗТИ>t.КОJЩІІКНСраЗцІ.пі вс•орі ПрD80ДНJІИІІДИСКУСіц НВ'fУ 
Т\'ІІу.>ІІжІІа.ІшТОдіnоста..nuдружні В)'3JІИ ІІрІІІШІОІ'ОІІСІЧ)'"n"ІІ, щоііоrо 
дасСІІ~іІІр&ЦІІДЛJІСІІіл.ьноtцІ.пі-д.пІІдобраорганізаціІ.Скіл.ьнн рuів 
мекІд<>І'ІОдитьса братядо рук кожне саіже •иСJІо "Жін<І'Іоrо Світу", 
м 38Вжди зга,дую ri часи моd спів11раці з Каrерuною Кандибою І ~ Ні· 
!!ОЮ (:>онJІ8СІоКОЮ, І!ІІ :U.<ВJІO>t МНJІІІЙ CJІiJI, у МОіХ епОrада>< :s&JIIIWНJIK 

всІ інІІІІ чиенмн ОУК, що з """" дооодипС>СJІ мені еnів.працювати в Цек
тра~ь"'А Ynpaai. 

ІЗ НМ9 роцІ ІІрніха.па до ВінІІіnеГу П·і 1'. Дж. МаршаJІ. І"ОJІОВВ ''На
ціНВJІhНОІЖіиочоІі'АJІ.ІtКаІІадИ"'каРічІІі 3аІ'а.ІІЬІІі 3борн'"Жіио•оІ 
Р&ДІо'"Вінніnсrу.Буnоц.;ІІКразуІІС.ІІІІКОДНііІЧВСіІІІtІІ<>СТа!!ОВНJІИІІИ· 

корІІствтнтунаrоцуі\млрос•ІТ1ІІ\Оеебечrосn<иу n·ІОМВj)ШВJІ.щоб 

yвlr•m з нею у бпнжчі ІІЗ&скиннІ 110;1.11oqac nоІнформу~~~~ти П докnаJІ.· 
ІІішеnроукраІнськежитr• . Гостика ця вsдбуІІас• амоІА,..ті. крlоо п-1 
MaJ'Шa.n :sanpowcнo rеж n-1 А. в. ДемnСІ'А, rоJІову "ЖіиочоІ Ради"' мІ
стаВіtщ!леrу.ЗиашоІОрrакІм.ціІ83ІІJІиучасть'ІJІеІІкнАииаВе.х,Сте
пак•~ Маценко, Опьrа Семака, ЄвГ<!ІІі.о. СИ"ТІІин, On~ora Оrебнощьма 
А Анма Коnачанс~ока, а аід '"Союзу УкраіІІОК Ка11ад11" nредставкицІ 
ціd орrанізацііІІ особох O.nьm ВоіІцснко. А. Дж. Памик. Е. Сюочв•, 
В.С..рчукІД.І"'авркеишІІк . 

... 



В ;.,ружнІА Т(Іqри~ЬКІА &ТІ<ОСф/'рі ШВИ/ІНО ІІроМИНУІІН ЦJІ ІІРИСWИ& 
~устрІч І МІІ, спільно~ 'UІЄииами СУК, обдарували обиnні аиrл!Ае»кі 
ИАШіJ'ОСТіІІНСА НК.О.WІІ,В.:ІІСНИВШНІХІІОХО:ІЖ('ИН1ІІWІІС't'ОЩЬ><еро3М&ІІІО
qииІІ. Це була добра иаrодаn03найо><иУИ Іх з уираІнсьиІІм народиwм 
><ІІСТ'М\ТІОW,аnрІІто><уnоrо80рИТJІіnроіншІуt<раІнськісnрави.Яn~а
на,щотоrовсчораукf"ІІНськіжіииІІКамадиsксиа1ШМІІсеІ!емовіІІВі 
ЩКріЩШJП'е.!ІЬИН. 

В 19.'>3 році "НаціОІІ&п~на Жіноча Рада Канаnи" своmсу!О&ІІІ 6().. 
nin•IA ІОвіпсА сІІІОЄТ д!Іt.~>.ностя $ Канаді. В тому caJrТi, що відбуІО&ІІОt.ІІ 
а ВJниіn~гу • .віІІ нашо! Орrаиіз.аціІ• ІІЗІІІІа участь, ІІк делсrатк.а, і ЗДІІ· 
ІО&І\1 та..w звіт 11ро діІІльн:сть ц~нтра.п ~ноІ УІІраои ОУК. При ті.А наrодІ 
відІІ~ВWІІІСJІ 1\ВВНі і І!ІВ'ІІзаJІІІСІІ НОВі контаиnt 3 ІІРЮ:ІІІІЬІІИW иаш!А 
СІІр.І.ВіаІІr1ІОІІ0ВІІІІ><ЖіИ<ЩТ80ІІіСаІІ&І\І!. 

R цьому иоротио><у моАомусnоrадІ хотіла" rоловко nіnиреєлиn. 
ділІІниус"івпраціз"НІціоиІІІІьиоюЖіночоюРаnоюКанаnк".ОІІІІаче 
мушу з.азначИ"rП, що бувши кілька років 1'011011010 ЩнтральноІ Уnра
виОУКІІваа»<алас80>ОІІраЦ>Оцік.t.8010,Прис><ноюІкорІІснооомІІ...,_ 
ие.ЯмІІJZаиаrодустрічатисиз6аrатонашІІ><И '<ІІЄІІиа..wuаусіхсторіи 
КанадІ<, nізнаqтилю;~еА,сnівпрацюqmз іншкмкорганіаацІимн І .ее 

,..,(Іулом•><еІІедужеповчапьме,а6ільщуваJІомІАжитrсвиАтаорга

ніааціАниА досвід. Чи то на s~:о.ді • ЕдмоІn'Оні чи ка nров!иціАu,.ІІ иа
~ у Торонто" nочувала себе а гурті щирих црузіа, спільно ~Р"А· 
НІІТИХОХОТОІОПр8ЦіМ•добраиащоІ0рганіааціІ 

Прац11 а ОУК, так у wісцсм><у Віддіпі 11к і 11 Ц~нтральиіА Управі, 
:обаr6ТJІлІмоо:sнаииІІ,nІ•"І\б&..U"овuхзнаА""и"іпрюrтеліаізrа:и<а 
про ин~ остаиеn.сІІ ма""" житт11 nрисмннм сnомииоw JІ.ІІІІ ><Сме. 

ДО СПОМИНІВ З ЖИПЯ ОУК У САСКАТУНІ 

~Іоо: ~наАо><сnо з 'ІJІСикзмн ОУК у Оо

tкатуиі І з ІІраЦ~>О Ві.цціпу Т<Іі Qр,..ні.v.ціІ да· 

~у<;:Т'ЬС• від...,.."; 1949 року. кмк 11 вступнла 
аП'ІJІснн.Булоценаосчорі ВІШІиваннІІ.МІА· 
жеосіуираіииІІ, щовтому чмсІ сІІ!жоnриІха

"" sСвропи, ІСТ)'ПИІІИдnОУК 
Вечорівищиааи...,ві,1бу8&1Іutкиожиоrо 

ІІі..-rірка В 1\ОІІіJЩі ВJ,цділу. 'ІJІСИІ<JІ і npІtXIUI~· 

><>ЩіІІрІІХОІ\ІUІНЗП01ІОТИО><І,НІІТІ<.LІІІІІт&ПрК 

WИ1ІіА JУТіРІІі ВНШН8&1ІИ. Декиі приІІОСІUІН 11 

собо>ОобіЦ1І:иі азірціІда81.11и до ІІідmптrІІ. 

Вз.а~><ІІО р&,ЦІUІНСІІ, акі Ир&С"И nІ,цІ(Ірати, .. И 
wожиа (і змодифіиуqтн ІІІІІІАсь ~~:~ір. нераз навіть спор>ІЛИ ІІ&JІ наА
(Ііпьш доцільннw прнt:1'0С)'ВІ.НІІМ ІІиоrос:~у:юру, а wіж ":'ШІ розка:~увалк 
С<)(\іІІЗІ\GмионедаинІсоооіnе!"'жи,..киІІ А обміриовували,щоро(ІВТІІ 



.:ІІJІІ.UІЄ, .о.к улашту.атнса, де ,ІІі."...~,. иаА8і,цnоаіднішу роботу. Sули 

ІІ<'! в цІлОС'rі жікки ос.і~сні, шо иа рідних ,..,.".._" фізично не працюм
ли,хібо. вхатіІто:юслркинцсюnрибоці. Прааца, жІІtтІІ наскКТLП,._ 

щині3усісюАоrозJІ•І;ІС,.нІсnооб.nсrчОІJІО!м nерехід)ІофізичкоІnраці. 
О'<жс -rcrrep, ІІМН знаАщ;щс.о. вони на ІІоро.:Іі но80rо життх в Канаді, 
кожнвбра.па)ІоJ)О(іоти,що.:ІІJІоеІІ. 

JlaJiбinЬW ДОСВL'І....,НИІІИ і 38f>а:ЮК ПО\JІЬННІІИ ВІІШИІІ&ЧКВКИ були 
чл<оІІ~н: Васа]mб, О. Вопчук і Скпеп~овнч. ПостіАІІІІ)Ін rост.о.м11 були 

Ipoma І'ошан, ТО>\іШІІА секретарка, Софіи Во.пчук, Г'апмна Дершко, 

І. ШІІд;~о.еька, обІ пані Жеребецькі - с.екра Jl неаіетка - ПрищлІІн, 

Градо.еька, Буд3, ГОСпОдІІНІІ ВіддІлу Валько, НаАчук та інІІІі Гмовою 
Відціпу ОУК н Саскатуні бу.nа тодІ бп. n. АнастасЬ Памнченко, що 
'fакожпрю<одоuоа ota'fi вечорі, хоч :щебіІІьша .. еаишиваnа 

Наша )Іоківк.а була - і досі с- пркаіnsо :sа."...мена. Між аікиа
кнпрнодІІіАстіністоітьоофа,nобічдвафотелІ,наееремніетіл,nо
під cтiotrt нріма, дrрнапо ~ нонсо..'І.ею, шафа 3 бібпІ~ІІОЮ, ГІрнІ за· 
СJІоttкннавіннахідвіхсніл.о.кпн.Колн ажедое..,."м:LJІкмн.о.иш•ІІ'ІВІІ· 
ltA, IIJ)KJ!OCНJIII ~ К)'ХНі каву А rrерекусиу, ІІНССЬ СОJІОЦІ<е ПСЧКІІО /так 
нІнчаІІСя вечір. Тані ..ечорі дуже затіскюкm. прнизні :rоварІІс .. к.Ізв'ІІ:J
"""'"'члснншщ, а nередусімдозІЮ.'ІяІ01'ьnоширюватизаціІ<ааленн.о. 
іюо6оВДОВІІШИВОЖ. 

НСОАИКПj>ІІСМннА ІІСчірnровелаяа)ІОКіВІІіВ!міJtуОУКуСаска• 

~~~~· ~~~.::;";;:~ nри вишиванні. Од11и 3 нкх дуж.. &IIJ)UKO :s&.JІIUDIПCII 

Нмоюрі стоалотеІUІе, мзАове nередвечір'11, 3 заnц01t саіж<оІ-rра· 
вичю•. пе~ньким вітерцем! m.nосннмспіаом пташок,...деревах nобі~ 
У~рnік~ького Націонапьного Дому, що ~ак дивно відбнІІ&8С• на тпІ 
,.,.морумістазrудивкклробі.-.ючихам. 

Fl о;о.кііІ ~ кенших 3&JІЬ УкраІкського Національкого Дому саска
туисьннА Відді.rо ОУК )nаштував "Сuто Ма1'Срі", що про:хомnо nід 
НJІичек: "Наші .ціти с:юім ><а-..,рІІм!" Імnреза була nоду>ЦІ.Иа rin!.JI..It 
ДІІІІ союІх членів і иаА6J,нжчих nрихНJІьннкіа кашо! ОрГІкізаціІ, .;д
бу....."асІІненачевро)ІІІНномуиолі. 

В nро,....мі анступВJІи літІ< 3 "РідоюІ ШколІ<" і ~ дошкі.JUІJІ УНО, 
а а•<и-..,лькою " І'ідноі lliHOJI!!" була ТО.1і Софіа Волчук. Заад~~ии ні/\ 

І також то.:UшиіА Уnраві Відділу ОУК СІІІІТО виnало дуже .-.рно і а мо
рапьннк успіхом мя "РІІСуrкіх. Почапас• nporpawa, nривІ'tи АдеІUІJІ· 
маціІчерГ)'МJІНС113таИИВ>ІИіtпівами.ДкТ1ІчіЛНЧК&АСиІJtн,<:ерІ\СН"_ 
каб;rлис•сНJІьІІО,очі•uукалииа:Jемл!саоеІwатусііr.n•діпиз3&11Іn'ОІІ 
nро«ризнаииJІ.ВоАиоШТ)'ваnоцетрудуімпід<"О'f)'ва.'fІІс.ІІМС...,..! 

Матері :sахомекІ смІwи "nміхами" р.о.сно оnлеснуваnu ножннІt 
висrуп. А па t•ІСкі 3 ДІ<ТR~нх уст лунапн тані....";, такІ ГІркі С8ОІк 
3Кіс""м мова: npo.nloбo• і пошану ДJІ11 Матері Божо!, про лІобоаІ 
дос»ертнуJ.WІЧНістьрідніАненьці. 

ДІ'tи гоаорНJІн ГІрною і чистою украІиською коаою. Тільки 1\І!ЮІІ 
дівчатхам nро.ходІUІос" цст•жио. ви,цнобуnо, що 80кн це пережиаа
ли,боnобі•наnру"" на іх личках малюваа<:ІІжаль,щоне)Іор!внЮІО1'Ь 
сІ!ЮіІІ'f(Іаар~шІ<ак. 

іlо 11онцертоаіІt часntиі nоданоча.І І nрисуrн! nочалкмІжсобою 

дjJЩ'МІСА саоіКН ВрАЖ~ИІІІtІ<ІІ, Внринуло ПНТІ.ННJІ Про О(Іоа'ІІЗІ<І! --

... 



ріВС)'ІІJЮТКДітоеІ, 0,,111 О\дІІОС:RlІК 38.DIIYH 11 ~11'1131<)' 3 ІІІD<08аНІІІІІІ, дру
rіП<).;ІІ.ваJІИ:sа888JОІСВІІІІИВІІ(АСТІаі!ІJІа.:ВОІ'ОД(І(ІІіду.Гуrіркаt'n-ва.JІ8 
щорс.' цікааішаІ ПОІІЧ.u>ьн" сІ!Оім uo:ieroм. :sа.--.л~ик/1 касУРІА бу.ду
же.ІроrаонкІІ. ДоІ\JШМ 38Нінчскним цІсІ імnре311 буnо пркречєн-"-" nри
С)'":ІІІИJІ біоn.нів 1'080Jllt11d 3 Ді-rЬ>Ш тіІJЬJ<.ІІ ріднООСІ уир:~.ІнС~КОІО МОІОІО. 
Чуж')і>ЮІІ>І ЧВСбуд,еВЧІП"КСІІдіУИМВЖ 'І"Оді, КОJІІІ ІОНИ ці.JІКОМОІІ"КУ· 
ооn.nооорІдну. 

Т.ч11 .еІ6от"'"' ІІам"ІmІJО'По nросоооообщин,.уІ чк асіПдоУрІІ• 

ІtJІ"""'! 

ПЕРШЕ ВРАЖЕЮІЯ 

Кwщ псро'д цаадд"....чоn<рьома ронuои 

ІІОС:110J>ОжіночеТоо.армС1"103.МОІІУро'Мі, ЩО 

nрІІАІІІІЛО nізІІіще м.зау Вім<J>у "0рrт.кl:s&ціІ 
~·країІІок ІСакади ім. 0JІЬІ"ІІ Б<:са\)*(1"', асіх 11ас, 
ncpw»x Іого чJІснон, оrорну.•а неначе акас~ 
ТRрІІЧ ... ЦОІІраці. КожеИJІСНІо,Пр<>ІІСДІ'ККІІ\о!3 
икоrосьорrанізаціАиогодІда."ІІ&...,ІІНUІ 
УТІ'"-ЧСІІиА. і мн щк:,.,.новнnк ІІнмаІІскорІwе 

ВІІІІВНТ>ІСсt\сІІере,_унраіІІСЬН')ІОГ]ХІМІОДОІОМі

С1"а Монrрему. щоб у -rol "nоеІб неначе вІІ
"1'"-оодаТІІ 11 cycnln~нocti ІІОТребу нашого :s&· 

к-нуаанНJІ. 

То>Іу, ЩО n111J18 IJCCHB, на ""J>ШНА наш В>ІСТ)'ІІ УЗІІЛН )ІН собі '"(:u. 
'1"0 }ІВТ<.'рі'", ВиrtМОЦ(:СtІІ'І"Од,уже lf.U,ЧHO і це ИВС38<'JІОТІUІОДОДL11.,._ 
шоіроботtІ. З.tWЖЄ 113~ЛІІСІІМ11 30. niдr(rroвy ІОМІІНОГО КОІІЦерту-ака-
1\С)Ііі 1111 чесr~ W.llltHOI l'ВШОІ ПоеТ><ІІ Й ПІІСwtенннці - Лесі Укра!икн. 

Цсіі 8С'Іір ЛНШІІТ>о.(:ІІ )Іtкі 11 па•"аті на 1J0t МОС ЖІПТІІ. ПершІІА pu 
у У.анаді (Іула 111111 ,.,.кому сц1і, 11 8С.ІІНІІіА :А.ІІ!, вщерn. ІІІІІІОІІttек!/1 
r.ІІJЦвчв•~.деаІдрuуnриtu<одіобJІіІІJІа ~ па1"]lІоткчкааnооефера 
:»6роонІUІ.Насцснім!W')8аІІеІІ пр~ииА рушннка><ІІ ІІОр-rретЛесІ 
Ум(аІнмк. в n\il. н•• - КІІТИІUІ ...,",.нмх мвіті•конваJІіІ, що нu'•~У
._",1\ОПероюІnое:sІІ""КонІІІ.JІіГ", ІІИуЛес_. УкраjНІ<аИІІІІИС&JІ&, )ІUШМ 
дааКІІДІuоn.літ.ВІ>І'булодоІ!реіідбаІі.JІн80nідго-rо•не:sаа;u<ниrw:юаі 
ІрІшІ МнІІLІІОВІІЧ·Дачуи і ttкptn.pІii - Рожі Дре ... ІІК•КоІІ&:ІІw:•кіІі. 

Піе.ІІ• короткоrо ІІСТ)'nноrо СJІова rоJІОа•8НІWЮСІUІарефератРо
"..1tова.n.w:Ь!<*.ГОІОР•'-"О~пuо'nи'І"Jlнч..срt"ігоІщкІІ,ачастакш•ид· 
МО.ІІ~ІІ,ЩОКОJШніНЧІІ.ІІ&,МОЖІІОМfЖІІ.ІІ.МОбуло,ІІС\Хот\.ІІІІбСJІуХІІТН 
ііс.Іуа.атн.ІІІх-rоб не повірк11. що тамупоnовідь nрекрасною чиС1"010 
укr.аІнr..,.ооо •ооооо иоrла ynoжwn• іі ВІНWІОСИТІІ тут народже\111 Авк
хооа>ІаукраJІІк&. 

БуЛО КІn•к& ДСІІJІІІиацІ/1, АнІІС'І"&СІІІ Бі.лІІК ДСІUІІІ>І)'ІІІJІІІ "'Коитра 
cnc•cncpo", ІІНСУуnалаІазвіршоw"Хоті.паб• •мАт11 учнстеспо.пе", 
" Т3МОЖ ДU M8.11.CC<!HhiO ХЛОІІЧНКИ - Є. ШІІ.ІІ.а<'ІІІн j :!. МtрЦНИІОК -

... 



,цістапи гучні ОП.Jtе<:><и !!ід :І.Ібраио>іn)-бпі><н. МLІІень><і >UІоn'8ТК&
оди"мучаmриідруrомуп'",.,.ІЮч><Ів-•'""сиупиСІІЬ.ОЗІІ радости на 
ОЧ8..~ СІІ)'Х8..ЧіВ. •YII'IIIOJI<;IUIS)fyiOЧU Сою! аірWИJ<И 

Ні><олuпередтим,.сбулаJІ"ас...mлес! У><ре.Іи><ІІ.ВмоІіо>мурід· 
НОІf)"rt'.ІІіВУ><р&ІНіNОГJІИМНд,а.&аnІИО)ИЦСртн"rіJ!ЬИІІН&Чео::п.Т.раса 
ШевчеІtu.Сміп•иира3іаnроб}'8&JІ НМИПі)ІГОТОВІІТІІ ~чіркувn8..11'",.,. 
іИWОТ'О IIKCblfCHHKQ - IIOJIЬCbJC8. 8./Іад.І- »!\ороНJІJІа :t!;J. ТІІМ ЧJІ JнwвJІ 
nре ... кетом,"rіJ!ь><ипротнШеачсниоuнхроиовиниеsааажу....,.ис.ІІІ· 
tт}'ІІати. Т....більwе а;-енна 3робИJІо на мені, нмн • чула в JІ.ОМвІді 
с>dлиаіАrар•чіСJІоваЛесіУираІиин.щовіпьнолунL.ІІнв"..,.і.віпьно 
rоворилнСІІ Іі аіпьно СJІ)"Х&l!КСІІ. Чоrос• по)І.ібк<)І"(І ніколи не NOrJІR б 
11 nсро>житuІІід пмьсьноюокупаціGЮ -.цома ... 

ЦеІі наш вно::туп s'сднавн&JІвелнкі CнNnaril в м,,,.треLІІі. Я бачн· 

.ІІВ. "" рЬніf110>ІВJVІИН підходиlІидо нашкхбесІдИІщьі rpaтyni08&Jia 
IN и Urнi ВНtт}'ІІН і ".. це преnІрне секто. що Ao>ro """"'~ жіно•е Товари· 
cno 8./Іадкпо д.nJI NоктрєІLJІьськО)і ухраІнсь><ІО громади. ЛюдеА було 
n.кfa.raro,щoxorinocкб менІ.ааждкбач..", мащІ ;~;ок!аим тt.><3&ПО• 
НЄНіUІІ!І •асі 8СЬ: Імпре:о. щolx.uoon. кацІокL.ІІо.нІ украІнсо.иІ o>pra· 
мІ.u.ціІ. 

На концертахі ак&.:І.Ємікх Лесі Унраінкнбу118..11а" пізніше не pu 
j ке ДN. Можливо, що перше Вр&ЖЄНИJІ R JІЮДИИН наАеІІJІьніwе, І КОЖ• 
не аі:<ніwе стільки вІА6пнсиом nережитого .uвкіwе- бо 11 иожси pu 
порімІю.."аІх3ткм иаІuим nершимс8ІІТ0мІзвІ<ЖІІ.н в душІдавала 

Аомуперевагуна,~~.ІиШІІма. 

Jl ЮШЕРСОН 

ДО ПОЧАТКІВ ОУК В САСКАТУНІ 

Спершу жінки Іі дівчата :обир&l!М\:11 на 
сnільних сходинах в ВіМІлІ "УкраІксьноJ СІрі· 
.nсцьиоІІ'рокади""вСас:иатуні.ЗвкчаАноn.><І 
сх<>ІUІІІ:О аІдбувалнсІІа'"НароІІкІмДо>І! .. ,тудн 
8./ІОЖНJІН>ІнбаrатоnрацІ Атруду,даІО'ІІІКОІІ· 
цсрти І уладж}'ІО'Ін тe&1JILIILHI аистаак. nо
rіІІ жІк><н >&бажали nрацювати в СІІОЙОІІУ 
о>Нре>ІомутоваркстаіІтодіnос:тu8іддІп0УК. 

о!І ВідбулнСІІ перші наші Загальні Збори 8 'ІСР-
8ИJІl932ронуІ>ІеиІприnL.ІІІЧео::п.бутипер.. 

nю10 I'OJIOIIOIO '"ЖіИО'ІОІ"О То .... ри ...... Ім. Qль
.., m Басараб"', rюpes .. кoro пі3ІІіwе "" Bi,JuUJI 

ОУК КожккІі pu. •н лиwе зrадаю про ri часи, оrортас мене sвору· 
wсин11. Бо були це"""" не.nегкі,JІнрuе><о>Номічна деnрееІ11 прннрути· 
.nаJІІОJІСІІкомухооілое>~бтодіцуІІат .. ироо>рrамізадіАкІсnрааи,ко
жеІІ :sа~МІUІСІІ ІLJІасною 6ідою. А ІІСС ж n.ки sиаІіWJІІІСJІ JІІОДК, що :sa. 
rалLІІІСnр&ВИПОСТВІІІІJІНПСрІ!Досо(іИСТІUІІІ. 
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).Ікс:n.ІІуJІІІП~~буА)'NТНаJІ&СВуАОІІІіа>су,азасобіа 
на те мdж~ не буJІо, бо всі nрІІбуткн ~ рЬнц nідnрисмс:n. ,.;,цда.,....,,. 
на АОООМОІ'у унраІис•ІІ.., _,.ннІ< Іи,...іА&І< і на вн~ІЮJІWІІІЙ ФОІІJІ.. Т.. 
ао. НМ ,;рко Н~рц .. ИJІОСІІ - СНJІ .. ІЩЙ А)'1< ПЄреJІОМU усі ІІЄрі'ШНО;!ІІ, 
мнроХІу~ннашворnиі3а.цlАие.,.,.,.,.ІnОСТUІІ.ІІнnрІІудоІ<іну 
- nершу • УНО а ц.І.ІІlіі Какцl. 

До тоrо АУ*~ б.r~то nрн~инІUІІІСJІ И<Іиии, І'О.ІІоаио ТІІІ< сnособом, 
що хар~умпн робітинків. Істи мрІUІІІ 1111 сnерщу ко..сиа • ее&. а итІ, 
аІІотІмnосn.аИJІнІІ)'JІнооати•••еоІЮмуnрнмі~ннl.Ако.nиажеnере
бра:nис" ми "до саос:І :<ати" - куАИ жвавіше ІІО'f'О~ИJІ&СJІ нашв po6on., 
вскuрому•..::іnрндб&.пІLІ<ике,чоrоиа•буJІоnотрібиовнашомуор
l'ІІиІ3аuІІиому~nом.j)с:Т8і. 

Вже А д..адцжп.ІІ'nнІІІnв /Uжда~~ис,., а .ее ж ті nерші роки, хо• 
ІкиисрunрнкрІоюнІІGупи,з"-'JІО'П>С"теперзnрJІсмиісnо-КJІа• 

:~~.,:;'~о=~::.~Ід велике ді.ІІо, ~ нкоrо н&е.ІІІJІJ<Ів "ор .. с:n.ти Gyцyn. 

з моєr оРг АШЗАЦІИНОІ дшльносrn 

зс ... оrоnочаn<уnІСЛІІпркь.цудоК&иа.цк 
буІІааЧІІеккооо"Марііісо.коrоТо88рНСТВІ."прн 
ІJК'ко.иаТОЛІLцькіііцсрквіаСасиатуиі,аnсnри 
тому брапан учасп. у рЬних :>біркu ка ка
родІІіціJІі,аІWІоанопаукрв.Jисо.кІІХвос:ииІD< 

ІнQ.JІ\діаІиаnол".,.чни.:а'nків.Ц..ми:обір

І<&JІк в СаскатукІ :sакlІ<І.JІОСІІ Т610аристео 

"УнраІксо.каОrріІІец•ка!'рокада". 

ПочавwІL від 1930 року аж АО :юрnиізу. 
ІІ&ник ВІАдіпу ОУК у Саска-rуи!, а&Йм&JІ&СJІ 

..:ро»про~м"Сурмк",орnиу"УкраІисьноі 

ВііісwrоІЮі'Орnиі:sаціГ', іТ&ІЮЖ спІ8&.11& вхо
рІсrа веі>uJ<ІІХ концертах, шоІх u,8&Jiв "УкраІисьиа ОrрІmщ•ка Гро. 
_ ... ПЬніш~, II>Q а ОУК. ...,.. 11 •eett. бутк n'~~no піт І'G.ІІОІЮІО, 'IJI" 
роКІІсtкреn.ркооо,дмроІІ.Іtскарбкичкооо,о;urкрІкав'ІІ3КОІЮІО"Укра· 
Jиеькоrо Зo.IIO"rOn> Xpecn~, о~ рік 3В'.ази!>ІІОЮ "УкраІиСІоІ<Оrо Виа. 
110.11•ноrо (0;utOЦ(!IIТOIIOro) Фонду'' А ОАИи рік у Piдuowtd.II•-Y Ко.Іd· 
теоn НСZВ.ІІе.ковідтоrоuес:•....,ІІ&1ІеЖ&JІвкдо...,а'Ір&.ІІьиоrоrуртк& 
Іеn'..".аспі.ІІьиомухоІ'ІУ'ІІОАОУК. 

ВІАтоnІмииулоб.nтолІт,можедєккікІІJІнmиі"L.ІІеики~· 
нІlrк..,.е дотІсJиацJонмьноІпраці,щоПколисьзnклмзаІlL!Іомпри· 
С8ІІЧ)ІМІІИС8,ТІи&-е).'И>1Єрн&JІІОІ\СЬн&ІІДаЧВ,ЩООДИеJІ)Q(іtm.,&др}'· 

І'еПОКіІДІС,&JІЄІІtА)'МВІО,ЩОХТОСВОС:МОJІОАЄЖІІТ'І'ІІПрQаіВК&Орrаиі
:І&ЦІЙ ІІ\1 роботі, тоА nоаинсн ІtЬтрн>ІІТН в кІА до иlк,... ТимтоІ 11 ке 
думuоаіяпочимтосІскіп•кuменіЩІ!ГосІІОдо.дО3JІОJІІІТh ЄИJІ-І\ІІJІ>.
ше ~уду а~,цаа". 1х на дОбро нашоrо народу. 

'" 



ДАВІПМИ СJПДАМИ 

Кол11 ПOKHI\fLJI/1. R рідну М']>іху, виІжджа
JОчІІ до КаІІ&ДІІ, nращав мене батько, що ІІУЖе 
,Ісрадо ВІІnускав >І<>ІІ~ адо.,у, і СЬОГО.О.ІІі ще, по 
сП.п•кн рока::<, бр1111~n. мені n вухах Aoro слоr 
ва. "ln з Богом, коли хочеш, неnокірна ди-

~~~~- ~:,','':~~~:"::.~.:::•;•·,.а"~у=:.~~ .~: 
>І'1ІТ&/ІІІ3NОЮН8УКУ:КОJІИСhВоrу,>tш/Іче<:нО 

і вважаІі. щоб не n;юr~асти в морі чужоrо ка
f'ОІ\У''.СпоNІІІІтихслів,икдоніріnересrо

рога, СКрі3І. ішОВ 311 МІІОЮ, :ЮІІj><!М& ТRЖІІО 

Пf>ІІГНіТВВ >ІСІ<С 8 ПС]>ШІІХ ІІ"'ІХ niCJІ~ ІІ])Ні:щу. 

1:<Ма" чсрсзnрооінціюОнтаріодоВішrіІІСІ'у, "УІІ" щ>•ІДіJrІІв мсt«!ІмІ· 
rр,щ-А~"А ур~д, rnsд\;Ja я нрізь віКІІа з.апі.щІІчого ЩІ.rону - С>Фіз• 
ДІ<кікв>І..інкігоІЩІ<удою:~,:щвалося-щсноrnлюд•:ЬJ<а><есrупала, 
nо;,· .. нуди лише вкрогrі сухІІ>ІІІ сrовбуре.мн ;:I<'J"'B, 11ачс обnапеншои 

свічн>ш. На душу "''"'" сум і "'""'~ за рід1юю З<!ІVІСЮ смоктав С<:!Р<~е. 

В ВіІІніпсrу прнзка~NІО """" дn nт>аці на фарм!. Туга "" ріднІІІІІІ 
І С!Jж"~~МІ/1111 D Уt<раіні ВІІЖКІІІІ КВІІеІІе>r JІЮ'аЛ& 11& rру,Іщ і &ід ТОІ'О /і "" 
ТІІЖІ;Кфар,.С)>СЬК&ПІ)аІUІ ЩСТRН('ІОЮСТ&ваJІ&. Рrораду І!рІІНОСІІRКСні 

ІОС'ІJ(\І'ОJІІІR,ПОІ1іJІО;«:ІІІІіЇ<ІІрnцІВІІХОІ\ИJІ&І/&ДВірІ1ВІ'j>Та./18СеоІ"Оч\ 
на :.01)111/ІІ~ віз. що ген ВІІООко мерсхтів на те>ІJІо-оксамитІІому небі. 

Тв>І ;«.'<~. ПО/ІІ'УГі>І бсщі ао'>ІJІі. ГJІ"ІІІІТЬ це/і віз 118 р~"\ІШІі мій краА, "" 
nссо><..,г.осепІІІмІйvнnІІІібеоrенько ... І'озмомяnаязк""""ВС&Моrі 
/іrj•,комака.ла.аnотj""""".ос"уnроннда.ласІІісамасе6ебатько
вк.,и с,щва>ІІІ картала, :щаваJІосх менІ. що батько ІЩВІІТЬСR 3J\8JICKY 
Іtа'-lоІспьо:щ. СидіnаJІ а :sащмі,докІІлегкиА доторк руки мосІгоспо

ІІ.>ІІІ! "" наrадувавмені. що вже nopacnanr 
Пnоолі поча.лаІІПJ'ІІвнкатІІ nоКа11ад11. В1928р<щі nерсіха.ла н до 

>Іі~rа Ві!!1ІіІІСІ"у і ЖІІТТІІ тут ПОКВ311110СІІ баr&то ІІікааіше. ДіСТ8ВШІІ Пр&· 
ЦЮ& украіІІСЬКі/і І"ОС"/"ІІ ННІІЦі ІІВЛа J1 1!81'01\У ІІ03КВІіОМІІТНСІІ3 різІІІІІІН 
л..,.....,,._,,асдочаеуходнJІRJІТОІІІКО•щерттокатеатральнувнСТ8ву. 

ЩО g ТО/і Ч&С І\ІІВLІІИСJІ D "ІІІсnnуті Просвіт11"". Під ВПЛІІ.О>о ТИХ зуе<рі· 

•оеіlьід1ІІваJІ&СІІ В ІІСНІ ОХМ& /10 ЖІІТТІІ. J1 nрІІСЛУХУ""-Л&СІІ (103><08&>< 
іІІ··rмІІцікавnиеит,юмадськи><ж•="" 

По•иайомилаеІІ "з Гансю МузІІнОю- -rencp 8011& одружена Мота 
- І ;ю~іДІUІаеJІ від неі. що с 11 Biюrincry ТоварІІСТОО "УкраІне~ка Crpi· 
ле•·,с~а l 'po><llJUI'". куд11 належать колкш11і укрnіІІСькі *"""·а nJщ 
""""У :юрrанізуJІІІВСІІ Лі...,чи/1 ВіМіл - та>< і вона чJІСІІ><ОЮ. Зrаnка 
ІІрt·,·і~<>ВКJІС"ТрілМrJВ >ІІО&у nOIICCJ/8 ІІСІІ(! ду:ІІ><ОЮ В рІд~<нА краЙ, Пе
ред е~ІІNR ета~<ули мсІІІ рідні <:<:.ІІа К расівці І Днчків, що"" б.>жнзько 
KO.lu ее1!с .ІІІ:""жать. т\льощ pl~HOIO ГнізІІОЮ рооwежовані ..• Твw nід кі-
1/СІ~· 1/PUII/X B!!ЗIIOJILIII!X 3\f&r&HL, ОДИОІ'О RCI/01"0 ліnІLОІ'О /ІІІ& ПOJIJІr 
У"І>-ІІІ!СЬКІІ/ІСТ8J>ШІІІІВВід!Sоль=вІІЦЬІІоіКулі.ПОХОваJІІІЙОІ'ОН&ОСпіх, 
бІ!:Іnі/іеьковнхnочестей.J!до6рспам'ІІТ8ЛацсІвІІ.УшІnлсла/іо>еуві-

'" 



оІ(Н: і"Сро/'іе,...оІ r.naa11, то"' КОJІ~ ,......,!'Гана rrpнra.1&JI' .. ~,.; с80Ім оnо-

:~':~:~:~~Р,.~с~:::Юе:::..~,н~:::::. ~~::.:.,~'\~\:' n~;. 
....".а&ІnатоnІ>ІІС~н"-""РцеnіN<азу.:а.помtиі.шотаммосІОІсце,'fуди 
ІІІПрtо<:таку. 

До.~акеnіщлаиазустрі•моІм&ІжаІІнам. Суто І\<'рокитажкоІде
nресtr, що А мtиt :мохоrrНJІа евоfм крІІ.n.ом- • пр~nоха с•ІІІ дотеnерІш· 
ІІіІ\:;аробіток !:МОра..'\11 llj)O>I<IfТKY>oІ}"CIJia ІІ:ІІІ"ТІІ rrрОЩ>ОІІІ'~ір"імКn:>ДК· 
КІАІІ, 1110 >о~аАже ві;(тхпо мене •ід ~n·ажу J ІІО"""" моі>сІІ JсtаІ'іn>ІИХІІ. 
Ti.J!J.\tK ирІІДИ·І"О;ut моrла 11 З f'aHt>O <:ТрІч&ТіІСJІІ 3 31\:<ОПЛСІІІІІІ>І СЛ)'· 
:u..1аР"'!nовWп~ді80~ІІііrуртокіАоrоnрац>О, 

В таких кс"'ІІІ>&Лниж умов".tах nтю .. па" к111ьІUІ ]>ОкІа 1 ЩІ>І\но 
19;\Jріt:ААвмснІз>ІогупрІІ<:татн nожіІІочоІоргаиІзасtІІ.хоч пІкОJ!ІІ ке 
11Cp!!'"f8118.11& 11 ИС>О ЦЇКМШТІІСJІ. &JI~!"':uuc&ПMOCI IIJ)&!JI /І UIJJO.І<Of"OЧQCy 

ош !t>Іва~ "снІ •южл"""""" са>~і/і nрнклаС"tи до неІ рук. Сmпос11 це n 10&· 
Jltllb~i~ ПО"іВІІі при вулицІ Ме/ІІІ. Лі80чиіі BiJJдiJI nри УСГ НUІІВ&.СІІ 
тод> awe "Жіночим Товарис-твом ін. Ольrн С..сарвб". Так "Лівоч11іІ 
Bi:l.!lfn ири Ycrw·. хк і "Жіноче Toun"cmo Ім. Ольrн J;зсарзб" "Р'""· 
...."".,с"tто>Іу.бояІІачюсата>І nт:..щю nl:l JІІаком О(І'с:JІнІІІІІ!ІІ8СіJІ 
УКі•·'кt•_іа niJt ІUЩЧ&МІІ АОІІОІІОІ'Н ВИ310.'1ЬШІ>t S>ІІІМО.ІІІ!JІ>І Укр11f1111, 11\..1 
nt>I:І lt.'lltЧ81fll, U\03.,-.тLJIIICЯ ДО 8CiXJI>O;t~/l ПО(\роі вo.n.J, 8 КОrо.ІІ!!Ше 

б"ett.ell" унраІнє~кt ~rцє. щоб >абу.пн """" "" сво! нnn:>.'\lt, "" рЬнІІцJ 
між собою. щоб ка nерше міс11~ в своnuму жІІТІі nостn•н-~н пІОбов по 
Укр.Іми І Щоб <:тала ім ВОНа МОJІИТІОО>О 811\ОАСННОМУЖtстті. 

Вnиса.вuшс•в чпскtt жiІІoчoroT....,(Ittcntaбy.n.a • с•І,"..а, щоста
.па..,....,єкькІІ>І ко.піщатномувt.111кііі маш~<ні,а оамашнІІ& nовною nа

рок, ''fІІЩ>ОЄ АJІІІ" АИ3ІІОJІЄИІІІІ моn:> народу І 110<:1 1\аn.ніІЩНІІІІ, Н&Іt.'ІадаС 
иамемсноІІіобов'взки. аіJtпних нес>ІІ>О~іJ\стушmt 

Наnерших38J)аЗЖесходнИІІJІ:ІІрІІВі:nJ>и >ІСІІІ!ІІоІ3ка/Іо>tІ: І'анІІ" 
Mont.,I'aJІJІ ВІІШНЬО.СЬJ<а,QтодІ!JкА.БІдОЧІUІ nnpyrl,a почу.а.паяеебе 
МіЖdН'ІИ,ЯК>ІіЖріnнІІ>Іи~и.Всі>ІнбуlІІІ>ІОJІО;tІііцор~в[, 
сn<:>РнеІ'і радісnо ЖІПТІІ" n охотою JІ.О n~ ..... "...""~а нашІіі орnа
иі>UІііініА роботі ltt'Н&~e IIOJIK&>III на .".;tці, ЩО ВІІМ&МО.С 8l,tt; Н&С 1\езІІ&· 
С1'3НоtоІнаnрvmіnн.nьІІоіуваrн.ГмОІІОJО8НаСто.Іdбупав\.:ІомаnЬ. 
ніш< .ІІіІІ~ка Єв,..",іІІ Ситник. 

nрацх •Ор.....,ізаціІ невпинно ПJІІІІІІ!, /\<'НЬ :оа ди~,. пpnoюewn. КО8І 
3аа;оІ!НІІІІН8ріЗНІ<ХJІ.іпІІННІІJІ,О)ІКі pt•JPCYIIaJOn.CIIИIIIICj)t:І,ЦI)yr{ 
JtІАх·~на38Акііім•к.о.1ІІісnJ"оаиСІtJІІоJІішеси;t,tm.уn~>І'/f1"І,дрv
rі :Nобум..,.....,я. M8JIH ми то;U nариІІА mіпьи11А хор ОУК, УНО іі УСГ, 
ХОДІІJІаіВтуІ\ІІСПіІІ&ТНQЙЖСКОJКІІОn:>8ЄЧОр8.,ПрК1"0Т'0&118JІІІСІІІІІІІІ,0 
-;ькоrо коицсрту иа сuто Тараса Ше•ч~кка. n!СИJІ 8ІL!Іn.адасІІ кріз• 
аікuаnоміВJСИ,38тіскобупоІАучотІІрьох.".;иахкашоІ:s&пі,сІІJІІоJІі>Іо
JІодІ rрvди xnrinи 38Тяrиути Птак. щобдіАШІІа 80НІ АО вух ножноrо 
украІнtІІІВІІісrі,ахто3ннхспІtТ1>н&ц!омаJІІ,ио-тоrозбуJUtТНдnно-

d 1934 році на1uі "ЖіночіТоІІ&ристІІ& l>t, O.rtьrн Г.асараб"', p<>ЗIItt· 
;\1.11: ажС ПО ціпііІ Канаді, діС"Т8JІІІ CIIOJO Ц~Jr1p&JI>O В Са~ІІВ'І")'ІІІ. ВІП ке! 
А[GТ&8&.ІІІІмирІ3нІвказівнІІА nорад1!іхочАОТ'ІІn:>часуиедармува.пІІ, 
оа ВІJІ. ~ncp nішло жкття ще жвавіш~ - ІІіJtчум-=~ о,цин npolliJt, o;uoa 
ВОJІS,ОІ\НКк&ІІрS>Іпраці 

"' 



Г•mбоко :sарксуваас• вмоііі па>о'.m 1938 рік. Тоді 1111\кто DОЛКО8-
''"';.., ЄJ.rека Коко8апьwо. Голову ПровоІІУ УкраІис~кнх НацІок.nlс:rів, 
а см>ро nlc..>x тоrо :Jбудндасх Карпатська УІІраІна до ~~tpжuкoro ,..,.... 
та. Ще снд~иІще cn.nuнyв тодІ воrо н ~ мобовн до УкраІкн, що жеврі в 
усетщяххожно!наwоіЧ.Dснкн.Вжедnтоrо"ас)':JбНр&JІиІ<"грошіна 

iur:v.;tl.tli•,ua ttОJІіткчинха'азиіа І иаlиwІ ціІІl, що стоІІ.Dи в 3ІІ'ІІзку 
звИJ..,..,ьноообnnnтьбоооуираІиськоrоиародУ,ате:tерпі;І.аn.Dи ІІОІ< 
ц.и..:цаn"<подІА-одкlсІтраrічноІ,аnруrоІповноІиовкх надіА-зпо.. 
да~nиою еиерrієоо ІІкиупксх орrакізуватн допомогу Украіні. 

1Ц(' rnкбшс nІзнала и мгу й СКJІ)' наwо!ОрnнЬацІ! в 1939 роцІ. 
Ло...І и ІІрацюва.па тіnькк в нашО")' Вім!JІі ОУК у Віииіпсrу, r. npo те, 
що.;>Нnоои врсwrіОргані:~о&<ІJl. знапатіnьІ\ІІЗДОІІ>~Сі.8у пресі. Вто")' 
J>Ot\i ВІІ~РІІІ! мене обрано гоnо110>0 ВідДІлу ОУК у Вінніпеrу, а коли 
в днІІнІ вІ,!Ібува.пас11 Краіова КокфсрснцІа ОУК у Са~катуні - пotu. 

да,. тylhl "" депеrатка ,.;д нa.tuoro Вімі.nу. 
Вnlжд>капнмн піц~~ечір.еонцеJUІ.....,о....еко.сп'>'ІІІІІОкІ ксиr.че 

Іі-nа•ос.~оаuпонасно.nорогуосtанкlм сво!" nро.,Jнuим. ЗUооаnсиnспе
ці~t..LКFІііаоm':Іб)'(:-t:Іуn.нІІмусічленикде.ІІеrац!АВlниіnсrувід)'(:іх 

""'"!'""'" БратніхОрnнlзацІй, nонцтридЦІІ"І"Ь ооібсадо1111n.с" а"""'"" 
бусі і під радІснІ ІtИІ")'КИ npyзJa, ЩО ІІрнАwnн ВНрІІJVИІ.m нас у доро. 
ry- вкІжджr.с .. о. !Зе«nо ...... сnіІІ&СМОІІодорrоі, ane прн тоху c.t· 
дnNімІІ.ІОО!демонекr.:sа.ба8у,анІдд"nрІІсмноеrи,тіnьІ<И"ІtаабракцІ 

~:~~:::...~~~.ЩО МаІОТЬ радІ!ТН ІІ&Д П 3&ІІД&ННІІ .. Н, ""'"'НОМ ...... д.ІІХ неі 

АІ'І"tоб)'(:СІІНННJОС"іпсредІІаwнмІІочкма."..нуnаrордІ~Ор.,.. 
11Ь.цІІ, '"УкраІисмmй Націоиаnький д; .. Ім. БІласа й дt.нмкwнна" 

в С..сцтунІ, перwкА в УНО 3 ціnо! Канади . 

!!!-~~~~~· Було кас чсmtрк жінки 3 Вінніпеrу кріммсиеще!WекІІХ&", МаріІІ Герич І по-
кійна Анна Стойко. Ми познайомилиСJІ 3 
члсккr. .. нЦе~ькоІУпІ*""·"УІUІка.де. 
ж.апи rодІ А. rІ вмІІченко, Е. Поrорец~ка. 
С. Бубн>ОJС. А. Божок, Ромr.нів. Рурnк І др)'· 
n. ТІtршкА pu у жнnі бynr. 11 иr. тr.>t0")' 
аеnнкомуАІІоваж.комузборІІзробкваІи 
иr.ІІtНСдужееил~неерr.жекНJІ-мсиепро

сто 11рнгоnомwуаав т•nор тих велнчІ'ЗКІІХ 

rро.,адськкх :sа.вдвиь. що до Іх аnрІwеииІІ 
І • тепер .. апа ;J.ОЛ)"ІІП"Н свІй гоnос. Вніх .. 
na" 3 Саскатуму ~nенкою Ц. У. ОУК І по .. 
нr. нових вражін~ всриуnа<:ІІ nодому. 

ВосниІ роки 1939-194:1 ще бІльwе nptt· 
&Івиnи 11рr.ці каwо"у жікоЦ1"11)'. що те11ер 
)'ЗІІJІООІІ3&ДОПОМ<ІІj'"КаН. ЧерІІОИМІуХjН>
СТОВJ'"-ІІИбра.пкучасn.уАоrо:ІбJриах, 

h?..S:~lб:t:§ ~~~~~?~IJjF?::?"§~ 
"' 



РіІІоrо6іжмО3 ,.,.., ішпа иашаІІі"льиісn. ма корІІС'ТІ> ''У кро.ІисhІ<Оrо 
з.ол •. тоrо Хрсе1'11". Поnри :>бірt.ІІ ІІ,.фокдіа ІІа різних Uшре:.ах, чпскки 

Оf&ШОІ'(І Biдr!,l/ly ОІІОдатку ....... м себе Н& "r]' Ці/11> ОДКИІІ ЦСІП'ОІО ,ІІ(!ЮІО 
~npv.,oaж кіпькох рохіа. Куре доnовІдеІ npo першу доnоІІО'і' амголс.
С>tлапмаех......,іфіхоu><аІІедкч><аС<'СТ()аМ&рЦІІ СеиІІЦЬJ<&. 

На ІІС( боки - куди ке rnакутн - шrrрібко було 11рацІ иaworo 
жі11оцтоа: конТ<'СТu на 311обутrа фонІІіа IU" будоан "УкраІис•коrо На
>ІіоомnьІІоrоДоІІу"вВіиоrІnеrу, на ро:>будову &ІtА&викцтu " tloaoro 
11L1R><y" А ІІіСJІчника ОУК "Жікоч11А Саіт'', оnіи.~ над уч&І:нИІ<амк "Вu 
щ>м O..uinщx Курсів", що иожмОІ'(І року від(іу8&JІиС" в ВіннІпсrу. Л 

JІОО:1ІоrоrlхроиахроботаивuІавnсршіІІІІІрі сор•"о.аи.~булапа.цоnс.
"о')'РіnниІІоr&скиn~ІІнівЄ:ароІІі - ІІа"''f'ОJІІІстів3nодиІ<аІІивІдких 
:>бе;>І,..єn.саваро:ІвахиашоrоВЬдІлу. 

ДyJІK&,.._Д)'JfK()JOCPYcrьc", RК!ІОутJJМи.І,С!ІОІ'&р.,.._С!ІО"*д(ІJf U· 
МІІ:І~СТ!оСJІЯК НаІІПСТОИJІ НИТКу ... А IJCЄ"re:a&JIHШIUIO nо собі ""J\IIKЄJI.IIO
ВO."~UH" 3 ІJсрсбутоrо в PJIJl&X ОргаиімціТ часу І attкoиaoroJ д.ІJ" ""' 
ІJj)аці 

Та,.. '"""У кашаnраця не nовнина кін'Іатпс., що ооеnнкІ,.......,.и. 
на 1І~Ж.lТЬ Пер<'д НЯІІИ І ПС~/1 H&JIIOJO ОргаІІізаці~JО. На СибірІ, а Кuах
ста"і і в Вoj>Kyri караJОТЬСя но. ...мащ•і нашІ oecrpP А ІІ&~рі - ие""'е ж 
ми тут. у віпьно11у eiJI'ri і а биле•;І ..-а в &ІІІ'(І)tі JІОЖСJІО соціти 3l'OP"Y. 
ШJІІ'УКИ ! Ні,МН ИСС>ІіСJ<G,.._НОJ1ИСУ&аТнсе6с 8 &І.цnО'ІННІ<у,аІ,цnіЧНМІО 
аж І'ОJ>ись, кОJ>и настане •іІІьнасо6орuа Украіна, чоrо дай Боже всім 

""" ді>І<Д8t~са. 

YlltAIHC•ІtA ХАТА 
mд ЧАС ІА3МJ' 

ОУІІ ":. :;,~r:'rnf 
А. С.оц•...,..., -
... ~ • ...".,м.ао--
;;.~-~о:;;:_-_е;; 



ГОЛОВИ ЦDПРАЛЬНИХ УПРАВ ОРГАІПЗАЦП 

УКРАШОК КАНАДИ ІМ. OJIЬrn БАСАРАБ 

о ...... ~ .. 
..,.онор.І~5І 

"' 

В РОКАХ 1934-1955. 

с. ....... ~. cu..,... 
..,.ом ор. І_"_ 



ІХ. 

Іі)окчмеІІmu 11 маІМ\)\!11\u 

"Ц[НТ1'ЛЛІІ ЖІНОЧИХ ТОІАРИСТІ 1111. ОІІЬГИ ІАСАРАІ" 

•••орооо оо Порwо"Т ІІраііооокт :П>д! УНО о Coc .. ryo! """~"" 19Jt р 

fooooo. Амостас'• Пооом•~~оо- С.С .. тум 
За.:tуnницо юосои. Амоот..:іо Уоро.іноцо- r.. .. .",,., 
Cooponop••· СТ<Іnоніо ~уб>І"'"- Соооотуи 
Зocrrn,...цo оеоретором. Лн•о Ро•••'• -С.соотун 
Соорбмм•••• Ф ІІ<>СС&р- Сасоотук 

ПрсоорноКомісіо 
Аиаотос'оВо .. оо-Скоотун 
МоріоГрооr<>роои•-Сосо .. ун ІтонноПуцон,..оо-W, .. оитон 

СуАоооКо .. ісіо 
АиноRоно-v-6••моnоr О. Со"""'рокw- Є..•••••• 
Софіо р., .... ,.,,- [JІ.,.ооток 

о, ........ , •• 
Софіо Романооо-но А~ Стоnон" С.очо- но о..,.оріо 
"-нноSос.о.ро6о-коСо""о•••• р....,оІ\омооа.оо-ооІ'і_._ 
f;а,..иіоСмтнио-ноМооітdіу 

І. КІ'ААОJА KOH.tt EHWII ОУК ДНІ! ІJ ІІНПНІІ I"S ЮКУ І САСКАТУНІ, 
І "УКРАІНС1оКОМУ ИАШОНАІІЬНОМУ ДОМІ" 1,._ ~!ЛАСА Й ДАНИЛИШИНА 

Оброио Цоотрt.о""О Ynpo .. 

ГооомоАко<:Та<:,.Поо•к•ок•о-Соооо•ук 
)о,.,.уn•кцоrок ... м•Т-і••І,.мціо-Ч,колок 
І.Соо-орао,С•оnокіо&убм""'-Сас:"о•ум 
t.Соо-орко,Акмо)uомо-Со.с:ооrrк 
Соорбмк••••ЕміоіоПо<ороЦ>о•о-С&еао•vк 

Пр.ооіроІ\окіо!о 

Ам..,.О<:іо&"осо-Сосоо•ум !оокко Пуцом•ооо-Е,о_момwк 
Мор!о Ромокіо-Сасоо>ук 

Ор .. кіоот<>р"" 
Тt<>ф!оо!оомціо-моАоб.р>у с,.nокіоСооч•-коОм••Р•о 
Moplo д .. умоrо- мо С&еоо•ооок Ро...о 1\о .. оо.а.оо- мо 1\ообоо 

і М окіт<>бу 

ro/IOo.цU.oo Koootio .,.орімаоо ОУН о "HoooNy Ш"*"У"< 

Тt<>фіоо Іоомціо, Ам..,.осіо Пооом .. моо 1 єоr..,іо Смткко 1 Морі• Гуоой, 
РоІflоІІооuо.а.оо.(Пор.".і•оммумоотор.оSІ 



11. КРАЙОІЛ ІІОН.[РЕІЩІЯ ОУІІ І ДНІ!Х IIJI t ДО t ЛИПНЯ 19Jt J'OIIY 
о »уХРЛJНСЬКОИУ НЛЦІОНЛП~НgЛ~~f~у"::; І•. ІІПАСА й ДЛНИПМШИНЛ 

Обрамо !.!он~ро•••о Упрооо 

fоосм. Ам.."-ооіо Поuк,омос- Со~оотум 
З.стуnккцоrо•сам.СrоnокіоБубкоок-СоСІІотук 
С...ротороо. Моріо Тт••• -С..::ко~ук 
Ф!нокоооооооротороо. Л~оосто.оіо &о..оо-С..,оотук 
Соор6кк•оо.Акко Зо•оно-Сосоо~ун 

ПрсоіркоКсмісіо 

[wоо,.Поrор&ц•оо-С"""""У" КотормноДудо-Є...•сnом 
МорІоІ'окоміо-Сосо .. ум 0•••• Корnусо.-Ро....,оАко 
БрскксnоооБодкор•v•-Скоотук 

Орrокіоооор"" 

Софіо Ромомооо - ко Лоборту р,.... Кооооо.оооо - но ОмоорІо 
МоріоТуооІІ-моСасоО'"М" іІІообео 
Єо<Оніо Снткно -ко Манітобу 

РооооціІІноКо•оrіо 

Р<>•• Ko .. ooouo- Моктро.о.о Моріо ГуооІt - с.., .. тун 
Стоnоміо Соо•т• - Tcpoot1"0 С. С•юс.оронко - Е.оР<окТ<>к. 

111. КРАйОІЛ IIOH.EPEHWII ОУІІ ДНІ\ t l ЧЕРІНІ\ lt!J РОКУ І ""УКРЛІН· 

СЬІІОМУ НЛЦІОНЛЛЬflОМ; t~~т'::n.imЛCA Й ДЛНИПИШННЛ 

06ро.мо !.!октрuuо Упрооо 

Гооо.о-Мо<>іоТуооІt-Ск...".и 

З..стуnммцо "'"""" - Ро•о JC.oou...,.oo- Mo...,.pou 
Сооротороо-СтоnакіоБубкосо-Сое>о .. ук 
Зостуnнкцо оооротором - Маріо Рурно - Скоотук 
Соорб>ок• .. -ЛккоЗuоко-Соооотук 

ПрсоорноКо•Ісіо 

Лк.."-осіо Пооок•окко- Со:оотук П. БоІІро.о -Ед><окТ<>н 
[wіоіоПОТ"Ороцооо-Сосоотук Л>•ноВО""..,"'"к-6ікмІnо< 
Лн.."-осіо &о•оо- С'"""отун 

ro"""" 
РооооцІІІмоКсооrіо 

єо,..кіоСи"fКко-Віккіпеr 
Л.Бооно.".оо-Кодrорм 
О••то З.оц• -СодбУ!»І 

~:::. 1\.oou-oo - Мокт-о 

Лк.."-осІо Поо•н•ок-.о-Сккотук о. lwoo - мо .... _. 

lV. ІІJ'ЛЙО&А КОН.ЕРЕЦІЯ ОУ~ ~о~'Ь~~ІД tt ДО IS nНПНЯ ІІJІ J'OKY 

"' 

Обро.ко Цектрu""о Упрооо 

fооооо-Ли.."-ооіо Пооок•ок•о-Сас ... туи 
Зоо.уnмкцо m•сак-Лкастосіо Бо"'"" -Со~о.отук 
С•оротороо-СтоnакіоБубкІСк-Сосоотум 
С .. рбмн••о-Морі•РтІЖк-Сосоотук 
Чооко•Уnр&он-МорІо !'ркТ<>роок•-Сос ... тум 



ПрооірноКо .. іо:іо 
Морі• ТуооА- Сас:~••У• Аноеtосоо '''""- мо ... рмо 
МорІо Роконіо - Сосопун Софіо Проціо - Торон•о. 
Ооосо Зооцо -Содбурн 

V, ID'AliOJЛ ІІОК•UtКЦІ!І ОУК І ЦНІІХ ІІД 11 ДО 11 nиПк/1 lflt ЮІІУ 
І ...,.lltAlKC.KOMY КАЦІОКЛІІЬКОМJ' ДОМІ" ім. ~ІЛЛСЛ R ДЛНИІІНІШІКА 

Го-о-Л>оосоосІоПоо"""""'""-Сосоотун 
Зоступннцо<"Оооон-МоріоТуооІ-СосАІ•У• 
Сон;>отороо-С.опоиоо Sу&юон-Сас: ... •ун 
Соорбн•••о-ЕкіоіоПо<ОрО....,о-Сосоотун 
ЧоонноУnро.он-МоріоРо .. о•Іо-С.о .. •ун 

ПрооірноІ'іо,.Іоіо 

ч ....... 
Лко:оосіоk.оооо -С.с""'"У' 
МорІоrрк~н•-С.с.отун 
Ооосо Kopnyco. - Рц.оІоо 

,,_ 
~::~:.ryooi-C.C....yo 

М.Кооосоа-~ 

З..,.упннцІ 
Е.Омноцуо-Е,...он-

~: ~:~ с.: ~=~t:. 

vt. IIJ'Al!OIЛ ІІОН•UtнЦІR О~~~~П~ J1J1 1"/ ДО n ТtJ'ДН/1 " .. tОП 

Оброно Цон•рuuо Упро" 

Гооооо- Мор'оТуооІ-Сос,..•ун 
ЗоаупннцоІ"Оооон-Лн..:.осіоПоо.._ .... ,о-С-отун 
Сооротороо-Стопоиоо Бубн»• -Сосо8Туо 
С..орбнм•••- Моріо р"..онІо-СО<:опун 
ЧоонооУnроом-Лноаосіо &о .. оо-С.аоо•vн 

Прооірно І'іо,.іс!о 

Екtоіо ПоІ"Ороцооо - С.ооотух Ооо,.. ет.бмнцооО - Ст. &оніфк 

~::;:}~..'.:.-_ ~::~:~ Л. Гнотіо- Фор!' ІІоІо" 

vn. IIJ'ЛROJЛ ІІОН·=~ІІ 1~~~~~:~~~~~~іп~ ДНІІХ ІІД 11 ДО JІ 

Обро.моЦонтро.ооноУпрооо 

ГоJООоо-Є..,.онІоС..Т.но-Іонніnоr 

Зос.упн нцоІ"Оооом-Лн..,.осІоПоо.он•оноо-Сосоо•ум 
ПорwоС<Оороторно-МоріоГуооА-С.о,..•ун 
ДрусоС<Ооr.-rороа-Стоnон•оS,-6нюо-Соо:о8Туо 
Соорбн,...оо-С .. nоміоІІооо-С.соотун 
ЧоонооУnроон -ОоосоСо .. ооо-ІtннІnос 

ПрооtрноКо .. ісlо, 
Оо..-о Гоuун -Еа .. омтон І'іоон ноrооаун-ФортІіоіо" 
Ooo ... Kopny""- fорооІно МорІо Торм•- llннln<tt 
І'і""'' Х"'"-С•.&оиофк 

"' 



VIII. КРАЙОІЛ КОН.ІРІНЦJ/1 ~у=~:.:;~ ІІД ,. ДО 17 СІЧНR 19tJ РОКУ 

Обрамо Цoot1'puuo Ynpo ... 
Гопоао-Моріо Туао~ -Віниіnоr 
Зо=упкмцо rоооон- Анос<Jосіо Поопк•ОНоО- Сосоотук 
Соо.,..ороо-ЄоrоміоСнтнно-Вінншоr 
Соор(!нк••о-ОооrоС ... ооо-В•кніnоr 
ЧоонооУпраон-Аноаооіо&сJо.оо-Сосоотун 

Пр<>оорооІ'іо .. ісіо 

Oooro Стобннцоио- Ст. &смнфа<> Oo>to І'іорпуе> - Ро""'о~но 
СтоцоніоJ!.ооо-С'""оотун Е.Потрун .. -Ф<>ртВіп"'' 
Соф'о Проціо - Уор<>кто 

Но СІЦ І'іонuм 
СтоnоніоС.очи-Торонто 
Оа..,.о :U.o,..- Содбурн 

Орrоні"';:•;.,._.Коноюо 
Е. Оннщуо- Елмонтон 
ОооrоІ\:орnусо-Рцооо;,но 

Цt:НПЛІІЬfІЛ УJ1РЛJЛ OJ'K ОІРЛНЛ НА К. К. І /ІН/ІЮ I OJI Р. J' JIHн:mUJ'. 
З .о!оо морооо """'"'" ' о,..., :u,.,... jopr. роф.f, ЄаrооІо с...-..хо jNo. ороо. 

оом.f, Л..остосІо ПоооН'ІоиооjJ·n >Ot1" ...... ~ C..oOJ<io Соо~уо JI·WO :>OCW ........ , 

ЛоооТор>ОоооІ{Ооо"'''''""'О""rо Сто6>uс,..ооІ6тошоNпоооІ. 0....,.. Сомоu 
ІІ·n >an • ..,_._), СтопооІа Jfl-"'• {ро~~;. "Жіоо~оN СоІту"). At>v-* '""' ' Коо.о 
Хом(•._ J'ороооІ.ІІоо6омнро Чоіо:оооа.ооІ••· Проо. Koм.),roJDІoo Wy,..ro 
І•рr. оtцо. роф.), Ма рІо М"оро {с,..р6ои•ао), Амоо Іок Ісооротор.._~ Ка

Р""" Дооу ... ооjоуо>Т·ОСО. роф.f, O"..n Короу .. ( ..... Проо. Ком.), Л..ооnсіо 
Іо•<>•І.". 11роо. Ком.).Лиоо Курмпіо(Аоnом. роф.). Іроото Р030.о:ІіІ1іТUІ 

('<JLПpoo.Koм,){l1op.cnиcooиonop. t6iiJI ,, 
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ІХ. КІ'АЙОІА КОН.~РЄИЦІ/1 0:кІ1~~~ІІД Іt ДО n СІЧИ/110., ЮІІУ 

06ро.коЦ.'"J>U"""'аро.оо 
ro...,oa-MopioГyooA-Iioкonor 

З-уn~кt10 rоо08К - Амос:"""' n .. o•"""" - С.С~оrум 
Сооро<ороо.а-Єо·..,іоС...мм~- ІІмміnоr 
Саор6мм~••- Oowo C...uo -Ііммоnоr 
'Іоомоо Уrро.>м-Оо•rоСтобом.,..ао-Ст. Sоммфос: 

Про.,р>ооКомооіо 

Анко а.а.омшмм - ІІНМІnоr Коомо Хом - Cr. s-мфос: 
Лноо:rос,.Вомоо-Іоооіnоr с .. nоміоБу6оооо-С..::,...ум 
ЕмІоіоПс>тор&ІІ•оо-ІоооІnоr 

Х. КРАйОІЛ 1\ОИ.ЕРЕНЦІІІ О~ІІ1~=уІ1д ., ДО 17 СІЧНІ! 1,1. РОМУ 

()6р.ІокаЦ-.ро.о .. оУо
Го.оо .. -ІоІоріоГуооІ-Іомоіооr 
З..С.у"..мцо ..,_"-Ао"' т _ _. ... - l1.0oooor 
C..po<opU-є. ... ,.c.. ..... -a,мoinor 
Co.ope...o.o-O .. roC....o.o-Ji•••aor 

Про"'*'к"..,о;, g:::::: ~:-.::..-:_ ~ А. Поммр - м-._.• 

ХІ. КРАЙОІЛ ІІОИ•І7ЕНЦІІІ O:KII~Iw~I'J' ІІД І ДО J СЕРПИІІ lf<l rQIIY 

06poooЦ.'"J>U•••Ynpo. .. 
г ... .,....-л..отороомц• .. -Jі ... іnоr 
30СІ'уонмцоrоооом-Оо•<ОСто6ммц•о.о-Ст ІІомофо.< 
Coapeтopao-Є""'oioCnooo-li•olnor 
СооJ>бо<><• .. -о ..... с ........ -в, •• ;ооr 
ЧоооооУnрооо-АммоІосмом"'мм-Іімооnоr 

Проаір>ооІ'іомН:іо 

c .. no••• Conyo - Торо,..... с-..,.;• Мо.цоо"" - llooioor 
Юо·оІ'і ІІ""'Р""оа-ІоІUІООр 1\.oropмooltyn~o-Biмoinor 
І'іоомооfоо.оум-ФорtІ<йіом 

ХІІ. КРАЯОІА ІІОИ.ЕРtИЦІ. ОУК J ДИП ІІД І ДО J 1!ИПИІІ 1000 IOIIJ' 
І "УКІ'АІИСlКОМУ ИАЦІОИАn•ИОМУ ДОМІ" І JІИІІІППТ 

06ромоЦ•'"J>U"""'"Р""'" 
Гооооо-АкмоТормоооц•о.о-Вікміnоr 
з.,.,..,..ммцо rо...,ом - о ..... Сrо6мм.,...о - Ст Sокмфо~ 

Друrо...,.уnкмцо І'ОООоо-С""о•••Со•чо-ТОР<»fІО 
fро<о...,.уnомцоrо..,.о-АмОС'Оос:ІоПоuм'fОооо-Скоооум 
Co•P""t•poo- Aмкoloo-Joo<nor 
с~ор&оuоом -о •••• с ...... - ••••inor 
'looкo.oYnpo•м-foooДoo....,-8,••1nor 
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Проо•р~а ~о><!сіо 

Го•он 

~:::.~"'" - Ст. ~ .. орм~с 
Маріо ~·~•~•• - [.,;><ono• 

~••••• Гоuум -Ф<>р1" В!оіо>< 
Юо,.к.JІ..,ра.оа-Вюuсор 

Вро~нсоооо Ін~нц•••- Со,обурк. 

ХІІІ. llt AROIA 1\0H. fFfHWJI ОУІІ дн~ JO П'YJ:IHJI І'И rOKY І "У~АІН
СЬІІОМІ' НАЦІОНАЛЬНОМУ J:ІОМІ"" І Іrннпц:rу 

r ......... 

Обf'4ноЦо...-ро••маІ'nрон 

Гооооа-Оо•rоС.-..бннц•оо-Ст.іоннфо.с: 
Зостуnнмцо J'Оооон -Ано Вао -Bi~нinor 

Друrо. оостуnющо ""'"'~ - с .. ".,.;, С""Ч" - Торо~то 
Трото .,стуnнмцо rоооон - Ан..".асіо Пооо~~""""- С.С..отун 
ВуоwоrоJ<Ооо-АмнаТормоооц.оо-Вімніnоr 

Сооротароо-Єи.,.;,с...,.но-ВіомІnоr 
Соорб>ом• ... -Оо.rоСа><ооо-Віноіnоr 
Орт.-nuнуоu>ио рофороwтоо- Гоанко Дан .. о- llк~i.Dor 
~уо>турно-осs""' рофаронтоо-Єо,.<>оіо Стооооо- Bioмinot 
Доn<>МОІ"QИ рофоf'4ктоо - А~•• Ваао,.,.wн" - Biнxinor 
Проосооорофаі>О"•"'-~отормнаЛо><>р-Вонміnоr 

ПрооірнаІ\окіс!о 

ІрнноДооун-МоІ<Троu. 

~:=:..~or.po- Bioнlnor А~но Курноіо- ео"6ур~ 
МорІоЗао .. іос>оо-Сос.атум 

ЗоноНоrрм•-С..Бо-о-нфос 

XIV. KtAROIA 1\0H.fFlHЦIJI ОУК І ДНJІХ 11 І І І Ж08ТНІІ lfJІ tOJIJ' 
І ""УКІ'АІНСІ> ІІОМУ НАЦІОКАЛЬНОМУ ДОМІ" І TOrOJ.nO 

Цо ~уооНц>о,...UноІ\f'4ОоооІІокфоронцІІ, а.анооно о сnоціоо•ко:r., rо
оооко фіноносамо спроно, pt.>O>< о Кро•ооооо 1\онфоронціе>о іІПUКІ Броn10 
Ортон .. оціО у тіА сомі* ц!оі_ Но кіА но окбнрамо нiaQJ'O > ооріонмо opr."io 
Ор ..... імціі. 

XV. Kr AROIA KOH.ErEHЦIJI ОУК І ДН.ІІХ ІІД 11 ЧІ,.НJІ J:IO 1 ЛИПНJ1 Іnt 
tO IIY І ""YIIJ'AIHCI>IIOMY НАЦІОНАЛЬНОМУ ДОМІ" І ІІНІППD"'У 

462 

Обрано Цонтрu•н• Ynpo80 
Тоооао- Анно Торк011оц•"'- BІ~•inor 
nоrрwоистуnннцоrсооом-Стоn&NіоСоо•у•-Торо".,. 
Дру•ооостуnм•цоJ'Оооон-Оо•соСо><о•о-Ііниіnоr 
Трото оостуnмнцо rоо<>он - А~ост~• nооон•он•о - Скuтук 
Syowo rооои- Оо><а С.-..бккц•••- Ст. іонифас 
Сооротароо-АкнаВu-Вінюпоt 
С•оJ>6>омо•о-МорJоМоrора-Вімніпоr 
Opt.·nooнyoon~i рофороkТОМ - Oo>ra Зооц> - Тороото 

r..."ноШуnrо-Со.обурк 
К.уо•т.-осоітнорофорамт~~о-ІІотороноД.оуІ<'Іоа-Ві••іnоr 
Доп~оrо80 рофаі>О"тоо - А••• ІІуркО<о - Содбурн 
'іоонооУnроок-1'\оО>о•Х._..-с._Sомнфо.с: 



Про.>рмоІ\ом.:,. 

Гоаооо 
с ....... с ••••• -в, •• ." .. 

Оао.rоІІоІ'"тсо.- "--•••• 
ІІоо6ом>rрОЧоаоо_,.о-С..:.ІО'tТJІ 
J>o .. ,,.n,y .. -в, •• ,ner ч ... ... 

Ам..,.оdоІk> .. оо-Гам,.,.,._ 

XVI. КРАйОІЛ KOHФirDЩIJI ОУК І Д.КП ІІД І ДО J ІІИЛНІІ lt$0 ЮКУ 
І ~РКІ'АІНСЬІІОМУ НЛЦІОНАІІЬНОМУ ЦОМІ" І ІІННПІЕП' 

Обрамо Цомтро.,.о Упрооо 

ГоІЮм-СтмоміоСоо•уо-Торо...., 
6уоwосооооо-АкооТориоооц•оо-ІіомІnаr 
Лорmомс•уnннцо"<>оо ... -О.опонІоІіу6юоо-В,коІпоr 
Лруrо>....,уаннцо "'"""•-Лнноkо-ІІННІПОt 
Тротом:тупкмцо...,ооок-Ако<>"rасіоЛаоом•"'•о-Сосоо•ун 
С.орооороо-Єо,.ніоСнтнно-І••••nоr 
Соарбоо•оо-Оо•rоС.мооо-І>ннІаоr 
Чо.,.оаУпро .. -Яосифнноі'іонмоіо-І,нн>пеt 
Ор,..,мі>оціОно Рафорон•"" - Onro Зооц• - ТОІ"'ото 
1\уо••··о::оітморофор&JІТоо-JІрос:ооооЗорм•-Торо...., 
Допомо"''' рофоро>,.,.><О-ЛмноІ\уJ»<о>О -Со.о6урм 
Рафоро•••• моа<>Аі- СнnонІо Моцомао- l•><•inar 
Юо>о.оАморофорамтоо-СофіоП_,._Торсn<то 

Лро01рно Ком>сіо 

~=мо...,. - Bioмlnor 1::: ~."::: .. --""r:~':~ 
Ч~оном РО1аоІ•Л>уш-Віокшоr 

Jpon<o Суоооорс>оо -[Амон"'" (Лор аі••••• оо ""'""Р· 067 І •'~) 

J:VII. (І08ІІІDШЛ) ІІРАйОІА КОН.ІРІНЦІJІ ОУІІ І днц ІІД N ДО n ПАІ· 
HJI IOSS РОІІУ І "УКРЛІНСЬІ\ОМУ НЛЦІОНЛІІЬНОМУ ДОИГ" І ТОЮНУО 

ro--c ... .,.,.eu..,.-т.,,.".,.., 
Лорwо>ОС"Туnноцо<Ооо..,-ЄоrокіоС.Тоно-ВІоМІпеr 
tlpy,..."..yпooцof'Q.Oo"'-IO'"II.Jioopnao-Bмucop 
Трото...,.уеонцо"<>-к-ІромоСуоооорс.оа-ЕАм""""' 
Cooponpu оо уо.,.іка.ооі мо ... - Jlpocoou З..ро>• - Торсn<то 
Сооротороо•••••"''"'".оімОJ>м-АмооМuу-оо-Торооrто 
Сuрбооо•оо-Єоноа-оJІоноuо-З..оІ .. сТОрсntТО 
ЧнмооУnроон-Соф!оП-•о-Тороо•о 

Ор""''"ц·ІІІно рофоро>><Т•о-Оо.nЗ..о,.. -Торо""' 
1\уа~турмо-оооітно рофоро•••о-JІ,.,.... .. Ро6рооо-Торо..., 
РОФОР"••п мо-Аі- Лммо в..~- 8імм•~•• 
Допомо<Соорофоронтоо-АнкоІ'іурооіо-Со,ІІб"'" 
Проеооарофоро,.,.оо-СтоnомІоSу6мО)о-Віоо!воr 

Ооомо за~»••• - мо~· Про .. рмо ~=~:І"о•••••• - Г•моотом 
МорІо Дуи..,• - Торо>/1"0 Jрнно До.ук - Мом,.,.. .. 
А Гнотоом-С.оu...",. 



І'ЕЗОЛЮЦІІ 

І, tІІ'ЛЙОІОІ tiOHФtPIIIWI О.У.К. ДНЯ IJ ЛІІПНR ltll І СЛСКЛПНІ 

І. 8кОиО.,..N ИІОНУ роА"' ІООН~Н О MNТ"ri yнpoiNGOO; КО>&іі, !'іонферокціо 
nідноснrо.особонооооrуііО<ооАQмооннотоорrоошоці~кО«>о6'uмокноно 

tруК1"і ноціом .. ш<у і тоwу '""""""<осо v~poiкG~o ,.,;но~тоо оступоти о рцм 
О.У.К., оо nоршоі і еднноі унроіка.ноі •••о•оі <>р,...іицН, Що ;,...,,...,.; •• ., 

~ ор,.ні>оці~н<> .,....;,. но иоuоо унроіна.н<>со коці<>wuі>><у •• •••••неі 
•••оо••н<>іб<>роnб.. 

L l'ipd.ooa І'іонф.р<~ооц01 Орrокіоо.ціі У~роіноо !\""""'о о6п-онном n'n
нye УР•• n.",....,; и NОАСnущонно до~оrоюн ео.,.у Уороіоооо • имо•о, ооу
помкно По.оощо><>, но Момкородній Жін.,..нt 1'\снrроо у Цорrоро-.і. 

1\снфер<Онціо ооо"'ас: цоА ••нноо А<>оuом нонуnтурхоет>о і носноост...,, :: .. :~"У """""'' Ьо>ус СОО< ПONfOONHO НОА П<>НОООНОНNм унр<~іна.~км "0· 

J.І'іроАоооІ'іонферонціо nopy•oc Цонтро•іО.У.І'\.ноооАнотмоо'о>оно ol.o
nool""""" ноу~роінооонмк моно•нмн орrоноиціоNн о Конці, • мет<>><> .". 
ооwокн•А!ифсрмоці(іоnроуор<Оікоооус.орооу 

4.І'іроІіоо.аКснфер<~нці•nрмоноепотІ*Sуон••••нноАn<>wнроооонно 
унроінсон<>і ноціонооістн•ноі жіно•оі і днто•оі о;тора.урн то nopy••~ Цон
тро.о ... іt Ynpoo[ 0.УІ\ nоробити """'ОНОі ОООСАН АОО ПОр<ООUОКН' ТОf'О 

tЕЗОЛЮЦІІ 

11. КРЛRОВОІІІОНФЕРtН~І ~:с'іл~.,:ц 4·' ЛНПНІІ 191' ЮК7 

І. 3~..-. Аоаоrотоо BІJUiaoo О.У.І'і. стоор~'"'" П<><Аі.оооку nроц"' І n<>CТ'(n 
усікІі ..... іоооnідnрс..-n<>><І>Оо._.,,..,,..ц...."..., • .,;vnроонО.У.К.!он
со<>оо-nрномоммо..:ом•••••••.щоА<>Т<>І'Оnрноннм•нсо. 

31цуоожое,щосооом•ік.".окО<>СТідооро.оrорнонмощо6іооwоіnр<~ці 

о мосцоо<>:Ток ожо і<:•У"''"" ~, ..... ;.,., о """"' о імwнх місцооостох Кок._... 
Т""у Зїод доруоае Цонтро.nн;"' Ynpooo О.У.К. оnро.цоооотн дсооцмнА nоон 
форкуоонк• мооно Ві ..... іоіо ОУК. і nрнеднуоокно ••иоІбіооwсІ'О онсоо coi
IIO><<>ro уороіна.ооІ'О мінсцтм о Р••к орrоні>Оціі О.У.І'і. 

Ріоко,осмоЗїоnдсру••~ос•міску.."н"ВіддіАОмто>обо•'~>усіхро>· 
до6уткnОТJ>ібнімоТfІріоnні>ОСО!Індо•у"""'""._.""""Uо0<1'ро•онІАУnрооі 
O.YJI. омсоокно оіАn<>оіднмх ср:-ані>Отороо АОО ..,•оконн• 1'01'0 "'•'""'• У· 
nоонсиму,.,.н Цонтроо>ну Ynp<~oy остонсонтн доо "'"" потрібнн~ б>о...,от 

t.З'і>дм..,rатсоО.У.І'\омс•с•о-n<>Амоіод••міо:n.ис:у....,омк><умр. 
wооа.•ому nроцосі •ооноом О.У.Н. ГнотоіосоооА! ЗорощооіО і /О.рутнм >& іо 
П<>дноуrідносомооіА""'ОННО,nссоотуіr-орсоі>м,щоіхоокиомоuuноQбо. 

роні ооо:т<>і і.ооі ""'""""""" уороінсо"""" мороду іпрооно оіо~ну v•р<~ін"""У 
АОР•"У- 3"і>Д доuоrатсн О.У.І'і > о.о.••кіст"' прнJмос іо r-ороі>м, оо "рнмц 
uооа.оrоуороіма.оо.-о,.ін<>цтооІоо.,.оеt"оорАіСТ"'У"Р"і•со•сінопіі 
ЗЇ>А оору•ос Цонтро.о>но~ Ynpooi >ібро.тм омсо которіоа і о.ндо"' •oro ""ІЮ" 
.ооом бі"'у•сrо роч соромо"' бр<>wур""оо о дооо woooo уороі"""••• і он· 

••'""""'"• щоб осо уороін"""" жімоцтО<> І ,.;ноцтоо орум.о норсоіо мото<> 
nооноооwмтнсоотороіоноооборотобооо>Оммnоооіnроооуороіна.ооіноціі 
тоиоrідннwмоормрс>оммк>&>іоонномко<>рстіо 

J.3ї>ддоаоrоТ<Оо0.У.К.оnоо-дооа.оrоуороін""'""""''"""'Н.'"А" 
тісі оkТНкм уороіиа.ооі ноціі, що rонбwо оі.очоос .,..,.,рооц.оноІсь і ону
щонко ooporio, до ,.;ноцтоо, "'"""'"""о ціоій історіі оноо>Ооо бinwo >ро-
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>умі><~• /UJ ~~ .. о»му, що6 уороо!м.,..оо •іІ<ОЧ1"8О рішrоо ~ о"""" фромТ<>м 
о:оочоооо6ороо!nоормЦІооомх~><ОрІ>РІО~М>оооо!осуn""-" 
1 ~""" осІ ті ц ... орuо>о>аJІІ 111орм уарооі...,.....; cy<:nio•мocn~, 1110 е><ІtІІ•мІ ао 
JІ"ОJОО"'м,о6ооUІnІnuкnооо>•оо,щоо•""УПО""'•Іnо6орооо:m.ма.ц!о
"""'""'•""*РУХіrороі•му6ороn.6уАО1'О..,.,.О.,.іо .. оом.,.рооу>ОІоіІnрм· 
"''"""Іnроооумроіи.,..ооімоцІі.З~>JІАUО....,,,,.._осl>t••..,.".Іnроооо""" 
м.ц•LооІоно.оооммоУарооІІ<N"""""'rосrроос:у..,..у .... оdотмх,І!ІООМ· 
стуnо>> .. nроn<мО<ІІ""оо!стk•оооrоруоу,оо->кмаоом>ООо>ооіІ""іуароо· 
ім.,..аоі ио.,ІJ, 6о '"" оон• oo ... n_. ... "'""'" nоо6••м уорооі"""""" корі.,о 
І nродоо•уuтм nомооо .. м>U уораіма.амJІ. имоD.. 

о. 31ІА ооо.,..тоа О.УА ,,.."..,.,.,.,.. nрооІаом•• ос!м liAAUIOM О.УА •• 
іок1010ортмммІе-1'І"Р"<І"'•••••броо••ФО""іомо....,..",.,.,.6ороn.6уо""· 
куосмуроцІтооокоосіооо•z,.б~а~о..,оіоат><о•ос-t• оuооіотсмукоnромІ, 
6омоt<Ір;ооомо ооnом..,.оомооо...,.,О6ороn.6іа.оrоnіиdбІ"""'"""'••• 
І HOWHM мdfiiOOWNNoe~· .. ..,... Хо06удоnо OOMMOroJi.ooioy і UO OOJIIHoi 

•••""""""'""'nоммноu>окоdб".....о.nра.ц•uокорuоооіІмоt<~Оі......оі 
nОМО'ОІомооооооо .. урумоаІ. 
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LП. KrAROJOIIIOII.П'DЩII 0!'11 З ІІКІІ а Чti'JHII "" J CACJt.\ТJ"НI 

І.І'Іроо.омІ'ісофоро"ціоОУІ'\ -стату~. ЕІІо()рn..і....,LоУарооіо""ІІ""•· 
.... JJ)OCJIO КО ...... 0 J.UIOiO .. 1110 N::lop<l"'i амо Juiaм O>IPiPkOM"" ........ .. 

~••••""·"'-"'росао ... .,. .. ""''"""""'""'• .. ....,... .. ,,.L т ........ о .... мо 
>росао•маопро:<о .. моцоко...оіОрru•....,іІ .. роооуораі""""""'"''"""..._ 
То"у І'іокфорокІUо ОУІ'\ > "-"""""-"'" -- пр.>•.,.•• n-a ц ... ". ... 
міІ УпроооІ ОУІ'і" ooooou.oo ооріомоІ фумац1і, •• І Ynpoo- ІІ.uІоіо ro 
~OOMUM, ЕІІС npN~NkkOkCI АО "'" oario. 

t. Здоб'f'"'""' """У•"Р•~моІ nроо.Ц о no>p10koмol А<> ооааао .....,., ооооо
~у_. до"'-' 6LD18 oмrpoooaooJ nроц• оо моІбуn<с, оооому 1'\раfІооаІІомФО
Р""цІо.,.,.., .... -уnмо .. ...,ооо 

о.nс....,іок"р!ЩІО"""'Р'"'"'"""'<><""'*"орu•моr-оІро:туL<><у""'"" 
Bluloio ОУІ'і "'uоом ма.ціооаоІстм~коrо омшасоу L nP>ІCANYOUІoo моако ~•• 
моо.СкрІn .. ммооо"''""""'•щоnсооооо8тоооnорІ '""""оюорr .. , .. ц!Ік<»О 
оормІ.,.." 

б.noc:кooмoonPO<Iioooooooropooou~•-"'"....._'""'"''"""" ... "" 
onoi>Ooycтoooicpr"''""'P""U"I"O.O""'""K'""""""""'oii.ooin_i.,шкpooi 
аооауорооі...,.ооr-о•Імоцтмоw...,..,иuодоn<оооіІі.ооі-ОУ!tТі>а.м 
opn~мiooooonpooцoyopaioc."""'"''""'" .. 'BiJOALoooOYI'\nLдnpoaooo.oЦoм 
•ро.о•ооІУс.рооомОУІ'ім-одоохтІуа~і••."'-"і""",..,.._,_,;,,...,D""'""" 
дооІnорооокомо>Оцо••• 

о.Сороn'""о6'Р""'У"&NіІ0моІ0ІОО"""а04>оа.о,оаоd: .... кішо ... дОм· 
мо уороімс.""r-о 10імоцтоо о !\амці ni.,o EU<> ncpy. Но !оші Іфd:О81 цlsl обо!· 
Р"""'-""- •Рvrіуорооіка.оІор'""'і"цііоІ'\ооці,омоІо>оо""моІФомо 
омІоо••осрrомІ .. цІО:ІбоорктІо• ... ОУКІцому<NnІрооумі"'"""'""~""'" 

"' моwо1 Op"'"'""IL 
r.Змроо'f'"'мумrунаоо".,...,І.,ік<>"ІммоОрПІоі>О<ІІоммІоwмооорооІ• 

>цlоо>Оn<»•d:о"о..,моіоІуорооіо....,СІОоуо••урооо,мк""ц;--,оnоро
оусІмоом>tо••ммммомоІ"ІІомоммуороо1н:•"""'""рооу 
3. 111. 1'\рооіооо КомфоромцІо ОУІ'\ AOP"f"OC oclw ІіJОАІоом ОУІ'і стоорооn~ nрм 
"""BІAAL••Y'IX>w..,..,., 

•• nороне-тк ....... ;, ~n.p .. oi Доnомс"'" 
6. Cn10npoцiOOOTJt 1 JIPT"'"" Of>l"ll"'"""""" УЧХ, оо у ЗДА І о ЄороnІ, 

(У.Ч.Х.моо......,ц..,т-оs-LоІоаоrІіІ. 
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о.Тоорктк"За.оі>ммІtФоидУ . Ч.J(• 

~- 1\pdooo 1\омфо~ціо •••- осі~ •аоиоо (\ioow ,....., .. " ... Іtмотмс. ~рІІ· 
ЦОООПОWНрІІНМОНОЦІОНОІІіО"ТМ.НОіоіnрІІ"І"урніnрео:Н,>ООрІІМО-Но..,...,Ш.u-

1<.,... nомІ"' ррІІіко.онм •Іооцт.омІ\она.о.н то >Обоо"о>ус '""'"' "Uоноу nрм
сuотмоnродо .... рооу6оАdоuунооуnорІІJІ;nоотн•ІцОО(·п). СоіJІомо•І•О<І· 
тоо стк цІмюсnо ""' моціі, о aiJioмicn требо ио6уоотн nрнсооснноw дуwоо 
sноціснu;іан,моіоіторотурміnрІІО>І 

$.1\pd""" КскфорІІкц;о ОУК О>иоос ос:іо "'''""' nроосоотити оокоІ6іо•
wоу.....,оо"О>оомуоро.ін~оІ"ОЖіноцтu.nмоОУКІnо>ноІtомkТК1о>О>о>· 
>«>о>ноооідосІС уоро.імсооко коціснооі<:Тіо.Зото 1\ро.ІtоооІ\онфор~~нціо piwy•o 
осу..,.усооО"О>уоомно>о"о .. іО>nро"h<омкмкор.r"'і>Оціокк,•~оІ'J>ОО'ОдкСаІ 
до..о oмety~ooon і nо6ор10омо ""'..,'""У 6орот.бу то моціоиооістм•но ок
•оооккоІwооІІnоткwуороіж:ооомумороАооітоnрнпі>кюкm..асйо.-оNІ>· 

iнco::Oill::~::,:.:.":."~.':~: .. ~"::""'::~.w:"~~~~:;:•~::~~~::,•::•":;iJIJ~:•; 
І"Ордоисоосіиоц!онаnноіnрмноа .... м<><"Тм.>оір.роиюдоро.6:ооОІ"(ІоІОСТОа. 
ООКНО ПООООІИО, ІІІ<> >ро<ОН О НОООІІі і ПОІ"ОДJІОИСІ > НОІО0 ТО 1"0"<000 ДО C&WOo 

nІ>ІІ\орnн>Ооuиоуі.цюок>оооомноуо!"'і•~<>І"Окороду.Цо>О._..онносоід 

оиоокумтнодомопркокоооомн!сооі_.ооас,о.м_._"; .. А;rур>ооопо""fідимо 
ш ... ~ •• -. к---~ Bluio ОУК СТ11Срнт~ у тій ЦІОі ""~"У рофо~мтуру •• nри 
U"'•І"'•і6удотакомрофоро.нт"" о-коонкно доросту, що, >осі6ооко .,_..,ооід
кох>ОІторотур<»>,nОА6кпрооі.оnооІдкіеtоттікоеt<>рінцjОУК ..,соусіІн<»<> 
tІмформоrк...,оrоооро.отору. 

1\ро.ІtоооІ\окфо~нціо дору.асЦонтро.оомІІІІ Упро.оі ОУІІ поробктк .. ; >О· 
OOJIM.Uoni....-o-rooк ""'"•оісторіноио6о "'с.-.мкко-ІІодотоу о ""Hooowy 
Ш:uоу-. 

7. 1\potoN Конфор~~кц;о >СІбоо·О>у< "'' Bluioм nриАти > мпомоrою Цок 
..-р .. >нідУпрооіОУІІ nороброкмом 6ІС..,.,оту,СJІно"'ОІ"О коКро.Іооіt І\.ои
форокц;І.Дооnроно>коrоИАОNноnроцітооніІб>о""'отноо6оі.онніІ,6о>О· 
(\Qnnнт~ ISo->nopoбitнy ~рІІцх> оомцооорІі Цонтра.о•коі Уnроок, oproнi>&t<>p. 
.,. t рофоронnн еt<>рік.,.ОУІ\. 

І. Kpdooo ІІ.оифоронціо ОУК • nошаноtо під>Іо<>ито oi.uoиkn-, nоаоту 
t ... ортоууо~іисокоrокоціонооістк•коrо,.Іноц-tоокоосіоуо!"'іксоокомм. 
ооотаіzrотооісто>сомоо._..,...., ... ,,..,..рімутмІа>~ох>..,..ноціокооомоіуо~
іксоооі ро.ооаІСQіі Іо>иоас oei:w. "''"'"' ОУК6утн ""'""""" '"'""' ><> соосі 
сторокнnрмІтк>усі<-КІпотрі6ноІСмороо•коюімо .. ріо .. коооооnом01"010 
OHO.WOMJ""io•HO"JCOOTOІCyдJoil 
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lV. К!'АЙОJОІ КОН.ІРЕНЦІІ ОУК І ДJUIX 11·15 ЛНПНJІ lfll І JОrОІПО 

І. Зі6ромі ко ІV. 1\po.ltooiA Конфо~кціі Ор'Омі>О'Ііі Уор~~іиоо 1\окци ;,. 
О.ооrк Socap~~6 уоро.інс•оі ноQіок•оІеt.., ._.онот>- ro~•• нод ••'"'""' worк· 
оооо8о>одоНоціокоо>м<>іРоооох>ціі.со.n.ЄоrоноКоноооо•ч•.тоонсо<>о 
• ."."...аосспі•чтr• ЙоІ"О uооі-дружкхІ ~ родик!.І\.оону,.со мод tOI"O мо>
rкооюо!.од••осоу .. ..,.мтіА ноноІІt іАОі,що іі ",..,,.,.,., В.•кокА Пооіtкмо, 
no•cil сооІІ окоі !о nоро>ум1 кмІ> ПроооА<>М Укро.ін""""" Ночі<»ІооІстіо ><> 
>Аоосно.,онорrі<-КІnроцІСо•n•доо•діІскоккоідеісІ"<ОСtІікоісо6орноіуо~

іисокоіАоР"'""" 
L І\ро.доNІ\омфоро.нчіо ОУ!\ о одооооомком СtНі>А"'У<,1110Від.оіом QYI\ 

сорІnномсооюnрац»і"'о".._нkn-моВк>ооооккtФондуnоріононні>пО· 
п•~дмікироооми.Вод>ІО"'ІО<:!'lрdо.ооКоифороІІціоnі~ООІСС,щок..._••! 
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~р.&о.""' о6і~""''"" ноwі о6ІрІUС wo ту цW., що6 ""'" омоrу ПУН о.."." ом•· 
~уІ\оро>о.бу..."мnо~м<>11< 

J. l'ipallosa І'іомфо~мц,. пі,ІІ.Арt<:О>Ое коно~мІсто nоwм~омо Ор"'кІ>оціі 
;uoNOCII-NK,ocaмonpMCAMYO ... M>NмO ... «-oOOMOK)IOМIOiCКfiO'IH8iJI· 
аіоіо, •~ '""' орJ"Оні>уооммоw МООН« Bi.ui~ia > ><ет<ІІО арм...,.оонтмо. 1111 nо
-fОМОСООуОр.·омо>ОІІ<ІО.ТіоьомтОоОNОС>ОАОрnІWімціоом"'"оомо""отм 
ono.,.; мамі~."; ціоі, poopaxou.11i 110 11<>6!><> ц;..".., уороіме>ооn> мороJІу. 8 тіІІ 
ці.:і 1\роАОNІІомфорамц" ообоа".,ус осі """noplwмi 8;.uіом ,..,,. омоrу 
U.>Прооомі8 Yn~oi ОУІ'і >U.кro•y"rн nО<"ТІJ:му ор.-.мі>ОТ<>роу. 

о.І\роАоааІІонфоро>~ціоОУКоnо(\роос поом ооаJІ&.оотм ш..,;.uіом УЧХ 
npN B(.uioOI QYI\ ТО nрн і« JІОПОМО>і А0ПООКNТМ nраЦ><> fOp8iKO.OK« КОЦІО• 
маоістооІ'іомод>І іпрн...,.оомтнсоаоомоомомно,.одомоумраіна.ооІ"ОJо.імоцтаа 

о•ооіуороіна.ооімоціомоооноірооооІОчіІ 
S. l'ipoJiooo 1\о•фороІІціо ОУК n~owyc ~орІ"ОомІІ ио•мюuоІІ • ...,..,. nр<>тк 

уораімсо.ооІ"ОІОімоцтоо>ОО<оронкnсо..,.осІ"ОооУnоціІІмоо-оуроду,омоuо
кмі рооо"""""'" •'•о•оі орrошоо.ціі мо 3ОІіJІм...,.Уораімо. ... о Зомо .. , "Co
JOOf Уо~імом-, та оі;.ібромном уороімО»ооrо...,роду у П>-80tІі. 

~ 1\раІІооо Комфоромціо ОУК нОоаJІІ<ОС на В<W~к і ко о•ромм~ u'"""" 
обоо'пом nоомооо поширюоотн уАроіма.оу онооооому оіцратуру ~ пре<:у • 
....,_ ... !!ооніШооа··, .. .,кмнноамоа•••••'моооом•оіо.,..,..,опотu6-
,...морооуwімноомооо••ноіідоі 
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І.Зуооrимо><ОJо.ко~оС>Іу><"'"""''""""""""uомсіnоро(\удоо•Єоі><'J'•. 
п·ото 1\омфоронціо ОУІ'О оао1.0иоос у•раіксо.оо JоІіночтоо оо coolloro бооу nри· 
..,.митмсо до тоrо, "'о(\ у ТО>СУ wомокті дооо Уороімм 6уоо окрішомо о afci 
ІJІ•оіо уороіна.•оrомоціоиооіо"у 

ІІд.Ь..ао•р.ооа,....,.,І. Р"JІІ•Л..оКтрн.о!о(аоnе•••·ро .. ),О•nС.
!соор6__"),Єоц•Іос..nп.о!соо....-ороо~Сто"""""І".._о!І·-~· 
цо nnoм), "'- Тормооо""аJІ [~Т""'" t-Ooooo), Л•....,кІо По•-•"" (J-n •· 
...-тn- ... ~•••), о....-. :Juцo. r•,.....ь. ,. • . ), t·•• ,.,.., л..о 1u1 (І..." ... 

~ ........ ~ '"""""" Піf1111 r .... "'"""''· Ком.J, я-•- к--ь tu. 
1.t J'~, І-о Стоооора. .. І""· ко..,_ Ком.~ Мо ріо MoroP& !,.,.". .. ко .. р. к .... ~ 
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t.І'lро.*оооІ\0>ІфеJ>8кціо оціюос оосу иооі .. 100-~отркоо~оrо ісиуммио 
І'lор~ота.ооі Уоро.іии мо уороік."ооі собормкц••оі ідоі то оооко~..:. що r. 
уn&доокоС<окоокnостот.,..,мо1nроІ1>"""аJІ6уткостм,кооnоои,сосарооик 
дооооомщоі"-'•остмкоуоро.інс>коіимоіостуnнооноwооодіІскоі6ороt'О.6н 
оо оо6орму укро.інаоу дор01ооу 

S. І'lроІіом І'lоифор<о>щ>о OYI'l > нот~соо" nідоросооос • ...,.;.,.. доо цон· 
троn•••• і .. Ісцооио ор<.,.•• ОУІ\, 

L HU.icмiwoi ctOoonpoцi • 1\роао..,оо rooooy-rнoooo УНО і Фіоіомн УНО то 
Ві.uіоомн інwно Броткіо Орrоніооці- ко кісцоо 

б. Всім .. отороw """""'""">О о6оо"оооо nод6ото, що(\ іоиі діти ко.-ОІ<Н 
до МУН І Доросту МУН, щоб оомк о6оо'І>оооо nооім•мон р;..,; Шооо• l ко· 
бум•м ,...,,донщу >&nо•ну ocooiry 

о. В...Оку ~оок<:тоу Ор<ои,.оціі <:тоокт...,о до JOOt'Н, що Ор,...иі>&ціо ОН· 
wоrосоіднмооисооо..,рооумінкооJfІ'оні>оціІІмоіоормостн,nо•уттоо6оо"" 
оіотооноо><>•ноіо.,.ностндо6роноціонu>ноrоруоу,щоnородннмооооодн 
"JСОТ•оідстуПН1'10СОосо6N<:тіі,.,..р.сtо 

r. Відді~м ОУІ\ кусот• рооуміти ооту иоціонооі"..м•и<>і ""'""' І ро><>м 
nо .. ото.,."Но..,муШоооеоі"=-тн мосоонNортоном уКомоді Заоо.,..,уоотн 
мооо.оооо•и .. нноІІnоwнрюинно уороінсо-о&~урно~у оокrоій."оі•мооі 
"Тро.Іnонт" і """~оі •і•оротури о Р••иоі 1\ро.оо 

r.Вс!аоІІ<Іnри•ккооооnсодо>І!ірооиаВно..,о•ннйФонд,ооокро.wоnрм· 
цооуооn. моамІ >о~орnодоаціо мо Одноцонтоан~ Фом• 

д. Поро6нтоt асі яоОJ<м, щоб ~""• до'"'" ісмуооn. Піnоімі•к УЗХ n<>щм. 
ритк іІНОО діо••ніС7> у моnрокі .о•~•шоrо анwоо.оу •оакоа у ціІІ nіооиці, 
атаw,доткоПідоіміоіащакомо,оорrаніsуаотміхоnродоомнОС'Туnноrорому 

о. Віміон OYI'l nоо:торо.""""' нодісоо~н, носоі•••• цо 6у~о можоноа, 
nра.омин рі>ното мнстоцтао до Уороінсо.оо.., НоuІоно••моrо Муоаоо о Сосоо· 
~уО!і, ще ~oro офіцо~но оідорнто мо """"'Рі•ніА І'іроАоооІІ І'іоиферо.кчіі 

е. Пi.uan>oeo nід уооту 8іддіоіо OYI'l ао .. ні:n оо"ооооо > иоуороімсоамwн 
,..;но"""" орrо•І>Оцtо .. м, •• оннотоом тих, що оороооі ао Уороімн 

<. п·.,.. КроАооо І'lонфоронціо OYI'l '""""''с соос т~м6о•• nрмон&Нно 
Цоитро .. міІІ Уnрооіто Віддіо"' ОУІ\>0 ;, щиру то "'ортинну nроцооо ми· 
нуаомуроці 

s.п· .. о КроАо,.. Конфераощіо ОУІІ nІд•І>8""- "'"'і оі.о>мосtі о""'""" 
БрнтіІtе>ооі Імnаріі ~• соото•ко ouoooc npo тон6ооу •оо••нісn. ао Іо в. .... 
~окто,ооіацоомурочіоіuІдоонІ\оноду 

rЕЗОЛЮЦІІ 

VJ. КІ'АЙОІОІ КОИ+Е,ЕНЦІ! ОУК З 17 ·1' І'J'УІІНІІ lt<\1 І ІІННІПЕ(У 

І. Ми, уороінсооікоціонuостон, sі6ромі мо ШоаіІІІ'lройооіІІІ'lонферо.мціі 
OYI'l,• ro6ooooo nошанооо он~иwосоо! І'Оаоок nород тіно"к r8JIOio оанодіІІ· 
соаоі і бритіАсоосі ормоі, що соооно nооот•м а обороні ..,~і осі• мороаіо 

t. Вмсооо&>Оа<о соос так6оаа <::ttlo~yn• осім уоро.іка.uм "'р00" і "У"• 
,.,. .... ,що ... ..,."' Укро.інм торпоот>.,.роwкі ><У•• no о'о>нм•• і но>осоои 
м•• nід•орооноооМосо..,>О. 

].Jк""ОО"""'"""оосwнроспіо~уттоосік,о><>оро.мо"'іиао .. !дІт•оо,ще 
дак>імі•nоромкооооn.н .. уоаиі .. рu.оnоnооітроноrо6омбордуоон•о,о..,д· 
н""ос рішу~аі r<>erpoocy....,ycooo тан.бму о<росі>О 

• КроfооиІІонферокчі•ОУІ\оооооосаоооосоціоу nомі•оос•••"'"" 
roикo,.J'l&><OJUt.!wмy>Oo""oa.cc..,..~•••cтooтo ""''"'l v•роіка. .. •імоцnо 
nіти МО> у .. рі~ у осоІІ nроці 1\омододсоО<ОІ'О Чар..,моrо Хросто . 

... 



~ Тому, що ,.,м ... -мпк oooonoco nорwнм І каІ..,.нІ"'" " •нкнк~м у 
окжооокні .о~<оІ, 1'\~Іс ... 1'\скф.орекціо ОУ!\ >он~•- ас. уореіка. ... мІ· 
коцnооирнуn<КІОсаоІОуиrуконо.ціОІІІІоноокхооакнос.оі.І<аіnІодомо. 

1\. 1'\pU.,.. І'ІокфооренцІо СУК >••~·- ун~ін(:Іоо 10іноцrоо оо осіх co.oi:r. 
скоаоnідтркму ... nомороооноІматоріоооносоіАоднноомІІмаціоно .. ннІІ 
орrон,нІІоонІ ШооІ". 

'DОЛЮЦІІ 
VП, КРАЙОІОІ КОН.ІРІНЦІ~ ~~~~~~~Я:Х 1• · 10 СUЛНІІ lffl І0117 

І.І'ІІ>"АоооІ\ооф.~нціоОУІ'і> моноооо nowaoooo і r••&o .... ettlo•ynoм 
""""""" ""'"'" nopo.~~ nоооrонмн "'ортммн ооскноrо окхо.оіnо 1\uодн 
tУнроінк. 

LІІІ>"Аооо 1'\онфооронціо ОУІ'і nіІЩ>«ІІОС ооціоокі.,._ nроці ОУ!\ до• І'Іа• 
кuіІа.ноrоЧорооксrоХр8С'оІдруtкІоосмннхустонмІ'\онод>ІтоО>коас 

~:~:';"""У Yni>'I•Y о "рrооому році nсwкрнтн І nсrок~ктн npo<UO о nll 

J.І'\рdоооІ'\онф.ронціоОУІ'\оімоніс-оrо•инстоо>Оnоонос,tІІсоор· 
тоні>еооноародахОУІ'Іунроінсооо"'і"оцтоокоомwн....,оnс"'ауодіоооцІ 
ооснннхомаtоно,ооуоноонусбр..,.іІсохо,.ікоцтоо. 

4 І'іІ>'ІІоооІІонфорокцІоОУІ'І,&.ру•наоуоа"' """"''""' унроіна.оохо• 
"''"•"'""І"""""Рі<іро.ноннх,уоо/Оос-·.,,омуороінцІІ,щоммоJ"І•n<»о 
межамн уороінсоо.нхиwооо,ОJоІОе>оrоакІnрнnуnнrкJІ<>оо.цІі.е..ронноnо

трібкнх фсна•о "'' ротуаамоо "''J>ТС• еоре~ уороі•е>ооі а>Од>ІОСТН ао r•P•· 
ікс•~•• имоох В тіІ ціоі а>мооо еооі Ві..,.іон соріnктк uці» Внооо10моrо 
~~, 

~ 1'\pdooo ІІо>Іф.ронціо ОУІ'і nідноаото oory Рід>Іоі Шооан то uмис 

:::.':с;;,•,:.ікоцrоо•с•оо~мrккіх>уснІЬ._..,tІnоwкроикоІnlоиІС<І••••• 

1\.ІІІ>"АооаІІоифоронцІІ ОУІІонсІtСооІС>СnР'І>Намно І noooay но.шому ••· 
е<>nн"""і "1\ооому ШоохсІІ", oocro С1'<>Р'""""" nоо.оуrоау&оІІО• ношо Орrа
мі>Іціітоа>нО&сос•••омnооnркІтиодоnсм<>rоО>ціІnресіоnnоріwиоому 

:::·~:;;, ::,;::,',;."""с'"онкІ, "" форо<ооо Юоіоdмоrо Фонду, •• І nоwирон· 

rDОЛЮЦІІ 

VІП. КРАЙОІОІ KOH.IPIH~I~I~~~ErJ'IS · І •· 17 СІЧНІ! 1ttl ЮІ'\У 

І. ІІроІоаа ІІснфоронціо ОУІІ ано.оо•- nра>и"'"" саоік Віціооw •• 
сооіамуі-рупроцооіnс&кусnіоnроцК>>Uокtроо•нсюУnроООІООУІ'і. 

t. 1\ройоео 1'\онфороиц!О > О .. кКН .. OJІCO.OOOHKOW rо•днn. кО nроЦ» КО• 
woro ••онстоа о ~срнсто 1\ онціІс•~•о Чорооноrо Jtp8C'o та іншн• ооск
кн:<»ІІrон._о.,J<О>ІІд.ооУкроі><еоооrоЗо•О<Оt'ОХросrа.Ріоно<оаснсІ>иоос 
кіВід.о.іок.,•оонС1'ООІ'lІбіоо.,оnоаоокrнnроцюо•о .. укоnр•о<І 

3. 3ооро><о 1\polou ІІонфорокщо ОУ!'\ nрн .. uи yaary cnpol nі.о;rркм· 
оммсрооіуораіне>окхооооіоооwсj>4Імі-rокуоокоосІі;о.діанnоо:кооооати 
фон.онодарунок ... оооооіо. 

t.ІІроАсааКонфоj>4ІнціоОУІ'\ '"ртосуооrуВі,...охіо оопроо..,.нуспрuу 
оnіонкuукроінсоооО>NоаоuІО,>ОІІ>'І><•нuаіо•паNн,щоокіхuмnроц»
•оrн>иІоаукоохlо,І,но"'"'•кмоторнне>ооітобоtонlоа.~1оnU.к,маро· .. , 



.,.,.; •• осі и~nооа .. cpoaoaoro уподоу,що о •осі оіІІкк C'fUC о~о-. 
Т о ... иоио мі~•..,.• Uulycrpillкк• цОК1'рu. 

5.І'іроІс"І'Іомфо]>МІцІоОУКмо ... оаииоосіВіміокс6оа"о!ІОоnрк"""" 
"""ooкoll6in.wo yмnt •••о .. мию аітоІІ і дСР<'С"У о у-f>&ік.,.•сму •v~i оао
""І а 0р!"Ок'ооціі. 

6.1\poJiooo 1\окфорок•МОУІІ. ... uооосрrокіоо.ціАикІІ о&о."о!ІОо ос,.кІt 
••о•щІ nрооцк.-... оокоІбіооwо ••окоо о роак ОУІІ.. 

7. 1\pdoao 1\окфоромціо ОУІ\ """"""""мо осі Віміон c6oa"osco осімк 
мо .... кои .. к сцс:обо.мк nсwкрюоотн ""J'І\іко-окй Соіт" і nрмс.окуооти ІІому 

• ..,...СІІ,от-!"ДК1'о•о><уІ'і"f"'МАО1оі""а"Н...о,.уШоооу". 

rtзОІІЮЦІІ ІХ. KrAffOI011,.~0~~E:E:~~~~~r: ДНІІХ І._ 17 І 11 СІЧНІ! 

І. ІХ. 1\ройоооІ'іокфорокціо ОУІ'і стир..,.ус,що rоаоаким ооцоюшt ••· 
woi Ор.-.оі>оціі с nроцюоотк коа nстокбаекмом рооумікко о ••окок І укра· 
ікс..ксrо,.імоцтN"",.."'"""'"с6оо"о>кіаоуnротмУороікмtКонuніоонок 
Віміак ОУІ'і ооортот" n>Іowoy уооту на що cnpuy о усіх амо"' і:w.мо.оі аІ 

ІLІХ.ІІроtомІ'іоофорокціоОУІ\ум,....,.ІІІоацо.ому-ккому•осімік· 
окnоокмкіоімо ... ао-.-іА•ос.uо.оо(\роаіІікеіnраціl""'""о"о....,омок· 
wкnоторпінко отно.щоnосrрqо•н абGNомут>.nОС"Іро.оотн •орооаіJІ:ну. 

S.IX. І'іроАоооІ'іонфорокціо ОУІ'і ИІUІКОоt: ВІuівн ОУІ\ 

а. ~~~:•м д."..nеріwкоо a<>nC>tOry "1\о~._.іА.,.•ому Чороооому Хро. 

б.nоскоктионцію""УкроіксокоrnЗоомоrоХрос"Та""""'"""омоrкунро· 
імцом но РUІ>ІН~ имно~, 

о. що б;,_.,, С'fОр&к• ао..аоС'fм ао аору .. оосі аощІІ ОУ/\ уораІнсоакк 
oooooмooнuillcoooiopwii>owo-. 

4 ІХ. 1\ро~ом Конфорокціо ОУК nри~,..., ао aiaoNo то о~обр- ріwокко 
ЦоІ<Троа>ноі Ynpo ... ОУ!\ nристуnнтк до ст'о•ноі n~ці раосм о lнnno-.. м 
уораі""""""" коціок••~нммм ,..Іос•ммм орrоніицtо .... о 1\онuІ .u• • ..,..,., 
нраntсі"о"""''""-"""'УС>І.U•wІ\онодн, .. іунроінсооомуоарО~оо!ко 
Іоrо•емоох•орео"Ко .. ітотУороікооІ\оиuк"" 

~.ІХ. І'іроІомІ'іокфоракціоОУJ\ "иоосВіміан А усо.,.,.",..., ОУК ... 
м~і"'""'УУ'*'"У"Р•СоотктмсороаІноцІоно.ооноrоомооооикоуороіисоооіwо· 
оодІоІ'іоиuІ,бооlокоІ>""""''""У<"'""'бутксоокu'Іісооноуороіоціо 

6. ІХ. J'ipdoao Кскфоронціо ОУІ'і оисоо>ус •-•доооаенно о nриаоау 
<:1"0>101 n01оам ~Жіко.,оrо Саіту" І "Дито.,сrо Кут"но" І оонmоки Ві.u.інк 
І• ... нсtооnоwирооооnоноаоіх•••••о•таnідтрм .. уоо,.,.іаоооімнnо-

l. КройоооІ'іекфоранціоОУІІ онсоаоус pui<:1"1o • nриаоау nopoNo.,., ••У 
аlои.ос~~.к • ціА аіАні 1\око.оо, Вооноа Sp...,.•~i• і З•т•••і Дор .. ао~ Аморх•• 
Од-•оріоно.-...обоаісдоаоюкошко....,..рІбриіоноуороіи""""" '"""""' 
щоаоnmатерп., ... n;д,.срстоннмР*МІМо><СОК""Ііо.імоніс,щомосудмІІСС> 
уораіксоо.,..уиородооІоаобутиоін•коrомкnо,>о""оаомбореосоІnоміс 
ноІІб'аоwоморNатооумоІкі.•оіо,...,...; 

11. 1\poiiON 1\омфоронnі• ОУ/\ осу,.,.у< иа.."оnкицому nponoraидy тото· 
ніторнмопрмноонииаІауІ'іакоаІnроткунроіиціо,""'оnикк'"'оокосмто•• 
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щноі. Тому, що ці н-оскі е .... .ооаці мо мо.ооут.. "_боронити, І'ірdом І'іО><· 

ф.~нціоОУІ'іуОLОІособоо"от..,..к-..оn>•оаооrоукрооіо"'"р<>nІJІ!пх""" •-••>< oOuO<Joм, ... ._..:. уорооі-и .. ; • ........, n~ouo.., ""P"'f 
.,..,ооаціоwо""'"""''"-....,''"Т"""....,._.,ао!тоL 

3. 1\рооІо .. І'іоофеf>.н<Ііо ОУІ'і ,."_."_ воuоу "1\uu,tco.ao.oт Чор
'""'' Хрк><>оі" .. ІоІ"<І ооеааоу п",.,. та.- тороо!-онм n>rnn.цoм І, .. _ 
Ві.uіонОУJІ .... .".уорооін:..но•І•скrrооаопооОtО! ni.u-•• цkі rумоні
торноііоеnо.-,ціі. 

о І'і~Іо• І'іоиф.раооціо ОУ!\ омо_о_ о,.оооо"'"' ••~у ОУІІ І O"pO
wuoнC"toy оо 10о]>Тон но "Уоро.іка.он~ 3оJІСІІнt Хра<:Т" І оонок иоwо •• ..,......, 
І тромuои......, яо ,.ooamoi пі><JІІР"'ОН І "''J'ТО' но фона "Уоро.інсо.r.оІ"<І Зо
"""'.., Хр8С"Іо", 11(01\ у И&СТуnному році мо•но 6уоо """' ооно~61nmт nомІ• 
уораіН .. ОНМ СННІО,..,ЦОW V rpowo~ \ О ПОНJНОІО 

~- llpo.tooo 1\он<Ьоро.нціо ОУІІ тононан ••оноо І"""' уороІна.но мІооцnо 
.ооонрнонноооиdіjіооwоіуоо..,ноуоро.і-нуwооо••-06оо"отоомоо""'о1 

м..-.рІс.оот""""'""'"w~оброоноооонноодомо Іnо.о6отн.аtо6і ~нІ.-;тн 
нобуон онон~о npo Украіну о "р;аніt ШоооІ", о oniCJІo НО "8нщно ()со;.,.;, 

І'іурсоо"". В -r<>~ С"ОСі6 уороіна-оо мооод• nрнстоособн...,о ао ортонІоомноt"О 

"'""''"''"""о6рнмиуорОіоцокмТОАо6рнммОО>ІЦІІ цоМ>І 

6. J>;potooo 1\онф.ронц!о ОУ!\ ""-- •оонС"tоо ОУІІ обоноІо,.•-••• 
уорО(О!Оооо 10іно"'оо ПDО ц'wІ ~ nро.ц!О "Ортоніи.оtІІ Уораімоо І'іоноом ! ... Оа.. 
.., Єосороб" І ПJ'О іі •••-•кно, о ооо••~ ПJ>ІІС.ОНУ..,." о r••• ОУІІ 

7, І'іроІІооо 1\он.Ь.,".нціо ОУ!\ •••- •••~"" ОУ!\, щоб ооооон НОО""НТ 
ооп",.оrу"ИооомуШо"<>І>І"nрно.•ку!О•"йокунооноnорg:nоо.,.н•ІоІ>бм. 
ра!О•нноіоІ"<Іnрео:оонАфоНJІ. 

І І'іро.ІІоооІІон.Ь.ранцІо ОУІ\онооооо- ЦонrрооонІІ Уnрао<ОУІ'і І~
аооцІом"ІІ\іиоооmСоіту""то-ltн•••оІ"<І!';ут>-оо"nрооноооо .. ооtІо--оІn-1,._ 
••••••o .. Biuiolo ОУ!\ к оіuоку nроц><>, що 11 ооно uo,.on oopu ар ..... 
kІтоцІ!Ооояо6ро-,ороіноаоот-онорооvІ!';ооцн 

ІІІtЗНЛЧtНІ rOII~~~~~~~~~=~~ :n:н~tA. СТ. ІОІП•ЛС НА 

з"''",.. .. , ..... , ... .,, "'· х..., о. ет., •• ,. .... о. ео ... ..., є. с......, с. 
Co.o'lp-r8RouЦ.Y.OYK.II.Дoo."...oo, t-dptWІ , П.Ho"'poo,R.-.. 
н. Ко6оор, л. Стойоо, л. І•х. л . llon•••,..•oo, с. Wopo"""' R. """'-~а. 



!_ ОдкмОJІцото KpaAou Конфер.оиц!о ОУК r•нбоо.о оцім.,., r-r><>tc.~y бо· 
роМу кошкх бротіо І сестер ка укроІкСІохкх ..... , •• що о ~ас ко~б'••ш но
епрн .. оконо о6сnоонк Рідко~к іі nроти ос!х коі>дІ<І<хіо то nідтирд.нок ооою =:';" уороіка.ооn> короду бутw пооккм ro.rnoдo- ко о-.<>і~украікс.оі~ 

-.КроІtооаКокфоронцlоОУМонсоооо-rо>обопсnІочnомотеромІро 
дккоu, оккх .:кмк д до•кк oluooк соос "'кnо о оборокі ~ушккх npoo укро 
iк::o.oorn короду ко самОС"Іі~ну особорну украінсону д&р.о<ооу. 

1. Конфорокціо окСJІооо-rонбооасnІочrtо тк,.сотпм т~со'ІІо уоро.ін
"'"""'""''ріО,111ооnннкнксоnо•ужноороохІтобороос...".оо•цІоІ.,нмс 
",....,.,. уо-роінсо-оу rрОмода.оіс-то даооцо сnішити ім, морооон<>t<> І wот• 

-рlоnКОІ(ІJОQПQ.,О<'<>ІО,оот...,опіооооткм,о~кмnОЩ<'С"Т'fТОnрнбІ'"'ндоІ'іокuк 

! ЗоожоІО'Іккаиокчnотробуwо•-vіо"""""""о(І\оJОо•кос•мкомпо
"""'"ародусімукро.ікс••нмдІтомІмонромnотоборохсо.ктаооцІо,З1>д 

~~;::~ ;•::,о:0•===іркк но Уороін::оонІt Зоо""'й Х-рос-т, , фоціо oooro 

~-З уоа"' но '""'""'У добу, ЩО О мі~ IOkO&MO. то • У""' мо >бІо•m."но 
ношмх .. цок•. Конфоромціо оонооо ..:iz "...,о• оо nоао~анно орrані>ОціІtноІ 
nроцІ то ооріnмммо Орnоміооціі nрме~нонкои иоонх ••оноо. 

6. З уоаrм ко тоnоріПІМІО nO'""MY добу, о о•І• ,;_. рІ>~І руіннl .... 11. 
Коифоронцlо ••••ос сооіо ~цмох nос>оом•м <>nioy о nерш, ••РІ"У кu сsоі"н 
.. ІfіNН,Одо•І>8!"000ІСКUУКроіка.ООІОWООО.ІЦІJО0 ІЦо6>6оро'""'Ц>ОМ00(ІДО 

>дорооою но oywi ~ тіні ~о щоб '" моО(Іоо буоо оорнсмо """ сооіо -родим. 
дuооотоно-родутодооІ'іонцо< 

7.Зу>о...-мо>но•.,.••РІокоіn~"'•nошнІ>ОІІно>до-роонооумок, 
о-ріон.,.,аснодооnо6<>р>ОООННІННЩ;ОННХД'о'>ООоІоnомоіо.І\окфо~кц1 оо>• 
ооеосІх•оенокооnроІІідоопошнрокно"І-Іооо>"ОШ•••У"lдnооидо1"ноі ..... 
терІом•оІnоn""'о"'йо .. у 

І.ІІоRФ-•Ііооноооо~оос nркsкокиоооі" """"''""" """"""'"''"""' 
Ідо~иу то """".,'У дстоnорІwн» nроц><> і., .... до онтркио""'"' о ці~ nроц! 
~•.-і о .. nо-рІшмю ""'"У'""""'""' доб-ро о.оіх '"""""" J)ОJОнн, coo•oro уоро· 
Іксоооrомородуі."одоброКонuм 

f~OJJIOцl1 
:tш. !!Р.о."nв()І І<n><•~•tl-l1 nt о-,к J nн•:tt: вm 30 чr.•в"" 110 s 111111ЧІІ 
l 'f' rOIO', J 71\J'ЛІНСЬКОМ -, НЛЦІОНЛ!ІЬНОМУ ДОМІ" І ІІННІ'ltГУ 

Зі~рuсІ доо..-оrон В'мІ•'• "О~?Оні>ОІtіі Уо"-"імоо Комо•и ім. о .. ,.,. Є.· 
со.роб"І """н"" Цо."..о•коі Уnроон но ХП.І'іройооіА 1\окфоІ>tмціі OY!'i.mo 
оІдб1'оосоодмоо30•ороко-SонnмоІ949рооуомІСІ"іІіккІnоrу.со""'КІ.,.._ 
тооІре>Оа>>чіі· 

І. Во"'нк~ і оі.оrооі;ІІооонкй ><0><01<1", щО ЙО>"О ПОІ>ОtоІМОО< а.оn>дкІ уоре 
Іоа.ои~ морІд но Рідкмо ~""'"· оиwоrк o'n уороінсоооrо жі~оц ... O>orui, 
о оІд ""'"о" ОУ!'і сnоціоnко. омооу оокоІtбіnошоі онорrІ1 о прецІ ~• ооІо 
дІооноохt"ромоде>ооrо"'""" З<>кремооо"'"І'*одокко.щоС"rоотоnореоОУ!'і, 
'"""'"""" noo~oi оо~сокІдоцlі сх• усі~ .,..,.,. ОУМ, цкосон і с~ріnоокко 
оиутріnІkІ><Іідксцкпоікк 

._ Х11.1\рОІtоооІ'і.,.,форомціо "'"'"'""оцім.,., rороІсьу б-о-ротобу nр<>тк 
оомум''"У иошNо бротіо і """'-v ~• Ріоких За><.Оох, """'сім сосю nІд<Р'"'" 
оу і ОКСО(ІОО- СО<»<> nOWOI<Y ropo~cooi~ YfiA 



!.КроАомКомфtромц"омсоОР>О<с.о<:rом6ооосnоо•у..,окоrор.омІро • 
.ом~""·"""" смкм А""""" oi.uuм о-'"'""" о 6opon.6i оа СJоушкІ npou 
уороіксоО<ОrОкоро.оу-ооСомостіАкуСо6орку Дор.оооооу 

•.І'іроІооаІ'іокфоромціо,аочік•"•'""""'УАоtірОіпро.ом,N•••••с.сіо 
•ooкooni.o;ПONO ... ho"HooкRWooo"nj»><OMOKKONNOOКXПOJ>IIIIПOПHKOiO,>I\м• 
ромкомноn-окАфо.uінuфок.ооуnкооооско..,.оому 

S. ХІІ.І'іроІооа ІІокфtром"І' ОУІІ оооокоооо рЦіотоо оітос к>-уnоомко 
ц.,.rрооомоіУ,.роокдоНоціоноооноіЖ<но•оіР...,,оrоо"".,о...,нм .. імоші 
:~~;";".:-:.•••• о р.одо Міочоон Жімо•к• Ро11. а•• npo01i о oorooooo "'іоо· 

6. Xll 1\роІоооІ\окфtрок,Ро ооооко .. ВІuІь 0У}І. ПОWКР"'Тк nроцоо доо 
-Уороікоооо.., 3ооОТО«> Хроето'' і мк.онмое ••••о• ОУ!\ остуnоти о роак 

O\iMO"'Oropyxycno .. мu.•io,o""A6opon.o::onpor•кuy"'"""""J>0A""'Yiao 
мoro<""J-ooмrpooiцiкloo<>eno-roooplo. 

1. ХІІ 1\роАоооІ\окфtрокОІіо уо..., .. ноhсnооооомм омаооонко "Жіко
•оіСrорІмом"щоаоотм••і '"""''""'""""""' ''ЖінО"ОуСторікоу-щотм"'"' 
ооо орощоrоосоі.оом•онно коwо.., "''"oцru. 

•. ХІІ. 1\роАоооІІокфtрокціо ооо•коос ВіІUІІ"" ОУ!\ :tбіооwкrк •• "".,.,.,.. 
му>ОооОУІІ,ткw~оо•u••.щосноrоаокобуоаrк ooonooiдoloocnoмo<no •• тооі.о 
коооnрмбуомх•ноrоб.ороzсомтооо,.іооЄ.ропі 

9. ХІІ.І'іроІіонІ\онфtроокц'о ••~••• .. 8СО кошо 0\іи<щтоо оі."осн<nосо >о 
"'кр!с.ю, ооі•окоіС>оо, nowoиooo і ~ообоо'ю ао моwк~ моооnрмбу••• .,..,.ор, 
ооооти ім,..". .... о nотробі nомі~ і nopo..oy ro оітотм iz pu;o і о оостркнооо 

СОРАО'fНІС'ТОООНОШNХрОАОО. 

!Q. Х!І. 1\роАооо 1\онфtронціо ОУІІ, стнрокоwк ооокоу окооому рооКІ 

"''""" ! """""" """~•••• ро"""" ""' уороік""оо.., мороАу о aom >or;>oOON· 
оомуnоос-н!!і,>омокоосасооумроіка.муr;>ом.,..ооІсn./[ОООhоnі.оrркмоу 

у•роіоа.оіІі роАІtні й ооnома,..., "''""І о окоокомкі іі ""'"""!Юі рооі о сім~ 
11. 1\poRooo 1\:окфtрокціо хооиоос ооІо ~•••о• nОСН"""' onioy кu мо 

""""'"'• омх<>~оуоотн !і о nошомі оірм 1\.отомоо, о оообооі до рі.о;мо.., короnУ. 

"""""™ рV.Ну м<>Іоу, оу•~•уру, rрцмціоо, пtоб моооо• буоо ..оркско ""' cooiz 
ро.омІІ,сооrонородуі .. оІ\омuн 

Ш. rумомітормІ. 

ІіІ. 1\роІоооо Конфоронціо оксооооМ>< саос: '""6ооо O<>io~yno тим оотоом 
rксо~ уороіксоок• """'""~ціо, що о моооіаоо opyr<>i со'..,ооі оіtмм буом >му 
чооні оuнwи•и p[Joнloowoi 1 сооrоомі ••••on••""• •"У"'"" ороо• У •об.ороа, 
ІиооІІо .. sо:юуороім"""'уr;>ом.,..ооІсn.у 1\омuі,осnоцІо"""о•оомохОУІ\ 
сnішкrн1м омороnкоМ>А м.,...ріоо•кО>Одоnомоt<>М> 

11.1\роОо-.о І'іоофоорокІІі•С>•-у~ооио•кісn.ІноІ\ОІнуnотробуно 

соимооuоwоідоnомоrм ооооомІсмротомітому ,. ........ .,.""""""""'" 
:tб'роумо3оооткАХро.сr 

1V.Су<1Ф<омо.., рrомІкціІмІ. 

14 В nорооококні nрооо~моу роооо,оооnрмnцосОУІІо>моrо.киох умро· 
і•сохоінооtіІІrоороккікоціо"оо>коіхуо>rуркrутуІ\омuі. І'іроІооа І\ок· 
фtронціо.оОРУ"*<ІІонтро....,оіІіУnрооіС>""'""""..,_;nроо,ооінооо>Ооn. 
YXJ>IIi"""oili >Оіощі C.J>IIA ООО<:КОі І"рОNОА ... МОСТК 

15./'іроІооаІІонфtро>щіоооо'"*"""""'""'"'""'"""'"""""ор,.,кі>оцІІ 
ніІІаіоонціко•орrоонІіріоnоr•мб•ОJОноорrоні>ОціІкоісіrом 

о)•ороосорІn•омно>о'"'•іоwі ... ВіІUІіоамм АЦонтроооноооУnро.....,QУІІ. 
б) ••роо nрнсдк•••• нооп ~ооко~ і """""'.,."" і• у nроцоо в;.,.;о;•, 
•)•о".оПрооікційкіЗ1>ок.ооообмікуоумомпроммодкор,...ніооці'моі 

nраці 



І6.Зно...,..wn'отма,І"'"'""'""с"о"'рuі>уоонномаопмо6і.одіоіо,І'і""фе· 
ренQіоомсJООПЮ<:ОО1<Ккоnр.оононноВіддіоомОУІ'іооіонІоо.«>оітнІорудк 
Іnроn<>рУ'ІКАОТОІtР">КОННООасnу"'о"нмаооrооітмі><•,..ноо><,ооі но мОК· 
wo окn'о'tКОАц ..... рооіо<:тоото тирдо іІ коnооwrкото до с.осодиітруа"""" 

opoaooOYJI:. 
17. З коrоян n"о•но.rtцоткооnо сцоllтроnіоуоонко наших Віддіоіо, І'іокфе· 

ренціосом•к-окооткАооwоноо,оооімно><ОtОt"Т...,оПродстО....,.АОО."'оІт· 
НlОnроцlОЦо ... родонсіУnроокОУІ'іі Bi.uioio уцо.оіІІІ'іоноді 

,ЕЗОЛЮШІ 

ХІІІ. 1'\",ЯОІОІ І'іОн•tР!НШІ ОУК. І ДНЯХ 38 І 31 I"FYДHR "И РОКУ, 
І ""І'Ю'АІНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ДОМІ~ В ІПfНІПІrУ 

l Воо"'""'"кноціонuоноокоооакио укреім~ооіwоІЮОі о К..модІ>осод· 

"""""' onpoO<»>, оід оооі Яоо"''""" oooowo моІІбутнс укр&ікціо у Комоді, 
l'ipo.ilou. Кокфо р&кціо ОУК ооортос yoory BCUioio І"""""'"" ко ооко•кІ= 
nосконтн оnіку код мооодд.,, •~•ремо нu """'"!""""""· дорО<."Том МУН і МУН, 
оріокстосно....,•н.,.с.....,.,оnі"""' ""'""ІСОJtккІ-Рі.оні Шоо..,·",дооокм 
""'оісну,.....,ооокО<іок-о-томіо>Оо>JО,ІІ.Оn 

І. В ро>у,.ікио nO'l'[>O(Iн nоrонбоенмо ~уоотурко-осоітнІ<lі JІіаоомосrк «p<<JI 

•~оно• і nрноноомкцо ОУІ'і. І'іро~ом І'lокфер&кціо "'""" сорІ,.мтк цоо дІоо ... 
кІ",...аурсаоtн,ооnсоІоомоt,уротн<Тн"нооодоміоwк,коціокоооинмнсоотоwк 
Іnооаокно .. нород.косоwнстоцтоо 

!. І'ірdсм Кокфорекціа •••- ВСоіон і тоометоо ОУІ'і nродоожуоотм 

::~~';.,.·~· .. :~::.·:~: .. ~":~.:·~~·.с:::;" .. ~~=~ =~:v:_:"~ 
боообо>костоккосооіоккокоJ<Оркстоnотребу""'кососторІбро.тіоуЄороnІ 

t. З yOOn< ко потробу nі,ІІ.ТJ'н><он 11 рмбудоон оn.скоі срnо.к;>оціАноі npe 
сн,І'іроІІоооІ'іокфор&мціо оксооо•- к-.і», шо осітоонак nocniwan.' р.с

по••ОІ'ООО кошо"у "'урнооооі ""]1\іно•нА Соіт", що соко O<'rynoc одРУ"'- ріо 
.-llorolayouкo. 

S. Дао ,110(\р<>то 11 '""іщноrо онаонуоокно '"""""" ОУІ'і нообоіJО>оо оботм 

::;У::";:~ .. ::~';.~;~~;",:.:_:•;::,";:· ~::кv. !\.::".~.":.~ ~~=-~:~: ·:~ 
момомо.остоwитоо~кнокоокоВі.uіоіоум'сцооо:-тоо,доіснуоотокотодоні, 
ісоріnооннооо"•>•укі .. ВіuіооwNіІЦо"'Г""""о"'Уор&8010.орооокі>JІут• 

6. Зооре><о , .. рт.., І'іраАооо Кснфорокціа ОУІ'і yoo.ry Віддіоіо І тооноа 

мо аон.-.иі= ••rк•і>о11іі о родоz ОУІ'і тмо""""""' "''"""• що ОКJ>О<.'ТОІОТ• 
у,..,>оіоуМУН.Необхі.аноотркмуоотк>кнммnрк.,ніоооски..,., .... ..,, 
-.mio """УПОТН О роJІ• QYK,cnoplOOOТИIM YMOOHHN, ЩОООООО'ІУООАК fS ,110 
n~ці,стооктксо>nоанкм>ро>умокномдоіанооІ'Оокосоаино Аnонот• rро

..,... .. аоіnра,.ІІу>оІсn.,.,ібnооооі оnро-уооткіонашооокорrокі>О· 
lliAкci, rромода.•сі А ноціокоооноі nр&ІІі кошоі Орrоніооціі 

7_ Kpdooo Кокфореощіо ОУК nід•І>О<"""' nотробу оокаІІТ'ісхішоі cnlo 
""""' , інІuнмн '"'К<>Ткмк ортані,.ціомн І'іонод.к, уаро.інсоам><О< ~ онrаС><О•· 
"""" І онсоаоу< сом о.оооооонно > утостк Це"'"""""оі Уnраок о СФУЖО 

І.ЦоІоаrрооононА .Осд.о• миро І бо>ntан оіоон",..,О'Оіту ообоо"о>усО<іо 
оотуІІкостм• rотоОСС"Тнсnоом•тн oc:inoi обоо"оо•ксуnротwІІонuк, ,..,, 
"""'"'""'" онм•,...... оідсооіо rромод••- КроіІоцІ\снфор&кцtо ••••м•ое Ві~· 
діон•тоомокм.,."цокоум>іІІбуткrото.нмкоо .. коіоомоі,ІІоосіоl'рОм.,.. 
~ ..... обоо"оооіо, ''"' і• "'"нас"""'""~" б Конuо. 

9.І'іомко•••н•оОУІ'існокотоnродстоокнооІСсооrонародуnеред•м· 
rоІ~~онм О"Оіт<>w,то"' nоомнко дІn.о о усіо кonpowaao, шоб бути аорж:нооо 



... умроіне>моrо коро~у но Aoro рі,.кио ммаоо, о"ед~ро>о цроокоо~ісn •• 
окоооооkкоомоrакоУоро>икіnомос.,."ііуомо•окніоооко.саокпоо-nU.бооо-

РЕЗОnІОЦП 

J\"IV. jHA1\ЗBИЧAqtiOТI УАЙОКІІІІОtІ•[РtНШІ ОЛІ І ІІНІІ t1 І І І ЖOI"niR 

"" POKJ" І -.кrAtИCI>KOMf НАШОНАЛІІИОМJ" ДОМІ" І ТОЮКТО 

Зос.уоооІІJн >оітіо Uоктро,..коі Уnроон npo стан О,.сакіооціІ! ,.оnооід .. 
npo І! коАбокJоІ•і ооодоноо, XIV. (Н.",ом•о~но) Кро.Аооо І'lоооф.ронц!о ОУ!\ 

1. Р~У"У"""'" орток>оцІ~ио ~ ноц'окоо•оо ,.,.,.,., оі'іонодІ ко "f'O""I 
оІdмнuцоти ІЮ"І•. ио,.,..нІ>ОцІо Yopo.iJtO"o Коко•к~ мусмn. ~ооі npooo.,.y
..,.,. сао\0 "і>ІІ•<>О ~ n<>шнр\Оtотк с.оі .,,,...,;,,.,;1,.1 >оеио А іІІоі. В тІІ цІоі 
тро.6о.соріnнтн0рNкІооці><>ноом"•ооосr80W•ероsnооцокноnооко.сі ... м
nокІІ м nркс~ко""'" ооноІбіочuоrо тоооо уоро.ік<:>.оно "''""" т родм OYI'l 
Особоноу ун.-, омркvn< ~• коооnрн6уоо.,і~оцтоо, оо• м-оІ nо&нІомО m>
."....,.,. 0рNкімqІо> "" оі•ооіоио '""І ""''"""- с.сім •••~"""• оосо!оом 
!ооонмк!""""" "'ОІ>nонімц!оУороікооІ'іомuн~,..,.сао«>•осу-•у 
~-~ ........... е• ..... -tоМ!-Ор"'О>бі..._..,О.,р&JІІсrО>n .. !ткІхус.оіх 
РОJІUАО..,І••коіnроцІ•••».ож>і><..,. 

t. :Jol.-.001>0<1'-• """""""".,І,,-~,.,., --• томо, "'"ре..-кі о І'lо
......О.І•о""'стоореи~••іJІnсоІ.онноумооккуВі.u.І•uОУІ'lотоrотк!хурuк 
ОрnоІооцІІ 

3.3 .. рмуn<n...,.куум.-,нокошумоооІUо,оао•••оці.".ооі>усn.аім
оро.туеnсооту><ому.,.".".,_"';·8тІІqі•іnо,.ботхп1101.окуоон><о~,....,нх 
'*""'• І ~Рі•,.~• Шо!о". JІо•отм nостіА~у •оnомоту BU.~iouo "Mo>JOa•• Уоро· 
;...,. • .." Ноц!око•і.".Іо" (МУН) n ,.орос-тооІ МУН. ПоJІ!Sо,тм, мсб r<><n•l "РіА· 
кк•Ш•І•оо.-.соро•к•Іnо•оошоі....,уосо.ітк...,.омооонупро.цоо.Вn•".оn<мо 

""""••.мсбоомо...,..,nо""""В""'іОеоі••іі'іуІ""',••ІМАуnео"Оооро•""" 
Уороі• .. •оі І'lт••турм ІІ"Оаітн" 

~- Пос-нонтн фоКА "Уоро.1ке>.оото Зо•отсто :1\"реетои """ біnшоі •оn»моск 
хоорк,.,ікооо!ммІткмуороікцомnО>о>&І<і>нооо>ОО•О>\О>О,ПІ<>nО>ро5у.,.. 

доnо .. оn.ІноноІоос•у'"""'""" 
S.Про,.о.,.уоотм,оруоіро>бу,.ооу>І\урнооу"Жіко•міСоі•"•оро>о..,. 

nоміооnрмсмуоuконо.кхnор!І.'ІnаО<ккцо,>бмро.н••оІ"Са<>шок•іnросфок· 
ду, """""*""'"" ооктосту, ом~ор рофоро'""" "11\інО"<оrо Соі-су", о'одкокно 
:::~• оn!оробіткмц• І оnіоробітмноіо ТО мnототоуоонмо НООІоо ІІі•окоо у ><ур-

П')'(\А ДЕІШ"АТОКЗ 

nro:o~~иlr.тo-
з.ь.,..npooo.n. 

............ м .... ,.. 
.r:.;;".•~r--< '"'.О • ., .. л. торо6тщ с.. 

Со••т-..О..ІІоо .... •уо. 

~!!!.!!!!Е!r!:!2В 
~: :.;::;,.~-м~'7::: 



Ь- д•• ро>rормоммо WJOpwoi д10n~КС>СІ"К ОУІ'\ о>обратм ПрооімцlАмі Уnраок 
ОУ!\ но ноАб•м'"окz Прооікчіймц З!>доо УНО і Єротміо Ортокі .. ці~ 

1- Вдор"'унтм ,..,..,. і "'"""'" ~nlonpaцoo ...... >О ·с.;..,..,оо Фод..,о~і
УнраімСІоанz Жімсомо Ортоюиці•", "НоціомоnмОМ> Жімсоооо Радо10 І'іоицм" 
то ікwкмк у•раіке>•имм 1t омтоіАа.М>Імм ,.;мооом"к ортокіиціо"" 

•· Воnк •кнку У'""' у "1\омnокіі Оwuкоетк", иnо•отоооокіА "Ноціо
"'"~кооо Жіко•соо Puooo !'Іоно""" 

9. Вкдоnо Ао>монох > коrодк даццотндіnо Іе>оу ... нно "Ортомі>о~іі Уороо· 
інооІ'ІанОАМ ім. Ооотк kсороб" 

ІО. Зоориутк біооwу уооІ'у ко ро>•н•о• уороіне>оно орцитооко О!Ііооо, 
6оро>6удооуоооиІос..,імкощодностомк,с•ріnмwоріонО'Іосмосоос•иnо 
оІ'Іонц\ 

РЕЗОЛЮЦІІ 

XV. llrAROIOI KOH.tttHцtt OYJI, І ДІОD: "д 18 ЧЕРІНІ! ДО І ЛІППІR 
lfSI rOKJ' І "J'кrАІНСІ>КОМУ НАЦІОИАЛЬНОМУ ДОМІ" І ІІННІПtІ'У 

І XV. Кра•ооо ІІоифоракцІо ОУК око.,.>ус <:о<>< цоаодон•о, дотоnо
рІщкwіприоnодкоісnіоnроці>іротнімнОртоні>Оціомн ІонсJtОоо-нціО>, 

що ко wоІІбуткс то cnionpoцo >ОТІСнмтосо що біоощо но сnі,..но добро осіо 
SратніоОртонІ>оці•. 

ІLКраІІо ... ІІонфорокцІо nідор.м:n- nмpotiyдa ... wolcn!-..poцi>"Coi 
"'"""' Фцорацісю Уораіие>ом~ Жікооих Ор"ні>оц'І" і > "Ноціонооом- Жі· 
;:=.~-.::."'к..,,АН-то!мшнwн у•раіи.,.хмwм Іомтоі•е>хнмм ,.;кс•м><иор· 

3. "Орrо о і>Оціх Уораінсо І'іонодк ім. Оо...., kcopo&" оІд >Ораних сооіо 
n001атхіо nідтрм .. уно .,.,..,•••У 6орот.tіу ухроіксохото мороду Комферон· 
,.Іх >оо~моос Віuіом; оnоистоо OYJI і кцомі до ... тк.,..,.., охтмому морах•ку 
А фікокссоу деnомсту cnpool ом>Ооокко Ухроікн 

• К.""форанціо прнrоду< '"""''"У СУК вро оок.-.к!сn. &ро"ТК """'У 
yoacn. у "'""uсоосму "'""'і Комцм, 6о о цаА сnосіб >дсбуООютОС'ІІ оn~к.., 
о хомuІІ"""""У'"оnті,шсіомо'" "'І•робо.оноормсмоу .. тмдоодоброуора 
іме>""І моціокоnнеі сnіо~котн о І'іаноді і ""' '"""Р"'"'""' мостроіа при· 
окд>х...,...сnрооіок"о"мноУх роіим 

S. 1\роІІ"ооо І'іонфоранціо ОУІ'і >-оортк у ... ту ВідJІіхіо мо n<>Тf>OIIy а&отк 
nро•о,щсб у ш""тuооІсокооор!ох мІ.,...ос!дАу Biu!lido >&І<;><у&О.Ох уора
інt••і бібдіотохн, до хоорі уороінці, шо икмм сnіоуСТ>Со ОУІ'і, мотом 6 ,..,_ 
рн::т-оок>ухроімС>омz омм"'о"І"'оопмсіо 

Ь.Спра .. прк<АНу .. ммо мсхо""' "'іксо дсОУІ'і І кодооі оксуисn.о::о но 
одко>nоршмниодооо ноwоіОртооі>Оціі од!оомці Іі ро>&удоомАх.,.рІnоем 
хх.І\:раtсоаІ'Іскфоранц!оо>• оасВідJІіооІ••••с-тооОУІ'іnродом.уоатнеооі 
:У."."ц~;· о цоому иоnрхмі, 6о оід тото .............. дu>шмІ ріе< мо.шоі Ор••· 

7.Фонд"У храімС>оОrо3ОJКІТотоХросто"он""мооуммнудомуихмчро-
15-мудоnо"оом nотроІІую•нм ухроікцоw. :kжрамо '"""' бухо to•oJІono"c'" 
уороіНСІоОНМС>\МТОО>Ц>МОЄОрС<ІіоКОА00К0МНХУХКХ рООО.О-3О»ОкноІОІ'О 
що ~ дооІ оuмхі, nотробо nроооо .. уооти діхоомісто "Уороімсохоrо Зоо.,..,І'О 
Jtросто"існусдооі,токуІ'іраІоооК.окфоракціооnu-хо••оксх,шсб..,км 
ноокnусхоок>-nідсоосіуоатктІсісnроонікuо.оіnкх>модбахнпро>6іо>· 
wуоокмо фонду"Зооотоrо Хросто" 

ІВрооумінкіnотроІІкопіхнходуораімС>оОО>мооо....,..оІ'іоно/І.і,ІІро 

ІІ"о .. ІІокфоронці•-нсВі.."Іоо І•uwстаоОУІ'ідоІUІцО<ме<оранодои
....._., •• , А удоржуооммо "Р1днмо Шхіх", ди••••• содооокіо, ••••••• ос••• 



і .омтnкх окм<Q..Sоро .... Зооремо с.оі.о OSi.oowo уооrи >Ооркrrк ко МУН! ко 
ДорістМУН 

9 І'іреоІ.омІ'іокфоремціо>>цооооокмо"С1'""Р•"'ТС•оркснуnрооuо'"ТР· 
мuу "/І'іік""мА С.іт", що''"" третіА ріо омдknое"ІІ oawooo Ор.-.кі>Оцісоо, о>к· 
-..,. ~•оксrоо fU> n...,.рк""" ~оурмuу nрк<АКТNМКОМ nоредn.оо.."кцо.. 

>біркоІ<к ка nреооо.коІ. фонд ісnіоnрецою но Ао.-осrоріккож. 

,ЕЗОЛЮШІ 

XVI. fi,AROIOI 1\0H.tPEH~I ;:~~J~ІІ 1. І І J ЛНПН.ІІ "'' ЮМУ 

:Jua .... t. 
1. ХVtІІреАоооІІонфоронцоо ОУІ\ оітас уоре!нсооо '"'коцтоо І'іонuк, що 

С8ОСІОУ"0СТОООrром ... СОоОмуІОмn[д..,до .. >•!ОбоsнРі.омоІ"QІ\рею. 
t.XV! 1\роаоооІ'і.",ферекціо ОУІ'і оітк оИС>о уороімсаомА моріо. оце no 

коооооннА ~ероомооо Моеміоооо 6оретосо nроти іі ма.сн.uо 

J. XVI І'ірооІ.оооfu>нфоренціо ОУІ'і нконкn "'"""У nop.u ,...роАсокооо 6о
рото6ооо8СІо<>І"QУКJ>Оінсо..оrонародуто"'""Р'•оnрооотонкомотором 
оУороікі,щосор.u .... моrотороруОsхн.окі•>ме<..".".,оо6оротобіооио..,. 
"'"'ніс.охуші укреі•сомоі АК""'"" 

О.;І;VtІІро•оооІ'іонфоренціоОУІІонсІЮаІUОСс-"'"6о•оnорок<>н..,мо, 

=.,:;;::•.;:::~·= ... ~·~•,:::о,;-о .:~:~:::• ;і."~::~У.;:".:,.",:'~.== .. ':."; 
СkХО>tн,томуКро•ооаІ'іомфореощіоо>ио..,уораіиа.к[,.імО'О[ор .. кі..,цііо ... ..,. 
... ксоу""І'іомототУоре1нонІ\.онцн""то о""СоіТ<>оу<h.оороці» Укроік""""" 
11\ікО'ІН:О Орrак!uщіоІ.". 

~- XVI ІІІ>"АОоо 1\окфоронці• ОУІ'і о сімдосото.оіnо мо.томноі nро.ці аітас 

ан..аороуунроімсо""rожіно•оrорухуАу•осмнцооnор"'""'"і"""""оборіо 
у Зо~Цміі Уореіні, fo~ooy СФУЖО Ооому І'імсікоост.оу і о.оонмто юоооу 
nорцоок..,»уореінсонооотромоАІмоО». 

~ ;tV\ і<;І>""ооа Конфоренці• ОУІ'і оітас ""Уороік<:Ооу Ноціоноnиу Рцу" 
ооонроsкноуороінсокоідороооомостніонСJІоu-nобо<оамно,".обдоУНРцм 
ооіАwооnр<одстоонмцоуороімсоооІ"Q>Ор<омі,.,..мо...,,.іноцтоо. 

1.ХVІІ'іро•омІ'іонфороицІо0УІІрц•с•••ісиомкомnІ>"ці•""Уороіна.о .... 
ЗооотммХросІ"Ом"Аморннмомсоідоwсnіооооrо>Ї>ду·морцуТорокто,".о 
аідбухмсо>nО'Іотоомсі•н•L-рооу. 

І.ХVІ І'іІ>"ІоооІІомфореоц"ОУІ'і ""и"УороінсооуСтріооцонуГромцу" 
оіі"·••nо,д..,..ніІоuкооnрмомокмоsоіі nро.цооіооnостіІ"У"Ор&.о>ну 
АмоторІооонудоnомоtухк>оооонм><>""'"""'"Уореінн 

9. XVII'ipoAooa І'іонфоренціо ОУІ'і оітос бретноо Ор<е•і,.цІ10 МУН 0 1і 

tо-о.тто І,..,.,.._.. умре!к~••У wooon сто...,. о Р••• "ооодо•ко ор<акі..,ціІ, 
ІtІобмоtооноооІОноnідrотсомтмсодоnоробр<онконормкуороіксоооІ"Q•аці<>

".,.._""""У""'УР""rо І nооіт><~моrо "'""' 
10. Xvtl'ipeloao І'іомфоренціо ОУІ'і аітос !Jpooi.o і •••наоо ОрсомІ>оціі 

Унроімсокмо Ноціонооістіо о R'·•ino nop•oi омооооомоі Н д;;. 

Ор....,І>оцІh!. 

І. ;tVt І'іреІоооІ'іомфоромціо ОУ!<;""'"'"""- nрм>оонм• і"""'"'"''" 
... oooa>tli.uioio ОУІ'і,. """""У nроц><>, ••v оомм "'"'"""" ~·- Орсо•і••· 
цІ><> АІО до6ро укроімсоооІ"О короду А 1\.оо...,м •о ••••• І~ до.оі "" tпхм .. моі 
nраці 1 cnionpoцi > Бретміми Ор"""""''""• .оо oontoнoi р<»будоон """'"" 
ВІддІоіоіорrоніоуо..,мо о рооохОУІ'і моооо .. Іоо•мх о.о..оріо. 





1L XVI 1\рdом Ко.офоорокціо ОУК .. ооооос Jo.uo.., оо•мооо ,...,.,..,со 
о*Л..Оuо>міІ'Кіоо~іРuо"і•кмІІІоооомнсnоn"""оrао..,ооо.іоформо,.,.ооrт 
Dp&<I>OCOOp8JIOO<Oita...."."COi1"f 

rpo.Ітopod<opu.o(<y<ld-ooolul. 

1. XVI 1\potooa 1\онфооронQіо ОУ!\ uo- соо; 8і.ц;ом ороаоа..у....,.-;;;: 
ц;.,......,омоnо>Uнш-..омоЄ-і.смро"Іом,.,..орц•"·'""~'"" І"-І~." ... 
оо тооооо морu.."о і мо ... р<Оо••о опіоУ"""'" оо ооономо Ім"..,,..,~І•"• ..,, 
>ао><..,.,.,.,,.Єороnі,оо.,оооомоісцоа""· 

І. XVI 1\роtомІ\онфорооцоо ОУК ооноос о<! Jl.uo"" ОО\ООНТО •optoeo· 
мІстоуороіос.,.оrомое>оооноооКонuіооФоооДОfІо..,...,І,.офооа"Уороім· 
a.oO<OЗooO"toroXpo"<o" 

1\yJЬ.rypoe·a<OLТ><!tooxoool. 

1. XVII\pollooo КомфорончІо еtир"". ус. що nроОоомо оооо.,.ноо ><Ооо,.; 
цо о_.но • моtМІо<а>ІоіІUно npo6oow ноwО<О ноціон .. >оОІ"о !ОІНТ"То, . ....... ко
обоі..,ою онмоrооо npoc•••••• ціt е11рооІ бonwo y ... no. КонфорокцІо ОУК 
,.....,оnороуnостонооу уоо., ноцоооо•тоО>оі ооnомо•о.н о:рооо!оу оомнІ • •· 
оооноа npor-paw у .соо noo.oмoOHM><_.O.,."r'O uІт" """ nрн oowltOp<ooiooцol 

~- XVI 1\pd,..o 1\онфорооц" ОУІ'і '""""""" кі Іі.uІон ОУ!\ ОР<""і>рото 
посаоіо..,ородоооонтотіоu:...,.оаономо"о"'"ноостнЦ>ОО"Оро0м••-••· .................. ,""''"""'· 

!. XVI 1\рdом 1\с..форокцІо оаото ос:іо .,,....,.., , '""""'" І оіотат, 1110 
"""У""""'" оо nоорумні~ "'"'" оо~тто ио~ашоn. у >ollynl с..,.. 0р1"О><І>о.ціоо 
ісубо.....,омо•оьсооро,..Імоnо.оорнуntсооорооІос.ос;Орrо•оиціі. 

4. XVI 1'\ро~сао 1\онферонціо ОУІ\ npo><oc с>о< ~оонстоо •• ооброто npo 
"0серОАО•Уороіма.ооіІ\уаиурооt0сеітм~, •• nоро"""'>6о"'"'"о""'"""'"" 
oynrypoo-IOOCТOЦ>UOHU6oM ... 

~-XVI 1'\pdooo 1'\онфоромціо ОУІІ •••••оос о<і мімо•і ор•ооі""'іІ .. ....,. 
nluoi""•Y уороіоа.онw оноо.,.,.цтм" ооо оо.-.А, о осІ liuloo ОУК .. ..." ... 
до nос:ті8ноі •OnOIOOn< nрО<ООом ор<Омом OOUJOi Ор .... ~оNціІ, ~11\ім<>'ІО>СУ 
Соітоо;-;-иооомуШооооаІ-

tмооооі ... о·tОсnомрс:ооІеароом. 

І. XVI І\ро.8оооІ'\онфорооціо ОУІ\онсоо>ус ооооо"'" "' о-прмооау рообу. 
JО<>Он t у<:пісіо нОWО<О ооооо10о~н01'0 t """"""ор:о.оо<О "'""' оо npoootмoi 
ооосиОСТІІ,о""отоnраQ>ОІОуnрооосно .. буNтоnроношІиrаnнІ ооомо. 
мl~oo-f'OCitooopc>ol!н""'1'Y"ii,ooopo>"npoopo..,...,olen!oaa•oбeonO'Iooui 

)кроіоо ...... ..._ 
•;.",т ..... ,..ОІК.t»оа1 

r~·~·::::: 

~~Ё~У~~ 

." 



АнктосІІ ІІоuм .. коо коІІtр0ІІІКр.оАооІІ К~ О~К .... І8...., .. 111:»1'01Q' 
а )'wpol""""""~ Н.Оц--му ДомІ Ім. 61..... ~ Д...""""'""" а Ca<DJ)'кL 

~~::;~1 ;]Ut""" Opr .. l,.llll )'ороІмо• ~~_:мора.tо_.,к. 1 •ркс-tко..,.оо D<p<· 

ОІ'«~ОІЮ 1J 0<,1,.0J .. <"І>. 010 UJНOII&U. 
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ТНЕ UKRAINIAN WOMEN'S ORGANIZATION 
Of CANADA 

(Rhaumё ) 

n ooi,.Ьюtinq lh8 25th /uЬіІм of lhe Ukrain"-"' Wom~n·o Orvan!wtion 
o/Canada,anannrv&....,ryo(QJІЮI <><:iшovftment!n<.-UIIural. oкlucauonal and 
O«j"'lnlzoti(>IIO) lieldo. Let щ. moюnder tn!O Іеа q....,n.,. fi<>lds cmd humbly ~w 
ourЬo<linn!nQІ, QtVІn\1 thankoto th" Alm!Qhty for H,.qulaonq l>and lhrou11h 
lheyf1Qr11. 

lt wao the s!Ounch ploneeпnq ІРІІІІ оІ ош first <r.emЬero thot launched 
ua toward а ooal<>f oelf-&a<ТJi<:e, patпotwn and lh8 0'1onQ" Ь..І~ ln а frм 
ondindependentUkralne. 

When, a/ter World War І. the fcrst <:<>ntlnQent оІ younq Ukralnlan women 
Jmmlqmn!JI on1v\Od Іn Conada. for them lt 'l<f<lS Іndeed а •truwle. Alo.,. ln 
а otm1>9ecounny. woth no ma1~nal ,._,ur.,.. •о fall ЬасІс on, con hand!cop 
""&nth&Ьmvиt. Yet. thtotщh а stronq Ь..ltef !n thelr duti.."and '""f"'RSIЬI· 
)i!i.,.,lh,.!nt чr<>UPof younq worr.en orqan:z,..flntaar. Au•Шarv аЮІІО1&<1 
wlthlheU\:raln!anWarVet:.r<In8!nWtnnlf>O'!Qi>І 1930 

Тh• ':Ю. were У""'* оІ hard&.~ip and forЬ.C.<>n"" for the Ukrul"., entcre 
ЬonЬ.hment Ьу the l'<>lioh Go'"'"""""' о! Ukralnlan naUor>allot!<: and lndeo
pen<\entt~н.andthemurd&rousoenac:kia!stmvaliOnpalkyoltho 

Ru .. !an CamnшnJot hordoln Moscaw. Thlo anly int..,..;І>ec! tho wшk оІ the 
Uk,;;.Іn!anWamen'oOrчanlzation,andln ІmІІЬecamoнtabl!JIIedaaan 

АШІ!<І!І wlth !he Ukrain!an Natlonal fedemtlon, а Ьroader (XQ(mlшlion 

emЬodyiщ,raloathe Ukralnian Wщ '/eteran~andtlм l'kralnlan Na1ianal 
Yooth federation. lln 19>0. tho Шralnian Nauonal fedemt!OJUt and ІІІ АІЮІ01 ... 
w .... incorpamtedbyanActo!Pmlюment\ 

l1>e alme оІ the Ul:minlan Women'o ()rqanІZalton w-. І<> olve fin<melal 
ШІ!JI~ІoUkraІnlanlnvallds.ochooЬ.new•paP""'.I<>pr-rveUI:raln!an 

cultu:reondtraditions.cmdt prpmoleqood itt".no.hlp!n •hl•counlryolthelf 
adootion,Canada. 

ІІІ tr.emhent 1001: part ln the l<da] and welfare асІІvШн оІ the communlty 
- and durtn<,r Woo-ld War Н man!f..,.ted their \oyo)ty І<> Conodcr. w!th many 
oon'rthut!anototheCanad!crn w<:~reffori.())Mo~y olour nto:herwereheN<I 
vedol """" whooave tl>elr l!vea fcr Canado. tz) rreeume waa oenerouoly 
o!ventotheCanad!anRedCraacomwlчns.Wщ Ronddrlv.,.: lo<>d <md 
clolhмlpor<:eЬ.we<ed!Jn-iЬul«iomcnoow Armed fОІ'С>Н. 



М an afte<math allhe Secand Wor!d War. m.:>ny D>op~ р • ...,". were 
lorced Іoalxmdon th..U kшciof birl.~ -- and :nslstanc. wao Qiven to Іhеи 
rt~lut-lnlheformoic!olh!na,mecltcon<>,looclandolhern.."...;Ees.Then. 

when C<modian lmmtarotlon resticttono wore !tftod. thew pooople we<e finan· 
сІаІ!у and mo.rally eno:>uraoed ln moklnq lhe>r h~mes or.d plontln<І tІмнr 

fOO'.:.inC<mado:.lhuseai<IЬIІІhenчthemмlvмospOtenьoldt~ollhLs 

Jnlhecu!tщa)field,n>em~cf the UkroinІCШ Women's Dfqon\w1ion 
havethrouqhlhllyearotc\mrюrtontheatr!ooaf<ondchoro!qroupo,ond 

throuqh lhe.r 1-nl dem~nstr(II:~м of Ьeout.lul h<;mdtcrniІS. ouch (11 

emi>Iotdєry, ctlfom~ ond th~ "pyюnko" or E~otor ..-;<;~, have o:>ntr!Ьuмd 

conoІdorabfy IOGanadlanculture. Jtcan Ьoaot~f lheonly Ukroin!an Women'o 
]оuпюІ "The Womщ>'o Woтld" ln Gar>CIC!o. ln ІІІ 01жІh YtJ<Л of puЬiicotion 
w!th JUЬкortЬers tn Canada. U.S.A. ond ou- parts о! the world. Веоtdи 

lhll monlhly moQQZine, lhe Or<:ranW>tlon аІю puЬJ~hes works оІ Ukrolnkm 
lltero>ture.!ru:ludinQoeve«~JЬooklet:s!orchІfdftln 

Jn lhe Educottonol lield. th. Ukщlni(m Women'o Or<;tanizalion hoo 
end""v""red to !urther the соuм lor reoccqni~<>n of Ukr<rlne as on lnd"f>"ndenl 
notlcn,andtopropoqatelheЬ..It•IІntlмtlr...Юcmolallpeop!e.Atlhepr-nt 

Um~.thts0rчoni%ationlll\lppoФnQ!ourUkroш!<mr.urпryochools1nEurope. 

andai80Q\vlnaHnanctalola to lllv"ltd•.orphonoandnнdy!am!llи. 

Whoi.Ь.O.ted ouppcrt аІоо 11 Qlven 10 """n!nQ ochoolo !or Ukrain!an 
cht;<Іren. wlмtre ftiiJчion. hl.olory ond literature are touчh' \o;r<tther w!lh lhe 
IJU8 concepІS olthe democ:rattc way о! ltf" ouch as la en)oyed Mre ІІІ 

C<m<>do.TheUkralntanWcmoo'o()rqani%0UonOO.conlriЬ..OteciQf$;11)ytothe 

.....,.,...oltholnumerouoiJbrar\es lound tn the Gammun:ty Cen!rИ of lhe 
Ukrn!ntanNauorюlFederatton,andtak,..af<IOtprtde!ntJм.OI&!stancelthao 

qjven оІ the M=eum of the Ukro!nicш Culturo! EdU<>;>tionol Cc-ntre ln Winnlpoq 

JnteчfOlinq IІSactІvittиand lnt<'f .. llnta Canadю:n aff"U'S, lhe Ukraln!an 
Women's()rqonizattono!CanodoLsaFeclerotod()rqonlz<:.I!Ono!fd!Oieclwlth 
th8 Natlonal Counctl о1 Women о! Con<lda. and ІІІ numer::-uo repreмn!Oitvм 
10 t!le Loco! Counc!ls о! Women parttctpate ln var.ou• commlt- and prolects. 

П.. UkrolnJan Women'o ()rqon!Z::ttton wori<o ІІІ e<>-operaUon wllh lhll 
Ukroinlan Ganadian Women'o Commill...,, (о .-ctton оІ lhe t/kn:tinJ(Jn Cona· 
dlan Commltl...,), w\lh ІМ U\:r<rlnian Gold СІ-оа аІ Ametica. and 11 а memЬer 
ollheWo.rldFeclerottono!Ukro!ntaлWomen'oOrounl%0u01'11. 

Numerowt Ьranchи of lhe Ukrolntan Wom•on'o Or<>Of\;zatton Jrom Van. 
couver 10 Montreol, ln celeЬrotna lhe•r 2Sih Sllve< ]uЬІ!м, leove Ьehtnd 

themoquortetcentutyolqreotw"rk.lnlrlnІ!<:pride~thetrUkroln!anh8111008 

andldeols,andaloveandk>yolly!orConoda. 

"' 
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