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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Цього :року мина'є по:в:них соро1к літ ~в.ід пост.ання на 

терені Бразілії першої украіінської жіночої організації. З 
цієї нагоди теперішня Жіаюча Організація при Хліборо6-

сько-Освітньо1му Союзі постановила видаТІи дану !Книжку. 

Матеріяли до ~пубJІі:кації нелегко 1булОІ зібрати, оскільки 

у rз1в',я1зку .з !рЇізни:ми Іпод1нми в Бразілії, rЯК рівно ж і ·Б ну

трі !Наших організацій, ~багато до'кументів пропаІЛо. А що

~о організованого жіночої дtяль;но~сти Жін. Орган. руху, 

то він з~бер~г писані 1докумен'Ги тільки 1з 1952...ro року. 

Тому rбагато матеріялу до!в.одилооя зІбира-nи зі ·спо.гадів 

старших жіночих діячок, пам'ять ~яких у певних в:ипаJдках 

є єдини1м джерелом відо1мостей про пощії "давніх дні1в". 

Беремося до дуже по1важної і деліJкатної справи -
пока1зати жертtвенну ~працю українс'Ь:кого жі!ноц-nва на про

тязі сорока літ орга:нізо'ваного :житnя !В Бразілії. К:ниж1<~а. 

01хОІплює організації світські, як рівно ж і ті 'Релігійні, які, 

крім свого ~безпосереднього 1призначеющ1, провадили також 

національно~культурну та освітню працю, а~бо тісно 1с·пів

діяли в Жіночою Органі,задіІею при ХОС. Тут .м.аємо на 

}'іВ·азі Інститут Катехито.к С. І., Марійське Товариство Жі

нок та 1Сес'Грицтв:о 'СВ. Магдалини1• 

Велика і іПОвна посвrяти робота., ~яку пророби.ло укра

їнське жіноцтво 1в Бразілії, набирає ще Ібільшоіі нарто·сти, 

коли ПР'И'Йняти до уваги 'Груднощі 'Й специфічні о;бстави

ни ·м~сце1во1го хара1ктеру, ·яких 1не було 1в іншиос країнах. 
То1му не лише хо~чемо :задоку:ментува'Ги цю 1ро6оту, але 

також ~познайомити в нею інших наши~х по1сестер, ро~зсія

них по цілому світі. Хоrче.мо rпіднести і відз1на1чити цією 

скромною книжкою .заслуги :загнаних долею у Бразілію у

к.ра.~нських жінок, я.кі, всупереч усім :перешкодам, не тіль

ки 1бо1ролис.я аа збереження вивезених в -батьківщини 

національних -скарбів, але дуже '6аг.ато зробили для до

'6ра свого народу. 

Обмежуємось до ·к о р о т е н ь 1к о г о ·п е р е гл 1я д у щє1 

праці в загальних рисах, ·свідомі того, 1що ~багато .заслуже-
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ни'х ді1ячок не ~знайде вичерПІної оцінки, а баг~ато навіть 

не 1буде 1зга:да~но. Але наші спроможності замалі, щоб 1в~и

дати книж·ку ·більшою, ~бракує у нас та:Кож фахових сил 

і да:них. Тому, 1по1мИІмо нашої найліпшої ~волі, можемо ·КО'

мусь ·зро1бити кривду і ~за неї з~аздалегідь лро'симо виба

чення. 

До нидання цієї публікації причини~ося багато лю

д~й ~доброї волі, що належно оці!нили :в.агу ~нашого· на:мі

ру - задо!ку:ментувати 1бо:дай 1частково 1зусил:л1я і в :tдда

ність українськQї. ~переселенки, ,яка н.а!в:іть ·Серед найневід

радніших обставин, часто· ·закинена у багатовіковий пра

ліс, не стратила почут'f!я ·зв'1я~з1ку .з рідним народом і зна

ходила спосі!б - :працюв1ати для нього. Почуна1ємося до 

обов'я.зку скласТІи на цьому місці подяку аа по\дання ~відо

мостей і 1м.ате~рі:ялів паням: Зінаїді Ящинські1й, Ольві Го·

рачу;к, Анні Рибка, ,Юстині Лисій, Наталії Сиса,к, Сесілії 

Семчишин, Євгенії Бовкало1в1сь1кі!й, 8вгенії Томаші:в,ській, 

Антонії Шульган, Ользі Людмилі Ковалишин, Анні Чайка 

й о. І'РИІНархові Маланяк;ові ЧСВВ. Теж 1щя·куємо нашим ще

дрим жертводавцям за ·матері1яльну по1міч: Катехитюам С. 

І., "Со1борність", Марі!йському Товарис11ву Жі1нок, Др. Бог

дану Коби1л1янсь~кому, п. ОлексаНlП..РУ Колодинсь·кому, а го

ловно п. Михайлові Ба1йлакО'ві за ·зібрання велико-го чи

сла ого:лошень в Апукарані. 

Окремої лодя~и· ·з1аслуговує П-!Ні Реrіна Лаmунька за 

велику моральну підтрим!ку, ~зібрання кошті.в і :всяку іншу 

по'Міч. П-ні Ользі Мак наша 1подJяка за ~мовну ~коре1кту. 

Свідомі всіх можливих недоліків цієї ~книжки, надіємо 1ся 

з1лагіднити їх фа.ктом, що цього роду 1nу;блі·каці1я € пер

шою спробою на терені Бразілії. 

Ната.лія Лиса 



ПРИСВЯТА 

Ряди старших уже значно прорідилися. 

Для тих, які. відійшли, неха'Й ця книжка ~буде ЗАСЛУ

ЖЕНИМ ВІНКОМ ПОШАНИ. 

Для тих, 1які •Вже спочивають після громадських тру

дів - ПРИЗНАННЯМ. 

Для т.их, які ще трудяться - МОРАЛЬНОЮ САТИС

ФАКЦІЄЮ І ЗАОХОТОЮ до да.льшої праці. 

Для молодих - ДОРОГОВКАЗОМ у ііх·ні1й громадськіІй 

шляхетній ~праці для ::юбра України. 

Для Жіночих Організацій - початком ~великих томів 

історії їх праці над овоїм нарс1:1,0;м у Бравілії. 

Ювілейна тарілна, мальована в унраїнському стилі 

Роботи п-нни Ірини Лисої 
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ПОЧАТКИ 

Масова еІМіграція уtкраїнц.іJв до Бразілії ~почалася в 

90-их ~роках поперещ;нього .століТ11я. Окладали її майже по

го1ловно '6ев:земе.льні селЯ!Н:И' tз Г1аличини. Опокушені ;мо!Жли

вос11я1ми дістати 1з.а ~безцінь ·багато ріллі, вони покидали 

ріднwй ·краJй., .а, приїхавши до Бра!зілії, по11рапляли в праліс. 

Почат~ки еміграції тяжкі ,скрізь, та чи ;не найтяжчі во

ни були 1в Браз:лії. Не ~згадуючи вже піро чужу 1мо1ву, чужі 

:ЗІЕ1и1чаї й чужу ІПрироду, наші переселенці ставали жертва

ми голоду, хноріб , і нез!Нання ОІбстави.н. Все це ~змушува

ло людей є1дна11ися, триматиоя с·вого гуртку, ·бо тільки так 

іще 'Можна ~було ~рятувати жиmя. Зе1млі, пра1вда, ~було -
скіль·ки душа ~забажає, але вона ~була 1в1<1риТІа не1прохідним 

лісом. А, 1що6 ібороТІиоя з лісоІМ, оил одні€Ї людини, 'ЧИ 

родини, не вистачало. От1же, люди селилися гуртами -
·кольоні1ями - по 1кіль.ка, rч1и 1кіль:канадцять родин разо'М. 

/Відкинувши фор~маліз1м, ~муси.мо пр:Ие:нати, що саме 

ці кольонії ~були підвалинами !Пізнішого українсь1кого гро

ма!дського жит11я ie Бра.Jзілії. Бо :ці скупчення не ;були со-

1бі 1звичайни.ми~ гром.ада:м'И, як не ~були і племена.ми древ

ні:х часів. Вони носили свіІй питомий ха1ра1ктер, 1яюий виз

нача:в.ся не тільки спільними інте'Рес~м~и, а Ій •спільними 

·.сентиментами. Всіх г:ні11Ила туга :за рідним кр.а1ем, усі по·

чували себе 'чужими в цьо.му новому ав.іті і в се'Рцях усіх 

ще 1міцно жили виве.зені ІЗ ~батЬІківщини ІП~радід.іJв·сь·кі тра

диції та звичаї. Тому ·кожне Різ.щво, Вели~І<\день, або інше 

свято, чи ~подія, 1єднало 1нсі родини :кольон)ї в одну. Лю

ди СХОДИЛИСЯ, СПіЛЬНО 1ЧИТаЛИ Л'ИСТІЩ ОІДержа:ні З дому, ра

·ЗОМ журилися, равом і роз1р1аджувалиая. Де.хто навіть діс

тавав 1часописи "з Краю", і, ·коли такий 1ча1соПІис попадав 

1в за1кинену в пралісі грО!Маду, Ібула ціла подія. Знову схо

ди·лися ~юди, хтось грамотнішій ~читав уголос, а :решта 

слухал·и. По читанні, :з1вичайно·, наступало оІбго.во~рення при

несених відомостей. Всіх ·бо JGв~илювали по/дії, rщо відбу

валися за окещюм на пОІкиненіtй ~р)дній землі. 

Такі ·сходини, особлИІВ:О у ов;ято~чні дні, ніколи не об

ходилиоя ~без госТІини. Пр.адіді:в,сЬІкий ·з1вичай, ~привезений 
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з дому, набирав на чужині 1ще 1більшої ваГїи. Він 1вно~сив 

почуття ще ;б1льшої ~близь·кости і дружности в душі лю

дей, 'Підбадьорював їх і заохочував до 'чогось, що стояло 

вище понад боротьбу :за "хліб насущний". До того ж ча

сописи з ·краІЮ пригадували, що десь там ~під r.нітом о·ку

панта брати 1боряться за свої права, веІftуть національну, 

культурну, а навіть і 1по-літичну роботу. І ці 'Вjдомості та

кож 1не ~йшли намарне. Украї.нські поселенці в Бразілії й 

со:бі почали проб}'івати налагодити ~якось ,культурне жит

Т'ГІ. А що наш нарід любить спів і театр, то по згромад

женнях зав'1язув.з.лися аматорські дра:матичні гуртки і хори. 

Не маємо· ·записани1х ~протоколів про 1по:стання цих пер

ших культур1но-освітніх ~клітин, тим ~більше не маємо до

:кументів про сп :1льні сходини 1,щля читання листі1в, часо1пи

сів, чи свято·чні гостини. А тим часом 1вони й ~були за

·в'1язками українських громадських організацій у Бршзілі1. 

Душею ж усьо·го того вавжди ~бу.в.а.ла ж~Ніка. Злагодити 

прийНіяття, вимудрувати н-ідпо1віднJ ·строї для •Віистави, на

дати традиційного характеру кожному свято1ві - скрізь 

треба було жіночого ·серця, ·чуйнос'І'и і :в:мілости. І наша 
1проста жінка-селянка., гр.а.мотна, чи навіть і не грамотна, 

в тих о6ставинаJх показалася аправжньою скарбницею !Ви

тривалости, винахідли1вости і непохитної вірности в:в:ичаям 

та ~законам предків .. 
Ми1:1а1ли роки. До Бразілії 1при1бувал:и но1ві ем:tгр,анти, 

й українсь'ка громада ро1сла. Обзнайо:мившись із ~краєм, 

люди почали шу.кати чогось ·кращого від життя у ~пралі

сах, .а~бо, аалишаючись при ріллі, 1в:и6ирали вигідніш:1 й 

кра~щі :місцп поселення. Значна чаJс-гина, закину~вши думку 

про хлLборобство, взяла·с;я до ремесла, або1 торгівлі. Ба

гато людей переселилися до міст, во;крема до КурJгіби -
столиці штату Парана, в ~якому 1на сьогодні скупчено· при

близно 80% ;всі~єї українсь·кої еміграції 1в Б:равілії. 

--О--

Згодо~м у Курітібі постало Товариство ім. Ше:вчен-

ка, яке 01чолювали такі ідейні люди, як !~ван Кутний, Яків 

Каровець, ГаВ'рило Рева, Григорій Тадр.а Т~а Маріян Кача-
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ловський. Всі 1.в.они бачил·и нео6хі,дrн:1сть створення :при то

варистві секції дJІЯ жінок, 1які, щоправда, дуже акти;вно 

працювали 1для добра грс 1мади, але не мали вда·сної ор

г.а.нізації. 

Тим часом на початку 20-х ро·ків цього ·століття на 

r:ромадсь·кому обрії ~з':яВJПя·ється непересі1чна і гаряче пе

рейнята національною спра:вою :мо1лода сила, самітна учи

телька-емігрантка Галя Фалінська. Вона рішуче й .а1ктив

но Іберетьая до роботи серед жіноц11ва і ІJкінці доводить 

до тато, що в 1924-му році лр;и То,в .. :м. Шевченка 1з .ав'я

зуєтьоя першИ'Й в Бразілі11 Гурт о :к У .кр аїн с ь ки х 

Ж і н о к і ·м. Л. У !Кр аїн ·ки. На голо1ву 'Вибрано дуже 

енергійну ·з непересічною пам'ят
тю жі1нку - 'П-ю Варвару Матіську. 
До Виділу увійшли такі 1членкині: 

Юлія Данилюк, Анна Т.адра, Анна 
Ко:вальчу:к, Ма~рія Качаловсь·к:а, 
ІОстнна Лиса, Анна Подільська і 
Катерюна Со.йка.1Сілва. Ва·рнара 
Матіська, крім пс1з·И1'И:Ених !Прикмет 

~вдачі, відзначалася ще Ій інтелі
гентністю. Баг.ато ~читала і к:ниж
ку та науку ці~нила ~понад усе. 

:Не 1ди~вно, 1що під 'Керівництвом 

такої голови жіноча організація 
почала 1дуже успішно ~працювати. 

І, хоча жінкам ~бракувало до1с1віду, 
то 1баж1ання до 1п~раці й 1віра у свою 
справу ·служили ,ї.м нера.з :краще, 

:ніж досвід. І так ~Гурток ім. Ле

Бл. п. Варвара МатісьЮІ 

Перша rолова Гуртка Укр. 

Жінок 1924 р. 

сі Укр1аїнки приймав діtяльну участь у хорі, у !драмат:и1чно
му гурТІку, .а навіть на 1-го листопада івлаштовув1ав уро

чистий похід 1з вінками ·Від домівіКИ то1варист.ва до симво

лічної мотили 1під українською церквою. 

Лjзніше головами Гуртка ~були Ксеня Рева, Софі1я Гук 
і Марія Лихачи1нська. 

У І 922~му 'році ·В місті Порто У.ніо~н, де було також 
значне число українців, скликано з'ї:з1д і ·засновано Укра·Їн
ський Союз при філії якого постала Жіно;ча ~Секція. В щи 
но·вій організації ж:~ноцтшо почало відразу брати дуже ак-
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тивну участь, хоча й не творило самостійної ортанізацн. 

Філ~я Українського Союзу придбала ·свою домівку, 1н якій 

кипіла жваша :ро~бота: прийняТТІГІ, гуті:рки, ~вистави, або 

конtцерти. k:гко.ли т..1во влашто1вувал0~ також і прогульки. 

В липні 1928 року за почином та намОІвою молодої 

Анни Рибка несподівано для всіх створено при У;кр.аїнсько

му Союзі Ж і н о ч у С е v, ц і ю ім. О іл ь г и Б а с ар а 6, що 
стало початком самостійної 

~раці жіноцтва. Першою го-

1овою Секції ·стала сама ін)

~іятор'ка - п-.ні Анна Риб

<а, а до Виді.лу увійшли: 

-=:тефані1я Люба, Анна Кочер

'{енко, Анастасія Пастух, 

'да Мазуриши~н, Феврс~нkГІ 

\1икиЛ:ита, Олександра Ли~ 

~нинська, ЛаІЕра Хмиз, Ольга 

\1азуришин, Стефанія Мики

штз, Антон'Jя Со·коловська, 

\настасія Кумницька та Оль

~а Шаравара. 

Но:воство1рена се·кція, перш 

п ні Анна Рибка 1-ша голова в усього, :нав'.язала листовнИІй 
Порто Уніон 1928 р. контакт .з Оленою Кисілев-

СЬЮ) Ю у Ль~во·ві ІЙ Т'ИМ са

МИМ :придбала со·бі :нз.дзшичайно сильного дорадника й о
пl:куна. Покійна тепер сенаторка та жіноча дінчка, Олена 
КисілеЕ:.ська .зна.ла вагу жіночих органів.зцvи, зокрема на 

тако•му невдячно:м:у терені, ІЯ'К'ИМ була Бразі1лія, і 'Чинно 
допомогла секцШ ім. Ольги Ба1сараб. К:рі:м порад і .вка

зівок та різного рQду інформаці1й., Секці1я почала одержу

вати "Жіночу ~олю" і "Жіночу Долю", як рівно· ж J ди
тГІчі видання - "Дзвіночок" і "Світ Дитини". Обста~вини 

були такі, що рідко· 1хто міг собі до:зво~ити на передплз

ту, але все ж наші жінки, знаючи вагу друкованого ело-
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!Ва, ст.звали передплатницями як жіночих, так і дитячих 

журналів. А що жадоба до 1в.істок з 1юраю ~була 1велика, 

то жіноцтво часто 1схо\дилося в товаристві, 1щоб спільно 

прочитати не тільки жіночу, а й загальну ~пресу, яка над

ходила .з батьківщини. Це допомагало їм 1виро6ляти до

свід у гро:мадській і 'Культурній ~праці і щ.ораву здобува

ти 1юв.ї осяr:и. 

В праці Секції ~витворилася спра1вжня родинна ат.мос

фера. Жіноцтво 1дуже дбало ·за :збереженця святкових тра

дицій, на сходІіІ'ІІЗІХ 01бговорювали го1сподарські спраВ!и:, 

вишивали, ;виготовляли строї для ~вистав і співали своїх 

пісень. Пізніше зайнялиая навчання:м своїх д~rгеіЙ· україн

ської !МОВИ. 

По Анні Ри'6ка ви1бран0~ гоІЛовою Ксеню Мирошничен

ко, а по Ксені Мирошниченко Анастасію Пастух. 

Секція працюва·ла а·ж до часу так званої націоналіза

ції ~в 1939-му році~, ~коли :з ~початком ,війни 1В Евро1пі ·влада 

за·боронила всю не~бразіліJйську пресу і ~не"бразілійські то

·вариства. 

Великі заслуги в жіночій секції ім. Ольги Басараіб ма

ли, ·крім Анни Рибка, Іда М.азуришин, Лwвра Хмиз, Ана

стасія Пастух, Серафима Люба, Ксеня Мирошн:и·ченко, Вар

ва'ра Кінах та інші. 

МАРЕШАЛ МАЛЕ 

Рівночасно в маленьк.іІм .містечку Парани - Марешзл 

Мале, або, популярно - Ма1леті, україїщі тако 1ж не дар

·мували. В 1928~му .році та:м уже існувало товарисТ~во j,м. 

Шевченка, 1я·ке згодом уві1йшло .як філія до Хліборобсько

Освітнього Союзу. !Не 1ма!ючи своєї окремої організації, 

жінки там 1багато працювали, належали !безпосередньо до 

товариства і на.Ів.іть ~бували членами нщділу. 

Під господарсько-економі'Чним оглядом укра.1нські ко~ 

льонїі біЛІя Малету були чи не найкращими. Го·сподарі ве

ли р:l1ІьнИ'чу спра'ву ·ВІЗірцеtв.о, мали га~р·ні 'Й чисті будови, 
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виплекані ·саІд;ки й городи1• Випадково, чи ні, але посели

лися ·біл·я Малету люди свідомі, не~раз такі, що мали ве

ликі господарства ще в Галичині. 

Вже .в 1906-8 роках ~біля Малету на Дорі:зонщині~ (Сер
ра до· Тіr.р-е) працювала на наших ·кольоніях у~чителька 

Вар•вара Хрунь-Матіська., що наЕ.чала українських дітей у

країнської та :португальсь·кої мови. Ніяких інших шкіл там 

не :було, і поклика1ні до· 6рruзілійськото :війська 1рекрути у

·к.ра їнського походження 1були дуже горді з тота, що вміли 

підписатися (а це ·в ті часи не було зничайною сп'равою), 

~потім з великою вд1ячністю згадували свою ІS!ЧИте:льку. 

Коли Варвара Х·рунь-Матісь·ка іЕіиїхала ;з Малету, її пра

цю продовжували інші жінки і робили це :з великою с.а

·мопосвятою. З :містечка до 1ко!JІьо:ні1й було по кілька, чи 

·кі:ль·канадцять ·кіло1метрі·в, які 1найча·стіше доводилоая "мі

ряти" ~власними нога1ми. Дороги ·були тільки грунто1ві й 

у слотливі дні В'1фивали1ся грубою ·верствою rрузького чер

воного болота. Але це рі1д!ко ~коли зупиняло 1вчитель1<у. 

Вона звичаІй:но 1вихО)!І..И1ла н понеділо'к і поверталася до Ма

лету ·аж у су;боту. В :міру своїх спроможностей rро:мада 

оплачувала ·вчительку найбільше ":натурою" - а1біжжя.м, 

фасо.лею, :салом, ~яйцями і т. п.. Рідше - rр:•шми, ібо за 

гроші в той час було· важко: ·кольоніст не ман де прода

ти 1продукті·в своєї праці, :хоча і мав їх 1подостат·ко'М. 

НаІВ 0чання відбувалооя по прив:атних домах господарів, 

але .згодом наші ·кольо~нЛ ·спрс 1магалиоя одна Іза одною і 

ста1тли гро·мадсЬ!кі буди'Н'ки. Взагалі :маленьке містечко 

Малет відіграло велику ролю '8· орг.ані·зованому україн

·Сько.му житті в Бразілі.~. Воно видало з:1 своіЄЇ rрома1ди ду

же ·багато· свідомих і виробленИх у грома!п.ських спра1вах 

жіно·к, як, 1на1при1клад: Наталія Сисак, А'ніта Матіська, Емі

лія Костінь, Сесілія Се.мчишин, СтефаніJя rло1ваць1Ка, П

лярья Кучма, Марта Сисз,к, Ольга Вебер, Ми:хай.лwна Мсй

са, Ольга Кучма, Лідія Грушка та ряд інших. 
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Ж:tнки Ма.ле11:.цини також мали 

конта·кт з Оленою Кисілевською, 

передплачували "Світ Дитини", 

"Дзвіночок" і "Жrночу Долю". 

Спроваджували Із "Про·світи" у 

Ль~вові шкільні підручники, в:дзна

чали всі релігійні націона.пьні 

свята, а на Різдво нлаштовува;rи 

ялинку для дітей. 

На й6ільше тут відз·началася п-н:~ 

Наталія Сисак - до'вголітня вчи

телька і душа ВСl'ЄІ українсь·кої 

жіночої громади в Малеті. У школі 
1вона не о.бмежува1ла1ся до са:мого 

навчання грамоти, але підготовля-
п-ні Наталія Сисак 

ла з 'дітв.орою числен:ні :вистави, 

:Е1чила українсь·ких народніх 1пkень і 'Руханки. Крім того, :п-ні 

Наталія 1Сиса1к '3 ~родиною була ового роду н:~е не реєс
трованою харитат.ивною ста'Н'ицею. В її домі, з давніх да

вен, знаходило при~біжище десятки 'родин і самотніх, які 

користали .з гостинности міаяцями аж ·по:к;·1 не влашту

валися· на якусь працю. :ще й по сьогодні п..:ні Наталія 

Сисак бе:ре участь у грс'Мадському житті. 

Відзначалаая також Аніта Мзтісь·ка, ·що була ініціятор

кою навчання народніх т.злщів у Малеті. Вона ж помагала 

дириге•нтові у веденні хору і ~була членом виділу то1вари

ства. Гіляр~я Кучма, Ольга Грушка і Сесілія Семчишин 

навчали української мо;в1а і були 1дуже :щирими у ~праці. 

Малетська українська гро.мада, крім усяких інших до

да·тніх ·прикмет, відзначалася ще 1:{ ~великою здисципліно

наністю. Вз·яті :на ·себе грсімадсь·кі зобов':яз.анип .люди ви

конували радо і точно. Самі. жінки шили потрібні строї, 

робили 'козаць1кі ша1пки, ·всякі 1прик;9аси та в:е потрібне 

для театральної rарщероби. Праця там ішла г.арно аж до 

націоналізації. 

З часом українська громада в Ма.леті дуже прорідла. 

Багато людей 1з різних ·причин 1поча1ли по•кидати містечко 
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переселюватися !деінде. Однак, свою !Віирсобленість у гро

ма!дсь·кі1й праці ~вони прикладають і на нщ~их місцях ·по

буту. 

Свято Шевченна у МалетІ. 

Сидять на лавці зліва: Лідія Грушка, Гілярія Кучма, Ольга Гручна, Ми

хайлина Костінь, Наталія Сисан, Юлія Герман, Катерина Шастало, Мар

та Костінь. Стоять: Ольга Костінь, Емілія Мойса, Сесілія Костінь-

Семчишин. 

В 1930-ох роках до Бразілії: пс1чало напливат•и ~велике 

·число поселенців ~з Галичини та Волині. Повіяло ~націона

лістичним духОІм, а в nр·о :маді 1поча·вся •1ювиій розмах у ~пр.а~ці. 

Новоприбулі, оІднак, не зуміли 1Воключитиоя в ршмці 

існуючих орrа'Ніз.ац~й. У Куріті!бі постало друге товари

ство· - "У:країнський Центр". При ньому .створено десь у 

1932-му :році Ж ін о· 'Чу С е к ці ю і •м. Л е сі Укр а ї н ки. 

Головою секції -ви1бра:но Катерину Га'Мілку, а 'Членами упра

:р;и: Ма:рію Ляхонську, Па•раньку Шеремету, Марію Чехів

ську, 1Софію Чайківсь·ку, Марію Решетник, Марію Га'йдюк, 

Марію Бара:ноВ'сь:ку, Надію Фелик і Варвару Слободян. 
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Пізн)ше голо1вували ;в ТІІИ. секції Марія Ляхо1вська, а по 

ній - Зінаїда Ящинська. 

"Укрзїнський Центр" почав ~буду.вати власну до·мів·ку. Пра

ця пожвавилася. Для ·здобуття фондів на !будову жіноцтво 

:не жалувало труду і щиро опі1в1працювало :з това:рисТІВО!М, 

приготовЛІяло !ВІи:ста;ву 1за виставою, влаштовувало акаде

мії, то1вариські вечорі, ваба'Ви, ІПрийняття Сент-Вечорі, Свн

ч~не. 

:Щоб на!И:Е·l'РНіше в'·ясувати обставини, серед яких пра

цювало жіноцтво у тих часах, ми по1просили ~пань Зінаїду 

Я:uшнську та Ольгу Горачук, як живих сві1д:ків і бе:зпо·се

'редніх уча'с~ниць, поділитис·я з нами ової1ми ·спо·гадами. І 

ці спогади передаємо. 

В Нурітібі група танцюристів з 1930-их років 

Куріті!ба в ті :часи 1була далеко меншим, ніж сьотодні, 

містом. Наші українські родини 'Мешкали аде1більша на 

око;лицях, далеко від центру. Трамваї їздили тіль·юи до 

півночі. Наші люди щойно починали влаштову~ватиаЯ' в 
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новій 1батькі1вщині й rматеріяльно 

стоя.щи. дуже слабо. Були це в 

більшості робітники, що мешкали 

на ІПериферіях 'Міста, де було ли

ше багато грязюки. Дошкулю

вало т.а:кож Ібезро:біття. Щодо жі

нок, то :вони 'В більшості а6о ма" 

ли низь:ку освіту, або не мал.и ні-

1я·кої. Одна'к, горнулися до то;ва

риства та працювали в жіночій 

се1щі1~ щиро та з запалом. При 

будові домівюи ~кожен старався 

допомогти, чим тіль·ки міг. Щоб 

мати на чому ·сидіти 'на виставах, 

'ЧИ ака1деміях, кожний ~член то·1щ

риства ~купував собі •стільця. 

п-ні Зінаїда Ящинська Приходити здалека на численні 

проби та імпрези було нелегко. ПроГІраІМіи. :кінчалися дале~ 

ко 1по:за північ, а приявним, чи учасtникам треб.а було не

раз іти і 5 ;кілометрів пішки додому. Та ще по дорозі ча
сом треба було ·відвести 111.одому одну, чи другу ді:вчw.ну. 

Бо ж таксівки не :було :за що на1йняти, та й ні1який ше

фер не хотів ї1хати так далеко, та ~ще ;й у ~болото. 

Але це все не стримувало .завз,ятого до :праці жіно
цтва. На Свят-Вечір або на Свячене •всі ·ста'ралися щось 

приготоІВити вдома, а решту спіль1но кінчали у товари

с11ві. Тре~ба ~було по людях позичати всякого начиння, горш

Ікі з і т. п., бо товариських ш,е не було. На проби жінки 

\~риходили зі ·овоїми дрі6'в~1ми дітьми,що їх пізніше укла-

1д,али да 'сну разом на одне-два ліжка в тієї роди!ни, яка 

мешкзла 1ближче. Коли не було ліжка, діти dпал•и в То

варистві на лавках, а то й на підлові, у домі1вці Товариства 
Та, не дивля1чись на це :все, серед таких тяжк;их умо

вин жіноцтво 1п;Jацювало ~чи !Не нзйбільш інтенсивно. 

У той час ксли жіноча секція ім. Л. У,краі~нки 1вже 

пrацювала, з Порто Уніон пеоенlсся до Куріті6и У·країн-

2 
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ський Союз. У 1936..;му році при ньо,му с11ворилася друга 

Ж і н о ч а С е к ц і я і :м. д а рі ї r н а т 1к і в с ь к о ї. Пер

шою головою ви~брано Стефашію Про.коп'як, а поті:м І·ри

ну КачаловсЬіку. 

Ха·ра:кте~р JІІраці й труднощі в жіно~чій секції ім. Да1рії 

Виділ за голови Стефанії Прокоп'як. Стоять зліва: ЮпІя Даниток, Пла
седина Кобилянська, Стефанія Прокоп'як, Ольга Горачук, Людмила Ко
вапиwин. Сидять: Євдокія Куwпіль, Ірина Качаловська, Марія Петрицька. 

11натінської ~буtЛи ·ма1йже такі самі, як і в сеюції іrм. Лесі 

Українки. Одна·к і ·в одній і в другій п1раUJя набирала ши

рокого розмаху і ·мала ;вигляди на великі щосягнення. Са

ме наста·в ~час, ·коли -можна 1було 1по·чати ~працю :кор1иснішу, 

·бо жіноча громада tЗІбагатила1с:я 1кілько1ма інтеліrентками, 

готовими •віддати свої -сили tдля до6р.а організації. Та 

прийшла націоналізація 1939-го ро;ку, а .з нею припини

лася ·всяка громадська ро-бота, в тому й жіноча. 

Період застою !Від 1939-го ро:ку а:ж до заJкінчення дру

гої світо·вої війни дуже погано 1віДJби1вая на доро-стаючій 

молоді, ІЯ'Ка еилою обставин ~відійшла від 11юмади, від

.звичаїлася ·Від гро~мадської ~праці та заІбула 1рідну мову. 

На довгий віlдтинок часу ·все вавмерло. 



-~ -



- 20-

Описок всіх !бувших і теперішних чле.нок Жіночої Орr.з

нізації при ХОС від 1946 'Р· (За книжкою ·вкладо;к). 

Ада Хо:ма Варвара СлОІбОдJЯ'Н 
А1лекса1Цра ЛетвінсЬІка Варвара Тимо1чко 
Алісе Тимочко Вера Климчук 
Амел:1я ДЗJнилюк Вера Куль1чинсЬІка 
Анаставія Климчук Веро1н)ка Водоніс 
Анастазія Сливка Владислава Базан 
Анастазія Химчак Волод1и1мира Ладанівська 
АнєЛІя Чз~йковсь'Ка Гілда Дубовська 
Анжеліна Фудал Гілда Недопит.альсь'Ка 
Аніта Матіска Дороте~я П. Бертолусі 
Аніта Фіяла Ева Осарчук 
Анна А:мелі1я Ко1валь'Чу11< Елвіра rродзь 
Анна Ба1ранюк Емілія Демитерко 
Анна Буланов1юч Емілі·я КвасниІ.ІJя 
Анна Булишин Емілія Петрик 
АНJна Бишне~всь1<а Емілія Сло1бодян-Мотта 
Анна Дікало Еміл:~я Сте1бе.льська 
Анна ДулЬІКа Емілія Хан~йко 
Анна Запотоцька Естела Запотоцька 
Анна Ко1валюк Естела Пашкев'и.ч 
АНJна Копа'Ч Бв.rенія Бо1вкалов·ська 
Анна Кра~вець Ев-гені1я Вітрик 
АіНна Кучма Евrені·я Деду,кало 
Анна Л.зпуtНМ(а Евгенія До·луд 
Анна Ма1зе:па Евrе~н:•я Кура'Ч 
А1нна Мkюра Єлисавета Острянська 
Анна Па:нас Є.лиса·вета Па.:влович 
Анна Подільсь1ка Єлисавета ~іщинська 
Анна Рибка Жанета Жінкс 
Анна Ска.льсь·ка Зінаїда Вихор 
Анна Тадра Зінаїда Ящинська 
Анна Тинда ІвЗJн:на Борушенко 
АН'На Фіяла J~Льнах Жінкс 
Анна Хvдій Ірина Зімо·вська 
А~нна Ча'йка Ірина Хома 
Анна Кашуба Ія Мацюк 
Антонія Кашуб.а Кате·рина Батюк 
Антонія Коп·а~ч Катерина Бащин 
Антоні:я Фіяла Катерина Го1рбійовська 
Апаоесі.nз Шеое:мета Катеоина Дvбовська 
Ванда Гордvшинсьh~ Катерина Колод;инсЬІка 
Балді Ладані·вська Катерина Шкорупа 
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Клавд)я Ващенко 
Ксеця Мичко 
Лені Возrр·а.в 
Лідія З.ахар1ків 
Лідія Моркотун 
Лідія Тимочко 
Ліна Го'Рдушинська-Коппе 
Лус~я Мазер 
Люба Задорожна 
Ма;р)я Базан 
Марія Б0tв,каловс·ька 
Марія Булиши1н 
Марія Буяр 
Мар~я Вонс 
Марія Волошин 
Марія r·родзь 
Марія Дмитер1ко 
Марtя Домчук 
Марія ДзвіНJк:1в·ська 
Марія Задорожна 
Марія Ковалюк 
Марія Когут 
Марія Климчук 
Мар і:я Коч 
Марія Мудрик 
Марія Недопитальсь·ка 
Марія Пенцак 
Мар :~я Пісецька 
Марія Плахтин 
Марія Романюк 
Марія Романович 
Марія Решетник 
Марія Савіцька 
Марія Сидорко 
Марія Оподарик 
Марія Сливк~ 
Марія Федусенко 
Мар :1я Флисак 
Марта Безручко 
Ма:рта Бога1ч 
Марта Сисак 
Меланія Процик 
Мела.нія ~Сидорко 
Мирослава Ho,ra 
Миха:йлина Ленартович 

Михайлина Чмир 
Михайлина Юркевич 
Надія Пар}"бо·ча 
Наtція ~Сеник 
Надіщ Фели.к 
Надір Матіоска 
Наталія Ко!валюк 
Наталія Лиса 
Натал:ІЯ Охмат 
Наталі1я Яре~мчу.к 
Ніна ВасиЛІи:к 
Ніна Коруляк 
Одете Вов.к 
Одете Гарба,:р 
Оксана Стрижако~вськз. 
Олена Лейман 
Олена Луців 
Олена Би-бик 
Ольга Ви.сочанська 
Ольга Гарба:р-Машадо 
Ольга ·Гор.ачук 
Ольга Заяць 
Ольга Ковалишин 
Ольга Ку.чма 
Ольга Кушнір 
Ольга Миюилита 
Ольга Потелецька 
Ольга Решетни·к-.Юр·кевич 
Павлина Ча~й:ка 
Пш1сед~ина Кобилянська 
Реrіна Ла~пу~нька 
Реr1на Ма~зер 
Рова Гордушинська-Коппе 
Роза Ес·ко~рі 
Роза Калинець 
Роза Курач 
Роза Човган 
Розалія Возrрав 
Розалія Тимочко 
Славомира ·Ор~ховсь~ка 
Славомира Реть'Ка 
Софі1я Банах 
Софія Бибик 
Софія Волошин 
Софія Дубина 



Софія Скальсьkа 
Соф~я Колодій 
Софія Середюк 
Софія Сютик 
Софія Фрейтас 
Соф :(я Харкут 

Стела Слободян 
Стефані!я Бебик-Балас 
Стефанія БуС'ка 
Стефанія Бу~ярськ.а 
Стефанія rеттер 
Стефанія Муцак .. 
Стефанія Тад:ра-Бастос 
Текля Равлик 
Теофіля Сословчик 
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Тереза Дікало 
Тереза Калинець 
Тереза Люба 
Тереза Тарновська 
Тет1яна Бащин 
·Юлія Базан 
Юлія КаJІІинець 
Юл :~я JІапунька 
Юлія Стебельська 
Юстина Голуб 
·Юстина Звізло 
Яро·слава Дудар 
Ярослава Ліщинська 
Ярослава Човган 
Ярослава Шкільна 

По закінченні друго.1 •світо1вої ~війни 6разилі•йський у

ряд іЗНЯ'в 1за~боро1ну :з чужинецьких тонариств і преси, 1 то.
ді українське громадсь:ке життя закипіло анону. його цен~ 
тром стає Хлі•боро~бс~ко-Освітний 1Союз у Куріті6і. Відрод

жуєтьоя знову й жіноча секц:1я, в С'Клад 1я·кої вхо\д;ять був

ші членкині я·к секції ім. Д. Гнат~всЬ~кої, та1к і секції ім. 

Л. Украtінки. Першою головою обрано Зінаїду Я/:щиІНську, 

п-иі Надія Фелик 

ї·:1 на ·з.міну головою стала п-:ні 

Барв.ара Слс~бодян, а опісля 

( 1946 - 1955 рр.) :п-ні Пласеди· 

на КобилянсЬІка, пізніше ж п-ні 

Надія Фел·ик. 

Жит-геві умовини в Куріті6і 

з,:-и1чно 1зм~1нилися. Місто .зросло, 

розІбуду::алося, а з тим покра

щала і ·коІМуні1кацj1я з ти.ми да

лекими передмістями, до нких 

ра:-r·:ше можна ~було до1бt:1тися 

лиш одино,ким засо~бом-юjхотою. 

3міНІялися на краще й мат~рі

яльні обставини в наших лю

п_е1'1, 60 Бразіл'jя ·була однією з 

тих крз.їrr, які сильно розвину

лися підчас .війни. Крім того, з 
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напливом ·чергової хвилі е:міграції ряди українсь·кої гро

мади дуже зросли. 

А1ле, ·без огляду на всі ті ·пози-ги·вні чинники, початки 

відбудови :зруйно1в:аного до1вгими рока'Ми застс1ю громад

ського житт:я ~були не легкі. І хоча жіноц~во 1по ~періоді ви

мушеного ·бе~зділля з осс~бливОІю енергією :взялос1я: до робо

ти, то робота не •Йшла гладко. Виник.а.rnи~ ~розбіжності думок, 

невдов.олення і нарікання, серед :яких важко було втримат:11 

Виділ з часу головства Надії Фелик. Сидять зліва: Євгенія Вітрик, Пласе· 

дина Нобилянська, Надія Фелик (голова), Ольга Горачук, Анна Рибка. 

Стоять зліва: Ольга Кушнір, Марія Дзвінківська, Натерина Шкорупа, 

Софія Харкут, Євгенія Нурач, Емілія Слободян Мотта. 

р.~вновагу. Тут· мусимо признати заслуги і. неабиякий миро

творчий хист паням Ользі Горачук та Зіна.1ді Ящинськіі1, 

яка ·вже мешкала 1в Сан Па!В:Ло ·і часто з'·яв~яла:с1н в Курі

тібі, і 1які гаоил·и пожежу пристрасте1й. Врешт.! все це за

лишило·ся позаду, і праця ·попливла нор:мально. 

:На початках першим за:вдаІ-ПНіЯМ жі~ночої се.кцїї пр~и 

ХОС ·була допомогова акція, скерована на новопри6улих 
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ем;грантів. До Бра.зі·лійського Ко.мітету Червоного Хреста 
вjд 1секції 1виділено окрему комісію в складі ~пань: Зінаї

ди Ящинської, Ольги Горачук і Надії Фелик - тогочас
ної голови секції. 

Комісія до Комітету Червоного Хреста 

Зліва на право стоять: Іван Базан, Михайло Решетник, Зінаїда Ящин

ська, Ольга Горачук, Марія Кирилович, Надія Фелик, інж. Софрон 

Волошин. В глибині: Прокіп Моркотун, Петро Курач, Лука Парубочий. 

Пізніше вже і новоприбулі 1в·ключаютьQя; ;в громадське 

жит11я, жіноча секція .зІбогачуєтьоя новими членками, се

ред яких не бракує елементу :з освітою і досвідом у гро

мадські'Й робсті. Енергія, яку з'їдали .конфлікти, 11ючала 

виливатися в плодотворну роботу. Великим досягне:нннм 

того часу ~було :за:куплення 1піtян:1на. 

У 1951 році на півночі Парани 'В місті Апукарана по

стає ;но:ва жі1ноча секція. Цей фа1кт з.мушує жінс~чу се·кцію 

в Кур~тібі прийняти ·на се~бе зобо1в'язання також і 0 1рrані

зацій'Ноrо хсuрактеру. І коли ·в 1952-му році Х.лі1боро61:ь.ко-
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Освітний Союз (да1вніший Український Союз) святкував 

сві1 Л 30-ти літній юві,лей, жіночу секцію пе'ре"ворено в Ц е н
т ральну У п ра•ву Ж іноч1и.х •С екці !й. Завданням 

Ц~єї Управи було - ~керувати с;пр.авами жіночих органі-

..• 
Спільна Св. Вечеря у домі Українського Союзу в Бразілії 1947 р. 

защи 1 за:кладати но:ві філії. Від щ1щ1 25-го липня того 

року Центральна У1права Жіночих /Секц)й керується 01І<!ре

мим правильником, а згодом .стає 1членом Світової Феде

рації У:країнсь'ких Ж~иочих Організацій, що •має о•сідо.к у 

Фl1ЛІядельфії (ЗДА). Це дуже 1підносить а1в,торитет Цен

тралljної Управи, що т.і.сно спі1в1працює ві СФУЖО. Про 

жіночу організацію в Бра'зілії починав lд.ізна1ватwоя уК'раїн

ський заг.ал, розпороше~ний у ціло1му 1світі, а це, своєю 

чергою, :на:кладало на наше жіноцтво НО!Ві зобов',язанН'я. 

Наша організація перестала бути 1в.ід0;Н1Ремленим тілом, що 

займало·ся місце1ви1ми оmравами, але ІЗ мо;менто:м вступлен

ня до членс"в;а у СФУЖО во1на вк.JІ:ючилаоя в ряди все

світної 01рганізації, що ·має широ1~і 1засяrи і за:вдання все
людської ваги. 
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ПраЦJя пожвавилаоя. Під фірмою ХОС відбуваютьс-я 

сталі ра~діоавдиції, дикторо:м на ,яких виступа€ л-н ·, Ольп 
Го:рачук. Жіноча ~секція 1влаштов.у1є різні імпрези укр1аі1н

сь·ко'го і ,загального характеру: Маланчин Вечі'), свято св. 

Миколая, свято Матері, '6аль Весни і т. п. До1клада€ та

·кож зусиль на ;зі.бра1ння фондів \цля підт,_римання ·радіоав

диції, :на за.куплення 'Куртини дЛІя товариства та ін. 

У зв'язку з урочистоелями, <ЯІ<-ими 1в 1953-.му роцj штат 

Парана відзначив свій стоІJІітн~й ювілей, жіно1ча секція про

робила величезну ро~боту, влаштувавши імпозантну Віиста1в

ку українськоfо на1роднього мистец'Гва. Відзначає та.кож 

70-ліття постання :першої жіночої організації 1в Галичині. 

,ще одні·єю замітною подією тих часів ·є 1започатко 1вання 

сторінки "Ж)ночих ВістеІй" при 'Часописі ·"Х.л~бороб", :ви

да.ва~но1му Хлі6оробсЕ>ко~Освітним Союзом" Спочатку реда

rував їх С Плахти.н, а опісля п-ні Ольга Кушні1_р. Це пож

навило працю та при11ягло до ро~боти ще ~більше жіноцтва. 

В 1954 р. се'І<рета'іжою 
жіночої Секції ,ста,є по

·кійна сьогодні л..;ні Клав

дія Ващенко. Жіноч1 

секц~я завдячу€ ї:й с~:ій 

великий розвиток у то

му ча1сі. Незрівняна се

'КретаІрк а, інтелігентнз, 

повністю поов,ячена грn

мадським оправам, при

вітна. для нсіх, вона до.з

гі роки вкладала свпї 

знання і хист у працю 

жіночої секції при ХОС. 

В особі Клавдії Ващен

ко жіноча громада втра

тила одну з ~найбільш~ 

заслужених трущ.ішниць, і 

загал до ,сьогодні зга- бл. п. н·лавдія Ващенко 
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дує її та жалує, що її нема :між :нами. Пра;Ц!ЮІВала ;во~на до

слівно до останньо 1го 1в.іддиху, ~не ~зверта1ючи у1ваги на .важ

·ку недугу, що руйнув-ала ,її здоров'1я. А 1по с:мерті заJІіИШИ

·Ла іВ·Се у :взірцевому порядку. Клявдія Ващенко з.аймалас·я 

всім: секретарством, диТІячими ім:прева1ми, підготс1в1кою вис

тав, ~прикрашенням залі та сцени, ІПрийняття'МrИ і :вигоіJІо

шувала реферати. Теж ~була довгі ро1ки диктором укра~н

ських радіопереда1ч. Жила .в домі1вці това1ри1ства, і 'Я'К добра 

пані до'Му, на все ввертала у.вагу т.а всього \Пильну~вала. 

Працювала також ·В редакції" ХліІб~роба" і аж до остан

ньої хви'7Іини редагувала "Жіночі Вісті". Вел.а інтенсивну 

пере~пис,ку зі СФУЖО та філіями. Коли б таких жtнок 

було більше в нашій жіно~чі1й ор-гаЮзації, то можна було 

б працю вести ще краще і ·на вищому рівні. 

Треба вгадати ще ·П'ро 

оІщну :членну, ІЯ'Ка вклала 

баг.ато труду для жіно~чої 

організації, г- про 1п1анну 

Євгенію Бов·ка1лов·ську. Поа

ІН'ИХ шість років ·вона по

магала п-ні Ользі Горачук 

·вести українську радіопро

граму, а тепер ·веде її са

мо<:rійно. Також уже шість 

ро1ків на1вчає вона молодь 

українських народніх тан

ців. Бере активну участь 

у ·кожній виставі, 1концер

ті, 'ЧИ а,кадемії. До панни 

евгенії всі з:ве:ртаються .по 

п-нна Евгенія Бовкаловська різного роду допомогу, і 

панна rеня ,за1вжд'И знаходить :час, охоту і силу, щоб ·вдо-

1волит.и всі п·рохання. Во:на зуміла дуже гарно зорганізу

·:::ати молодь, ~якої 'була голо1вою З рО'Ки. Працює у това

ристві з 15-го року життя. Хоч народжена в Бразілії має 

українсЬІке серце. Любить наші танці, піоні, п'·єс~и й ціка

виться українсь·кою історією та, літературою. Редагує в 
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португальсьюи ;мові .мо~лодечу сторінку ~при часописі "Хлі

бо·ро·б" - "Фолья Нова", ія·ка виходить щомісяця уже 4 
р~жи. За ініціятивсю панни Євгенії для нашої молоді опра

цьовано й виголошено ~багато рефер.атів про наші тради

цїі, одяг, писанки, поетів і т. д. Кілька разів також влаш

тс·вано пс 1каз українських народніх одягів. Панна Єн.генія 

Бов·каловсь·ка була сім разів поновно вибирана :на члена 

В~щілу Молоді при ХОС, а кілька разів - до виділу Жі

ночої Організації. 

Взагал:1 ПР?-1;tЯ Жі:ночої Організації завдяки таким 
двом сил.а.м, як п-ні ~лавдія ВЗJщенко і П.Jнна бвrе~нія Бов

каловська, дос·ягла багатьох успіхів. 

п-ні Ольга Горачун 

Містоrоловз СФУЖО на Півд. Америну 

1955 - 1964. 

По· На\дjї Фе.лик на гс·

.лову Жіночої Організації 

ІВІибрано п-ню Ольгу Го

рачук. Тому, що п-1ні О. 

Го~рачук головувала н 

орг.анізації 9 років ·без 

ІПерерви, це~й період тво

рить собою окрему ці

лість. 

До першого Виділу за 

голіJвства п-ні О. Гора· 

чук увійшли такі особи: 

Заступниця - др. Сте

фанія r еттер 
1-ша секретарка 

К1лавдія Ващенко 

2-а се·кретарка 

Тетяна Самаrальська 

1-а скарбничка - Анна Ри6ка 

2-а скарбничка - Софія Баня·к 
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Бібліотекарка - Емілія Квасниця 

Культ. осв1 • реф. - Зінаїда Ящинська. 

Господині: Софія Ха'ркут і Ярослава Оріховська. 

Су~пільна опіка - Пла:седина Кобилянсь:кз. 

Контрольна ко~міс~я: Марія Решетник, Анна Чайка і Ка-

терина Горобійовська. 

Нова управа поважно 'ЕЗ1ялася до спра~ви. Щасливим 

збігс·м обставин між головою - п-нею Ольгою Горачук 

- j секретаркою - п-нею Клавдією Ващенко - витво

рився у праці рі·вний р1ятм і пс 1Е:на га'рмо.нія. М)ж с1би)!l:ВО

:ма запанувало глибоке •погодження у поглядах і велика 

п1ри;язнь. Як у громадському, так і 1в приватному житті 

ці дві жіночі ді1ячки мали дуже багато спільного, що 

Виділ за голови п-ні О. Горачук. Сидять: Марія Савіцька, Стефа

нія rепер, Ольга Горачук, Іванна Борушенько, Анна Рибка. Стоять: 

п-ні Емілія Квасниця, Марія Флисяк, Клавдія Ващенко, Тетяна Ба-

щин, Марія Кирилович-Волошин. 

незвичайно добре вплив,ало і на громадську роботу. Обидві 

цілком 'Ніддали:ся справа•м жі1ночої О'ргз.ніза.ції. Висл~Щи цієї 

відданости дали се:бе відчути відразу, і праця за.кипіла, 
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втягаючи у ·св)й !вир rч:ленок виділу, :Все жіноцтво В·зага

лі, а 'На'віть і ·са~му Уіправу "ХОС" і:з ·Загало!М ":чолові

чого" :членства. ІJ-Іевто1мні в праці, невИ'черrr.ні на ідеї, п-ні 

Ольга Гораrч:ук ) Клав!VІЯ' В~ще~~-ІІко, вав:жди ма1ли щось но

вого 1в :за1пасі дл'я громади: .відчити, ПР'ИЙняття, забави, 

д;и'Гячі імпрези і т. п. Зокрема дЛІя дітей, на'Приклад, ~влаш

товано такі !rЮвинки, ·ЯК ве:ртеп, виставу п'єси "Князінна 

Жа,ба", свято, Шевrч:енка, Овят-Вечір з дарунками, не ·зга

дуючи вже про сЕ1ят.а Матері та :(нші .загальноприйняті 

розваги. Крім ТQГО, жіноча секцj1я постави.ла дуже поваж

но спра1ву україно1знавства серед дітей 'В центрі. Доf\rо

літнtми 1працівниЦ/я:м,и на цій нині були ще .за голову~н
ня ·п-і :Н. Фелик 'П. П. Григорчак, поті'М 1п1роф. Надія Се

ник, а лід суЧ"асну ·пору веде їх п-ні Ната1л.ія Лиса. 

За іні!ц •я'ГНІВою жіночо1 се1щії ЩJ'И ХОС уже двічі ·від

бувся курс писа:ння :писанОіК, 1я:кий провела ·п-ні Марі.я Ки

рило.вич-Волошин, курс крою, про1ведени1й п-но1ю А~мелією 

Данилюк, т.а курси ,кулінарії, що ни1ми ·керувала 1п-ні Те-

11яна Бащин. Щоб ·п1ригадати наші св1я1жо,ві тра\ZІJицїі, жіно

ча секція влаштувала спільно :з філією ХОС 'КЇ.Ль:ка Свят

вечорів. Були теж ~зачитані ·.в.ідJПовідні реферати ·про наші 

українські тр.ащицїі. В 1957·-му році пр.и ви1борах у член

ство· СФУЖО п-ню Ольгу ,Горачук 6уло о6ра:но містого

ловою цієї організації на цілу Південну Америку. Таке 
1в.ідзначення 1принесло для жіночої .секції велике моральне 

вдоволення, а надалі :мз.ла дуже повит:и1вний вплив на в:сю 

ро.боту ·в цілому. 

В тому са.мОіму :році в жит11Я' української Г:1ОМади в 

Бразілії нпроваджено з.вичай Е·еrчорниць, нкі тепе) у;ві

·йшли вже в традицію. Ідея вийшла 1від п-ні Ольги Гоірачук 

і ~була щиро привітана громадою. Друга іде1я - 1за1прова

дити звичай т. з1в. "ширші сходини" вийшла 1Е.іІ~ п-ні Анни 

Рибка ·і також 'прийнялася в rро'Маді. Були це новини, які, 

як і кожні гарні но·вини, пр1итяf1JІІИ та зацікавили люде:й. 

На ~вечорницях в ~про:гра•му входи·в1 показ ук~аїнської на

родньо.1 :нош~ і конкурс на ~найкращу ·виши1вку. На "шир

ших сходинах" виголошено цілий ряд рефератів, п1рисвя

чених різним видатним жіночи:м 1постатт1нм: геро·їням, 'пись

менницям і т. п. Одержані від СФУЖО :матеоіяли про 
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П'ятьсот українських жіно1к, в.ам0~рдованих на засланні у 

Кінrірі, в перекладі на португальську 'МОІВУ було подано 

до шости найбільших щоденників Бразілі11. Теж передано 

до публікації 1в бразілійській пресі листи у справі україн

ських ~політичних в'язнів. 

Перші "Вечорниці" і Конкурс 1957 р. 

Також :почалася інтенсивна проп.аганда нашого народ

нього мистецтва пр1и допомозі ~виставок наших ІПисанок у 

~великих ~крамницях Куріті6и та в парансь:кій Публічній Бі

бліотеці. Багато вишиваних 1речей і писано'к подаро:вано 

різним державним 6разілійським діячам та нзагалі нидат

ним осо:ба:м. Оюре.му виста'В:ку украuнсь'К<:>ІГО народнього 

.мистецтва влаштовано при ~відкритті нової домівки ХОС-у. 

Секція теж :допо1могла зJдобуттям експонатів та в офор

·мленні виставки при "І:нтерамерікано". 

Щодо дітянки ортані~заційної, то· жіноча організація 

взялася за створешщ нових філій·. І так у недовгому часі 
1по1стають, lfpiм куріті16СЬ'КОЇ філії на Портоні (дільниця міс

та Курітіби), філія 1в Понта Гроссі і Порто· У1ніоні, не чи-
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слячи жіночої секції в Апука~рані, яка, як 'було вже :зга

дано, постала вначно раніше. 

Крім офіційно оформлених жіночих секцій 1по рі:зних 

місцевостях, були групи жінок, які 'Через малу кількість, 

або брак приміщення, не могли створити своєї орга'нізз

ції. Але вони також працювали і живо підтримували всі 

заходи централі. В Мафрі таким гуртком ·керу:вала Марія 

JІихачинська, в Ж.знrаді - JІідія Лесь'ків і ,в Монте Але

(ре - Ірина Дорошенко. З усім1и. ~ними централя завжди 

три-мала ав'язо~, та вела жваву переписку, до'помагаючи 

потрібними матеріялами та 1вказівкз:ми. А ті жінки у 'С!ВОЮ 

чергу п1родава.ли переслані їм до роз1продажі 1льотерійні 

квитки, інформували централю про свою діяльність та 

ста1ралися йти по лінії 1Всіх ї.1 ~задумів. Поволі жіноча секція· 

1Пр:1 ХОС ·входить у ·контакт з іншими жіночими орг:з:ніза

ціІями на терені Бразілії, ·як, на•пrриклад, з жіночою секці€ю 

при то1варистві Прихильників Української Культу~ри в Пор

то А!ЛеГре (штат Ріо f~ранде ;до Сул) і Пі)И т..1ві "Собор

•ність" у Сан ПавJtо. 

- На цьому місці ·варта вгадати також про жіно'Ч'ИЙ 

рух у Прудентополі 1 1я·кого початки сягають -ча.сів перших· 

місіонерів - о. Юзими та о. Маіртинюка ЧСВВ. Вон:!! ство

рили АпостольсТ~во МолитЕи Жінок, я·кого кружки спома

гали бідних. вели спільне ограмот:нення народу, ~посилали 

дари на Рідну Школу і т. п. Пізніше жіночий рух повели 

Се~::Т'р:и Служебниці, що прибули до П!рудентополя 13 Гали

чичи 1911 р. Сест'ри назіть ст:ворили свого рода оргачіза

цію колоніяльних учительок, нкі •були з!З'язані .з сестрами, 

як їхні 1бувші учениці ~1 виховзнниці. Згодом, як чисто 

суспільне жі!ноче то:ариство, вv.ступа€ в П~удентополі ЖССГ 

(Жічоча Секція Самоосвітнього Гуртка). На пе1_!1ших схо

динах 13 лютого 1938 р. :в залі Товаюист.ва "Україна" ви-

6'рано першу управу в такому складі: Ісидоі~а Боrуш -
голова, Антонінз Во·йтович - заступниц1Я' та скарбничка, 

6RдО·кія ма~зійко - секретарка, Павлина Сабатович -
·бН)ліотекарка. Надхне1нником і душею цього жіночого і 

самоосвітнього руху бу.в о. йосwп Мартинець ЧСВВ --
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теJперішній Екзарх. Жіноча сеікці1я тісно ·Співпрацювала з 

:Самоосвітнім Гуртком, схоІдИ:ни ~відбувала ~що-два тияші, 

rВИГОТОВЛ·яла імпреЗ'И Й іВіДЧИТИ на різні Ж:ІОНО•Чі іЙ СОІЦіЯЛЬНі 

теми. В "Самоос:вітнику", ~я,кий появлявся аа.хода'Ми Само

освітнього Гуртка (1936-1940) жіноч;а се'кція 'Мала 1с:вою 

"Жіночу Сторінку". ПОІкровитель·кою се;кції 1була Леся· 

У:країнка. ЖССГ три'Ма:ла теж з1в'1яз'КИ з :з.а1кордонними жін. 

організаціЯ'ми. 4 ·кві'І1НІЯ 1941 р. одержала від Союзу У1фаїнок 
Америки листа з 1пр:и·йняттям гур1жа до СУА - Відділ ч. 62. 
(На підставі протоколів Жіноч. \Секції Самоосв. Гуртка). 

В 1959-;му році п-ні Ольга Горачук одержала від жі

ночої ·секції при хо~с мандат на репрезентацію жіночих 

організацій Бра~зілії на •коНJr1ресі СФУЖО в Америці. Своє 

завдання п-ні О. Го~рачук ·виконала гідно і гарно. 

Жіночі організації ваій~малис1я часто допо1моговою ак

цією, як от: кілька1разова вбі!рка для 1п-ні Ольги Петлюри 

та nотребуюч~их родин у 1Вра1зілії. За почином секції при 

ХОС, знані спііваки - Ія й Любомир Ма1цюки дали кон

церт ·на Виз:вольний Фо:нд. Також 'нав'·язува'І-ю стосунки 'З 

іншими ОрганізаціІя:ми. Останньо воНІи поширились на· Ма

рійсь1ке това'рИс'Гіво пань т.а Сестрицтво св. Магдалини. 

В 1959 1році жіноча секція ПІР'И ХОС-і вмінила свою 

назву і стала Ж і н о ч о ю О р г а :н і 13 а ці є ю 1п 'Р и Х О С. 

Пі:д такою на'Звою ;вона працює і до сьогодні. 

· Велики~м надбанням для Жіночої Орга:нізаJцЇЇ бу.ло іПри-
. ;буmя з Апука1рани та Понта rроСІСИ кількох інтелігентних 

жіно~к, що ·вnд:разу ;в,ключилиоя ·В ГрОІмадсь:ку працю. Але1 
з другого •боку, роки 1962 та 1963 -позначилися ;велики

ми і дошкульни'Ми втрата:ми, 60, 'Крім ·згаданої вже Клав

дії Ващенко, !Відійшли у вічність Віра Кульч1ицьк:а й Єли

са:вета Острян:ська, ;я1кі ~багато відJд.али труду для Організа

ції. Та, переживши цей іваж,кий уда1р долі, Жіноча Оrта

ніз.ація за'повнила 'Зроблений 1смер11ю 1ВІилам: працю над ді

творою в3яла на се+бе п-н) Наталія Лиса, а секретарство 

1п.;ні Іванна Борушенко. 

В 1963 році за Наталії Лисої введено; !В \нашу гро~ 

3 
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маду ціка1ву і незвичну новину - День У.краі'нської Ди

тинrи. Ціллю того задуму 1бу~ло викликати в наймолодшо

го покоління по,чуття спільноти 1 приналежности до спіль
ного 'ПНЯ. Теж важн0tю та гідною уваги подією тато року 

було скликання Першого З'їзду Філії Жіно~чої Організа

цї.l при ХОС та вс:~х існуючих жіно1чих секцій і організа

цій в Куріті1бі (за почино~м Наталії ЛисоГі). З'~зд, як на 

перший раз, відбувся успішІно. При~були делегатки: від Сою

зу Українок зі Сан Павла, п-ні: Мар~я Коза і Ма.рі/я Вен-

Гості Першого З'їзду всіх Жіночих Секцій і представниць Жіночого 
Товариства в Нурітібі 1963 р. 

rep; від Марійсь,кого Товар~и'с1ша Жіно1к п-і: Реrіна Лапунь

ка, Ірина Хома, Зіна Адамович, Ма!рі~я Кирило·ви~ч Волошин; 

від Сестрицтва Св. Магдалини п.Jні Павлина Чайка; 1від Жі

ночої Секції з Апукарани п-ні С. Карп-ин; віщ Секції Молоді 

п-нна Євгені1я БовкаЛОЕІ~ька. ПриВ'іТ !Прислала з По:нта rpoc
ca п-ні Наталія Гучок. На :з'ї:зді о~бго•ворено потре1бу сюЛІи

канн~я з'їзду ,всіх жіночих організацій, се.кцій J філій з 

цілої Браз'іл}і. Цим задумом 1зацtка:вилася СФУЖО та по-
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дала ідею скликання всенолуднево-аме'Рика~нського з'їзду 

жіночих організац~й. 

З •відходом 1від голівства ІП""Ні Ольги :Горачу;к, с:кінчив·ся 

0·1фемий етап розвитку ·і праці •спочатку Жіночої Секції, 

а !Потім Жіночої Орган:ІЗації при ХОС. Звич.а:й~но, не 6ув 

він ·вистелений самими рожа:м~и, і •кожен, хто• ~працював на 

громадській ниві, мусить це і.Знати. Дов.голітній голові до

велося ~не одне перетерпіт.и і не раз вислу~хати терпке сло

во. Однак, ~вона гідно несла тяг.ар ·відпо:відаль·ности, ніко

ли не тратя·чи ні погідности, :ні ~рівно1ваги. І хоча мала 6а-

'- гато помічниць у роботі, але 

ІЙ уміння :дібрати ,1х - також 

є ,с:вого роду заслугою. Ім'я 

п·-ні Ольги Горачук, як голо-

1ви Жіноча-і Організації, деле

rатки на :конrрес СФУЖО і 

місТОГОЛОіВіИ \СФУЖО на цілу 

Південну Америку має !Заслу

жене :місце ·в історії україн

ського жіночого руху ·В Бра

.зілії. 

1964 

З 1964 роком починаєтьая 
новий, п'·яти:й з черги, період 

гро1мадсь·кої жіночої праці. 

п-ні Реrіна Лапунька З причини :віку, ста1рші •пово·-

лі вііп.~даляютьсrя від громадсь·кої діяльно·сти, а !Кер:му пере

:бирають но:ві молоді сили, :яких ·стараються ~притягнути 

С'Іtарші. 

Цього року головою Жіночої Організації 1ви~бр.ано мо

лоду п-ню Реrіну Лзшунь·ка, що, 1я·к і її !мати, вже наро

дилаая ·в Бразілії. 

До Управи у~війшли ще давюш1 старші співробітниці: 

Містоголова - Ольга Микилита 

1-ша се~рета.рка і культурно-ос:в. референтка - На

талія Лиса. 
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2-га секретарка - Марія Кирило1вич-Волошин 

3-тя секретарка для 6раз. 1м. - Стефанія Тадра Бастос 

2-ra культ. осв. реф. - Ольга Горачук 

3-тя культ. ос:в. реф. -'- Євгенія БоВ'ка.ловсь.ка 

І-ша скар:бничка - Мелан.і~я Про:цик 

2-га скарбничка - Анна Мазепа 

Контрольна Комісі•я - Іванна Борушенко 

Члени Управи - Анна Чайка, Тет~яна Бащин, Марія 

Ковалюк, Марія Бов~каловська, Катерина Бащин і Яросла

·ва JІіт1инська. 

В перших місяцях по 1ви6орах діяльність нового Ви

ділу -була спара.лізована з огляду на політичну ситуацію в 

Бразілії, !зате опіс~ля п~ні Реrіна Лапунька енергійно !Взя

лася :до виконання св.о.ї:х ~завдань. ЗасідаНІНІЯ' У1прави 1відбу

в.алися і відбуваються що1місяця, а, ·в ра:зі 1по'Гре6и, і ча·

стіше. Реrіна Лапунька свою п·рацю 1поча.ла скликанням 

"ширших сходи:н", на які прибуло :багато ·членкинь. Так 

на:в'язавоя тісніши1й контакт :між головою і 1членством. 

За цей короткий час п-ні Реrіна Лаrпунь·ка п.рорабила 

гідну ·в.е.ликого• призінання роботу. За її 1по1чином в .липні 

відзначено сорок.літній ювілей жіночо~о руху ·в Бразілії. 

Ю:віле1йні ев•ят·кування відбулися в \!І.НЯХ 18 і 19 липня. Дня 
18-го ли1пня ·влаштовано ЮЕ·ілейну забаву, а 19-го ювілей

ний концерт, о~працьоваrний і виконаний ви:ключно жіно'Чи

ми сидами. 

На ювіле1йні св1птку~в.ання 1при6ул·и делеrатки і делеrа

ти 1від філій, від Централі та ~в.ід філії ХОС, перші голо

ви жіночих товариств та всі ~бувші rоЛО!ВИ Жіночої Ор

ган~зачії пр~и ХОС. Як пам'ятку, ·всі оде·ржали 'ПО порце

лянс·вій тарілці, ручно мальОЕ·аній в українськс·му стилі на

шою молодою мис'Гкинею 'п-ною Іриною Лисою. Пані Ка

терина Бащин намалювала гарну ювілейну хоругов. Також 

видруковано пам'яткс!ві ювілейні грамоти, які ·роздано, всім 

присутнім. 

В програму ювіле~ного концерту 1в.ходили хорові точ

ки, підготовлені п-нею Сесілією Семчишин, дна ювартет:t1:, 

:деклямацЇія ~п-ні Емілії Квас:Нtиці, 1в.ідчит•реферат 1п...;ні Оль-



\. ,, 

/"'Іо. 

ТЕПЕJРІШНІй ВИДІЛ: Сидять зліва пані: Катерина Бащин, Ольга Микилита, Наталія Лиса, Реrіна Лапунька (го
лова), Ольга Горачук і Іванна Борушенко. Стоять пані: Марія Бовкаловська, Меланія Процик, Марія Кирилович jІJо
лошин, Євгенія Бовкаловська, Стефанія Бастос, Ярослава Ліщинська, Марія КоваЛюк, Анна Мазепа. 
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ги Горачук та ·Кілька т.анців. Другу 1частину ~виповнено жи

вим сценкою-образом, .спеціяльно опрацьованим на цей па

м'·яТІний день Наталі·єю Лис01ю. Воя програма., :хоч ~була 

приготована 1в ·короткому часі, випал.а дуже гарно. 

З черги нова голо1ва - 1п-ні Реrіна Ла1пунька 'сміливо 
взялася до здійснення її /дJРуrого rзадуму: придбаіН1ня для 

залі 'В'И'СТЗ'В куртини, :кошт~и 1я:кої в сотню разів переви

щують 1приібутки Жіночої Оргаmзації.· Та це не зуп1ини

ло п-ні Реrіни. Вона •сама аайнялася з~б:іріКОЮ коштrв., са

иа закупила матерію та 1к.лопочетьоя пошиттям. Зацікав-

Фраr11ент з ювілейної забави. Стоять пані: О.11ьга Горачук, РеrІна 
Лапунька, Ірка Ференц, Ольга Микилита І Анна Рибка" 

лення :власною домівкою вросло·, і зІбір·ка 1йде успішно. Всі 
1бажають, що1б залю гарно при·красити, та помагають, 'ЧИМ 

мо·жуть. Крім курТ!ин до залі .виступів П-іні Реrіна Лапунь

ка .теж постарала·ся ·КУ'рт.ини до ;кімнати Жін. Організаці~ та 

:роібить ста1рання нап1равити 'П:ЇІяні~но, щоб ~могти аоргаrнізува

ти лекції ·музики. 

Не менш відважно ~підійшла п-ні Реrіна Лапуньк,а до 

справи 1в1идання ювілейної ;книжки. Вона особисто разо·м з 
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паня·ми Меланією Процик та !Наталією ЛисоІЮ 1кло1почеть
оя фонда1ми, що їх ·самі !Зібирають "по людях". І, якщо 

ЦІЯ' 1книжка по1баrчи1ла ·світ, то, моЖІна с.міло ока:за"и, щ о це 

в п е :р ш у 1ч ерг у 1з а C·Jl уга наш ої енергі 'Й ної і 
с м і л и •в о ї Г о л о в и. 

В дні 10-го жо:втня ц. ,р. відбулиоя в домівці ХОС-у 
трзІдиційні ~вечорниці, які пройшли з успіхом. Жіноц'Гв-о 
щедро· с1бдару1вало всяким до\б~ром ~буфет, ЄвгеніJя Бо1вка

ловсь•ка ~приготовила гар1н.ий ~показ На(родніх одягі~в та :кіль

ка танців, а Наталія ОТиса - не'Величку ·аценку~комедію. 

Весь дохід 1від:дано 1на покри.ття 'коштів 1к}'Ір'ГИНИ. 

Дня 25-го жо1втня відбулося друге :з rчерnи 1сВІято1 ДНІя· 

У·краіlнсь1ко·ї Ди'ГиНІи 1в !домівці ХОС-у, на 'яке :nр'иібуло біля 

сотні дітей 1бат1>ків в у,І<1ра1їнсь~кого ІЗагалу ~без огляду ~н:а 

приналежність до організації і віроkповідання. Відб:уїлис1я· 

теж "ширші сходини", присВІяче1ні па1м'яті ІНат.алії Ко6ри1н

сь1кої, на ·яких виголосила реф~рат п-ні Емілія Ківасниця, 

а другий рефе.рат :на в~и:ховну тему r- п-ні Ольга Горачук. 

Перед Жіночою Орга1нізаціею € 1на rчерзі інавrурація 

куртин і "ширші ·сходини" в ;рефератом •п.ро діяльніс.ть 

СФУЖО. 

Пані Реrіна Лапунь:к:а, стараєтьс1я .віддати 'Належ~ну по

шашу 1всі1м старшим ~заслуженим rчленкиням, 'ПО'Мага€ В'Сім, 

не :жалуючи ·свого 11руду. Во1на ~заохочу€ та :втягає до ~пра

ці всіх ·без ~виїмку. Ста\раєтьая ОІб'єднати 8се жіноцтво. Во

на втримує сталий зв'язок з іншими това1риствами і за· 

прошує на "ширші сходини". І треба 1при1Знати, ~що вті

шаєтьс·я :загальною ·си:мпатіею та ва ·ко~ро11кий час ·своєї 

к.зденції .зробила дуже багато. Внесла 1багато життя, і ті, 

~які стояли осторонь, зно·ву починають :втягатиоя до пра

ці. Пані Реrіна Лапунька є членом українського хору, що 

ча1с до часу виступає на бра.зілійських сценах, як 'Репре

зентація украінського· народнього 1во·кального мистецтва. 

Працьовита, 060-в'яз.ко1ва, підтримує всіх, помагає ·матері

яльно і тим дає добрий ~приклад до насл~дування. Вона 

цікавиться ~працею кожної членкині Виділу, перевіряє її, 

·виправляє, коли потрібно, і не жалує ні часу ні си.1, щоб 
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Секцією в Апука~рані. Го.лона1ми Жіно'ЧоЇ ІСекції :в Апука

'рані згодом ~були: Марія Онищенко, Леся Сиса'к, Ольга 
Кучма, Іванна Борушенко·, Ольга Білецька та Тереза Гу

менюк, що голОІвує під сучасну пору. Неі згадані ~пані вкла

ли 1багато ~праці дЛІя своєї організації і добра гро.мадян

ства вз.агалі. Тому не дивно, що апука~рансь·ка Жіноча Сек-

Діти зі школи в Апука~рані з учителЬ'кою п-ю Іванною Борушенко 

ція 6ула однією з найа:ктивніших. Матері1яльно· громаді 

чимало допомагала покійна сьогодні п. Єлиса~вета Остр-ян

ська. Все жіноцтво щиро горнулося до Секції, за:вв,ято :пра

цювало і напраму було· гіщне наслідування. 

З бігом часу багато українсм~их родин по:кинуло А

пукарану і переїхало до інших міст, але жінюи в тих ро

дин і на нових місцях не 1покидають 11ро~мадсЬ!кої п'раці, 

а, навпаки, нідра~зу ~включаються .в Ж'ИТ1'1Я' 'Місцевих орга

нізацій. Багато людей 1в1иїхало також за :межі Бразілії. Але, 

хоч і як ;зменшилися оили апукаір.анської жіно1чої громади, 
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ті, !ЩО залишилися на :місці, не 1поки:дають початого· діла. 

Річ ясна, доводитьс,я ї:м тепер важче, але при ~всіх імпре

зах, ов•ятах та ~прийняттях їх, 1я:к і давніше, можна ~бачити 

при праці. Вони далі не !порива!Ють зв 11Я:З1ку LЗ Жіночою 

Організацією в Куріті1бі, а на міаці .l(ружньо співпрацюють 

з філією ХОС-у. Жіноча Секція 1в Апукарані ·відома ко1ж

ночасною готовіст.ю ~я1к мо1ральної, т.а·к і :матері!яльно.ї до

помоги для Жіночої Організації. Завдяки 'аво·їм 1членюrn1я:м 

та 1п-ні Іванні Борушенко ця жіноча громадс·ь·ка ~клітина 

була відомою ві своєї праці. її численні ·концерти та виста

·В·И 1були 1на гідній :мистецькіІй 'висоті т.а варті на.сліду.вання, 

а праця 1під 'кожним оглядом взірцевою. Свою гарну діяль

ність апу.карансь:ка Жіноча Секція- ~І'рощовжує і ·по сьогодні. 

п ні Віра f{лочак 

В І 962~му році І О-го ~·и·с

т0tпада за ініціятивою щи

рого ук;раїнця п. Михайла 

Байла,ка ІВ Аtпу.карані запо

~ч:атко1ваІно ІР·адіопереси·ла:н

ня в українській :мов.і. Про

грама ма·є назву "Голо·с 

У1юра.їни", а •матерrяльно у

тримують її ук;раїнсь:кі тор

ГОіве.ль·ні !підприє•мства, що 

гідне П'ривнанюя та .мо1же 

по·служити аа гарний при-

1к:л.ад. Проrtраму вели п~ні 

Шра Клоча1к, п. Миха!йло 

Мельник і П-<НН~и Ната1лія 

Ли1сюк та Лідія Шафран

ська. 

В Апукарані є 'багато українсь:юих фі~рм. Наші люди 

там добре .м.атеріяльно сто1ять, а що при тому є щирими 

украї'НІцями, то ніколи не жалують щедрого гроша на різ

ні національні цілі. Зокре:ма апука:рансь1ка nромада дуже 
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багато причинилася і до видання цієї .книжки, за що їй 

~належить щире українське "спаси біг". Ко1ли 6 ~було -біль

ше таких громад, як н А!пукарані! 

п-ні Лідія Шафрансьна п-ні Наталія Лесюк 
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ПОРТО УНІОН 

Жваву працю Жіночої Секції в По1рто Уніон на дов

гий час припинила націоналі.з.ація. Та її дав1ні членкині, 
1приз·Еичаєні до гро1мадсь1кої роботи, ·ввесь час ~мріяли ·про 

відновлення своєї орга.н1зації. Як і ~більшість нашого жі

ноц~ва, ук:раЇН'ки !З Порто Уніон згуртувалися при філії 

ХОС. І хоч с~поча'tку не мали ще своєї 0 1кремо11 організ.а

ції, - вже почал1:1 свою ·КО'Рисну працю. Філія під ту по

ру будувала власну домі1ЕІку, і жіноцтво .старалося їй до

помстти. Да1Еніша ·членкинп Жіночої Секції і досвідче·на 

дjJqчка Варвара Кінах ~взялася ене:ргійно до праці. Під її 

'Проводом почали відбуватися різні імпрези та ;забави, до

хід з· яких ішО·Р· на будову дому. Всі чекали на 1за·кінчен

ня ·будови, що6и у своїй домі1Еці мо·гти краще розвинути 

працю, і врешті цього доче'калися. 

П~д ~проводом Барв.ари Кінах праця розгорнулаея гар

но. Засновано курс навча·ння українсь:кої мов1я для дітей 

та молоді, а цим курсом керуЕ·ала ІНаді:я Кінах. На!в'1я·зали 

стали11 контакт з Жіночою Орг.ані.за.цією 'в Куріті~бі 'Й спів

працювали .з нею у всіх діля:нках. Продавали різні ·квитки 

для Жіночої Організації при ХОС, висилали грошеві до

псмоги, влаштовуЕ·али вся1d імпрези, дитячі іЕ1истави і 

забави. 

В ·секції працюв.з.ли п-ні Ва·рвара Кінах, Надія Кінах, 

Рафа.;·ла Гордій, Варвара ФлисаІк, Оксана Когут, Аделія 
1Соколовська, 1~1рина Полигач, Ірина Соколовська, Єлисаве

та Буено Ферейра, Анна Са.ва та багато інших. Секція 
1Е,лаштО'вувала ·вся·кі національні сr~ята і 1зве1рталася до Жі

нсчої Органі'Зації при ХОС у Курітібі, ~яка -в :міру можли

•востей старалася допомогти. Також ;зо1рганізув.а.л~:1 1при фі

лії ХОС "Діточий Гурто.к", до ·якого в•писалося 30 дітей. 

Почин до цього· дали ІНа;дія Кінах та Ма!рія Чмола. 

Жіноча Секція в Порто У~ніон 'працювала добре. На 

жаль, останнім часом її ~праця припинилаdя. Але, нема най

меншого ·сумніву, що це •явище тимчасове та що неза;ба-
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ро•м оµга1нізація там знову 1в~і,д•родитьоя та ще ІКраще ·буде 

продо·вжувати ·свою ~корисну і !велику працю дл!я свого на· 

роду. В Порто Уніон є досить свідомого еле:Менту, !Я'ІGИіЙ 

розуміє вагу та ·користь громадської п1раці і який уже дав 

доказ, що вміє її про~вадити. 

(ІНа оснОІві кореспонденції та протоколів Жіночої Ор

ганізації при ХОС у Курітібі). 

ПОНТ А f'POCCA. 

І1ніці'ЯТО'РОМ о~рганізації Жіночої Се1кці,1 в Понт.а rpoc
ci ;бу.в п. Володимир Гучок. ·Секцію засновано 15-го сер

пня 1956 р., а голо·вою обtрано п-ню Наталію 1Гучок. Сек

цін1 ма1ла ·біля 20 1членкинь, а названо її ім" Л. УІкіраїнки. 
У першо1му Виділі згщда1но ще Єлисавету Гучок т.а Марію 

Білецьку. Між кореспонденцією Жіно~чої Організації щш 

ХОС у Куріті6і вже да·в:ніше знаход:яться листи п-ні Ната

лії Гучо1к, в 1я·к.их вона :висло·влювала ~бажання сТІворити 'В 

Понта Грассі жіночу ·клітину, і в тій спtра·ві просила /до

помоги. 

Хо:ч Жіно:ча !Сеюція само·стійно не прояв~Ляла біJльшої 

діяльности, але тісно ·співпрацювала в Філіею ХОС. БраJІа 

активну участь у .виста'Вах, опівах, .а.кадемі!ЯХ, 1я1к 1рівно ж 

підготовляла нснкі ·за1бави та 1прийнят'Гя. 

С·початку органіІзації ·мали сній осідак ·в домі п-ні На

талії Гучок, ·я:ки.й ~перероблено і :пристосовано для г.ро

мадського вжитку. Са;ма п-ні Наталія Гучок старалася тk

но ·Співпрацювати з Жіночою Організацією при ХОС: по

магала у з6і'Рках на різні цілі, продавала ювитки на по

кривало, цікавилася жіно1чими справами та ніколи не ·від

МОЕ<Лялася від виконання тих, 'ЧИ інших завдань. З її :.ли

стів іВИдно га·ря·че бажання, щО'б в Понта ripacci праця йшла 
гарно. 

Коли у:країнсь·ка грам.ада з/будувала власну ~домівку, 

праця дуже пожвавилася. Та ·багато людей почало ви:fз

дити :з Понта Гро·сси, а 1з rnм rромадське ~ит-nя там за

вмерло. Та можна наtдіятиоя, що нез.а1ба:ро1м ~воно знову 
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·відродиться 'Попли:ве ще краще, як раніше. Бо н Пон·rа 

rpocci € ще ДОСИТЬ Жі'НО'К, ІЯІКі :~рИ добрЇ!Й ІВОЛі Та охоті 

ще .можуть 1багато вробити. 

З актИ'вніши.х жінок можна в.и1чис:лити пань: Анну Ма

зепу, ~Наталію Оверченко, Тетяну Манченко, Марію (а,в

чук і М. Майо:р та багато інших. 

(На підставі протоколі•в та кореспонденції Жіночої 

Організації при ХОС). 

Крім жіноцтва, •я·ке ~працювало при Жіночі:й Се1кції при 

Філії ХОС-у, ·був 1чималий гурт при То1ва:ристві Прихильни

ків Укр.зїнсь·кої Культури. Вони не мали св.о·єї окремої ор

ганівації, але дуже ·часто входили до складу Виділу. Пра

ця ішла дуже гарно. Товарис'Гво .влаштовувало різні ака

~емії, підготовляло ~вистави, ·в тому :й дитячі. Обидві ор

га1ні!за~ц11 1п1рацювзли •спільно в дружній атмосфері 'Й спіль

ними силами здобувал.и великі успіхи. Влашто1в•ували спіль

но Свячене. Між згуртованим при ТПУК жіноцтвом мали 
1великі заслуги п-ні Ярослава Гаврилишин, Марія Наконеч

на, Ірина ІН.ако~нечна, Катерина Гаврилюк, (Ле~С'я Борошо·к, 

Стефа Демчу~, Марія Янкощук, М. Ке~рниць·ка та ~багато 

інших. Про їхню діяльність часто ~були зга\д;ки на .сторін

ках часопису "Пра~ця", зокрема про виста1в1и, в ІЯ'Кими во

ни ї:здили до Курітібі, Пруде1нтополя, 1чи Іраті. 

З ~розм.зхом і повною ІПОсвятою працювали жінки до·в

гі роки, .зле 1масо1вий виїзд до ЗДА та інших міст с:п•ри

чинився до занепаду громадської ·праці. Все більше від

чува•в•ся ~брак ЛЮДfІЙ, і сьогодні в Понта rpocci залиши
лаа5f тільки невеличка громадка. Період ·великої активно

сти, здаєть·ся, тимчасово стримався. 
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ПОРТОН (Курітіба) 

В 1958~му році на ~передмісті Курітіtби - Портон засно
вано Жіночу Секцію, ·куди ;вписалос.я 31 rчленкиня. Голо

вою •вибрано п-ню Яросла

ву Ш·кільну, заступницею 

- Марію Мель~ник) 1·-шою 

сеюрета.1рко10 Лідію Шпицю, 

1-:шою ска•рбничкою Марію 

Орищину, ~культурно-оов.іт

ньою !референткою - Оль

гу Кушнір. Інші за1вдання 

ро:зподілено ·поміж рештою 

членкинь. -
Дня 9-го серпня 1958-го· 

року Жіноча се:J<Іція 1влаш

тувала 1баль •під наз-вою 

"УкраїнсЬ'кий Вечір," 1яки'Й 

увінчався гарним успіхом. 

Всі членк:и щиро помага

ли одна друПй та працю-

n-нІ Ярослава Шкільна вал'и в :на1перед 1в1из'На'Чених 

місUJях. По •б.а.лі Жіноча Се~ія- :придбала tдеякі ~прикраси: 

ва~зонки на стіни, •в.ази на столи та настільники. 

Дня 11-го· жовmя того ж року 1бу1в улаштований баль 

"Весни" (:що ·мо1же видатися дуже дивним жителям ·півні•ч

ної півкулі, де в жовтні не ·в.есна, а осінь)·, до 1srкого до
клала •чи.мало ~зусиль :молодь. КоролевоІЮ балю ·вИ'брано 

панну Казіміру Балуту, •яка !дуже :щиро працювала для 

товариства та зібрала наійбільшу 1суму грошей. 

Засідання відбувалися дв'а ра.з·и на 1міdЯ'ць. За·куп.ле

но деякий посуд, потрібний для господа!рки Секці.1. 

В 1959-·му році вибрано головою 1п""ню Ма~р1ю Ковалюк, 

яка дуже щиро працювала для ·се~~ії. Купле1но скатерті, 

а са•ма п-ні Марія Ко·валюк 1подару~вала для Секції виши-

1ваний обрус. В 19.58-1959 рр. Жіноча Сещія :п1ридбала три 
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рушники дл:я прикрашення портретін, а два рушники з у

·кра·~нсь:кою ~вишивкою, 1як 1рівно ж кіль~ка сервето·к ~пода

рувала п""ні Софія Кошо1ва. 

Дня 13-го лютого 1900 р., 1вже :за голівс-nва нової пре

зидентки п-ні Марії Кона.люк улаштовано знову "Україн

ський Вечір". У програ1му входив малий ске-гч, народні тан

ці, підго·товані 1п. П. Кушніром, а 1на ·кінець - 1баль. "У

'~раїнський Вечір" дав гарний дохід. Крім ~цього балю ІВлаш· 

товано також " 1бінrо дзнсанте" (1заба1ва з льотерією). Того 

ж :року портонська Секція попроща1лася зі сво·єю членки

нею, заслуженою в Громадській праці, - п-tнею ТиіНдою, яка 

Е'ИЇхал.а до ЗДА. 

В 1961 :р. СекцЇ!я ·переходить під .заряд нової голови 

- п-ні Меланії Процик. В 1963,.jму році 1відбулося 3 :зі-

6ра~тя, ,з~нову влаштовано "Уікраїнський Вечір", :яJ<Іий при

ніс ·значний прибуток; та успіх. В програму Вечора вхо:ди

ли на:родні танці, 'Виконані під 1про1водО!М проф. Рома•на 

Оришина. 

В 1964 році Жіноча Секція на Портоні скликала. м:з

лі збори, на які ·з'явилося 7 1чле~но1к: голова Меланія Про

цик, !заступниця Мар~я· Кова.JІіюк, скарб. Аніта Оришин, 

Ольга Крук, Софія Кошое1а, Анна ІНеділюк і секр. Яро

слава Шкільна. Обго1ворено справу приготування 'Чергово

го "Українського Вечо~р.а", ·я~кий уже ввійшов у традицію. 

Цього ~року ~відбудеться 1він 7-го листопада. 

(Матеріял, який подала ·секретарка - :п-ні Ярослава 
Шкільна). 
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ПОРТО АЛЕrРЕ 

1954 р. 

В :столиці штату Ріо rранде що 1Сул .засно1в.ано при 

Секції Товариства Прихильників У·1<1раїнсько.1 Культури пер

шу Жіночу Секцію ім. Ольги Бас.ара1б. Ініціяторкою цього 

почину ~була Євгенія Томашівська. Першою голо1вою обра

но Марію Коріньо1вську, а решта виділу :виглядала та.v.: 

Містоголо:ва - Євге'НЇІff То·машівсЬІка. 

1-ша секрета:рка - Ярема Фісс. 
2-га ·се:юретарка - Женонефа Солодка. 

1-ша скарбни'Чка - 6ва Бодак 

2-га 1с~ю1~рбничка - Марія Модна. 

Цього року Жіно1ча •Се11Gці:я 1в Порто Алеrре святкує 

деСЯТИtріЧНИЙ ІdВЇ.Ле'Й СВОГО іСНУ1ВаІН'НЯ. 

Секція спочатку при.містилася в 1приватно·му домі п-на 

Івана Маокули, 160 Е,лае'ного осідку не мала. Але жіноцтво, 

радо прwстало1 на співпрацю ;з Філі1єю, щоби сп:Lль:н~ими си

лами з.дtвиf'Інути ~власну домівку. 

Влаштовували спільне Різдво та Великдень. Пані Єв

генія То'Машів,сь·ка 01по;відз€ ці'каву :річ: В Порто Алеrре ·не

ма лосrійного с:вяще~ника. Тому на Великдень усі с:хоJІ,или

ая: на спільний об~!!. і просили, щоби на цей день приїха1н 

яюи:йсь Отець і поовяти.в їм ~паску. Коли ж часом священик 

приїхати не міг, то: люди "святили" 1собі паску самі. 

В Порто' Алеrре 'Кожного року :влаштовують День Ма

тері, Де1нь Бать:ка, День Дитини, .з.1кадемії та дають різні 

вистави. 

Пані Марія Коріньовсь·ка голову~вала в Секції 6 літ. 

Опісля вибрали головою Євrе,;нію Томаші1в.ську, містого

ловою ·Сі'му Ференц, l-шо1ю секр. Б. Jlрималяк, 2-гою секр. 

Марію Войто:вич, 1-шою скарбничкою Оле~ну Зань:ко, 2-гою 

ска·р~бничкою - Рс!залію Завадку. 

·Суч.асний Виділ 'Має такий склад: Голова - Марія 

Чу~ра, місто:голова - Сіма Фере!Ніц, 1-ша сеюретарка - Яро

с.ла:ва Горбансь1ка, 2-та секретарkа - Олена Занько, 1-ша 
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скарбничка - Єва Бода1к, 2-га ска1рбничка Тереза То

машівснка. Характер Жіночої :Секції в По~рто дле~rре !Ха

рита ТИВ'НО..jВ'ИХОВНИЙ. 

При Філі:ї ТПУК € -бібліотека, :з якої користає і ЖіJно~ча 

Секція :з усім Ї1Ї членством. Того членства СекціJя lнарахо1вує 

40 осLб. 

Крім тієї з.з.гальної роботи, 1я:к;у роблять інші органі

зації в Бразілії, Жіноча Секція ТПУК в Порто: Алеrре укла

дає альrбо:м ук;раі1нсь.ких ниш1ивок. 

Жінки в Порто Алеrре дуже охочі до праці, відомі 

зі своєї гостинности та великої прихилЬІно•ст:и до Жіночої 

Організації при ХОС у Куріті6і, :з якою є в постійнім і тіс

нім ·ко 1нтакті. Жіноцтву там не 6ра1кує охоти до праці, й 

вони могли ;5 її ·по1вести ще ·краще, але dпр.аву гальмує 

недо:стача матеріялів. Жіно:ча Секція 1в Порто Але11ре має 

:намір ві.Щ1<:рити .курс навчання уюра11нСЬ!КОЇ 'МО:Е1и і ·вже !В тій 

справі ~звертала-ся по допомогу до Жіночої Органі:зації при 

ХОС у Куріті!бі. 

Поодинокі родини в ПОРТО АЛ.ЕrРЕ роЗІпорошені по 

великих просто.рах ·міста і мають труднощj порозуміти

ся і зійтися. Але ~все ж стараються працювати, не ди:вл1я

чись ні на які перешкоди. Жінки та!м ці1ка:Е.ляться жіно

чим рухом та стараються не залишитися позаду від інших, 

а їхня Секці1я є найаК1швнішсю в ТПУК. 

(Подане · п-ею Євгенією Томашівською). 

Крім Жмночої Секції при 'ГПУК, .в Порто Алеrре :попа

ла в лиП1ні цього року Жіноча Се~ція при Філії ХОС. С1по

діва1ємося, що ·вона скоро .розгор~е позитив:ну та багату 

на успіхи працю. Першою головою Секції, що 1п.о·стала в 

дільниці Нітерой, обрано IJiopy Моржа;к, а 1секретаркою 

Тетяну Манченко. Зоргані:зува_ла цю нову жіночу клітину 

Наталія Лис.а, а підготов1ила п-ні Ольга Горачук. 
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Марія КириІЛович Волоши·н 

СПОГАДИ ПРО ПИСАНЧАРСТВО 

ПисаJнка ні1коли не ~була мені ~чим·сь надJз:в,ичайним, чи 

но1ви1м. Я :З писанкою виросла. Не знаю, ·коJІІи 1я почала їх 

"мазати". Кажу "маза11и", rбо 1малоІЮ Іне вміла їх 'писати, 

але пробувала це ро1бити ще ди11иною .в Галичині. 

До Бразілії !Я приїха

ла, не 1маюЧІИ' •ще повних 

десять 'Років. Вдома .ми 
1щороку писали 1писанк,и 

пером і фарrбою, по1чи

наючи цю ро6о·ту у ювіт-

1ну неділю. Багато ми :не 

вспівали .зробити - 1я:ких 

двадцять, залежно ;від 

того, скільки !на~с, писан

чарок, ~було: спочатку 

дві, потім ~ри, а .вкінці 

чо1шри . Діти підроста

л·и, і всі :хотіли писати. 

Щонай1<1ращі пи1санки м.а

ма ро·здавали, як вели

коІдні пода1рунки, а гір-

п-ні Марія Кирилович Волошин ші ми 1з'їдал:и. 

Все йшло добре, по1к:и 1ма1ма rма.л~и при1везені 1з ;Га;ли

ч1ини фа~р:би. Та 1коли фа~рби скіІнrчилиоя, вдавалося, що 

скінчиться і наша 'радість із 1писаІнням. Дітям на плаrч 1з6и

ралося, що не буде улюблених 1писанок, та 1ще й писаних 

із 1квітними мотивами. Що 1вже 1маJма ~не ;видумували, •що 

не пробували - ні1чого Іне вдавало:оя. Аж о•сь прийшла 1м 

до голо:Е!а щаслива ~у.мка - ·видобувати фар~бу з розмо-

1ченого у воді різнокольо1рс1вого тоненького 1папе~ру - tбі

·булки. Фа:рба, ~на нашу загальну втіху, видалаоя придат

ною, і 'МІи почали знову 'писат1И писанки. Великдень зно:ву 

набрав ·сво1rо урочисто-р.адіс1ного настрою. Писали ми, ян; 

і !раніше, сталевими перами. 
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Одного разу на засіданні Жіночої Секції 1при ХОС у 

КурітіJбі, саме перед Великоднем, жу~рилися п-ні Ольга Го

рачук - тогочасна голо:ва - та п-ні Кла,вді~я Ващенко -
се~Кjрета'Рка, - що треба ~було :б писати 1писанюи, але не

ма1є ·кисто·к і не~ма нікого, хто 6 1вім1в. їх з~робити. Тоді я 

несміливо сказала, що вмію писати писа\Нки звичайним 

п-ні Марія І<ирилович Волошин при писанні писанок 

сталевим пером. ПаІні дуже 1здивува.лися і ~спочатку не хо

тіЛІи вірити, що ·сп.раву можна ібуде роз:в'я:за'Ги. Покійна 

;вже тепер п-ні Клавдія Ващенко вапропонувала мені ·по

казати цей ·Спосіб писан~н;я: ,писанок на пр.а1ктиці, \на що 1я 

з де~я:ки:м острахом по·годилася. 

Призначено день і повідомлено зацікавлених - п1рий-
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ти з 1деяким по..,рібни~м ~матері'ялОім. Решту я приобіцяла 

постаратися сама. 

І так у 1957...:му році 1по1став перший 1курс ·писаrння 'ПІИ

санок. Почала ·Я його 1в перших дн~ях Великого Посту, даю

чи лекції кожної су6от~и. На 'Першу лекцію з'1я1вилися п:ри-

6лизно десять-дванадцять пань. Я лока:зала їм, 1як поділити 

яйце, як його ~римати, :я~ 1ро1з:мальовувати :яйце приліп

леним паперо'М, а1бо вдобутою з роз·мо 1ченого nа1перу фар-

1бою і як писати ввичз:йни.м ~пером. На наступну 1суботу п..;ні 

Ольга Горачук sапросила фотографа, щоб зробити .з.нимку 

з 1нашото першого писанчарського ·курсу. На це1й день прtи1й

шло приблизно ЗО пань, ·чим вробили мені дуже приємну 

неС'подіванку. Курс триІВав 1ще дві су~боти і закінчИЕ!СЯ. 

Учасниці курсу скористали в 1моііх леюцій і з додатком 

свого власного мистецького1 хисту стзли \до6р1и:ми писан

чарками. Моїми уче~ницями були: Ольга Скальсь·ка, Тетяна 

Бащ.ин, Єлисавета Ліщинська, Яросла:ва Ліщинська, Дарія 

Рибка, Ольга Рибка, А1вдія Мацюра, Аніта Дем'Чук і ба

гато інших. 

Перед Великоднем влаштовано 1вистанку ~наших !Писа

нок на вітринах іНЗ.ійбільших :J<'ра,мниць Куріті~би. 

З того часу курси писаюшr ~писанок :з 1велик;И:м успіхом 

повторюваJно кожного року. 

В 1958-му році на прохання пароха ·католицької цер

кви в Куріrібі о. Методія Ни1чки я зо~рга'нізу;в,ала такий 

самий курс при парохії. 

Про курси, виста~ви пис.з.но1к і спос~б їх 1писання ого

лошувалося і писа:лося в "Хліборобі" в 1957-58-59 ро1ках. 

Тепер я rвже перестала провадити таJкі ~курси, бо багато 
1пань і дівчат наЕчилиоя мистецтва писанча~р•ства і дуже 

добре меJне заступають. Я дуже 1вдоволе~на, що 'МОЄ стале

ве перо і знання спраВІи стало громаді в пригоді. іНіхто 

більше не журитьс1я пи::анками: :мати тіл~>ки добру 1волю 

·й охоту - а 1писанка буде. Воrна тепер на Великдень при

крашує коже~н ·кошик 1зі овяченим і 1Є •майже в кожній хаті. 

Відома -вона і між 6разілій~ця.ми. Нею захоплюються, 
·ЇЇ пошукують і купують. Репортер в найповажнішого Курі-
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тібського ·часопису "Діаріо до Парана" зробив навіть зі 

мною інтерв'ю про· українс·Ь'ку 1п1и'санку, а яайпошир:ніший 

у Бразілії ілюстрований журнал "Крувейро" в.міст.яв у 1962-
му році на тему пис.а~нча~рства великий !Репортаж та помістив 

числе~ні знимки. 

Писанки п-ні Дарії КИJІилович-Волошин 
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СОЮЗ УКРАУНОК ПРИ ТОВАРИСТВІ "СОБОРНІСТЬ" 

У САН ПАВЛО 

Дня 15-го ·вересня 1957 rp. н 1до1мівці то:ва:р.исТ!ва "Со

·борність" відбуло'ся перше ~засідання у~р.аїнських жLнок зі 
1Сан Павло :з rметою васно1ва\нН)я: жіночої ·секції. ДушеІЮ ці€Ї 

справи ·була проф. Марія Янішевсь1ка. ПриtЯЕІних на першо

му засіданні було ~всього 1 О пань. !На ~засідання 1п~ри1були та
кож голава то1вариства " 1СОІборІнkть" п. Едвард Віцке, [І а

р ох українсь:коJ .'кр.то;л:ицької церю~1и: о. Ірина1рх Маланяк 

ЧСВВ, парох укр. православної церкви Покрови Матері Бо

жо-ї - о. Лригорій Сtваченко т.а деякі члени тОІвариства. 

3бори :розпо'Чалися молитв.ою і промовою о. І. Маланяка. 

Від організаційної І'рупи пtро~мовила п-ні проф. Марія 

Янішевс1>ка, що: ,з'1ясувала доцільнісТ'ь організації Жіночої 

Секці1 та 1на1к!ре1с:ли.ла головні її 1завданця:: 

1 .. Націо'Нально-патріотичне та 1ре.лігійне виховання ді

тей і молоді української -колонії в Сан Павло. 

2. Допомота матерям-українкам у ·вихо.ванні С'Відомих 

та .аюшвних · керівників і ~будівничих :нашого національно

державІного майбутнього. 

3. Збагачення скарбниці духової культури та гідна 

популяризація її серед ~чужинців. 

4. Плекання національних та релігійнюх традицій на

ш ото нарdду. 

Голова; т~ва "Соборність" п. Едвард Віцке щи~ро під

тримував зроджену ініціятиву, давruв мя праці жіноцтва :міс

це в домівці то1вариства та о'6іЦІя~в усебічну по~мі'Ч жіночій 

організації. 

Так пост.а в "Союз У1країно:к" у Са.:н Павло. ПерщиІЙ Ви-

діл обрано у т.ако 1му ·складі: 

Голова - Мар~я Янішевська. 

Заступниц1я - Зоня Кирилось. 

Секретарка - Марія Барвінська. 

Скарб:н~ичка - Дуся Гамула. 

Рішено \На найближчих .засіданнях доповнити с·кл.ащ 
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Управи, а тим часом :вже ~взятися до ~здійснення таких 

завдань: 

1. Зорганізувати при кожній 1па'Рохії гуртк~и дітей і .мо
лоді та навчати їх української мо:ви. 

" 2. Підготуват.и свято 

Упр_ава "Союзу Українок" при т-вІ 
"Соборність" за голови п-нІ Марії 

ЯнІшевської 

1ЯЛ'ИНКИ в 1КОЛЯДЗ:М!И Та 

\Да:р)1Інками дтя дітвори. 

3. ГІ\ридJбати для окра

си домівки хрест і образ 

ов. Ольги, :яку обрано на 

патронку Секції. 

На наступнім засіданні 

до•пов:нено Управу таки

ми осОІба:ми: 2-га секре

тар1к;а - н. во~ошко, 2-
г.а скарбничка З. Підліс-

1на. На тому ж засіданні 

Вп~р. о. Lринарх МаланЯ'к 

постаВ'и.в хре·ст і обрав 

св. Ольги пензля м.аляр

~и Тетяни Таrмарсь·кої 

що той обра13 подарува

ла дJПя; .Се~ції. 

До1сі голова1ми Союзу 

Укр.аїнок у Сан Павло• 

були: Ма!РЇІЯ: Янішевська, 

Марія Ко1за, Марія •Гусак 

і Марія Павлючн;ович, ,яка голову€ і під СУІчасну по'ру. 

У га1р:м0Юї~ній с:пtвпраці зі ~Сестрами Служебницями 

Пречистої Діви Марії Секція tрік'"річно 1влаштовує :з 1вели

·кими успіха114и свято Матері, .яJ11и~н1J<Іи і відзна:ч.аtЄ день своєї 

ПатрОНК!и - св. 'КН. Ольги. 

Секц~я ~вирішила падkлати 1привіт до~ Централі Союзу 

·Українок у Пі;вде'нній kмериці, а заразом і прохання - п:ри

слати для ~секції ~відповідні інс11рукції та літературу. 

Секція час -в.ід 1часу \дає до1по:віді на актуальні теми, 

готує дітвору і молодь до виступів з національними тан-
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цями 1на рів1них святах, і навіть у телев:іJзії, а та1н;ож ;мате

рlяль:но допо1магає 6ідним. 

На жаль, з причинtи :рееміграції та1ких членкинь, як 

Зоня Кирилось, Марія Гус.а·к, Дуоа Гамула та Єе(до·кія Пе

транівсь·ка, Се1к.ція ~втратила частину своїх сил. Та все ж 

під сучасну пору нараховує 58 членкинь, що є поважним 

числом. Як уже було згадано, головою Се~ції є п-ні Марія 

Панлючко·вич, а секретаркою - п-ні Нат.алія Саміла. Най

більше відзначилися н роботі Сеrк:ції пані Марія Яніше-в·ська, 

Анна Волинець, Стефа:нія Ку.хар, Анна Федоришин й Анна 

Г·ршлюк. Секція ·СЬюзу У·~раНнок мусить поборювати чи

малі труднощі. П~решкоджа1є ~й 1в роботі ~бра·к відповідної 

до·мівки і велика віддаль поміж членкиня:ми. Але завдяч

ність, -віра в краще ~майбутнє, св~ддмість і :патріотизм ске

t'·с,вують працю в загальrне русло дл:я доіб'ра у1країнсь·кої 

справи. 

(ІНаді1слане). 
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Антонія Шульrан 

КАТЕХИТКИ СЕРЦЯ ІСУСОВОГО 

Інститут Катехиток Серця ІсусОІвого осн0~ва1Н1ий в 1940-
му році Впр. о. Христофоро!м Миськів ЧСВВ зі співпрацею 

інших 00. Василіян. В 1950 р. Конституції ~нституту, справ
лені і доповнені Священною Конrреrаціею для Східніх Цер

ков у Римі на підставі Папської ЕНЦJи1клі1ки "Провіда Ма

тер Екклезrя", мають свою дефініти1н:ну церковну апробату. 

Катехнткн С. І. з своїм оснувателем о. Хр. Миськів ЧОВВ 1961 р. 

Ціли ос{Іовання ці€Ї інституції - а1по1сто~ят 

рення українсь·кої ·культури. 

поши-

Осідок Інст.итуту :з власним голоВІн:и1м домом є в Ору

дентополі. Крім Прудентопол.я Інститут ма€ ще до:ми в По1н

та rpocci, 'В Курітібі, на ~колонії Ліrасон, а !Найновіший -
в І.ваї1поран. Поза Бразілі1єю є один ді'М 1в Обері (Арге~нти

на) і другий в Енка·рнасіо:н (Параrва1й1). 
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;Утр1и1муються 1катехит.ки зі ·своєї :вш11сної ·праці, rолов.-

яо - учитель·ської. 

Голо·вніші доте1періш:ні 'Чинності Катех~иток С. І. такі: 

1f.. ВИШ~ОЛЕВНЯ КА ТЕХИІІОК. 
:Щоби ІМоrти успішно, ·викон)'іва"и ·ОВОІЮ пра~цю, кате

·хитки tдокладають усіх ~можливих старань для відповід
·ноrо виш!к;оленtня св.01їх 1членок. Вишколюють їх у 1різних 

гал)'ізях, але головну увагу п1риділя1ють Іна 1вишкоrлення 

уЧІите.льок, 'Маючи на у~вазі, що rзалежяо rвід ·вихов.а:н1-11я: ,мо

лоді приготовляється ·краще майбу11нє Це~рrкви і народу. 

У .матернім доrмі .в. Прудентопо:лі 1кате.хитки С. І. про

вадять цілорічний ·катехити:Ч!нИй :вишкіл для ·свої1х ·Канди

даток, підготовляючи їх до 1май1бутньо] діял.ьно1сти. Що

року в липні влаштовують ~бо:щ1~й Т1ритижневі :курси дл·я 

всіх •катехщ:тОІН:, на які в.ап1рошу.ють теж і1нших дівчат, го

лов:но - в:чите.льо1к. Курса:ми ~провадять Впр. ОО. ВасилЬsюни 

і до того підгото 1нлені •катехит.ки. На ·ку'Рсах викла\дається 

історі1я Церюви, зокрема Ів ·Уікра]ні, історія Унії, кате1хизм, 

·катехитика, •педагогі.ка, У,К\раїнсь~ка ~моца, журналістика, 

українсьхі народні танці, цер1КО'Вн.иrй і народній спів, дит.ячі 

забави тощо:. З цrих п'редме.ті:в ~кожного ро1ку ВJиІбирається 

2-3, в.ідповід;но до по11реби. 

11. КА ТЕХИЗАЦІЯ 
Вчштелюючи 1по ·овітсь·ких школ.ах, 11<атехитки старають

ся 'В них уводити, в1беріга11и і поширювати внанн~я релігії. 

До того: що~року підчас .літні:х :вакацій, тобто в грудні, січ

ні й люті:м, катехи11ки С. І. ваймають'с•я 1виключ1но 'Катехи

зація~ми. Для: того виїжджа:ють вони у далекі ·Коло·нії, пе

реваж~но туди, де ,люди дуже ~рідко, а6о ~взагалі :не мають 

духово1 обслуги. 

Більшість ·катех~и:зацій відбуто в :колоніях Парани і 

Санта Катаріна (Бразілія), :як також у nроrвінції МісіОІнес 

(Аргентіна), а останньо - і в Параjr1ваю. Крім 1на1вчання 

щітво;ри, 'Катехитки орг.а1н:іJзують молодь і старших, даючи 

їм змогу ·пізнати основні пра1в~и ·СВ. ~віри та юрасу і велич 

нашого О'бряду, при чому нав.чають церко1вного і ~народ-
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нього спі!ву, рідної мови, тощо•, щоІб так ваТІр,имати націо

:нальні п~р:wк:мети наших :поселенців ІЙ у~берег11и їх 'Перед де

!на:ціоналі.зацією в чужому оточенні. Теж приготовляють ро

дини до інтроніз.ації Преовятого СерЦя Ісусового і ІНепо'
рочного Серця; Ма:рії. 

Підчас шкільного року 'Кате~иТІки С. І. щонеділі й ,свя

та йдуть 1на недалекі від Прудентополя іколо1нії - ~навчати 

дітЄІй і :молодь :катехивму, рідно11 1мови, співу тощо. Цю 

пра:цю ~відбувають по: школах, церквах і приватних доrм:ах. 

K~ZIJИ важч.а дл1я 'КатеХJиток праця 1в А!ргентині. Там у 
1більшості око.ЛJиІЦь праця носить 1суто :Місі!йний ~характер. 

Крі1м нав:чання 'к;атехизму дітей, треба нера1з ус:відомл.яти й 

старших про правди ~Св. віри й ~правдивість 'като,лиць·кої 

;релігії. Багатьох :доводить'Оя 1підготОІвЛ,Я'ГИ до ав. Тайни 

ХрещенНІя, .а6о до уваконення ·подружжя. Бувають та,кі 'ви

падки, ;коли доро1слі пkля одержа'нн:я Тайни Хрещен:н:я за-

раз дістають ще й іІНші Тайни: Миропо~мазанн:Я', Бвхарис

тію і СупруЖЖ!я. 

Там ·підчас 'Катехизації :катехи'Гки не !РаІЗ 1зустрі:ч.а:ють

ся з ·великими 'Груднощами. Звича1й1но 11ре1ба ходити від 'Ха

ти до хати і 'Пе'реко.нувати ~батьків про потребу наJвчання 

їхніх !дітбй катехиз'Му, що ~вдається з вел.и11фrм -nрудом. 11-Іе 

з·важаючи на це, ;катехит.ки праJцюють, 1по 1волі нав'язуючи 

взаємини !З людьми, і так ведуть свій добровільно вЗІятий 

обов'язо:к перед Це1~жвою та :наjродо~м. Успіхи в;дебільша 

бувають вадовільні. 

~Інша трудність, ,3 я1кою 1катехитки мусять ~бо1рютися -
це трудність фіна1нсова. Майже ~всі :кошти ·катехи1з.ації при-

, не.волений покривати са'М Інст1итут. Є вправді rромади rсві

до:мі, 1я,1сі старають,ся :винаго~родитrи труд і видатки 1кате

хито1к, ал~ їх небагато. В деяких ~місцево·стнх Л:ІQд;и :не 

сп1ро~можутьоя нав.іть о:платити ~видатків подорожі. 

ПІ. ПРАЦЯ В ОРГ.АJНІЗАЦІУ 

Катехитки ~звичаійно ~належать до парафія.льного хору 

й ~завжди ~беруть а·ктивну ~часть у 6огослуженнях і релі

гійних урочистостях. Також належать !до світських україн

СІ)К:их організацій та ібе1руть участь :в а1кад~міях і В'И'ступах. 
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Прац~ють над .міською ді'Гворою, :на:в1чаючи 11 цер

ковної і рі~ної пісні, мови, пись1ма й народ:ні•х танців та 

приготовJDяють її до прилюдних В'Иступі1в. Керують випо

зичальнями ·книжок, нк сво·єї ~бібліотеки, так і бібліоте·к то

вариств. (нашр., ТПУК у Прудентополі). Розпродують до-

6рі ·К:нижки, образи, "Іце1воціоналі1я" тощо. 

Са1мі катехитк·и доте~пер уже видали З ~більші ·книжеч-

·ки: "Фатіма", "Люрд" "Вишкіл до Апоісто~ваІНня" остан-

Учениці Домашньої Школи при Інституті Катехиток С. І. в Прудентополі 
Сидить зліва п-нна Надія Шульган - Головна директорка Інституту КСІ. 

ня ·є пе'рек.ладом 13 італtйсь·кого). Та·кож уже 4 роки ви

дають власний журналик "Бджіл·ка". 

IV. LHTEPHAT СВ. ОЛЬГИ 

При Ін~титуті Кате;х~ито·к 1С. І. в Прудентополі існу€ ін

тернат с·в. Ольги, в яко1му ·виховуються дівчата з колоній -
при~бл~изно 70-80 рі1чно. Більшість тих дівчат похо~ять з 

дуже вбогих родин, і тому Інститут призна'Ча€ ·велику час

тину овоїх ·при~буткLв на їхнє удержання. 

Катехитки стараються дати ·свої'М інтерністкам основне 

ре.лігі!йне і суспілЬІне ви.хОІва1шя. Ті дівчата ~вчащають май-
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же щодня на СлуЖІбу Божу, часто приступають до Св. 

Та:йн і ниtк:онують інші '6ог01мільні впраJви. 

!Інте~рністки св. Ольnи навчаються ріmючас:но в дер

жавних школах, \де ·овоєю поведінкою ~звичайно дають до

брий 1прикла;д інши.м ученИUJЯ'М, підтримуючи 1в них релі

гійното духа й мораль, а також такИ'м робом підготовляють

ся краще до майбу."нього житля і праці сере:д світу. Зде-

Учениці Домашньої Школи на годині навчання штучних цвітів 

більша вони мають ·славу добрих учениць. 

Малі інтернати дJІJя дівчат катехrитки mровад:ять також 

і по місцевостях, де вчителюють, .аrбо де :м.ають ової доми. 

Пок:ищо· т.акі інтернати існують ІВ Понта rpocci, Ліrасоні 

та І1ваїпора:н. 

V. МАРІйСЬКА ДРУЖИНА ПРИ ЬНСТИТУТІ КАТЕ

ХИТОК С. І. 

В 1956 році створено при І'Нституті КіСІ Марійську 

Дружину :під пок.ровом Непорочного Серця Марії і св. йо

сипа. До· неї належать кате~хитки С. І. та їхні студент.ки й 
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вихо1ванки. За ст.ар.ання'М Впр. о. Клима Ко:рчаrіна ЧС~ВВ Ух 

ЕміненціtR Д. Жайме де Баррос Ка.мара~ 13-го тра:вня 1957 
р. канонічно ереr}Т~вав МарLй·сь~ку Дружину Інс"итуту КСІ. 

В тому ж та1ки 1957•му році в :нагоди •сороклітнього ювілею 

·появ Пречистої Діви у Фатімі Марійська Дружина дала 

по1чин \до влаштовання свята, яке спільно 1відсвяткували всі 

Марі1йсь;кі Дружини міста й околиць Пруfдентополя у днях 

10 до 13 жовтня. 
З тіе1 нагоди членк:и Марійської Дружини Інституту 

Учениці Домашньої Школи на годині рисування писанок 

підготовЛІЯІЛJи 1відчити, пов'язані з появами Фатімської Ма

тері Бо·жої і ва~читували їх на своїх сходинах. Ті відчити 

1поміщувано в "Праці", 01після ж 1в1идано окремою ~книжечкою 

п. н. "Чудо Ясно'Мінли1воrо1 Сонця". Книжка ірОзі!йшлася у 

кількості 2.000 1пр~имі!р!ників. 

В 1958-'Му році за старанням Yix Ек·сц. Кир йосипа Мар
тинця ЧСВВ прийнято Марійсь.ку Друтину до "Прім.а Прі

марія" ·в Римі. Під цю по'ру М. Дружи:на 1п1ри Інституті КСІ 



-- 65 -

начисляє 78 членок і 37 кандидаток. ВоІна ~відбуває овоі 

з'6ори що два тижні, й на них Вп~р. о. ПровіднИІК: ~звичайно· 

вик.лада·є доrматику, історію Церкви, устрій Христової Цер

кви тс1що, а 1членки своєю че'Ргою, 1заrчитую-гь ~виготовле

ні 1ни.м1и 1ві!щчити .на ,релігійні, педагогі·чні та інші теми. 

Учениці Домашньої Школи, на годині науки шиття 

VI. ЖІНОЧО-ГОСПОД1АРСЬКА ШКОЛА. 

В Прудентоп0:лі є також Домашня Жіноча Школа, за

лежна від федера,ль:ного ур1яду, ·в 1нкій учителюють і яку 

пров.адять !Катехитки. Вчаться в тій школі :не тіль~ки ін

тернk-гн:и ·~в. Ольги, але так;ож і 1міські дівчата та жі!нки. 

Метою тієї школи € - ~поширити ·культуру і виховати дів

чат на добрих господинь та свідоrм1их гро~мадянок. Підчас 

шкільного :року учениці Домашньої Ш·коли 1виїжджаю-rь на 

недалекі колонії і там примі'нюють на практиці те, чого 

5 



І<атехитки Серця Ісусового й учениці з Гостем з Рим у - Всесв. Протоархимандритом о. Атанасіем Вели

ким ЧСВВ і Впр. о. Володимиром Бурком - Церк. Асист. Інституту КСІ., в Прудентополі 1964 року. 
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вже навчилИ'ся: ~вчать сільських ді1вчат і жінок ;ку~хо~ва1рства, 

н:равецтва і ручних робіт. Звичайно повертаіЮться з ·коло

ній ~веселі й заохоче:ні, ібо люди ціІкавляться їхньою пра

цею, цінять її та ·користають 1з 1ЇхІніх ·вка.~зі!вок і 1по1р·ад. 

А. Ш. 

Катехитки С. І., іНК ~б.з!ЧtИ'МО, про1в.ад1ять величезну і над

звича~йно: ;корисну ,для нашого наІро!ду праІЦю. Багато на

ших ·здібних діJвчат з !КО·лоні!й про~пало 6 для ~країнсь·ко:і 

гро1мади, 1ко.ли 6 не катехит1<1и. Завдя~~и 1катех~иТ'ка;м сьо

годні ·багато найбідніших ді1нчат в 1колоні:й ~ма~є :можливість 

учи'Іlи·ея, морально й націоналЬ!но г8.jртуватися та на~бу~ва

ти різ:них фахів, ~знання яких вони поrім передають іншим 

жінкам і дівчатам ~на ·КО:лоніях. ВИ1йшовши переважно ·з 

того оточеННІЯ', ·катехи11ки ~знаІЮть дОІбре :відносини ~між .на

шими хліборобами, мають шідхід до л1юде1й, а люди їх 

приймають, :нк своїх, і .слухають їх:ніх 1по~рад. !Не \дивно, 

отже, що ~багато 1б~дних ді·в~чат .з •ко1л0Іні:й ідуть до інтер

нату dB. Ольги, де кате,хитки власним ІК!оштом ви1вчають 

їх і виховують. 

Деякі :катехитки 1вже :мають закіІнче:ну ~вищу освіту, як, 

нап,р. Ольга Б.аран - дентиелка та асисте:нт одонтологіч

ного факультету в П. Гроссі. М.а1є :власну :клініку, ·в ;якій 

обслуговує не тіль1<1и 1катехиток, а~ле :й 'П1риватнИІх пацієн

тіJв. Друга 1катехи11ка - Яросла1ва Багрій скінчила ощонто

логічний факультет !В Аргенти1ні. Панна Наді1я Шульган, те

перішня директорка, ~після .закінчення 1в·ищих шкіл і учи

тельсь~ко:ї школи до1машнього господарства, •що 11 з.звер

шила з від~значенням у Ріо де ЖаJнейро, одержала стипен

дію :від УНБС:КО на студії до Мексика, де :з успіхом по

·кін~чила педагогічні ·с.туд11. Текля ІС"ружа.~к, є інспектор-

1кою народніх ш:кіл. Мирослава Кр·иви1й виїх.ала до Ес

ланії 'На теологічні студії, Анна Гоц вчит1юя 1в Курітібі на 

філософічному факультеті. ПриІблиз1ю 15 •катехито·к має 

вже аа:кінчену 1серед:н1ю освіту, .а Ібагато є 1в середніх і по

чатков1их шко:лах. Всі вони о:бов'ІЯ'З'ково 1вивча:ють укр.аїн

сь,ку мо:ву, .звичаї, мистец11во і танці. В м. Понта Jlpo:cca 
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тісно сп~вПІраіЦювали з Товарис11во.м Прихильників УІН:ра;їІн

сь~кої Культури, і сьогодні там € КУ1.РС у~юраїнсЬІкої ~мови, 

що Ійого щювадить Розалія Ядвіжак. 

Ової з:нання і ;все своє жиТТІя :катехитки жертвенна 

:віддають :дл1я піднесення- не тільн:и 1реліrійного, але й на

ціо1нального та культурно-освітнього рі:вня наших ·колоній. 

Першою директоркою Dнституту Катехи.то·к, ·була Ан

тонія ШульгаІн, ~яка ~~ру~ва1ла Інститутом 10 років. Дру

гою директоркою і по1сьогодні є /Надія Шульган. Великим 

досягненням катехито•к €, що вже 4 1роки видають свій 

жуjрналик "Бджіл'~<у", я.ку редаrує 1п-на !НащjЇІя Шульт~а.н, 

•що вже ·са'ма видала деякі книжечки. ДописуІЮть до 

"Бджілки" ·с.амі кате.хиТК·И. 
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МАРІЯСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЖІНОК 

при церкві Різдва Матері Божої в КурітІбІ. 

Марійське Товариство Жіно'К 

при церюві РіJздва Матері Божої в 

Курітіrбі 'Постало дня 5-го 1черв:н~я 

1958 р. Ініціято1ро1м його був впр. 

о. Методій ІНичка, ~який ще 1в 'Грав-

ні С:І(JІІИІК8JВ 'на нараду жіно·к, ~ким 

вияснив доцільність та,кого това:ри

ства та його мету. На нараду з'я-

1вил:иоя: Іва~н:на Борушенко, Кате

рина Гороібійовсь'Ка, Зінаїла Ада

мо1вич, Ірина Хома, 6ва Оса~рчу,к, 

Степанія БусЬІка, Дарія Прида-гке

ВИ'Ч і проф. Леонrіщ Бодна;рук. 

П·иі Ояьrа JЬодмияа·Кова- Присуnн:і 1погодилиея на за·сно1ва:н
яишии t.a Голова Марfй. ня організації та ІП'РИО1біщяли кож
ського тов. Жінок в Курі- на по ,мірі спtро1можности при:чи-

тібL нитиоя до запо1ча'Гкованого !діла. 

Дня 11 ї'рав;ня 1958 р. в до~мівці Впр. ОО. Василі1ян 

щ:>tи 1вул. Мартінь Аффонсо в Курітібі 1відJбулиоя так зва

ні орга1ніза1ційні сходини та на1р.ади, на яких ~вирішено ·скли

кати перш ширші Ос:новні Загалмd Збори. Організащіtя 

1приtбр.ала на~зву "Марійсь'К;е Това1риство Жінок", а за ·свою 

Покровитель·ку взяла Пречисту Діву Ма:рію. Щоб об'єд

нати ш~и:рші ·ко.л.а жіно1ц11ва та 'підготовити Загальні Збо-

1ри, пJні Леонrія Боднарук, Да1рія Приtда.11кев~и:ч та 1п~на Ан

:на Хома їіздили на рЇізні дільниці 'міс.та: Віста Алеrре, Кам

:пін.а;с та Біrорільо. 

Як вже сказано вище, дня 5-го :червн~я :відбулися За

гальні Основ'ні Збори Марійс1>кого Товариства Жінок. Для 

нарад відступили ~приміщення наші СесТ:Рtи Служебниці 

ПДМ. 

Крім о. Методія Нич·ки, ІЯ'КИЙ тепер 1пра:цює ·між укра

їнськими по·селенцями 1в Англії 1В 1м. Братфорд, ·велику і'ні-



Членки Марійського Товариства Жінок за голови п ні Ольги Людмили-Ковалишин. Посередині: Іх Ексце
ленція Кир Аосип Мартинець ЧСВВ - Ап. Екзарх для українців у Бразілії, і Впр. о. Парох 

Пасив Лозовий ЧСВВ. 
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ціятиву у :засновапні Това1риства 1ви1я·ви:ЛІи п..:ні цроф. Лео~н

тія Боднарук, що живе в Детройті 1в ЗДА, і п-ні Дарія 

Придатке~вич, що живе 1в Гамілтdні .в КанаJДі. 

На З.агальних Зборах вибрано першиtй Виділ у та-

кому складі: 

Голова - Людмила КовалиШІи:Н 

Перша асистентка - Реrін.а ЛаюунІ:)ка 

Друга асистентка - Стефанія Буська 

Перша секрета'Рка - Леонтія Боднаруrк 

Друга секретарк:а - Марія Кирилович ВолошИІн 

Перша скар1бничка - Катерина Горобійовс~ка 

Друга скарбничка - Катерина Бащин: 

Перша бібліотекарка - Mapiltr Ра:влик 

Друга ~бібліотекарка - Євгенія Бо1вкаловсІ:)1<а 

Перша :~льт-оов. :р·еф. - Ірина Хома 

Друга культ-осв. реф. - !Віра Клим~чук 

Перша орган. рефер. Іва~нна БорушеНJко 

Друга орган. рефе:р. Наталія Саміла 

Перша госп. рефер. Зіна Адамович 

Друга гооп. рефер. НаталіІя Оса:рчу.к 

КонтролЬІна Комісія: 

П-ні: Ева Осарчук, А1нна Кучма-Кочерженко, Анна 

Купіцька. 

3в'·яЗІкові: 

Віла r.ваїра п-:ні Марія Біл.ап 

Віс.та Алеrре 1п~ні Тал1я Гараси'М 

Біrо1рільо п..:ні А~наста1зія Гринчишю-1 

Кампінас п-ні АІнастаJзія Г:р1еІбінни~к 

Під ~цю пору М. Т. Ж. 1має 85 членкинь. 
Ціль .Марійського Товариства Жіно1< € виховно-хари

тативна. 

1Уіправа, ви~бр.ана :на останніх загаль:н~их в6орах, які 

відбулися дня 27-го жо:втня 1963: 

Голова п-ні 'Сесілія Сем'чіишин 

Містого 1ло~ва п-ні Реrіна Лапунька 
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се,І<!ретар·ки: п-ні Ірина Хома дл·я браз. 'мови, п-ні Во

лодимира Ділай для укр. .мови, п-ні Ольга Людмила-Ко

валишин для укр. мови. 

С1кар~бнички: п-ні А·вдія Мацюра і 1п-ні Ольга Купіцька 

Бі6ліоте~к.арки: п-ні Ада Хо'Ма і п..:ні Катерина Бащин 

Культур.-освіт. реф. п ... ні Н:аталЬя ОИ'са-к, п-ні Стефа-

нія Буська, п-ні Наталія µlиса. 

Господині: п-ні Ан.астазія Климчук, rп~ні Анна Ку~піць'ка. 

Контр. Комісія: п-ні Анна Ри'рба, п-ні Іваlіна Бо1руш~н

ко, п-ні Марія І}., Волошин. 

Теперішнім парохом при церкві, де існує товариство, 

є Впр. о. Микола І1ваJні1в ЧСВВ. 

Праця Марійського Това1рист:ва Жіно•к є харитат'Ивно·

культурна. Вже рік ;зай:маєтьая воно розподілом допо"Моrи 

від .американсько·ї Допо1могово.ї А:к:ції 11 КаJрітас 11 поміж 6ід

ним1и. Біля 60 роди1н користає іЗ тієї дОІпо,моги. 

Кожного 'року МТЖ влаштовує св1ято ·СВ. Миколая для 

б~.Щних дітей т.а ро1здає іПОдарунки. По 1кожнім перші.м Св. 

Причасті щороку влаштовує прийнятгя д.mя дітей. Також 

увело в традицію ·спільне С1вячене для ~всіх тrарох~ян. 

Крім ха:ритативної праці, МТЖ 1веде та1кож і працю 

культурно-освітню. Кілька 1разів у рік с:н;ликає ширші ·охо

дини членок для вислухання :вихо~вногаr реферату та його 

обговорення. Самі, а~бо спільно з Жіночою Організацією 

•При ХОС при·готовл:яють різ!ні снята, КУ'рси ·писано·к, 1ре

фер.а т1и про вишинки. Одним з на!йбільших 1бажань МТЖ 

є заопікуватиоя дівчатами 1з 'колоній, .які шукаІЮть 1за1ро-

6іт.ків у КурітіІбі, але це бажання 1покищо не ·вивелося в 

нія'·к.у конкретну фQрму. 

Чле::-rкині МТЖ помагають mри ~всіх церковних праз'щі

ках, пр111носять різні ре1чі на .льотЄІрію, торги, продають 

квитки і т. д. 

Хоча Марійське Тс:вариство Жіно·к не 1має ~багато чле

нок, але праця в ньому йде га~рІно. Кожного .місяця :зби

рається Виділ для обговорення усіх ~біжучих 'Справ. 



- 73-

У 1963-1му році МТЖ 

відзна1чило п'1яту річни

цю свото існування гар

ною ·проnрамою. Слід за

вначити, 1що у То1ва;ри·

С1'Ві між ч л е ІН к .а м и є 

дружні відноси.ни та згід

ливkть. Всі охо'Че по

~маг.ають одна другій, а 

їхні пр~и1;11нятгя •м.ають ро

динний ха'рактер. 

При То~вари-стві € 6і

бліоте~ка, з я-кої ко 1жної 

неділі можна позичити 

Га'Рну і ~К:О'РИСНУ :книжку. 

МТЖ влашту;вало три 

курси: ку.ре уюр. мов:и, 

який ~провадила п-ні І

ва1нна Борушенко, .курс 

роблення зайчиків, яюиІЙ 

п-ні Сесілія Семчишин .провщд:ила п-ні Катерина 

Теперішня голова МТЖ. Бащин та курс писанюя 

писанок, яким керувала п..;ні МарЬя Кирило!вич.JВо!Лошин. 

Всі 1чле1нкині стараються працювати і в 11<;ожн~й корисній 

спра~ві помагати. Спіль:но ~з Жіночою Організацією ХО,С 

влаштували гарне свято героіінь у 1963"му році. Хорові 

точки підготовляє теперішня голова - П..JНі Сесіл~я· !Сем

чишин. Підчас богослужень співає хор у ·склзді членки'Нь 

мтж. 

Головами· МТЖ після 1п-ні Людм~и·ли Ковалишин ~були 

Реrіна Ла~пунька, Анна Ху дій і СесіліІк Сем'Чишин. Великі 

заслуги в Товаристві мають Славо.мира Рет'Ь'ка, Людмила 

Ковалишwн, Реrіна Лапунька, І1рина Х01ма, Анна Хома, Ма

рія Кирило.вич-Волошин, Наталія Сисак, Зіна АдамоВІич, 

Анна Купіцька, Іванна Борушенко. 



Анна Хома-Худій 
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ПИСАНКИ 

З ранніх літ залишився ме

ні не.затертий спомин 'П'ро той 

час, 1я,к я :з ·моєю тепер уже 

покійною м.а:мо1ю вчилаоя пи

сати перші писа;н:к;и. Перед 

Великодніми Святам~и Ім.ама, 

втомлена пригото1вання:ми і 

пор~ядка1ми, ко~ш :вже діти 

лягали спати, сідала і писа

ла 1писа1НК'И. Я ·си!.ПJ.ла :бі.JDя неї, 

дивуючись Ібе:з1м~рно тим ·ві

зерункам, 1що 1в1и:ходи:ли 3.;під 

впра1вної руки, і просила ма

му, що6 навчила і мене ро

бити те саме. Інколи брала 

в неї перо і щюбувал.а писа-

в-ні Ірина Хома .ти. Але мої писан'К'И вихоJІ,и-

ли :бідненькі й JНезугарні, і мені було невиІМовно сумно. 

Ма;ма, однак, проти власного переконання хв.аЛІи~а їх і, 

заохочуючи мене, по1магала 1розмальо1вувати фарбами. 

Я писала вперто• щороку, набирала 1вІП:рави та рш~v

міннtя справи, 1на1слідуючи геометричні та 1,tюслинні моти1ви. 

~раплялося, що 1я поми~ял.а·ая, а1бо що з1раджувала фарба. 

Тоді мама відклада1ла яйце і да~вала 1мені ;чисте. Так 1я Ін:а1в

чил.ася писати писанки в 'моєю 1мамоrю, 'ЯК вона навчила

-ся 1зі своєю. 

У 1953-\му році відК'рили ми в Ку~рітіJбі нашу торго

вельну фірму і та:ки того ,са:мого року 1пе1ред Великоднем 

виставили на ~вітрині, дЛІя приК'раои, наші 1великодЮ писан

·КИ. Новина ~викликала велике аа!Ціка:влення 1перехожих. Лю

ди захо\дили до ~К'рамниці й питали, 'Ч!и 1мож'На ці ~яйця 'КУ-

1пити. Всі, хто не :Знав мистецтва уюраїІнсько1 писанки, ~бу

ли переконані, що це - д~рев'1я'Ні 1я~й:ця. Коли ж дізна.Jва

лися :правди, дуже 1диву,вал~и·ая і захопл:юва:л.ися. 
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Згодом мама поіКинула за!й~матися 'П'Исанками. Казала, 

що :я пишу •кра1ще від неї і ~можу 'В131яти 1цеJй оІбов'·язок на 

с~бе. Але, ·коли оженився ~мій бtрат, в 'Нашій ~родині .з'·я-

1в·илася ще одна особ.а, 1я:ка 1пОІбила 'Мій 1ре1корд у писан

'ЧЗJрстві. Моя ~бра.тов.а 1'jрина мала дуже багато терпеливости, 

що в:парі з .мистецьким смакоІМ при1вело її до 'перемоги у 

писанч~рстві над 'МО'~М і :мам~ини'М ~истом. Мали ~ми т.а1кож 

баг.ато товаришок, які ~приходили до нас і ВЧ'ИЛІИ'СЯ теіхні

ки писанчарства. Тепе'р 'ми щороку влаштоІВ:уемо у нашій 

·КрЗJмни~ці :виставу ~писанок. Вони :м.ають успіх і :попит, :я.кий 

увесь час зростає. Дохід, :який при~ноаи1в на~м цей вид на

ш о:го національного мистецтва ;ми від1да~вали до J<а·си Ма

рійснкого То.вариства Жінок. 

Цього року, вже одружена, 1я у.війшл.а; у :члени МТЖ 

і подала щумку про 1більшу вист.аву ·писанок у юра~мtниці

rалерії мистецьких образів "Кокако" п-ни Євгенії Курач. 

П•на Є~вгенія Кур.а:ч :радо ·по1годила~ая і навіть пос.тарала

оя репортерів з ІМЇСІЦе1вих ~часап1исі.в. Моя бІратова Ірина 

вигото·вила на ту :ви·ставу 1багато писанок, а 1п.1на1 Ір'И'На 

Лиса - мальовану ручно по:рцел·яну в у;юраїнс~кому стилі. 

Жіноц-гво радо логодилося ~позичити ріЗіні ек·спонати укра

іінського мистец~ва, і ~вистава ·випа~ла дуже гарно·. 

Виставу 'З :великим зацікавленням відвідало е:наrчне чи

сло людей. Писанки ·мали з~бут і 'Йшли, я1к ~великодні по

дарунки, до інших .міст Бразілії, еакордон, 1в ТОІМУ :числі 

навіть до далекої Японії. Отже, іМИстецтво 'П'исанки вна:й

шло своїх цінителів серед цілко:м ~чужого собі ото~ченнSІ. 
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СЕСТРИЦТВО СВ. МАГДАЛИНИ 

Першими ініці~ято'jжа1ми ІСестрицтва і жінка1МІИ, :які :най

більше працювали при православній ~парафії св. Дмитрія 

·були такі пані: Ірина Мель~ничук, Мела·нія Сер~юк, іВаси

лина Миколз.йчук, Е. Боднарук, .Ю·стина Гщб, Ф. Сто•я.н, 

Н. Якуб, О. Ліщук, М. Шевчу.к, В. Фі~рчук, Ф. Бокалов

сь·ка, А. Зім~бович і 16.агато інших, 1Я·кі, ще не ~маюч~и: 1ви

браноіі управи, почали лр.ацювати в 1934-му році 1під 01пі

кою с. л. о . .ОнищеІнка. Так працювали аж що 1956 :р. За 

той час сестри.ці мінялися: одні 1ві.дJходили, а другі при

ходили. Але прац~я в Сестрицтві йшла гаJр:но і :ров:в1ива

·Ла;с.я. 

В 1956.;му році Сестр1ицтво вибрало У1пtр.аву, 1яку .за 

статутом, як голоІВа, очолив П!р·ото1прес!вітер о. Ф. Куль

чиць1к:ий. 

До Управи ввійшли та·кі особи: 

1-ша ~заступниця - Єлисавета Оегрянсь:ка 

2-га !Заступ~ниця - Меланія Середюк 

Секрет.8!р-ка - Павлина Чайка 

1-ша :скарбничка - Василина Ми~колаІЙЧ}'іК 

2-га окар6.н~ичка - ЛідLя Дейне·ка 

Членкині: Ві'ра Кульчицька, Марія Корній, Юстина Го

луб, Ірина Дейнека, А. Баранцевич, Да~ріІя Кр~ива, А1нна Гу

:Зіенко. 

Почесна сестриця - Ірина Мельничук. 

Сьогодні Сестрицтво св. Магдалини на~рахо1вує 35 член
кинь. Першим його завданням обуло - приJ<Ірашу.ва:ння цер

кви. За час свого існування Сестрицтво пр:идбало1 ~багато 

речей: ~р:изи, священні начиння, пелени іна престіл, аналії 

і ·пару хоругов. Пелени і хоруnви Сестри.ці .вишили вла~сно

ручно, а що мали .нмін1н1я і рову.мін:н:я ·Справи, то ство:рили 

речі мистецької вартостм. Крім того', сестриці опр.анили 
євангелію, 1подару~вали великий образ "Моління" і 'Прид:ба

ли "ра1 й:ські две:рі". Помагають у :будові rц~ркви та відві
дують хворих. 

(З надісланого м.атері'Я1лу) 
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Не о~б:межуючи:сь до діяльносТІи суто релігійно~, Се

стрицтво св. Магдалини займається та1ко1ж справами куль

турно-осві'Гні.м:и ІЙ .загально-національними. Так, наприклад, 

сестриці ~заклали школу ,навчання уюраїнської 1мови. Довгий 

час ·навчання 1вів са:м протопресвітер о. Ф. Кульчиць·кий, а 

тепер цим 'курсом 'Керує п-на Лідія Дейнека. 

Посередині: Протопресвітер о. Філимон І<ульчицький, зліва від нього 
бл. п. Віра І<ульчицька, з-права - бл. п. 6лисавета Острянська. 

При. ~ругій православній 1паJрафії на Портоні іанує Се

стрицтво. св. Ольги. Там т:а,кож є курс у1<1р.аїнської ;мови, 

яким ·керує Ма~рія Дейнека. 

Членкині обОіх Сестрицтв 1часто бува~ють й .а~ктивним:и 

членкинями Жіночої ОрганізаІЦії 1при ~ОС, і1нколи навіть 

членкинями заслуженим:и, як, наприкла!д, 1бл. п. Єлисавета 

Острянсь·ка ·і 6л. п. Віра Кульчицька. Сестриці св. Магда

лини, 1я~к і св. Ольги спіль'но іЗ Жіночою Організацією при 

~ОС 1влашто1вують н~ціональні ·сє1ята. Так, наприклад, 

спільно відзначали овято Героїнь, ювілей ·СОіроклітнього жі

ночого руху в Бразілії, ~не згаJдуючи 1вже rrpo інші імпре

.зи, академії, концерти, rза~бави і т. п. Делегатки Сестрицтв, 

нк рівно ж і 1поодино1кі ;член:кині ваяли участь у :богослу-
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женню, яке було tвідпра~:теtне 1в ~НІраіІнсь'Іd:й 1<атолицькій 

церюві в ~на!міренні жіночого 'руху і 1цраці. 

Дл·я Жіночої Організащії 1при ХОС ібагато -груду при

ложили зокрема ·п-ні Зінаїда ЯщинсЬJка та Анна Сербинен

ко. Пані А1нна Серібиненко до1вгі Іроюи ~вела }'1Кра~нсь:ку шко

лу й зо~крема ·присвячувалася ·пов;нkmо ди11ячим виставам 

та імпрезам, навіть .влас·норучно ·виготОвл~яючи rпо11ріІбні ко
стЮ'ми. Пр.ацю1вала ·віддаrно і Ібезк<jри·сно, ІЗі са'Мої тіль:ки 

любови до1 справи 1й украінсЬІкої дітвОІри. 
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ФОЛКЛЬОРНА ГРУПА 

Заходом пара1нсь·кої Секретарії Вихован:ня й Культури 

у Куріті1бі Із 1958-го року започа-гковано щорічні ~покази 

·вокального і хо1реогр.афічного ~мистецтва 8Сіх етнічних r:pym 
штату. У·КІраїнсь:ка Фо.л;кльорна Група, а1бо і:на;кше - Фол

•кльоряа Репрезе'нтаціЯ, с.кладена в усіх ~бажаючих, неза-

' 
Виступ Фолкльорної Групи 

лежно :від приналежности до того ·ч~и іншого то1вариства, 

зrро:м.аІдіила:ся 1при Це\НТ)ралі ХОС-у. Більшу частину складу 

Фол•кльорної Репрезентації становлять члени ~ОС-у, а, го

ловно, ·мо 1лодечої Секції. 

Жіночі органі.зації Ібе:руть чинну й активну участь у 

цій :справі, що ·служить яюнайліпше пропаrа!нді нашого іме

ні. В хо;рі й танцювальному гу:рТrку - повно жіноцтва і 

ді1вчат. Провідну ролю між таицюрИСТаJМИ м.а€ 'Панна ев

ге'ніІя Бо1вкалонсь·ка. ІВ01на уЮІада!Є про11ра1ми і tко'Млонує 

танці. ~Протягом трьох останніх :років вона ·керує цілими 



- 80 -

висту.пами на фес11И'ва.mях. До .координаційної групи нале

жить та.кож /Наталія Лиса, ·srкa перебрала 1на себе :мон

таж •репрезентаційних ~виступів 13 тих гото1вих точо1к, що 

ї1х готують співаки і танцюристи. Практичне оформлення 

детаоrLв ·сцени, виготовлеН'ня різного роду ~бутафорії нале

жить неперевершеній мистюині ручних ~робіт - п-ні Кате

рині Бащин. Дбайливість у підготовці та офор:млеІfні вис-

Група українських танцюристів у Hypfтfбf, в минулих роках. 

тупів спричинилася до того, що у.країнсь;ка етні'Чна груп.з. 

на 1кожнорічних попис.з..х здоібувала ~перше ·місце, а з тим -
і :велике захопле1ння '6разілійських гJDядачін·. Наша Фол

кльорна Репрезентація 'Має 1вже 'Велику сла1ву. її запрошують 

на !Привітання різних визначних представників браJЗtлій

СІ:)КОЇ :влади і 1на ·всяко:го ро~у сВІято·ч'ні :вро'Чистості. І т.з.к 

наша Фолкльо.рна Група ївдила ~зі ·авоїми виступа1ми до 

нОІвої столиці Б'разілії (що та·кож називається Бразі.лією), 

до Порто Алеrре, Понта rросси та А1пу:каrрани. 
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Р.аJЗОІМ 1з признаннями, що 1надходJять з місцевого се

редо,вища, росте ;й гордість украї:нців. ~ то;му не дивно, що 

молоІдь, 1я~ка 1ще донедавна відпе·кувалася свого походжен

ня, тепер горнет1:>ся до То~ва:риства, 1в1читьоя української 
пісні, уК'раїнсь·кої 1мови, уКІраїнсь~І{ІИ'Х танців, украї:нського 

;мистецтва. 

(.' .. 

Теперішня Фолкльорна Група, Фрагмент з виступу 1984 р. 

ІІ І Д С У М КИ 

Сороклітній 1час діяльности ~зорганізованого жі1ноцтв.а 

в Бра:зілії можна ПО'ділити на ~ча.тири періоди: 

!Перший період - рр. 1924 - 1938 
Другий період - рр. 1938 - 1946 
Третій період - rpp. 1946 - 1955 
Четве'ртий 1період - рр. 1955 - 1964. 
З 1964 р. почина€ться вже но1в'ИЙ, п'ятий ·період. 

6 



Жіноцтво 1в першому періоді пр.ацювало .замкнено, ви

ключно у сво11й секції. Більшість жіно1к були неграмотні, 

а~бо з :ни:зь-ко1ю освітою, без ~практики в гро1ма1д~сь·кі'Й праці 

й матерія1льно 'бідні. 11 справ:ді, можна хіба дивуватися, 

що саме таким жінкам і в таких обставинах судилоаЯ' по-

П нна Ірина Лиса - у Бразілії перша й одинока, що займається мис

тецьким матованням на кераміці 

класти перші підвалини тій ~великій справі, що сьогодні 

вийшла на 'МіжнаJродщи форум. З о·дного 6оку туга за 

своїм рtдним, а з другого - любов до свого Ібуtли тими 
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чинни'ками, що спонукали їх пле1к.ати на чужині tВИівезе

ні ~з 6ать:ківщини скарби. Саме цим у~богИ'м і малописьмен

ним жінка'М можна 1було ,завдячувати, що багато україн

ських дітей знало, українсь·КУ мо1ву та ;За прикладом мате

рей горнулися до громадсько·1 праці. Ха!рактер праці того 

часу 1був більше розваговий, прия.тельсь·кий і навіть 1ро

дюН!ний. 

Другий періо~ - ~період націоналізації. Вісім ро·ків, 

у ·stкi не ~було ніяко1ї 1можл1и1во·сти проідовжувати почате 

діло. Звича!йно, це дуже тяжко відбилося на доростаючій 

моладі, яка силою о~бстани н відійшла від громадського 

жит-гя. Відбилооя й на уІ{)раїнсь.кій гро 1мадсь·кЇій справі в:за

гзлі. Це був час цілковитого ;застою. 

Характеристичною рисою третього~ періоду є об'єднан

ня жіноцтва 1в одній се1щії і новий початок праці. В міру 

того, як до Бразілії на1пли:вають нові поселенці, а між 

ними і жінки, до·свідчені в rрома\дській праці та інтелігент

ні, - поширюється і .засяг діяльности. Зміня~єтьон і хара:к

тер праці. Вона перестає бути тільки товариською, а 

на~бирає 1рис і культурно-освіт.ньої. Інтеліген~ніші жінки від

дають усі свої .знання для 1піднесенІня ·культурного :рівня 

праці. Поволі виходять поза 1межі власної органі~зац11, 'Роз

ширюють свою діяль'ність і нав'язують контакт 1з други

ми секціями. 

В 'Четвертім періоді помітніший вже 6ільШІий розмах. 

Ку:ріті6а :відчуває :в собі досить сили, щоіб поширити пра

цю Іна лерефері1 й обхопити жінок і там та ~втягнути їх 
до 1пра:ці. Творять:с:я філії по інших містах, але всі разом 

твоtрять 01дну цілість, працюють спільно і йдуть однією 

дорогою. 1Нав'1я~зуєтьоя 'контакт :з іншими жіночими това-

1риства~м.и, спершу товариський, а 01після починаєть·ся спі'в

праІЦя. Зв'яво1к: зі СФУ*О та вступлення :в ~його члеlни дає 

Жіночій Секції ~більшого автс~ритету :назовні, а :внутрі -
іпочуття 1мораль1ної під11римки. 

Жіноцтво пізнає 'Різні ~напрямні в rрома!дській праці 

й стара1єтьая їх насліду.вати. Більше 1читає й цікавитьан все

світньою працею жіноцт1ва і вснкими досягненНJями. Секц~я 
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по,волі втрачає характер ~секції, в1міняєтьс:я в це!нтральну 

організацію т.а пробує своїх сил у про1воді других ·секцій. 

В ряди Жіночої Секції вливаютьая 1мо.лоді членки україн

ського походженн~я, але народжені вже в Бразілії. Від :стар

ШІих вони :вчаться досвіду і вміІння - ~вести ~працю. Постає 

цент•ралізація праці під одним про1водом. Інші жіночі ор

·ганізації, ·я'кі, хоч і не :належать до Центр,алі, ~ра!до· а нею 

співпрацюють. 

ІЗ 1964 ро·ко1м починається п'ятий ~період. Молоді про

бують своїх с:цд. Наслідують те, ·чого на1вчи.лися 1від ста:р

ШІи·х, але також !Вплітають у гро~маtдсь:ку працю і свої ідеї 

та свої задуми. Пр.авда, їх с"римує в праці ще пе~вното 

роду несміливість та недовір'я tдо ІВЛа'С'них ·сил, .а1ле час і 

доовід ско!ро: усуtнуть і ту перешкоду. 

Під оглядом матеріяльним укра'і:нська г~ромада 1в Бра

зілії не стоїть на останньому 1місці. Як ·є забава, ч·и інша 

імпреза, перед Товариство1м можна бачити 'Численні при

ва'Гні авта. КожІНий ма·є власну хату (дехто наJВіть і "па

лату"), гарні торговельні ~підприємства, фірми, 1чи ;я1кісь 

інші за1клад!и. 

3АКІНЧЕННЯ 

Ось таким то1 шляхом ~пройшла: УКРАЇНКА ;в Бразілії 

за сорок літ. Нелегко було ї1й поборот1и початкові труд

нощі чере.з •бр.а:к досвіду, 1матеріІяльні недостачі та ро.зпо

рошеність. Але врешті сітка Жіночої Організації закріпи

лася, закреслила .со~бі ~заС'яг праці і вмагає що щор.ав силь

нішого В'И'ЯІВУ своїх сю1. Тяжкі початки ва Інею. 
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ВИЗНАЧНІШІ ЖІ1НОЧІ ПОСТАТІ В БРАЗІЛІІ 

ВІРА ВОВК"СЕЛЯНСЬКА - відома пись1мен:ниця, про

фесорка німецької ~літератури в уніве~рситеті сн. Урсули в 
Ріо :де Жанейро. 

ГАЛЯ ОСТРЯНСЬКА - фармацевтка. Одержал.а по за

кі~нченні фа:культету на:йвище 1відзначею·11я - .золоту ;меда

лю "Ніло Каїра". Живе в К}"рітібі. 

ДАРІЯ РИБКА - ФаР'ма:цевтка і професорка на ме

дичному і фармацевтичному факультетах в Курітібі. 

ІРИНА ЛИСА - фармаце.втка. Перша уюраїнка 1з Па

рани, що одержала зошоту медалю 1по за1кінченні ·Сеtредньої 

шко·ли. ПіОІнерка 1в мистець1кому розписі порцеляни укр·аїн

ським~и мотивами. Живе 1в Куріті~бі. 

ІЯ МАЦЮК - Артистка-співачка. Давала багато 'КОН

це~ртів у К}"рітібі 'Й по інших містах Бразілії. Тепе~р в ЗДА. 

ІНАДІЯ ШУЛЬГ АН - одержа1ла перше місце 'Й стипен

дію !до Ме·кси1ка на дворічні студії. Редакторка першого 

жу~рналика, видаваного Катехит:ками Серця kycoвoro -
"Бджілка". Живе -в Пру денто1п0Jіі. 

ОЛЬГА БАРАН - Іде1нтистка, професорка одо1нтоло:гіч

ного факу1льтету в Панта rpocci. 

ОЛЬГА ГОР А ЧУК - ~п~рша 1містотоло1ва 

СФУЖО на Південну Америку. Живе в Курітібі. 

ОЛЕНА КОЛОДІЙ - поетка, 1бІравілі·йка уюраїнсько·го 

похо!дження. Перекладачка ~поезій Т. Шевче1нка :на порту

rальську мову. 

ОЛЬГА МАК - ПІисьменниця. Жи:ве в К)11рітібі. 

ЛЕСЯ БОРУШЕНКО - молода піяністка. Да~ла •вже 

кілька 1вла1сних концертів. 

ЛЕСЯ СИСАК - перша українка•радна мkта. Живе 

в Апукара1ні. 

ТАІНЯ ТАМАРСЬКА - аіртистка~маJDярк;а. її спеціяль

ність - пейзажі. Володіє п'·ятьма ~мовами. Живе в Сан Па1вло. 
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НА ОСТАННІЙ СТОРІНЦІ 

Випуска~ємо1 у ~евіт нашу 

"6разілійську гостю", як.а 

піде ~відвідати. _наших посе

стер, щоб роз'казати їм де

що про жіноцтво 1в БраіЗі

лії. І, мо·же, ·колись завітає і 

сщди та:ка "гостя" зі світу. 

Не писала цієї книжки ані 

ПИСЬМШІІНИЦЯ, ані журналіст

ка., ані публіциста, лиш од-

на ·з т.их, хто цінить працю ~ 

жіноцтва в Бразілії та з на

годи Со~ро'Клітнього Ю:вілею 

за!йнялас1я .ЗІбіркою !матерія

лів, їх упо~рядкованНІям .та 

укладе~нням. І цю працю при

нооить, нк скромний пода

рунок з приводу Ювілею. Наталія Лиса 



ПРИВІТИ 

з 

НАГОДИ ЮВІЛЕЮ 



ВСЬОМУ ЖІНОЦТВУ В БРАЗІЛІЇ З \НАГОДИ 

ЮВІЛЕйНОГО РОКУ ГРОМАДСЬКОЇ ПРАЦІ ЗА

СИЛАЄ ЩИРИй ПРИВІТ І ПОБАЖд1ННЯ 

МИХАИЛО БААЛАК 

CASA DE MбVEIS PROGRESSO 
F ABRICA<;A.O PR6PRIA. ARTIGOS FINOS Е PO

PULARES. ENTREGA А OOMICtLIO. 
VENDA - VAREJO Е ATACADO. 

Ма t r і z: Avenida GetW.io Vargas, 749; Fone: 336 

JANDAIA DO SUL 
F і Іі а І: Rua Senador Souza Naves, 688 

FABRICA DE MбVEIS Е ESQUADRIAS 
«SAO МIGUEL» 

Rua Dr. Erasto Gertner, 632 - Саіха Postal, 122 
APUCARANA EST. DO PARANA 

CASA DE MбVEIS BRASiLIA LTDA. 
(А MAIOR ORGANIZA<;A.O DE M6VEIS NORTE

P ARANAENSE) 
М а t r і z: Avenida Curitiba, 1036 - Fone 2243 

Саіха Postal, 965 
F іІ і а І: Avenida Curitiba, 546 - Fone: 2391 

Саіха Postal, 965 
APUCARANA EST. DO PARANA 



З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ НАЙКРАЩИХ УСПІХІВ БАЖАЄ 

INDOSTRIA Е COMERCIO 
VENCEDORA 

..._, 
ИОСИФА RЛОЧАRА 

ARTEF ATOS DE METAIS ЕМ GERAL - SER

RALНERIA ARTISTICA - F АВRІСА(;АО DE 

PORTAS ONDULADAS VITRAUX - GRADES 

PORTбES - FERRAGENS PARA TELHADOS 

DOBRADI<;AS ESPECIAIS ЕТС. 

RUA ANTONINA, 290 

FONE, 301 - САІХА POSTAL. 122 

APUCARANA PARANA 



З ЮВІЛЕЄМ ПРИВІТ, rРАТУЛЯЦП І ПОБАЖАН

НЯ ВСЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЖтJ}-ЮЦТВУ У 

БРАЗІЛП ШЛЕ 

''·голос УКРАїІ-ІИ ,, 

Раді о переда ча 

3 

А 11 У R А РАНИ 

ЩО-ТИЖНЕВА УКРАУНСЬКА РАДІОГОДИНА. 

йДЕ В ПОВІТРЯ УКРАііНСЬКОЮ МОВОЮ 

З ПОТУЖНЬОУ АПУКАРАНСЬКОУ РА-

ДІОВИСИЛЬНІ 

І 

І @ 
<!)~~~~~~~~~~>( 



·---, 

3 ювілейним роком складає 

признання за праці та бажає 

дальших гарних успіхів 

Володимир 

Шк іл ьний 

І 
І 
f 

(~ 



З ЮВІЛЕЙНИМ РОКОМ ПРИВІТ ТА rРАТУЛЯ-· 
ЦІї ДЛЯ Ж1Н. ОРГ АНІЗАЦІї ПРИ ХОС ШЛЕ 

ДР. РОМАН СИСАК 

КЛІНІКА i ХІРУРГІЯ ОЧЕй 

СПЕЦІОНАЛІЗОВАНИй В ІНСТИТУТІ "П Е Н І

Д О" В КАМПІНАС, ТАКОЖ В .ЗДА І ЕСПА!НІУ. 

АДРЕСА: 

TELЁF. 1801 CONSULTORIO 

TELEF. 1802 RES~DJ!:NCIA 

RUA SOUZA NAVES, 448 

LONDRINA PARANA 
-

~~~~~~~~~~~~~' 

ЩИРИМ ПРИВІТОМ ТА ПОБАЖАННЯМИ З 

40-Л.ІТНІМ ЮВІЛЕЄМ ВІТАЄ 

ДР. ЯРОСЛАВ С1ИСАК 

ІНЖЕНЕР ЦИВІЛЬІН'Ий 

ПРОЄКТИ - БУДОВИ - ТОПОГРАФІЯ 

АДРЕСА БЮРА: 

RUA PRUDENT6POLIS, 531 

APUCARANA PARANA 
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І ~ 
і МНОГИХ ЛІТ УСПІШНОЇ ПРАЦІ ДЛЯ ПКРАїН- ~ 

СЬКОї ЖІНОЧОЇ ОРГ А~НJЗАЦІї ПРИ хос з fНА- І 
. ГОДИ 40-ЛШНЬОГО ЮВІЛЕІО БАЖАЮТЬ -

МИКОЛА та: сини ПЕТРО і ПАВЛО КОВАЛЬСЬКІ 
та Спілка 

Одинока в Апукарані й Парані Рафінерія, яка ·ви

рсбл·яє оливу з ;м'1яти, її тут рафінує та експор

тує ва границю: до Америки, Франції, Англії, Ні-· 

меччини т.а інших країн. 

Власники 80%. 

CEREALISTA AGRICOLA KOVALSКI S/A 

Produtores - ImporЩio - е Exportщ;io de ce
rea.is em geral 

Ma.triz: Av. Republica Argentina, 3494 - Telefo
ne: 4-7161 - Caixas Postais, 394 е 504 - Curitiba. 

Ender~o Telegraf)~o: «KOV ALSIO» 

FILIAIS: 
RIO DE JANEIRO - Guanabara 

Rua Conselheiro Saraiva, 25 - Fones 
23-4147 е 23-4684 - Саіха PostaI; 122 
End. Telegrafico: «Af ari» 
APUCARANA - Parana - Rua Faxi
nal, 176 - Саіха Postal, 753 - Fones: 
Escritбrio 652 - Residencia 597. 
SA.O PAULO - S. Р. Rua Paula Souza, 

1 
471 - Ф1 Andar - Conjunto 46 - Fo-

1 nes 33-4 7 40 е 34-1560 
XANXER:E'; - S. С. Avenida Brasil n<:> 

І 429 JARDIM ALEGRE Pr. ~ 
. ~ 

~. Postos de Compras: САРАNЕМА - FRANCISCO @·· 

f BELTRJIO - МARINGA. ~ 

L_ __ __j 
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З ВЕЛИКИМ ПРИЗНАННЯМ ДЛЯ ЖІНОЧОІ ПРА

ЦІ У БР АЗІЛІІ ШЛЕ 1СВІ/й ПРИВІТ 

УКРАУНСЬКА АВТОКЕФАЛ}jНА ПРАВОСЛАВНА 

ЦЕРКВА СВЯТОІ ПОКРОВИ В АПУКАРАНІ 

З~ 1СВОУМ ОТЦЕМ НАСТОЯТЕЛЕМ ПАРОФІІ 

Прот. Володи.миром Шпако.м 

та цілою Упра·вою 

З ПРИВОДУ 40-ЛІТТЯ ЖІJНОЧОІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРИ ХОС СКЛАДАЄ НАйКРАЩІ ПОБАЖАННЯ 

ДАЛЬШОГО ПРОЦВІТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ЩЕДРОГО БОЖОГО БЛАГОСЛОВВННЯ НА 

ВСЮ ДАЛЬШУ ПРАЦЮ 

КОЛЕГІЯ СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ 

"Непорочної Ді1ви Марії" 

3 

АПУКАРАНИ 

І
- ПОЧАТКОВА ШКО\JІА, ПМНАЗІЯ, НОРМАЛ -

ПРИ УКР. КАТ. ЦЕРКВІ "ФАТІМСЬКОІ МАТЕРІ ! БОЖОІ" ~ 
1;f~~~~~~~~ 



ВЕЛИКИХ досяnнвнь у ~ОРИОНІй ПРАЦІ 

ДЛЯ УКРАПіСЬКОУ ГРОМАДИ У БРАЗІЛІУ 

1БАЖАЄ 

МИРОСЛАВ МАИСТРОВИЧ 

БУДІВНИЧИЙ 

Працює на власну руку ·в 

АПУКАРАНІ 

ПРИВІТ І ЩИРІ, ПОБАЖАННЯ З ЮВІЛЕЙНИМ 
РОКОМ! 

Matriz 

Filial -

FORNIТURA WALDOМIRO 

IMPORTADORA DE FORNIТURA Е 

FERRAМENTAS PARA RELOJOEI

ROS Е ORIVES 
RUA DR. MURICI N~ 970, LOJA В 
CURITШA PARANA 

FORNIТURA APUCARANA 
RUA PONTA GROSSA № 880 

САІХА POSTAL 122 
FONE 2074 

APUCARANA PARANA 
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ж ПРИВІТ І НАЙБІЛЬШОГО ЩАСТЯ З ЮВІЛЕЙ- ! 
~ НИМ РОКОМ - БАЖАЄ і 
І КРИНИЦЯ ЩАСТЯ _. ЛЬОТЕРІЯ ! 
- І 

Влас·ник: АІНТОНІй ЄДНАК 

АrЕНЦІЯ ПАРАНСЬКОї І ФЕДЕРАЛЬНОЇ 

ЛЬОТЕРІУ. 

І 

t 

~
~- ПОДАЄ НАГОДУ ДО НАЙБІЛЬШОГО ЩАСТЯ! І~_ 
f Адреса: 

1 PRA<;A RUI BARBOSA, 344 

~ Fone: 547 е 659 - Са.іха PostaJ, 28 1· 

L=:=_----=:::_~ 
І~~~~~......>Ф~~~~ 

ЗІ ЩИРИМ ПРИВІТОМ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ і 1 
FOTO UNIVERSAL 
ДМИТРА МАЗУАИКА 

FOTOGRAFIAS ЕМ GERAL - CASAMENТOS, 

BATISADOS Е REPORTAGENS. 

VENDA DE MAQUINAS FOTOGRAFICAS, 
FILМES. 

і 

І 
~ 

VENDA AVAREJO Е ATACADO POR MENORES І'_:· 
PRE<;OS ОО PARANA. 

1 

І 
Endere~o: ~J-_· 

Р~ Rui Barbosa N~ 602 Fone, 650. Сх. Р. 581 ~ 

APUCARANA PARANA ~ 
'j' 

-~--~~-"-J: 



І·~~ РЯСНОГО БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕJННЯ НА всю І 

і
-- ПРАЦЮ НАШОГО ЖІОНОЦТВА В БРАЗLПІУ 

f УКРАІНС.ЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА "НО-

і-_ ВІИ КОЛОНІЇ" З СВОЄЮ УПРАВОЮ ~ 
f АПУНАРАНА ПАРАНА ~ 

~--·~··~· ~··~· ~··~ ~· 

г::===:=~ 
І у ГРОМАДСЬКІЙ ПРАЦІ з ЮВІЛЕЄМ БАЖАЄ і 

КРАВЕЦЬКА РОБІТНЯ ~ 

ЛЕВА ЛЕСЮКА І КАМПОС 

CONFEC<;;ё>ES FINAS ЕМ GERAL - COMPLE

TO SORTIMENTO DE CASIМIRAS, TROPICAIS, 

LINHOS, etc. 

Rua Rio Branco, 386 - Саіха Postal, 305 

APUCARANA PARANA 

~~~~~~>0~~~ 

Мнотих літ та vспіхів з Юніле:йним Рпком ~бажає ~ 
CASA PREFERШA ~ 

ВАСИЛЯ ШАФРАІН'СЬКОГО ~ 
<Х' 

ARMAZEM DE SECOS Е MOLHADOS, FERRA- 1.; 
GENS, LOUCAS, ALUМINIOS. TECIDOS, ARMA- ~ 
RINHOS Е MIUDEZAS ЕМ GERAL PELOS МЕ- i 

NORES PRECOS ! 
САІХА POSTAL. 158 л 

RUA DR. JOA.O С. FERREШA, 533 (t 
APUCARANA PARANA $ 



З приводу 40-ньої річниці Жіночого Рузу ·в Бра
зілії заоилаємо наші .rратуляції і •побажання 

ІВСЬОГО 1найкра~щого 
ПРОМИС~ОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВА ЛОН

ДРИНА" 
ЄВГЕНА СИНДЕЦЬКОГО 

Виготовляємо: Ст.алеві двері, перегороди до 
крамниць, партони, розсувані .вікна т.а; залі

зо дЛІR -будівлі. 
Фабрика: 

А VENIDA LONDRINA S/N 
NOVA LONDRINA . . . PARANA 

(o)<ii!ij!~~~~~~~~>OO<S~~~t@<@~0<@~Кii!!!!ii~·~._.,~,~~ 

ПОБАЖАННЯ ДАЛЬШИХ 
ШЛЕ 

CASA BRANCA 

~ 
~ 

СОФРОНА ШПАКА ,-_ 
PERFUMARIAS - MAQUINAS DE COSTURA - ! 
Tecidos, Aпnari:Ь~~бJ;ap~~~~~as е Munic;бes, і_ 
Ferragens - Completo sortimento de rcшpas para ! 

І
- Сгіащ~аs І 
ІЇ__ Pra~a Rui Barbosa. 260 е 264 - Саіха Postal, 5 _',-_-

Fone, 2207 - F..esid. Fone, 391 
APUCARANA PARANA 
~~~~~~~ 

·-~-··~··~··~··~··~··~· i ~ f УСПІХІВ, ГАР.НИХ ДАЛЬШИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ~ 

І 
МНОГИХ ЛІТ КОРИОНОУ ПРАЦІ З ЮВЩЕЄМ ! 

БАЖАЄ і 
BAZAR SЛО FRANCISCO LTDA. f-

i ~ ~,: ВОЛОДИМИРА ВОНС !. 
f RUA S.AO FRANCISCO, 292 Ж 

~ ~ f CURITШA PARANA Ж 
~ . ~ 
~~~~~~~~~~~~:;;, 



,r.к_ .... _.-< •• 0<_~~~~~~~~~~.>(о)(.)-~=>(о) 

.!· З 40-ЛІТНІМ .ЮВІЛЕЄМ ЗАСИЛАЄ ПРИВІТ .~ 

.і'і- CASA ESTRELA .. ,-
~ ЙОСИФА ГУМЕНЮКА ! 
:~ ARMAZEM DE SECOS Е MOLHADOS - FER- ·1-

.· fJ RAGENS LOUCAS - ARMARINHOS - ТЕСІ- .І 

.-~ DOS - MIUDEZAS Е ВЕВШАS ЕМ GERAL : 
:·f RUA РОNТА GROSSA, 874 - С. POSTAL, 74 f 
~ APUCARANA PARANA. ! 
І _ і 
V-~(·J~~~~~~~~~~-t.::К:->i!)• 

f~~~~~~~~~~~~,. 

-1: З ЮВІЛЕЄМ, ПРИВІТ І ПОБАЖАІННЯ ПОСИЛАЄ : 
ПРОМИСJІОВЕ 1ЩДПРИЄМСТВО "СВ .. ЮРА" 

: Власник: 
І МИРОСЛАВ СИНДЕЦЬКИІіІ ~ 
~ Виконує ЗАЛІЗНІ ВИРОБИ: Сталеві двері, вікна t 
І розсу~~.ані й. о~носта1йні, за.лі1з1ні перегор:Іп::и до і: 
! склешв, залtзн1 портони, опрацьо:нане ;за.л1зс 1 для І 
Ж -будівлі. - Фаб,рика: Av. МаЬа, 1305 MARINGA. Pr. _ 
,,) ж 
~~~~~~~~~~~(.\~~· 

·~~~~~~~~~~ ·1 ПРИВІТ І ПОБАЖАННЯ З ЮВІЛЕЄМ ЗАСИЛАЄ (t\ 
- RELOJOARIA ШЕАL % 
.- ІіІОСИПА СИНДЕЦЬКОГО -! ГОДИННИКАР ТЕХНІК, НАПРАВЛЯЄ РІЗНОf'О і 
~ 

РОДУ ГОДИННИКИ. МАЄ ІНА ПРОДАЖ ГОДИН- і 
ники РІЗНОГО РОДУ, ЗОЛОТІ ТА СРШНІТІ ВИ- І 

і 
РОБИ, ТОЩО. ВСЕ ПО НАЙДЕШЕВШИХ WHAX. і: 

ОФИЦИНАІКРАМНИЦЯ І 
RUA PONTA GROSSA, 872 - САІХА POSTAL 684 _ 

~ APUCARANA PARANA. -~ 
~~~~~"'"'>0~~~~~~~· 

сІ~~~~~~~~~~~...-=--~ 

(f) щ . " . . u • 6 ж· (t\ ~ и::ш1 :привп 1 наикрзщ1 по ажа:ння для 1но- ~ 
~ чоН Організації при ХОС з приводу 40-літТІТІ, .Т 
! засилає ! 

: ~- BAR, RESTAURANTE Е CНURRASCARIA ~ 
·1 29 DE JUNHO S.AO PEDRO Е S.AO PAULO (t) 
: ПАВЛА РАБСЬЮО~О j 
~ AVENIDA CURITIBA, 1716 ~ 
~ APUCARANA PARANA. \' 
І ~ 
~~~~Ф<:"'~~~~~~~~с.-<!і• 



У1СПІХІВ ТА ГАРНИХ ДОСЯІІНБНЬ З ЮВІЛЕЄМ 

БАЖАЄМО ЩИРО 

Браття Худ3ій 

~ 
MoVEIS ЕМ ТODOS OS ESТILOS 

PRODUТOS DE SUPERIOR QUALIDADE 

- INSTALACOES -

~ 
MOVEIS 
IRMЇOS CHUDZIJ 

FAВRICA Е EXPOSIC.AO: 

RUA PADRE АNСНІЕТА, 1737 

(BIGORRILHO) 

LOJA: 

RUA МАL. FLORIANO РЕІХОТО, 747 

СURІТША PARANA 



~- .і 

З НАГОДИ W-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ДJ~ЛЬ

НОСТИ ЖDНОЧОї ОРГ АНІЗАЦІї ПРИ ХОС ЗА

СИЛАЮ ЩИРІ rРАТУЛЯЦІУ й ПОБАЖАННЯ 

ГАРНИХ УСПІХІВ, ~ВЕЛИКИХ ДОСЯГНЕНЬ У 

ГРОМАДСЬКІЙ ПРАЦІ ДЛЯ СЛАВИ І ДОБРА 

ВСЬОГО НАШОГО ЛЮДУ У БРАЗІЛІЇ. 

Др. Володимир 

Любий 
адвокат 

RESШ~NCIA: 

Des. Vleira Cavalcante, 855 - (Merces) 

Fone 4-7414. 

ESCRIТoRIO: 

І сш:::V de Novembro, 548 - 1• ~:~А І 

___ J 



==:-1 ~ ПІХІВ З ЮВІЛЕйНИМИ СВЯТКУВАННЯМИ У- ~ 
і_ КРАП-ІСЬКОГО ЖІНОЦТВА У БРАЗІЛІУ 1-

f ЗАСИЛАЄ 

і t 
І CASA NADI R ~ 

Баранюка ~ 
,, 

PORCELANAS SСІПМІDТ Е OUТRAS, LOUCAS, ! 

І 

~ 
(t\~ 
~ CRISTAIS, ALUМINIO, VШROS, TALНERES DE 

~ АСО INOXIDAVEL, ARТIGOS PARA PRESEN-

i TES, BRINQUEDOS, ЕТС. 

І PRECOS SEM CONCORMNCIA 

~ RUA VOLUNTAJRIOS DA PATRIA, 467 е 471 і 

~
- EDIFICIO ASA - FONE, 4-3851 ~ 

1_ і 
СURІТША PARANA 

~ ~ 
~~~~~~~~~ 



! 
і 
~ 
і ~ ЩИРИЙ ПРИВІТ, rРАТУЛЯЦІУ й ПОБАЖАННЯ 

і 
~ 
і 

І 
~ 

З ЮВІЛЕйНИМ СВЯТКУВАННЯМ ЗАСИЛАЄ ЖІ-

НОЧІй ОРГАНІЗАЦ\У ПРИ ХОС 

ALF АІА Т ARIA 
s. FRANCISCO 

Семена Михайла Реu1етиика 



ЩИРИЙ ПРИВІТ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ ЗАСИЛАЄ 

MOveis Sao Lucas Ltda. 
FАВВІСА: 

RUA BRUNO FILGUEIRA, 1887 

МATRIZ: 

RUA CARLOS DE CARVALHO, 62 

FONE, 4-8861 

RUA MAL. FLORIANO РЕІХОТО, 806 

FONE, 4-8858 

CURITIBд -- Parana 

~f І 
~~~~~~~~· 



З ЮВІЛЕЙНИМ РОКОМ - ПРИВІТ ТА rРАТУ

ЛЯЦІІ ДЛЯ ВСЬОГО УКРАІНСЬІ<!ОГО Ж~НО

ЦТВА У БРАЗІЛ'!'l 

Pabrica de 

Bolachas е 
Biscoitos 

finos 
Андрея П роцека і Спілки 

Rua Marechal Deodoro, 2.334 
Pone, 4=1875 

CURIIIBA - Parana 



·@<-~--:.~~~~~~~~~~К-~А.~-~-· 
~ . 1 f З ЮВІЛЕЙНИМ РОКОМ ПРИВІТ ТА rРАТУЛЯ- ! 
~ ЦП для ЖІНОЧОЇ ОРГАНІЗАЦ'~ї ПРИ хос ШЛЕ І 

і '·: :,_~) с А s А т u р у І __ ' 
~ МИРОНА ЛАПУНЬКИ І СПІЛКИ i 
~ . FERRAGENS - TINTAS - ALUМINIOS - LOU- ! 
.
t.. <;AS - PORCELANA - VillROS - VASOS - ~-··. 
~ ARTIGOS DOM:ESTICOS - CRISTAL - PRADO ~ 
1~ - ARTIGOS PARA PRESENТES - EMULDURA- і 
~ <;.АО DE QtJADROS ~ 
~ і f RUA DEZEMBARGADOR WESTFALEN, 82 ! 
~· TELEFONE, 4-2029 ! 
і CURITШA PARANA і: : 
~~ -... -
.,,-.,.--,"{•1(·-...::_~~~~~~~~~~J~>-0·' 

OFICINA MECANICA 

FЛBRICA DE ESQUADRIA DE FERRO ESPE
CIACIZADA ЕМ: CONSERTO Е MONTAGEM DE 
MAQUINAS А VAPOR Е CALDEIRAS, SOLDA 

ELEТRICA, TORNEffiA. 

CONSERTOS MECANICOS ЕМ GERAL 

F.UA: МАR.ТІМ AFONSO, 1039 

TELEFONE 4-1046 
CURITШA PARANA 



•@<...~А~~~~~~~~~~К~><·•·'·<'-;>(оІ 

i Мноти:х літ корисної nраці для громади з Юві- і 
~ лейним Роком - 1бажає ~ 
і ПРАВНОРАХУНКОВЕ БЮРО і 
і Д-РА ДМИТРА БАРДАЛЯ ~ 

Ж ESCRITбRIO JURIOICO - CONTABIL 
JJ' DR. DEM:йTRIO BARDAL І 

Advogado е Contador 

ATENDE-SE SERVICOS DO INТERIOR ~ 

~ І 
І . ESCRITORIO: 
t Travessa Oliveira Веlо, 67 - 71) Andar - Con- і 
~- junto 701 - Fone 4-4085 - Саіха Poltal, 1514 : 

І.... RESШI!:NCIA: '_· 
Rua· Nestor Victor, 616 - Agua Verde· 

CURITШA PARANA. 

... @-:":411!!""--::·~ ... ~·:;..~--t"~·.::::.-~~~ 

·V:-~-:·'./'~~~~~">';~~~~~-~,· 
ф r-" 

і ЮВІЛЕйНИй ПРИВІТ І ПОБАЖАІНІНЯ ШЛЕ ~ 
~- ДР. ГАРОЛДО rETTEP І ДР. СТЕФАНІЯ КОЛО- ~:-
~ ДИНСЬКА rETTEP ~ 
~·· ДЕНТИСТИЧНА К\ПІНІКА І ХІРУРГІЯ ~ 
~ Лікування та о·перування 1хворі6 та їх усклад-. ~ 
і_ нень· .в уснИ ям_і ~ Профіла1ктика хворіб мо- !.- " 

~ .іючних . та постійних зубі1з • 
·,~- - Вигото;нлювання праць .з металі:в та ·мас. ~-~~ 

Штучні щелепи, КорОІни, Постійні містки і ~ 
~ містки Змінні, Поодинокі ·вставr:rі зуби. J 
І Пльомби. ~ 
~ Клієнтів з інтеріо·ру о·бслуrо1вує.мо якна1йшви.11ше ~ 

~ CONSULT(>RIO: ~ 
~ RUA CARLOS DE CARV ALHO, 58. ~ 
t СURІТША (Edificio Orion) PARANA ' 

~ ~ 



rРАТУЛЯЦІІ ТА ПОБАЖАННЯ ВСЬОГО НАИ-

КРАЩОГО З ЮЩ;ЛЕИНИМ РОКОМ ШЛЕ 

СЕРАФИМ ДЕМЧУК 

ARМAZEM DE SECOS Е MOLНAOOS 

RUA DEZ. ОТА VIO DO AМARAL, 55 

BIGORRILllO 

ГРИГОРІИ ГОРДІА 

ЗАПРОШУЄ ВСІХ, ХТО ПОСТІйНО ЖИВЕ АБО 
ТІЛЬКИ ПРИУЗДИТЬ ДО ~НІОН ДА ВІТОРІЯ 
ЧИ ПОРТО УНІОН, ЛАСКАВО ВІДВЩАТИ йОГО 

ВЕЛИКУ КРАМНИЦЮ 

CASA LИZ QUINZE (15) 

НА АВЕНІДА MAHYEJI РІБАС Ч. 266 

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ З!НАйДУТЬ ДО ВПОДОБИ 
СОБІ: ГОТОВІ УБРАННЯ. СОРОЧКИ, ВЗУТТЯ, 
ПАРАСОЛІ, ПАНЧОХИ І БЕЗЛІЧ ІНШОГО КРАМУ 

ВСІ РЕЧІ НАйКРАЩОУ ЯКОСТИ. 



З ПРИВОДУ ЮВІЛЕЮ НАІіІКРАЩИХ УСПІХІВ 
БАЖАЄ 

АRМАZЕМ FWLYК 

ВЛАСНИК: МИХАІіІЛО ФИЛИК 

SECOS Е MOLНADOS, ARМARINHOS, ALUМI
NIOS, CONSERV AS, LOU<;AS Е PERFUМARIA 

СОМРLЕТО ESTOQUE DE: ТІNТАS, VERNIZ Е 
CLEO. 

- ENTREGA А DOMictLIO -

RUA PADRE AGOSТINИO, 1573 

СUВІТІВА PARANA 

ПРИВІТ І ПОБАЖАННЯ НАЙКРАЩИХ УСПІХІВ 

В БУДУЧОМУ 

METALCRGICA IRAPUTA LТDA. 

ІВАНА КОВАЛЮКА 

FABRICA DE APARELНOS DE ILUМINA<;.AO 
DE SUВ-SOLO - MATERIAL ESPECIALIZADO 

PARA MINEIROS 

RUA TRIUNFO, 209 

PARANA 



~~~0<::_~~~~~~~~ 

І
. ПРИВІТ, ІJРАТУЛЯЦІї І НАЙКРАЩІ ПОБАЖАН- 1· 

НЯ ЗАСИЛАЄ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ ! 
ПЕРША І ОДИНОКА В БРАЗІЛІЇ УКРАіНСЬКА ~ 
КЛІШАРНЯ. ! 

і DЕІЕІІНОІ І 1: 

t CLICHES ! 
Ж єm zinco, bronzє Ж 
\tJ є lc11tio - trc11c;os lf; 

~ 
і 

І 
~ 

•utotipias 
bicromias 
tr1cromias 
attos rclcvo 
є fotolitos 

ravartex 8 clicheria lider ltda. 
SALO~NHA MARINHO, 228 

FONE:4-2a72 • С U R ІТ І ВА 

г~~~0<::_ ..... _>ф~_.>Ф(У~__...>ф~~~~1 
~ ! 
~· 31 ЩИРИМ ПРИВІТОМ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ ~ 

І 
БЕБИК І СПІЛКА ~ 

~ 
є 

PAPELARIA - ARTIGOS Р ARA ESCRIT6RIO - і 

MATERIAIS ESCOLARES - LIVROS FISCAIS 
~ ЕМ BRANCO 

ATENDEMOS POR REEMBOLSO POSTAL 

RUA JOSE LOUREIRO, N? 492 

САІХА POSTAL, 2.306 - FONE 4-9001 



~~~~~~~~~~~ . ,, 

ПРИВІТ, ГРАТУЛЯЦі1ї й ПОБАЖАННЯ УСЬОГО 

НАЙКРАЩОГО ДЛЯ УКРМНСЬКОГО ЖІОНО-

КУВАНЬ ШЛЕ 

ДР. ОЛЕКСАНДЕР CAMAr АЛЬСЬКИИ 

адвокат 

Rua Padre Anchieta. 2186 - СаІіха Postal 2496 

CURITШA PARANA 

·~~~~~~ 

~ i l і_· :ІJ ЖІНОЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ХОС ЗІ СО- ~ 

f: 
iJ 

РОКЛІТНІМ ЮВ~ЛЕЄМ ГАРНИХ УСПІХІВ І МНО-

ГИХ ЛІТ БАЖАЄ 

жt ДМИТРО КОГУТ ~1 

SECOS Е MOLНADOS . ~ 
І ! 
І :::~ d~~:o N::ann, 17 і 

СURІТША PARAN.A ({ 

j і 
~~~~~~~~~ 



ЗІ 40-ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ ЩИРІ rРАТУЛЯЦІУ й 

ПОБАЖАННЯ ЗАСИЛАЄ 

DEMETERCO & СІА. LТDA. 

PRACA ТIRADENТES, 220 - Сх. POSTAL, 196 
FONES: 4-1707, 4-2677, 4-7770 

END. ТELEGR.: «DEMEТERCO» - Inscri~ao 8550 

LOUCAS - VIDROS - ARТIGOS SANIТARIOS 

- MAТERIAL ELEТRICO - CUТELARIA -

ARTIGOS DE COSINHA - МIUDEZAS ЕМ GE-

RAL - ARТIGOS PARA PRESENТES 

СURІТІВА PARANA 

Щирі побажання та rр.зту.rnяції для Жіночої Ор-

ганізації при ХОС з нагоди Ювілею 'Засила!Є 

ARМAZEM МІКОLА 

МИКОЛИ КОПАЧА 

SECOS Е MOLНADOS 

RUA VICENТE MACHADO N. 1509 

СURІТІВА PARANA 



ВІТАЄ УКРМНСЬКУ ЖІНОЧУ ОРГАНІЗАЦТ~Ю В 
КУРІТІБІ З ПРИВОДУ ії 40-ЛІТТЯ 

CНURRASCARIA «SAO JORGE» 

Visite com sua familia а Chuгrascaria Sao Jorge, 
que apresenta diariamente.: 

COSТELA - GAL:i!:TO - LОМВІNНО - LIN
GШ<;A - FILE - - POLENТA - DELICIO

SAS SALADAS 

Aceitam-se encomendas dos mais variados pratos 
е da famosa galinha recheada. а moda da casa. 

PRE<;OS M6DICOS 
ENDER:i!:<;O: 

RUA JORGE СRОСЕТТІ, 29 - АLТО CAJUR'O 
Aguardamos а sua visita е agradecemos ~. pre

ferencia 
СURІТША PARANA 

~і:: 
З ЮВІЛЕЙНИМИ СВЯТКУВАННЯМИ ЖІНО-

ЧОУ ОРГ АНІЗАЦІr В КУРІТІБІ ЗА•СИЛАЄ ЩИРІ 

ГРАТУЛЯЦ',У й ПОБАЖАННЯ 

CASA PARANA 

МИХАЙЛА САБАТА й СИНІВ 

ТECIDOS - ARMARINHOS - CAL<;ADOS 
CHAPEUS - ROUPAS FEIТAS - FERRAGENS 
LOU<;AS - SECOS Е MOLНADOS, МALНARIAS. 

Rua Dr. Munhoz da Rooha, 248 Fone 2 
ШАТІ PARANA 



rf~~~~~~~lk_~r.к_~.;~~~I~ 

~ J 
~ З 40-ЛІТТЯМ ЖІНОЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ХОС ,_-

і~ ШЛЕ ГРАТУЛЯЦІї ТА ПОБАЖАННЯ .ЩОНАй-

't КРАЩИХ УСПІХ'1В У ДАЛІ:>НІй ПРАЦІ і 
і ~ 
~ Casa Choma ·~ 
~ ПЕТРА хами 1= 

t і 
і__ TECIDOS - SEDAS - ARMARINHO - PER- ;= 

f FUМARIA - CAL<;ADOS - CНAPEUS - LOU- f 
і (:AS ЕМ GERAL - SECOS Е MOLHADOS - f: 
~ FERRO ЕМ BARRAS ! 
! і ! СНОМА COMERCIAL LТDA. ·~ 

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA, 241 і 
FONE, 79 - САІХА POSTAL, 65 і_ 

ENDER:E<;O TELEGRAFICO «С Н О МА» ! 
ШАТІ PARANA ~ 

PEDRO СНОМА 

S6CIO DAS FIRMAS: 

СНОМА & FILНOS LTDA. - RIO AZUL 

СНОМА & FILHOS LTDA. - APUCARANA 

IRМAOS СНОМА & СІА. LTDA .. - CURITIBA 
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(!)~~~~>@~~~~~~~~; 



ГАРНИХ УСПІХІВ У ДАЛЬШІИ ГРОМАДСЬКІИ 

ПРАЦІ З СОРОКЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ БАЖАЄ 

Casa Nova 
ВАСИЛЯ ШІІАRЛ 

11111 ! 111 

TECIDOS, ARМARINHOS, ROUP AS FEITAS, 

CALCADOS, CНAPEUS «RAMENZONI» LOU- І 

CAS, SECOS Е MOLHADOS, ЕТС. 

111 ! 1111 

І 

і 
і 
~ 

І і 
~- Rua 15 de Novembro, З 7 0

1 

~:=_ 
f Саіха Postal, 104 , 

~ Telefone, 2-1-0 
І І R А Т І - Parana І 
~ . ~ 
(!/~~~~~~~~~~~~~~-
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І ! 
і і 
: з ЮВІЛЕЄМ -- БАЖАЄ У1СПІХІВ, ДАЛЬШИХ І 

ГА РНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА МНОГИХ ЛІТ КО- і 

РИСНОї ПРАЦІ і 

І 
~ ! 

Mбveis Romaniuk 

Михайла Романюка 

І!_ J MANT:EM SEMPRE ЕМ EST6QUE M6VEIS FI-

1_· NOS Е POPULARES, CONJUNTOS ESTOFADOS, 

f COLCH<SES DE MOLAS, MAQШNAS DE COS-

~ 
~ 
у 

)' 

і 

TURA, RADIOS, etc. 

Rua СеІ. Gracia, 508 

Telefone, 3-1-9 

і 

і 

І 

І Irati Parana і . 

І і 
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