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ріодом найінтизивнішого напливу но 
вих українських емігрантів до Ион- 
керсу. Новоприбулі тут застали піл 
ком гарно розвинене громадське жит 
тя "старих" емігрантів, радше дру
гої Генерації, вже тут народжено ї 
молоді. Вся громадська діяльність 
концентрувалася у трьох осередках:

1 - Церква св. Михайла 
/хор, ветерани Тї світ, війни, До
поміжний Кружок Жінок, та церковні 
братства/.

2 - Український Това - 
риський Клюб при 13 Вашингтон вул. 
/8-ий Відділ УНО та Подільська Січ/

3 - Український Това - 
риський Клюб при Лжеферзон вулиці, 
який гуртував майже виключно урод
женців села Одрехова,

Треба відмітити, що но 
воприбулі одержали багато помочі 
від "старих" емігрантів при влашту 
ванні на новому терені поселення . 
Часи не були дуже сприятливі, знай 
ти відповідну працю і приміщення , 
не було дуже легко і тому поміч бу 
ла дуже побажана. На цьому місці я 
хотівби висловити щиру подяку "ста 
рим" емігрантам від усіх тих, кот
рі цю поміч одержали. Коли новопри 
булі почали організувати своє куль

турно-освітне громадське життя /ря 
мці існуючих вище згаданих органі
зацій не могли вповні зацовільнити 
їх амбітних політично-громадських 
цілей/ то і на цьому відтинку знай 
шли повну допомогу. Клюб при Вашин 
ґтон вул. та парохія дозволили ужи 
вати їхніх приміщень на всякі збо
ри чи імпрези. В 1949 р. повстав у 
Ионкерсі Відділ ООЧСУ /його голо - 
вою став бл. пам. Микола Чолій, о- 
цин із піонірів "старої" емігра - 
ції/ а в 1950 р. засновано Осере - 
док СУМА. Обидві, ці організації 
користувалися безплатно приміщен - 
ням клюбу чи парохії для їхніх пот 
реб. Очевидно, що відчувався брак 
якогось більшого загально-громадсь 
кого приміщення, як "Народного До- 
му"/інші місцевости були більш щас 
ливі, бо там вже були придбані та
кі доми/, але дискусії на тему при 
дбання такого дому мали часто ака
демічний характер, бо не було мате 
ріяльних фондів, чи можливостей їх 
зібрати. Не треба забувати, що но
воприбулі були ще дуже заняті осо
бистими справами /міняли працю,при 
міщення, виїздили до інших міст/ і 
не легко було їх заінтересувати бу 
довою "Народного Дому". Справа ця 
однак зактивізувалася несподіва н о
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пізною осінню 1956 р. Протестант - 
ська Унітарна парохія при 417 їїеп- 
перген евеню ліквідувалася і ріши
ла продати свою посілість, що скла 
далася із церевляної церкви і муро 
ваного двоповерхового дому. Як су
то релігійна установа, рішила ц я 
парохія продати цю посілість по ці 
ні "бухгальтерійній" /зн. вартість 
яка була показана в останньому,річ 
йому білянсі/ і не комубудь, а ін
шій релігійній чи харитативній ор
ганізації. Про це "оказійне купно" 
довідався член управи Осередку СУ 
МА п. Павло Ревак через п. Зінча - 
ка, котрий знав когось із продав - 
ців. Вступні інформації у продав - 
ців виявили, що ціна купна виноси- 
тиме .18 тисяч долярів, а оглядин и 
потвердили, що об"єкт вартий 100 % 
більше. Оказія була надзвичайна і 
її не можна було прогавити. Склика 
ні збори новоприбулих, які відбули 
ся у залі клюбу при 13 Вашингтон 
вул. - вирішили набути вище згада
ну посілість, при чому ціла диску
сія концентрувалася біля питання : 
"в який спосіб здобути 18 тисяч?" 
Це, очевидно, не було легке завцан 
ня, бо обидві існуючі організації 
ООЧСУ і СУМА, яких члени становили 
около 65^ всіх зібраних - мали ра
зом 200 дол. готівки. На цих з б о 
рах рішено звернутися до всього ук 
раїнського загалу в Йонкерсі за по 
зикою, а решту потрібної суми пози 
чити в банку. Предсідником зборів 
був я, нажаль не можу пригадати со 
бі хто був секретарем. На цих збо
рах вибрано спеціяльний комітет для 
придбання дому. Головою цього Комі 
тету став я, секретарем п. С. Гав- 
рилюк, скарбником п. Коцибала, чле 
нами: бл. пам. Степан Гіль, Михай
ло Шашкевич, Павло Ревак, Микола 
Сидор, Микола Пиріг і інші, яких 
прізвищ тепер не можу пригадати.На 
зборах всі приявні зобов'язалися 
позичити комітетові щонайменше п о 
100 долярів, що на ті часи було по 
важною сумою. Для порівнання скажу 
що тижнева платня тоді була від 60 
до 85 долярів.

Комітет зразу почав ро 
боту, бо продавці хотіли заключити 
умову купна якнайскоріше. Почалася 
збірка грошей у формі позичок. За 
З місяці було зібрано 8 тисяч. Це, 
очевидно, не йшло дуже легко. Дея

ких громадян треба було відвідува
ти по декілька разів. Треба сказа
ти, що збірщики виказали велику те 
рпеливість, завзяття і відданість 
справі. Кожної суботи Комітет від
бував засідання і провірював пос - 
туп збірки. Бракувало ще 10 тисяч. 
Знаний на терені Йонкерсу, піонір 
українського громадського життя п. 
Василь Мандзій допоміг нам одержа
ти позику на вище згадану суму від 
братства св. Івана Хрестителя. Пе
реговори з представниками братства 
тривали деякий час /заступав боат- 
ство в переговорах теперішний віце 
-Губернатор п. Малком Вілсон/ і ос 
таточно ми одержали позику в . сумі 
10 тисяч долярів піц застав реаль- 
ности т. зв. морґедж. Заки ми виз
начили день підписання остаточного 
контракту /т. зв. клозінґ/, я і п. 
Я. Коцибала відвідали тодішнього 
пароха бл. пам. о. Василя Клоса та 
поінформували його офіційно птзо на 
шу акцію. Він дуже радів нашим зцо 
бутком, сам склав на наші руки по
жертву свого та порадив призацума - 
тися над тим, хто буде легальним 
власником дому? Над цією справ о ю 
ми вже застановлялися і на засідай 
нях і в приватних розмовах та прий 
шли до висновку, що одинока орга - 
нізація, яка найбільш віцповіц н а 
бути власником - це місцевий Осе - 
редок СУМА. Ось які міркування про 
мовляли за цим: СУМА, як організа
ція виховання молоді мала всі мож
ливості одержати звільнення від ко 
мунальних податків, які були б до
сить поважні, а при нашій заборго
ваності, це становило велику полег 
шу. Творити нову організацію з ку- 
льтурно-освітними і харитативни м и 
цілями - не було часу і загальні 
думки були такі: номінальним влас
ником дому буде СУМА, а пізніше я- 
кось справу розв"яжемо. Всі ми то
ці були свідомі того, що набута по 
сілість не може задовільнити амбі
цій великої української громади в 
Йонкерсі й за декілька років грома 
да приступить до будови репрезента 
ційного будинку, який під кож н и м  
оглядом бувби гідним "Українського 
Йонкерсу". Набуття цього дому - це 
був лише початок "великого діла".

Однак наші наміри пока 
залися недостатніми, коли при всту 
пних формальностях виявилось,що о-
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серецок СУМА в Йонкероі не має пра 
вної особовости, зн. не є заінкор- 
порований, як окрема організаційна 
одиниця і тому не може бути власни 
ком реальности. Нічого на скору ру 
ку не можна було зробити і тому то 
треба було "записати" будинок н а 
Головну Управу СУМА в Нго Йорку. Це 
викликало деяке невдоволення і по
боювання серед громадянства, але 
додаткова заява ГУ СУМА на письмі, 
що вона передасть право власности 
кожночасно, як лише місцевий Осе 
редок буде мати на це сповнені всі 
правні вимоги.

В дні18 березня 1957р. 
була підписана остаточна умова і ко 
мітет перебрав посідання. В цьому 
дні місцева газета "Геролд Стейтс- 
мен" помістила допис у хроніці бі- 
жучих подій міста Йонкерс про під
писання цієї умови. Зокрема, в цьо 
му дописі було сказано, що по кіль 
кадесятилітньому існуванню протес
тантська парохія при 417 Непперген 
евеню перестала існувати а реаль - 
ність перейшла в руки української 
молодечої організації СУМА, якої 
більшість членства є пов"язана із 
парохією св. Михайла. Ця невинна і

цілком правдива інформація виклика 
ла протест деяких активних парохі- 
ян зі "старої еміграції" перед о. 
парохом, мовляв - ми підшиваємос ь 
під знане ім"я парохії для пропага 
ндивних цілей, щоби легше зібрати 
г р о ш і, ітд, ітд, та жадали,щоби ми 
помістили в цій газеті відповідн е 
спростування. Бл. пам. о. В. Клос 
викликав мене телефоном цього вече 
ра і повідомив, що сталося, хоч не 
сказав, хто за цим протестом стояв. 
Проаналізувавши "слово в слово" ми 
оба ствердили, що в цьому дописі - 
не було неправди і рішили не роби- 
такого спростування.

В часі між підписанням 
обох контрактів, ніхто будинку не 
доглядав. Комітет ще його формаль
но не перебрав, а продавці вже не 
були заінтересовані. У висліці за
недбано опалювання будинку, а пого 
да несподівано похолбднішала, вода 
в огрівальній системі замерзла т а 
потріскали всі рури. Ми про це зго 
лосили продавцям і вони погодилися 
компензувати шкоду і запропонували 
зменшити ціну купна на 1 тисячу до 
лярів, або зремонтувати рури сво
їм коштом. Комітет вибрав першу о-

Отак колись виглядали наші доми при 417 Непперген евеню. Будинок-церва 
пізніше згорів і на його місці ми почали будувати новий, який знову ж 
нам не дозволив закінчити стейт, забираючи половину нашої посілости на 
будову дороги. Теперішний цім, нам вдалось вже закінчити без перешкод, 
і ми напевно краще вийшли, .бо є він багато більший, маємо більше землі 
та знаходиться він у гарній, спокійній секпі".
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ферту, бо уважав, що тисячу доля - 
Рів буде для нас краще. Почали ми 
роботу при ремонті пошкодженихїур. 
Роботи було багато більше, як спо
чатку ми думали. Працю виконували 
наші члени даром, вечорами після 
нормального заняття. Деякі член и 
/бл. пам. Ст. Гіль, Петро Русинко, 
Степан Коцур, Іван Бобухівський/ко 
жного вечора працювали до 11. або 
12. год. З роботами треба було пос 
пішати, бо комітет вже винайняв го 
рішний поверх, як приватне мешкан
ня проф. П. Холодному і був близь
кий час, коли він мав переносити - 
ся.

7 місяці травні Комі - 
тет почав видавати довжні грамоти 
всім тим, котрі позичили гроші.Гра 
моти були підписані головою і сек
ретарем Осередку СУМА і потверджу
вали безвідсоткову позику, платну 
по 6. роках. Комітет для придбання 
дому був вибраний лише для цієї ці 
лі і тому після підписання умови 
купна його роля кінчалася і він по 
винен був себе зліквідувати на лік 
відаційних зборах. На практиці по
казалось, що Осередок СУМА не був 
у стані господарювати домом. Не ма 
ючи ані людей, ані потрібних засо
бів - тут виринула конечність, що
би Комітет для придбання Дому - пе 
ремінився на Комітет Дому, і як ок 
рема організація, не лише ацмініст 
рував домом, але і сповняв функції 
координаційного центру культурно - 
освітної та громадської праці на 
терені міста Ионкерсу.

В травні 1957 р. / вже 
не тямлю точної дати/ відбулися лі 
квідаційні збори Комітету для приц 
бання Дому, які рівночасно були ос 
новними зборами Комітету Дому СУМА 
Цей новий Комітет не мав ще свойо
го статуту, а на скору руку зладже 
ний правильник, який мав регулюва
ти його працю аж до часу коли слі
дуючі Загальні Збори приймуть виго 
товлений статут. Головою Комітету 
вибрано мене, секретарем став п.С. 
Гаврилюк, фінансовим референтом п. 
С. Коцибала, а крім того до Коміте 
ту входили ще такі панове: бл. пам 
С. Гіль, Петро Русинко, Михайло Ша 
шкевич, Микола Сидор і інші, яких 
я нині собі не можу пригадати.

Комітет почав підготов 
ляти посвячення дому. В програмі

цієї імпрези була релігійна части
на - посвячення водою цілої посіло 
сти та бенкет. З приводу цієї імп
рези була видана одноднівка в цуже 
скромній формі з англійським та ук 
раїнським текстом.

Тому, що праці в буцин 
ку церкви, де мав відбутися бенкет 
було дуже багато, бо окрім нових 
рур були ще й інші речі потрібні , 
як кухня і тоалети, і неможливо бу 
ло встановити заздалегідь день пос 
вячення. Коли я відвідав о. В. Кло 
са довершити посвячення на день 5. 
травня 1957 року, показалося, щ о 
цей день Сестрицтво св. Анни замо
вило 2 місяці тому на пікнік з яко 
го дохід був призначений на церк - 
ву. Була дуже прикра ситуація для 
комітету і для о. пароха. На шастя 
сестрицтво /голова пані Сивик/ по
казалася дуже вирозумілою і віцкли 
кала пікнік.

Посвячення було одно ю 
з найбільш удалих імпрез, які досі 
зорганізували новоприбулі. Крім за 
прошених гостей, прийшло ще бага!то 
більше, так, що годі тоді було зна 
йти всім місця при бенкетових сто
лах. Прийшли американські гості,мі 
ські достойники, прицставники обох 
партій політичних, котрі в своїх 
виступах ґратулювали Комітетові із 
нашим набутком, бажали успіхів нам 
у праці та обіцяли помагати чим во 
ни зможуть. Матеріяльний успіх імп 
рези був також поважний; чистого 
доходу було понад тисячу долярів і 
це було повного компензатою за кіль 
кість праці, яку члени Комітету у- 
ложили в її підготовку.

Перші Загальні Збори 
Комітету відбулися в лютім 1958 р. 
Збори ці прийняли статут цієї орга 
нізації, який з деякими змінами зо 
бов"язував аж до 1968 р. В першому 
році своєї праці Комітет сплатив 1 
тисячу долярів довгу з відсотками 
та набув необхідний інвентар. Оче
видно, що це вимагало багато праці 
та влаштування різних імпрех, тому 
що сталого прибутку, окрім чиншу з 
горішного поверху в сумі 150 цоля- 
рів місячно, не вистарчало навіть 
на огрівання. Загальні Збори вибра 
ли управу на підставі принятого ни 
ми статуту. Головою обрано знову ж 
мене, секретарем п. С. Гаврилюка , 
скарбником п. Р. Глушка та членів
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Комітету, всіх разом понад ЗО осіб.

Діловий рік 1938- 1989 
був замітний тим, що в квітні 1958 
р. Комітет влаштував другу з черги 
дуже вдалу імпрезу, а саме бенкет 
для^віцзначення 10-ліття прибуття 
до Йонкерсу перших нових емігран - 
тів. З цієї нагоди була видана про 
пам"ятна книга в англійській мові, 
де у вступній статті була накресле 
на коротка історія української емі 
грації підчас та після її світової 
війни. Знову сплачено 1 тисячу дов 
гу і на день Загальних Зборів зали 
шилося готівки в сумі 755.28 дол.

По двох роках поаці Ко 
мітет з нічого дійшов до поважн о ї 
організації та створив реальний фу 
нцамент під дальшу розбудову, яка

мала заквітчатися величавим будин
ком Української Громади в Йонкерс.

Нині з перспективи 13. 
років треба сказати, що це все бу
ло можливе лише завдяки запалу та 
охоти до праці цілої громади об"єд 
наної в Комітеті. Люди не жаліли , 
ані часу, ані труду для корисної і важної справи.

З повним довір"ям у на 
ші власні сили і в успіх своєї ме
ти Комітет вступив у третин рік ді 
яльности вибираючи головою п. С.Ко 
цибалу, котрий був інженером фінан 
сової господарки Комітету від само 
го початку його існування.
8. 15. 1970 р.

В. Чеоевко

A LITTLE OF OUR. HISTORY
The Ukrainian settlement in Yon

kers has quite a long history. During 
the last 75 years a number of organizations were founded which played sig 
nifioant roles in the Ukrainian com - 
munlty life. In the beginning the Uk
rainian life centered itself around 
the St. Michael's Ukrainian Catholic 
Church and two Ukrainian civic clubs.

After the Second World War, when 
new Ukrainian emigrants arrived, they 
joined the existing organizations but 
at the same time they started two new 
organizationsj Organization for the 
Defense of Four Freedoms of Ukraine - 
(19*f<9), and Ukrainian American Youth 
Association, Branch Yonkers - (1950). 
In a very short time these new orga - nlzations aohleved significant promi
nence in the Ukrainian life in this 
city, although the working and living 
conditions were not too favorable at 
that time. For a while they used the 
hospitality of the Ukrainian Catholic 
Church and of the Ukrainian Civic Club 
at Washington Street, but It became necessary to acquire larger and more 
modern premises.In 1956 the buildings of the Pro 
testant Unitarian Parish were put for 
sale and the members of the Ukrainian

1

American Youth Association decided to 
use this opportunity and to purchase 
this property. The undertaking was not 
an easy one considering the lack of 
funds. The organization had only aro
und #200.00 at that time, and the as
king prloe for the building mentioned 
above was $l8,000.00.However,the members were not too discouraged by this 
fact, and decided to raise the money 
among themselves. Close to $8,000.00 
was collected in donations and the ba
lance in the amount of $10,000.00 was 
borrowed at the bank. As a result, in 
March, 1957. the Ukrainian American 
Youth Association became the owner of 
valuable property with buildings at 
4-17 Nepperhan Avenue.

After renovation and remodelling 
it was possible to use the acquired 
building for organizational purposes. 
In addition to the owner, the Ukrai - 
nian American Youth Association, the 
following organizations found adequa
te premises for themselves in this bu 
llding* Organization for the Defense 
of Four Freedoms of Ukraine, Society 
of Veterans of the Ukrainian Insurg - ent Army, Ukrainian Women Club and al 
so since 196^ SUMA Federal Credit Union.
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In connection with the purcha
se of the building, Mr. Paul Revak 
should be mentioned as one of those 
members whose activity and knowled
ge helped to solve many complicated 
problems in the very beginning.

The building was under the su
pervision of the Ukrainian American Youth Association Home 'Committee. Its 
first chairman was Mr.Volodymyr Che 
revko (1957-58) who was followed by 
Mr. S. Kotsybala (1959-60), O.Kuly- nych (1961-62), M. Klymko (1965-68) 
At the present time, the Committee 
is headed by Mr. D. Ivasiutyn.

With the initiative of the Com 
mlttee under the leadership ofMr.M. 
Klymko it was decided to construct a 
new Building, and M. Shashkevychand 
D. Ivasiutyn were called upon to ex 
plore all the possibilities concer
ning this idea. On March 20, 19б5»а 
committee was elected in order to su 
pervise the construction of the Uk
rainian Amerioan Youth Center inolu 
ding the following members:M. Sydor 
chairman, M. Zwarych, 0. Shchur and

M. Klymko.In accordance with thecrl 
glnal plan,the construction of anew building was started at ^17 Nepper- 
han Avenue, but since this property 
was later taken over by the Statefbr 
construction of a highway new proper
ty at 301 Palisade Avenue was acqui 
red, and that is where the new rep
resentative UKRAINIAN YOUTH CENTER 
was finally built.

The new UKRAINIAN YOUTH CENTER 
will house: The Ukrainian American 
Youth Association, the Organization 
for the Defense of Four Freedoms of 
the Ukraine, Ukrainian Women As so - 
elation, the Credit Union and the 
Organization for the Defense cf Lem- kian Land. For the general public a reading room, recreational faclli - 
ties as well as a large theatrioal hall will be provided.

The major aim of the Ukrainian 
National Home will include educati
onal programs for Ukrainian child - 
ren in their native language, his - 
tory and culture.

L. F.

Best Wishes

FROM

Mr. & Mrs. N. SYDOR
& Family
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Compliments

FIRST NATIONAL BANK 
IN YONKERS

" T H E  O N L Y  N A T I O N A L  B A N K  IN Y O N K E R S "

OFFICES TO SERVE YOU

MAIN OFFICE - 20 S. BROADWAY 
Branches: 504 S. BROADWAY •  766 YONKERS AVE.
•  32 DOUGLAS AVE. (GREYSTONE) •  TUCKAHOE RD.
& CENTRAL PARK AVE. •  McLEAN & KIMBALL AVES.
•  370 WARBURTON AVE. •  1 SAW MILL RIVER RD. 
(ASHBURTON AVE.) •  XAVIER DR. (CROSS COUNTY CENTER)
•  273 RIVERDALE AVE. «843  BRONX RIVER RD.

963-6400
S E R V I N G  ALL Y O N K E R S  & V I C I N I T Y
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ЧАСИ Р0330Ю ТА ПОЧАТКИ НОВОГО ДОМУ
На Загальних Зборах Ко 

мітету Лому СУМА в дні 15. лютого 
1959 року обрано головою Коміте т у 
мґр. С. Коцибалу. В чдісі його дво
річного головування звернено особ
ливу увагу на те, щоб в найкоротшо 
му часі сплатити затягнену 10. ти
сячну позику. Фінансові обороти із 
прихоцових імпрез, що їх інтензив- 
но влаштовував комітет при жертвен 
ній допомозі пань Жіночого Клюбу , 
виносили в першій каденції 3,300,- 
цолярів, які не вистарчали на спла 
чування позички, ремонту та утрима 
ння посілости і тому вирішено та й 
урухомтено "бару" з якої приходи 
побільшили оборот у слідуючій каце 
ниії. до 10,200,- цол. Найбіль ши й 
вклад праці у розвій господарки ви 
явили члени організацій: ООЧСУ, СУ 
МА, Т-во Вояків УПА та ЖіночогоКлю 
бу. В тому ж часі, за ініціятивою 
Комітету створено Шевченківський 
Ювілейний Комітет.

У березні 1961 р. го - 
ловство офіційно перебрав проф. 0. 
Кулинич. Фінансова господарка даль 
ще прогресувала і в дальшому члене 
тво вкладало жертвенну працю у роз 
будову Дому СУМА. Цім СУМА являвся 
центром культурно-освітного житт я 
української громади міста Йонкер - 
су. Комітет, як координаційне тіло 
влаштовував і на дальше національ
ні свята. З приміщень будинків ко- 
ристали виховні, музичні й танцю - 
вальні гуртки ЮСУМА, організації 0 
ОЧС-У, Т-ва кол. Вояків УПА, органі 
зація Оборони Лемківщини- та Жіночо 
го Клюбу. З мистецьких одиниць роз 
винули свою діяльність: Жіночий 
Хор ім. Лесі Українки піц дириґен- 
турою проб. 0. Кулинича та Прамати 
чний Гурток під проводом мґр. Емі- 
ля Стрийського. Жертвенна та безко 
рисна праця членства організацій , 
які входили в склад Комітету Дому 
СУМА осягнули таку всім бажану ме
ту - сплатити 10. тисячну позику.

Величавий бенкет з на
годи тої радісної події відбувся у 
час вже мойого головування, яке я 
перебрав у березні 1963 року.

Фінансова господарка у 
дальшому розвивалася так, що у 19- 
64 р. ми мали вже обороту понад 20

тисяч цолярів. Ця обстановка дала 
нам можливість віддати поважну су
му грошей індивідуальним позичков- 
цям, як рівнож давати дотації на : 
УККА, СУМА, хорові і т. д.

Культурно-освітнє жит
тя і в дальшому розвивалось, і да
льше п. С. Гаврилюк з рамени Комі
тету держав зв"язок із Централею У 
ККА та переводив збірки на Націона 
льний Фонд УККА. Здорова фінансова 
база на якій стояв Дім СУМА спону
кала Управу Комітету до задуму бу
дови нового модерного дому, що піц 
кожним оглядом мігби зацовільнити 
українську громаду міста Йонкерсу. 
Слово стало ділом, бо на засіданні 
Справи в дні 19 травня 1964 р. Ко
мітет уповноважнив панів: М. Шашке 
вича та Дмитра Твасютина для розшу 
ків різних справ звязаних із будо
вою нового дому. Рівно ж слово,яке 
висказував перший голова мґр.В. Че 
ревко, кілька літ тому назад, про 
створення банку - стали ділом. Осі 
нню 1964 р. відкрито Кредитову Коо 
перативу СУМА, для якої Комітет По 
му СУМА асиґнував 430 цол. для за- 
початкування діловодства а також і 
пав безплатне приміщення.

Час головства п. М. Си 
цора з березня 1965 р. можна назва 
ти періодом в якому було все спря
моване для осягнення цілі - будови 
нового Дому СУМА. Вже 20. березня 
1965 р. вибрано Ініціятивний Комі
тет Будови Еому в склад якого увій 
шли: М. Сицор, як голова, М. Зва - 
рич, 0. Шур та М. Климко, як чле - 
ни. У квітні цього ж року архітект 
розпочав виготовлення пляну дому , 
який мавби бути побудований на зем 
лі нашої посілости п р и  Непперген е- 
веню, як рівнож створено Статутову 
Комісію, яку я очолив для підготов 
ки статуту, який цавби можливість 
всім організаціям міста Йонкерсу , 
взяти активну участь у будові та в 
дальшому - у користуванні Дому.

Проект виготовленого 
статуту був принятий Загальними 3- 
борами. 9. червня на засіданні Уп
рави був представлений плян архі - 
текта, який згідно з будівельними 
законами міста Йонкерсу вимагав по 
більшення будівельної площі і для
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цього вирішено закупити сусідню зе 
млю.

Розпочалось збирання 
кошторисів. Для будови вибрано Фі
нансову Комісію на чолі з п. Я. Кі 
цюком, яка мала за завдання переве 
сти збірку позичок та пожертв на 
будову. 3-го листопада розпочалася 
праця над будовою. Загули машини , 
почалось вивожування вантажними ав 
тами землі, власними силами зробле 
но форми та заллято цементові фун
даменти, як рівно ж контрактор по
чав заливати бетонові стіни.

На початку грудня, п. 
М. Зварич приніс із міського буді
вельного відділу сумну вістку поо 
те, що в плянах стейту виразно заз 
начено, що частину нашої іїосілости 
на якій ми вже розпочали нову було 
ву - стейт забере під будову нової 
дороги. З тієї п р и ч и н и  рішено здер 
жатися із будовою аж до вияснення. 
У січні 1967 Р. стейтова комісія 
пеневела інспекцію, започаткували
ся переговори зі стейтом у спра в і 
відшкодування. Представники Коміте 
ту на чолі з п. М. Сидором по пере 
говорах з представниками стейту, у 
травні 1967 р. одержали конкрет ну 
відповідь про те, шо стейт забирає 
50 стіп переду нашої землі і нам, 
яко відшкодування дає 55 тисяч до
ларів. Розпочалися дискусії про те 
де будувати новий дім, розшуки за

новою землею. Запал до будови нев- 
гавав, він розгорівся, бо бажання 
побудови репрезентативного дому,\що" 
ставбй гордістю української грома
ди більшав і посилювався.

Остаточно, у місяці ве 
ресні завдатковано землю при Пелі- 
сайдс евеню. Були спроби Комітет у 
Дому СУМА включити в спільну акцію 
будови всі існуючі українські орга 
нізації, одначе вони не увінчалися 
успіхом.

Послідовна праця та же 
ртвенність горстки ідейних людей,що 
роками віддавали вільну хвилинку 
свойого відпочинку та дозвілля для 
загального добра української грома 
ди міста Йонкерсу та української 
визвольної справи не припинилася . 
Вона ще більше розвинулася із хви
линою перебрання головства Коміте
ту Дому СУМА - п. Дмитром Гвасюти- 
ном.

7 цих скупих думках , 
про величний здвиг одиниць громади 
немає можливости докладно описати, 
та вичислити всіх тих, котрі від 
початку аж до завершення несли важ 
кий тягар громадської праці. Треба 
би було в будучності про те доклад 
но написати, зате з гордістю мо*у 
ствердити, що моєю приємністю і че 
стю було і є бути в їхньому гурті.

М. Климко

З дива не могли вийти чужинці, як бачили, що так багато і так часто 
приходили наші громадяни до праці вечорами, а ще й за дармо, до бу
дівлі при нашому домі. Сьогодні ми можемо гордитися за наші зусилля.



Best Wishes

Every banking service 
for you or your business.

BANK OF COMMERCE
New York’s Understanding Bank

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

391 East 149th Street, near 3rd Avenue
Anthony S. Abbate, Assistant Vice President and Manager

Other Bronx and Westchester locations at 2460 Grand 
Concourse, near Fordham Road; 65 Metropolitan Oval, 
Parkchester; and 61 South Broadway, opposite City Hall

Convenient locations also in Manhattan, Queens and Brooklyn
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ЗАВЕРШЕННЯ НАШИХ МРІЙ
Через останніх 9 і пів 

року мені припала честь і відпові
дальність очолити будівельний Ко
мітет Українського Народного Пом у 
в Йонкерсі. Тут, зразу хочу виясни 
ти, що назва Український Народний 
Дім є тільки принята тому, що це є 
популярна назва для даного центру, 
який уживає більшість громади, за
те нашу назву, яку бачите, що ви - 
сить над входом є УКРАЇНСЬКШЦЕНГР 
МОЛОДІ, що є дуже зближено до іме
ні одної із співвласників цього до 
му - Осередку Спілки Української 
Молоді /СУМА/. Цю назву нам цове - 
лось ужити, бо цім є зареєстрова - 
ний піц спонзорством Осередку СУМА 
і яка, як молодечо-виховна органі
зація спричинилась до звільнення 
нас від податків.

В лютому 1968, року на 
Загальних Зборах Дому СУМА я пого
дився приняти головство того Комі
тету і перебрав обов'язки, які бу
ли на нього наложені. Перебираючи 
головство в установі, яка вже про
існувала 13 років і вже мала за со 
бою великі моральні й матеріяль н і 
успіхи в громаді - я і члени цього 
комітету взялися до наполеглив о ї 
праці, щоб не остатися позаду від 
наших попередників.

Комітетові було віцо - 
мо, що від нашого рішення буде за
лежати чи Українська Громада в Йон 
керсі буде мати новий, модерний та 
вигідний дім, чи буде дальше тисну 
тися у старому будинку, де все ста 
вало менше місця, бо збільшилися і 
ряди сумівської дітвори і праця бі 
ля них.

Після перших засіца н ь 
нашого Комітету, рішено, що землю, 
яку завдатковано при Палісайдс еве 
ню треба таки закупити і на ній бу 
цувати новий цім. Ініціятопами та
кої будови стали б організацій, що 
містилися при Непперген евеню. Цей 
цім, вже частинно належав стейто - 
вим властям, які нас запевняли, що 
вони правдоподібно закуплять і реш 
ту посілості від нас.

Дня 1. квітня 1968 ро
ку ми стали власниками цієї зем л і

на якій ми тепер знаходимось і від 
разу взялися до чергових будівель
них потягнень.

Згоджено архітекта та 
завалено стару хату, яка знаходила 
ся на цій землі. Пляни на наш но - 
вий цім були готові в місяці серп
ні і зразу ми їх занесли до місько 
го Будівельного Відділу для затвер 
дження. З містом справа була трохи 
складніша, але по кількох додатках 
та змінах ми в жовтні одержали доз 
віл на будову. Кошторис архітекта 
на будову нашого дому передбачував 
995 тисяч долярів до чого ще треба 
було додати кошти землі та устатку 
вання будинку, що разом передбачу
валось на суму 300 тисяч долярів.

У той час ми мали все- 
го 75 тисяч долярів і перед нами 
стояло питання - де і як дістанемо 
решту грошей? Про це буде згада н о 
пізніше.

Праця пішла повним хо
дом вперед. Переорганізовано госпо 
дарчу систему старого будинку, на
мічено р я д  приходових імпрез, діб
рано нових людей до Управи, для то 
го, щоб справи зв"язані з будовою 
були вирішувані справно і на час . 
Комітет тепер складався із 45 осіб 
і з нього створено Президію у чис 
лі 10 осіб на чолі зі мною. Нам да 
но повновласть рішати всі будівель 
ні і фінансові справи так, -як вони 
вважалися за відповідне. У дальшо
му створено Фінансову Комісію, яку 
очолив п. М. Климко і її завданням 
було займатися збіркою і позичками 
грошей. Створено також Будівельну 
Комісію на чолі з п. М. Шашкевичем 
і вона мала плянувати дальший біг 
будови.

Комісії і Президія ко
мітету звітували місячно цілому Ко 
мітетові про всю пророблену працю. 
Вже в місяці листопаді офіційно ми 
приступили до закладання фундамен
тів, розгортання землі і вивозу не 
потрібних дерев, каміння тощо.

Тепер прийшла черга на 
громаду показати свою національну 
виробленість, громадську віцпові - 
дальність та посвяту для добра за-
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гальної справи. Прийшла також чер
га і на фізичну працю і за неї пер 
ші взялися самі члени нашого Комі
тету, а за ними і решта членів на
ших організацій. Були також люди , 
котрі стояли поза організованим ук 
раїнським життям і сумні валися у на 
ми почате велике діло, але пізніше 
також деякі з них включилися з на 
ми до праці а також зложили фінан
сові пожертви.

З початком 1969 P* вже 
були зроблені фундаменти і частин-г 
но підмуровані стіни. Після року , 
зблизився знову день Загальних Збо 
рів Комітету Дому СУМА. Після зві
тів усіх референтів, Загальні Збо
ри удобрили нашу працю і дали нам 
мандат дальше її продовжувати і як 
можливо в найскоршому часі викінчи 
ти це наше почате велике діло.

Комітет і всі Комі с ії 
осталися майже без змін. Знову по
чалася посилена праця, заключе но 
умови: мулярські, водопроводів, за 
ліза, вікна, двері іт. д. Всі вони 
були зв"язані з великою сумою гро
шей, а на нашому будівельному кон- 
ті грошей майже не було і тому рі
шено затягнути гіпотечну позику на 
суму 75 тисяч долярів в одному із 
наших Братніх Союзів. На наше про
хання, нажаль, тільки прихильно ві 
дгукнувся СУК "Провидіння", це м и 
таку позику одержали на дуже вигід 
них для нас умовинах, а саме б 1/2 
відсотків.

Першим з наших більших 
успіхів це було величаве посвячен

ня угольного каменя, яке відбулося 
22 червня 1969 р. і його доконав - 
о. Ричард Брида з повного піддерж - 
кою і благословенням сл. пам. дека 
на о. В. Клоса.

Від місяця травня і до 
пізної осені робота посувалася да
льше вперед. Одною з непередбаче - 
них проблем була! підбудівка нашої 
посілості з полудневої і західної 
сторони. Треба було мурувати силь
ний, високий мур, щоби витримав тя 
гар тисненйя та обгороджував нашу 
посілість від сусідної.

Друга з черги зима зас 
тала нас вже під дахом і ми присту 
пили до дальшого плянування та вну 
трішнього викінчування дому. Через 
цілий рік, як робота дальше тягну
лася, ми вели переговори із стейто 
вими властями за остаточну продажу 
нашої цілої посілості при Неппер - 
ген евеню. У міжчаеі зроблено даль 
ші будівельні умови з фірмами: охо 
лодження і огрівання, електрики та 
на інші дрібніші речі.

І так знову прийшов мі 
сяць лютий 1970 р. і знову Загаль
ні Збори - звіти, критика і похва
ли. У висліці, всі ми були горці з 
проробленої праці, бо ми дали всі 
максимум зусилля і остаточне закін 
чення почало прибирати виразніших 
форм. Загальні Збори без змін оста 
вили ту саму Управу і Комітет, і з 
весною ми знову зустрілися із сот
нями різних менших і більших справ 
пов"язаних із будівлею.

Стейтові власті повідо
Початок будови нашого дому. 0. Брида посвячує фундаменти до
Всю мулярську роботу виконав му 22 червня 1969 року,
п. М. Макарчук - член ООЧСУ.



мили нас, що остаточно купують від 
нас всю нашу посілість при Неппер- 
ген евеню і згідні заплатити нам 
114 тисяч і 350 долярів. Це дало і 
ще більшого підйому до праці і вже 
виринула потреба намітити день від 
криття нашого дому. Стейтовий уряд 
також повідомив нас, що ми мусимо 
опустити старий дім вже до 1. вепе 
сня цього року і тим самим змус ив 
нас приспішити кінцеву працю в ос
танніх трьох місяцях. Ті люди, кот 
рі від першого дня будови вже вло- 
жили багато праці і труду, зрозумі 
ли і тепер наше положення та прис
вятили себе ще більше до праці пои 
домі. їх можна було бачити субота
ми і вечорами у вільний час ^ід їх 
ньої праці. Ці дійсні патріоти від 
мовляли собі відпочинку і дозвілля 
а свою енергію вкладали в цю будів 
лю.Вони переживали наші невдачі та 
раділи нашими успіхами. На таких 
патріотів висунувся ряд людей з по 
між нас. Перше місце між нами за - 
няв усім нам добре відомий громадя 
нин, бувший підстаршина УТІА, люди
на чесна і зцисциплінована, котра 
не тільки сама, але і других орга 
нізувала до праці - ним є ніхто ін 
ший, а наш друг Осип Дашко, котрий 
е л о ж и в  біля 500 годин дарової пра 
ці коло цієї будови.

Дальшими піонірами ц е 
слідуючі панове, котрі також вложи 
ли понад 300 годин праці. Ними є : 
С. Шульган, М. Хінальський та П . 
Русинко.
Пані Н. Кудрик читає привіт 
від сл. пам. о. В. Клоса на 
посвяченню угольного каменя 
нашого дому.

Понад 200 годин пра ц і 
дали такі панове: П.Микитин, Д. I- 
васютин та 0. Гаврилюк.

Понад 100 годин поаці: 
Панове - 0. Щур, F. Глушко, ГО. Ко- 
вальчик, М. Оидор, Т. Макогон, М . 
Бадарак, Т. Гошко, Д. Глушко.

З окремого списка може 
те побачити, що ще більше членів , 
що є в нашій громаді, котрі також 
більше чи менше вложили праці біля 
цього дому. Тут я хочу відразу заз 
начити, що ми тільки подали суто 
фізичну працю, бо було б багато бі 
льше тих годин, якщо взяти до ува
ги, що багато різних людей витра - 
тили купу часу долагоджуючи різ н і 
справи пов"язані із будовою чи са
мим сьогоднішним святом.

Усім тим, що віддали і 
труд для суспільної справи, а]також 
і фінансово допомогли - належиться 
їм найвище признання від нас усіх, 
бо завдяки їм ми сьогодні може мо 
похвалитися перед цілою йонкерсь - 
кою громадою цим величезним досяг
ненням. До успішного закінчення ці 
єї будови було б ніколи не дійшло, 
якби не було тих перших піонірів , 
котоі поклали фундамент існування 
такого дому, а ними є всі мої попе 
редники і ті комітети, які за них 
існували, бо вони своєю працею та 
трудом придбали для громади так и й 
поважний маєток.

До успіху також спричи 
нилась нам наша Кредитова Коопера
тиве СУМА, де ми рятували себе Фі

на цьому ж святі - мґр. М. Стрий 
ський виступає зі словом до учас 
ників посвячення.



14 Н А Ш  Д І М

нансово, майже через цілий час бу
дови .

На цьому ж місці я хо
чу також подякувати нашим американ 
ським приятелям, котрі ніколи нам 
не відмовили поради чи помочі. Між 
ними перше місце займає наш вели - 
кий приятель - стейтовий сенатор 
п-<?ан Флин, дальше адвокат Fepi Поз 
неп, стейтовий представник п. Ві - 
неп а також і наш сусід пан Прайс. 
Ні панове долагоджували всілякі на 
гаі леґальні потреби а також вели і 
приспішували переговори з стейтови 
ми урядами.

Чужинецькі контрактори 
оцінювали на пів міліона будову на 
шого дому, ми побудували його за 
дещо більше, як за половину ці є ї 
ціни. І тут належиться найщипі ш а 
подяка всім тим, котрі вложили та
ку масу дарової праці а зокрема ми 
були щасливі, що між ними було ба
гато фахівців, котрі займаються бу 
цівельним ремеслом. Без них ми му- 
сіли б наймати професійних контрак 
торів для кожної найменшої речі, і 
ми напевно не могли б собі фінансо 
во позволити на побудування цьо го 
нашого громадського центру.

Я також хочу подякува
ти за величезну поміч у Фо р м і  даро 
вої обслуги, яку дали нам наші під 
п р и є м ц і ,  а саме: фірма панів В. I- 
васютина і С. Палилика за вставлен 
ня віконного шкла, вітражів та зер 
кал. Пан Крумшин удекорував зовніш 
ну Фронтову стіну. Пан Петро Ганке 
вич заінсталював мікрофонну та го- 
лосникову систему. Пан С. Гавриль- 
чак вставив дротяний пліт на схід
ній стороні нашого будинку. Завдя
ки Фаховому надзорові панам Т. Гош 
кові та Т. Перогові збудовано зад 
ню стіну-пліт із поїздних швелів , 
а пан Ю. Ковальчик збудував фунда- 
мент-стіну для плоту на лівій сто
роні нашого дому. Пан Едвард Мига- 
льиьо випрацював землемірські вимі 
ри потрібні для будови дому. Відо
мий нам добродій пан В. Шевців був 
улаштував пікнік із своїми членами 
клюбу Ч. 401 для придбання фон дів 
для нашого дому. Один із найкращих 
фахових різьбарів - пан С. Кіра ви 
кінчив декоративні частини сцени а 
також допоміг нам багато своїми фа 
ховими порадами. Пан Михайло Горинь 
вибудував четверо сходів коло сце

ни .
Від імені Комітету йо

му я на цьому місці складаю найщи- 
рішу подяку вище згаданим панам та 
фірмам а також і нашому членові 00 
ЧСУ панові М. Макарчукові, котр ий 
виконав мурування зовнішних стін 
будинку та інших речей пов"язаних 
із муляркою. Ми не маємо інакшої 
можливості зреванжуватися повищим 
панам, як публично їм висловити на 
шу найсердечнішу подяку і ми ра д о 
вітатимемо їх усіх між нами у нашо 
му спільному новому осідкові.

/ Шановних присутніх сьо 
гопнішного свята я хочу просити,що 
би Ви вибачили нам, якщо будуть не 
домагання, але просимо взяти до у- 
ваги, що. для більшості людей відпо 
віцальних за побудовання і закін - 
чення цього дому довелось перей т и 
багато різних труднощів, неприємно 
стек чи непотрібної критики. Також 
були спроби різної провокатури во
рожими колами роз'єднати нашу гро
маду та недопустити до побудови на 
того дому. Якщо взяти до уваги дій 
сний патріотизм тих людей, котрі ж 
скільки вложили дарової праці, скі 
льки часу витратили для зібрання 
Фондів, і якщо взяти також до ува
ги, що члени нашоі йонкерської Гро 
мади пожертвували біля 50 тисяч до 
лярів - то найкращий доказ увінчай 
ня наших спільних мрій є те, що ми 
сьогодні можемо похвалитися не ли
ше перед чужинцями нашою зорганізо 
ваністю, а також гордим прикладом 
для інших скупчень української емі 
грації.

Останні викінчення на стіні 
при головному вході.
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Наш Дім буде мати від
криті двері для кожного українця і 
українки, котрі схочуть заплатити 
100 цолярів і стати членами цьо г̂ о 
дому і мати право голосу рішати йо 
го всі справи. Цей Дім не належить 
приватним особам, а людям, котрі ж 
є членами згідно з його статутом і 
організаціям, котрі ведуть зокрема 
працю над вихованням нашої молоді, 
та заступають і дальше продовжують 
інтереси Української Визвольної по 
літики.

Про те, що ми сьогодні 
гордимось нашим великим досягнен - 
ням е жертвенність Української Гро 
маци^в Йонкерсі та довір"я до нас, 
і хай цей Український Ценр стане в 
повному розумінні цього слова - Ук 
раїнським Народним Домом, де кожна 
родина нашої громади моглаб спіль
но зустрічатися та знаходити т.ут 
клаптик нашої поневоленої, але нес 
кореної України.

КОМІТЕТ ДОМУ СМА
НА 1970 Р.

Д. Івасютин - голова 
0. Дашко - перший містоголова 
мґр. 0. Стрийський - другий місто

голова 
Т. Макогон - скарбник 
Ю. Ковальчик - книговод 
М. Климко - фін. секретар 
С. Гаврилюк - діловий секретар 
П. Макогон - рекорд, секретар 
П. Русинко - менаджер 
Т. Сивик - господарчий референт 
М. Періг - референт дижурів 
Д. Глушко - харчевий референт 
С. Бокало - білярд 
М. Бадарак - член 
Т. Глива - член 
В. Кравець - член 
П. Шкафаровський - член

Дмитро Івасютин
Земля зрівнана довкруги нашого 
дому перед заллятям асфальту

сяцями десятки ро
бітників завзято приготовляють 
все на день відкриття - включ
но з "барою".

ФІНАНСОВА НО МІСІЯ
М. Сицор - голова 
члени - М. Климко

мґр. 0. Стрийський 
Л. Футала 
В. Козіцький
B. Івасютин 
Д. Метрук 
П. Микитин

БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ
М. Шашкевич - голова 
члени - 0. Дашко 

Р. Глушко 
М. Зварич 
0. Шур 
М, Сидор 
Д. Кухтенко 
М. Макарчук 
М. Хінальський
C. Шульган 
М. Кучера

КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ
Л. Футала - голова 
члени - Я. Кіцюк 

Т. Коцур 
В. Коцур 
А .  Антошик
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КОМІТЕТ ВІДКРИТТЯ ДОМУ
Лев Футала - голова 
Пані Надія Кудрик - заступник гол. 
Юрій Ковальчик - секретар 
Ярослав Кішок - касієр 
Дмитро Мотрук - реф. преси 
мґр. Святослав Коцибала - програмо 

вий референт.
Роман Глушко - декоративне оформ - 

лення.
Петро Шкафаровський та Павло Мики- 

тин - господарські ре
ференти .

мґр. Еміліян М. Стрийський, Мирос
лав Климко та Володи - 
мир Козіцький - члени

ПРОГРАМА:
Год. 10-та Служба Божа в церкві св. Михаїла 

при 25 Chestnut, St., Yonkers, N. Y. 10701.

Год. 1.30 Посвячення та відкриття Дому 

при ЗОЇ Palisade Ave., Yonkers, N. Y. 10703.

Год. 2.00 Б Е Н К Е Т  

Год. 6.00 Забава з танцями при звуках оркестри „Амор”.

На цій світлині бачимо час - 
тинний вид на ресторанне ви
кінчення. Тому, що до цієї ж 
роботи не всі є фахівці, то
ді нічого не лишається - лиш 
приглядатися та вчитися. Ві
римо, шо на сьогодні вже все 
закінчене і ми матимемо змо
гу "згасити спрагу".

Com plim ents o f

UKRAINIAN AMERICAN
YOUTH ASS’N
Yonkers B ranch

YONKERS, N. Y. 10703

P. SHKAFAROWSKYJ Б. MOTRUK

Chairman11 } 1 1 ,
_L II ! 1 1 ■ ,

Secretary
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Best Wishes

Air -  Sea -  Land Tours & Cruises

« V  KOZICKY TRAVEL Ш
AGENCY

TRAVEL • INSURANCE • REAL ESTATE

65 EAST 183rd STREET 
BRONX. N. Y. 10453

WALTER KOZICKY
Manager Tel. (212) 295-2280



Compliments
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FROM

SULLIVAN & SON., INC.
NAVILLUS, INC,

Mason Materials —  Coal —  F uel Oil 

LUMBER

547 YONKERS AVENUE YONKERS, N. Y.

YO 5-3001 YO 0*5700
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Best Wishes

Mr. & Mrs. W. IWASIUTYN
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Congratulations

JOHN & PETER BIBKO
BIBKO’S WINES & LIQUORS

Near Ashburton Avenue 367 NEPPERHAN AVE. YONKERS 2, N. Y.

YOnkers 5-5728 Lie. L-5317

Best Wishes
FROM

914 - 969-3131

Valley Forge Iron Works, Inc.
Structural & Ornamental —  Fire Escapes —  Railings

445 Saw Mill River Road Yonkers, N. Y. 10710

MICHELE STUFANO 
JOSEPH STUFANO



Н А Ш  Д І М 21

Congratulations

FROM

ANTON LAUB GLASS STUDIO

EUROPEAN EXPERTS IN STAINED AND LEADED GLASS

Also MIRRORS, GLASS TOPS, PICTURE FRAMING

1448 First Ave. New York, N. Y. 10021

Props: Walter Iwasiutyn t Steve Palylyk/

EE 44270

V
Est. 1918
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Congratulations

FROM

LOCKWOOD LUMBER 

SALES CORP.

WJtYESHAEUSES BUILDING PRODUCTS

382 Saw Mill River Rd., Yonkers, N. Y. 10701

PHONE 914 —  965-3300 — 212 —  102-8607
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Congratulations

FROM

Veterans of Ukrainian 

Insurgent Army (UPA)

Branch in Yonkers, N. Y.

M. KLYMKO
Chairman

J. KICIUK
Secretary
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Best Wishes

FROM

CAL BECKER
President

YONKERS LUMBER CO., INC.

494 Saw Mill River Road

Area Code 914 YO 9-5588
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Compliments

FROM

Womens Organization for Defense 

of Four Freedoms of Ukraine

Yonkers Branch, Yonkers, N. Y.

N. KUDRYK
President

H, FUTALA
Secretary
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Best Wishes

FROM

MAIELLA ELECTRIC Co., Inc.

Licensed Electrical Contractors

963-1170

150 SCHOOL ST. YONKERS, N. Y. 10701
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Congratulations

FEOM

SUMA (Yonkers) FEDERAL 
CREDIT UNION

Yonkers, N. Y.

W. KOZICKY
Chairman

S. KOCYBALA
Treasurer
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Compliments of

Mr. & Mrs. STEFAN 
HAWRYLUK

Best Wishes

Torre Builders Supply Co., Inc,
68 TORRE PLACE, YONKERS, N. Y.

YO 3-6474

Congratulations
Broadway Window Cleaning 

and Floor Waxing Co.
782 BROADWAY, YONKERS, N. Y. 10701 DMYTRO HLUSHKO

YO 5-9630
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Best Wishes
AND

Congratulations

TO BUILDING COMMITTEE OF 
UKRAINIAN NATIONAL HOME

Г1ЇОМ

FAMILY D. IVASUTYN
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Congratulations

From Members of

UKRAINIAN NATIONAL 
AID ASSOCIATION, Inc.

Yonkers Branch 7, Yonkers, N. Y.

L. FUTALA S. HAWRYLUK
Chairman Secretary

A  DREAM CAME TRUE 

ALL OUR GOOD THOUGHTS, SINCERE AND HEARTFELT WISHES, 

CAME TRUE TODAY. WITH THE DEDICATION OF UKRAINIAN

NATIONAL HOME, TO THE GREATER GLORY OF GOD AND COUNTRY

Mr. & Mrs, William SHEWCIW & Family
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Best Wishes

FROU

EMIL M. STRYSKY

Real Estate Broker

479 McLEAN AVENUE 
YONKERS, N. Y. 10701

Tel.: 965-1477, 968-0812



Congratulations
FROM

ORGANIZATION FOR THE DEFENSE 
OF LEMKIVSHCHYNA

Yonkers Branch 2, Yonkers, N. Y.
I. HOMZA I. PECYLAK J. KOWALCZYK
Chairman Treasurer Secretary

Best Wishes

From Members of

ST. VLADIMIR UKRAINIAN 
SOCIETY „PROVYDINIA”

Branch 4, Yonkers, N. Y.

J. HOMZA
Chairman

D. IWASUTYN 
Secretary
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Compliments
FROM

Organization for Defense 

of Four Freedoms of Ukraine (ODFFU)
Branch 11, Yonkers, N. Y.

O. STRYSKY
Chairman

S. HAWRYLUK
Secretary
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Best Wishes

FROM

Ukrainian National Association, Inc.

8th Branch, Yonkers, N. Y.

W. KOZICKY WASYL MANDZIJ

Chairman Secretary

Compliments
FROM

MEAT MARKET

39 Palisade Avenue, Yonkers, N, Y«

Mr. & Mrs. I. Bundziak
Proprietors 

(28 6*0300
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ГОДИНИ ВІДРОВЛЄІІОї ГГРАЦі  ПРИ ВИДОВІ УМ.ДОМУ
І 1 - П. Твасютин ............  212І 2 - 0 .  Стрийський ..........  70
І 3 - її. ШкаФаровський .......  894 -  М. Климко .............. 7о

5 -  М. Шашкевич ...........  96
6 -  0. Дашко ...............  478
7 -  М. Сицор ............... 144
8 -  С. Шульган .............  338

і 9 - М .  Хінальський .........  313
І Ю  - П. Русинко .............  304І 11 - М. Зварич ..............  74
В 19 - Ю. Ковальчик ...........  142
1 3 -  С. Гаврилюк ............ ?051 4 -  0. Щур .................  177
15 - П. Микитин .............  24316 - Д. Кухтенко ............  84
17 - Т. акогон .............  10518 - Л. Фірурський ..........  73
19 - Т. Шмагай ..............  63
20 - В. Гапачило ............  86
31 - Я. Глушко ..............  100
2^ - Р. Глушко ..............  156
23 М. Макарчук ............  52
24 - Т. Форошовський ........  68
35 - В. Гавриняк ............  4826 - П. Гавриняк ............  56
27 - Р. Сіцуляк .............  8428 - В. Івасютин ............  56
29 - С. Палилик .............  16
30 - І. Поишляк .............  18
31 - А. Солтисяк .......   52
32 - В. Хиль ................  64
33 - В. Муль ................  28

І 34 - В. Стецюк ..............  ЗО
І 35 - С. Бокало ..............  80
І 36 - 0. Г а ц .................  411 37 - М. Ба на р а к .............  134
38 — Н. Іалініч .............  34
39 - В. Босяк...............  50
40 — І. Овсак ...............  12
41 - Г. Булат ...............  16
42? — Г. Мельник .............  16
43 - Т. Гончак ..............  40
44 - С. Гаврильчак ..........  34
45 - Я. Кіцюк ...............  89

і 46 - І. Черешньовський ......  А'О
147 - А. Павельчак ...........  36
*48 - Т. Коцур ...............  3614Q _ ТІ. Нич . .................  ЗО
150 - О. Ку- -v ..............  46
151 - М. Ку - ■   48Ш з  - М. іг- =- ................  зо
К З  - Д. Мотрук..............  36
К 4  - Т. Гошко ..............   103
Н 5  - А. Купина ..............  40
Н 6 - І. Баеалиґа............  12

57 - В. Страшевський .......   16
58 - В. Узцейчук ............ 46
59 - Г. Гусениця ............  32
60 - П. Вовчак .............. 4061 - С. Кіра ................  35
6 2 - 1 .  Бабухівський........ 59
63 - М. Періг ...............  19
64 - М; Іванів ..............  12
65 - В. Подоляк ............. 36
66 - В. Коцур ............... 4
67 - П. Бойко ........    4
68 - В. Гошовський .......... 12
69 - В. Футала .............. 4
70 - С. Івасютин ............  16
71 - С. Бибель .............. 20
72 - В, Шур .................  17
/Повиті години є включені тільки 
до ЗО. серпня ц. р./

ГРОШЕВІ ПОЖЕРТВИ
Слі дуючі осо платили свої пожер 
тви до таких
0. Дашко ...................И50._
Л. Фіґурський ............  1050.-
П. Микитин ...............  700.-
М. Сидор .................  900.-
М. Климко ................  1100,-
В. Узцейчук ..............  600.-
Т. Макогін ...............  1015.-

Макарчук ..............  600,-
П. Кухтенко ..............  525.-
Т. Отецюк ................  400,-
М. Терлецький ............  500,-
S. Клюба .................  400,-
о. Р. Боица ..............  100.-
Укоаїнська Нар. Поміч ....  400,-

5_9_?Л=?=ї-?=?Л=-2-2=І=5=?-ї в и
В. Дуяак ................. 500.-Я. Кулинич ............... 100.-
Л. Л. СераЛін ............ 100.-
М. Стрик ................  100.-М. Мохонь ................ 300.-B. Подоляк ............... 266,-C. Гаванський ............ 100.-
М. ........................ 100,-
K. Мурин .................  100.-Поцільська Січ ........... 100,-Провидіння ............... 100,-Я. Верхівський ........... 250.-
0. Гац ..................  600. -
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Best Wishes

RIVERDALE WINDOW CLEANING Co.
Floor Waxing —  Porter Service —  24 Hour Service

23 Knowles Street, Yonkers, N. Y.

WILLIAM KOCUR —  Prop.

Tel. GR 6-3092 Established 1904

ДОДАТКОВI _ ГРОШЕВI _ ПОЖЕРТВИ

/п р о д о в ж е н н я /

C. Kouyp ................  200.-П. Куцяк ................  100.-цр. В. Кіналь ...........  ТОО,-П. Гаванський ...........  100.-Павло Шкафаровський ...... 500.-В. Страшевський .........  80.-В. Босяк ................. 500.-0. Дикий ................  1000,-М. Іванів ................ 300,-П. Бойко ................  500.-B. Кравець ..............  1000,-П. Верхнянський .........  250.-
0. Кулинич ............... 250,-П. Кулинич ..............  100.-C. Кіра ................. 1000.-М. Уличний ............... 200.-

П _0_Д _Я _К _А

На о с о б л и в у  п о д я к у  з а  
с л у г о в у є  с о б і  г о л о в  а  
Б у д і в е л ь н о ї  К о м і с і ї п .  
М ихайло Ш аш кевич, щ о  
б у в  в ід п о в ід а л ь н и й  з а  
в с і  т е х н і ч н і  с п р а в  и 
б у д о в и  і  п р а к т и ч н о  к е  
р у в а в  т а  п л я н у в а в  ц і 
лого п р а ц е ю . Й о го  з н а н  
ня б у д і в е л ь н о г о  р е м е с  
л а  д о п о м о г л а  нам у  в е  
л и к ій  м ір ?  що ми з р о 
били  б а г а т о  р е ч е й  в л а  
сн и м и  с и л а м и  а  т и м с а -  
мим за о щ а д и л и  б а т а  т о  
л ю д с ь к о г о  г р о ш а .
Хай ця  с к р о м н а  з г а д к а  
б у д е  нашим щирим п р и з  
н ан н я м  з а  й о г о  в е л и  -  
кий в к л а д  п р а ц і .





ПОСВЯЧЕННЯ ТА ВІДКРИТТЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ

DEDICA TIONAND OPENING OF

UK RA IN IA N  NA TIO NAL H O M E

20-го ВЕРЕСНЯ 1970 РОКУ 

SEPTEMBER 2 0 th  1970

301 Palisade Ave., Yonkers, N. Y.


