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«УКРАЇНСЬКИЙ РАЙ» ДЛЯ СТАРШИХ
Земське життя людини можна порівняти з книжкою. Є початок, зміст
і кінець.
Людина народжується
виростає

кінчить школи
вибирає працю-кар'єру
жениться

шукає щастя в родині, громаді і державі
і з часом умирає.

Такий цикль життя чекає кожного. Одні вмирають скорше, інші пізніше.
Після Святого Письма людина може сподіватися жити приблизно
міцніші

80

років. Пересічна, жінки живуть около

5

70

років, а

років довше як чоловіки.

Пам'ятайте, що перший український поселенець-піонер, який прибув до Канади
в 1891-ому році і почав фармунати недалеко Веrревил, Алберта, помер серед

великої сім'ї в 97-ому році життя.

Щасливий той, що знаходить своє місце і свою ролю в житті громади
та що його шанують у колі рідних, приятелів та в громаді. Людина, що має
життєву ціль і працює для добра родини, сусідів, громади, церкви, народу чи
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держави, звичайно живе довше, як людина, що має порожнє життя, яке часто

заповнене п'янством. Психологи і психіятри радять, щоб наше життя було
змістовним, особливо в старшому віці, а щастя буде наше.
90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ В КАНАДІ

Святкуючи 90-річчя свойого поселення й існування в цій прибраній бать
ківщині в 1981-ому році, українці Канади доказали, що вони зробили великий
поступ у різних ділянках. В історії українців Канади в англійській мові М. Ма
рунчака іМ. Лупула є великий Статистичний Довідник В. Дарковича і П. Юзика,

де вони описали і задокументували наші досягнення на полях соціяльному, еко
номічному, релігійному, політичному, видавнпчому, організаційному, культур
ному, просвітньому, літературному, харитатинному і т .д. Централя Комітету

Українців Канади вшанувала піонерів і провідників у всіх українських місцево
стях врученням грамот. Ми дійсно можемо бути горді нашими успіхами і тим,
що наша молодь, деяка в четвертому поколінні, зберігає українську культуру, а

значна частина й свою мову. Наш вклад в розбудову Канади похвальний,
доказуючи, що українці є конструктивними горожанами.

ПОЛОЖЕННЯ СТАРШИХ ЛЮДЕЙ
Одне, що замітно бракує в історіях українців Канади, це справа старших
віком. Не маючи статистичних даних з перепису населення Канади 1981-ого ро
ку, бо ще не опубліковані, я буду вживати цифри перепису 1971-ого року. З укра
їнського населення того року

580,655

(що не точне), звертаю увагу на старший

ВlК:

60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 і більше
У 1971-ому році,
творячи

13.8

24,840
22,265
14,625
9,995
5,325
2,155
530
95
79,830

українців у Канаді мали

60

років життя і більше,

процентів (кожна сьома людина) цілого українського населення.

У переписі 1981-ого року пропорція цих старших буде вища і українське насе
лення Канади досягне около

700,000.

ІСТОРІЯ ОПІКИ НАД СТАРШИМИ В КАНАДІ

Справа опіки над старшими і немічними вирипула серед піонерського
поселення перед Першою Світовою Війною. Постали в степових провінціях
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Алберти, Манітоби і Саскачевану малі доми для старших; в деяких околицях під

доглядом· церков або церковних згромаджень; жителі діставали ліжко й їду, а
вигод майже не було. Більші і кращі доми появилися аж по Другій Світовій
Війні, коли можна було отримати поважні субсидії від провінційних урядів. Такі
доми, з кращими вигодами, постали у Вінніпезі, Саскатуні, Торонті, Давфині
(Ман.), Канорі (Саск.) і в інших місцевостях. Розвинувся також і рух набуття
й будови українських домів для старших.

Очікуємо дослідника й історика, щоб описав цей спонтанний і незоргані
зований рух і щоб вийшла ілюстрована книга в скорій будуччині. Для кращої

обслуги існуючим домам і для помочі місцевостям, що потребували би такої
установи, варта створити федерацію українських домів для старших.

Вже

прийшов час.
ПОЧАТКИ В ТОРОНТІ

Громадський підхід до справи будови українського дому для старших

був висунений в Торонтонському Відділі Комітету Українців Канади. В окремій
статті в цій книзі згадується створення ініцінтивного комітету, який, під про
водом інж. Євгена Пастернака та Якова Козловського, заінкорпорував устано
ву

в

антарійському

Уряді

в

1957-ому

році,

діставши

«чартер».

Завдяки

піддержки Відділу КУК, під проводом д-ра О. Бойка, д-ра О. Яворського
й інших, розгорнулася широка праця Товариства Український Дім для Старших,
а опісля Пансіонів ім. Івана Франка в Торонті.
Коли в 1961-ому році Пані Евгенія Пастернак була вибрана головою, вона

стала рушійною силою Товариства. Бувши учителькою і директором Суспіль
них Обслуг на Підляшшю та добровольцем Червоного Хреста в Україні під час

Другої Світової Війни і, скінчивши курси комерційної адміністрації і бухгал
терства в Шав Бизнис Коледж в Торонті, після прибуття до Канади в 1948-ому
році, ця молода, енерrійна жінка рішила кинутись всеціло в працю для добра

старіючих українців. Вона апелювала до громадських організацій, до щшивових
осіб, до церковних громад, до урядових бюрократів і міністрів і до провінцій
них і федеральних послів; вона брала студії в адміністрації й rеронтології (наука
про старіння) в університетах. У співпраці з своїм мужем і управою, з віддані
стю та з запалом пані Пастернак зуміла притягнути людей, добровольців,

знавців і фондів для Товариства та праці і обслуги будинку.
ТРИ УСПІШНІ ПАНСІОНИ В ТОРОНТІ

Успіхи були з початку звичайні, а опісля фантастичні й феноменальні.
У 1964-ому році Товариство набуло дім на
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ліжка, який названо Пансіон ім.

Івана Франка. Дім відразу був заповнений, а листа аплікацій постійно зростала.
Тоді рішено збудувати другий, модерний, вигідніший Пансіон на НЮ ліжок у

гарному місці над річкою, на близько двох акрах землі при

767 Роял Йорк Ровд
11

у Торонто, який був відкритий 1970-ого року; кошти виносили біля

1,300,000 до

лярів, яка то сума була можлива, бо прийшла фінансова допомога від федераль

ного, провінційного і Торантонеького метрополітального урядів, були і щедрі
пожертви від українського громадянства. Цей другий дім був скоро заповнений,
і знову була велика листа аплікантів. Жителі, маючи добру обслугу, різні вигоди

і різноманітну діяльність, були незвичайно вдоволені, бо це було понад їх мрії.
РОЗКІШНИЙ ПАНСІОН
Адміністратор

і

Екзекутивний Директор,

пані

Пастернак,

вже мала

більші мрії. Вона знала, що українське суспільство в Канаді доросло до вели
ких діл і великих підприємств. Маючи досвід від другого Пансіону, вона пере
конала Дирекцію, щоб здобути більшу площу й побудувати гарний, модерний

величезний третій Пансіон ім. Івана Франка. На 11-ти акрах землі при Вінстон
Чирчил Булевард в

Micciccara,

в передмісті Торонта, в 1982-ому році відкрито

розкішну будівлю, вартости біля

40

5,000,000 долярів,

вміщаючи
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апартаментів,

приватних кімнат і також бібліотеку, клініку, музей, велику каплицю, велику

їдальню,

велику,

високу ротунду,

і кілька спеціяльних кімнат для хворих,

столярства, кераміки, мистецтва, біліярдів, шиття, кравецтва, ткацтва і т. п.
Напереді є велика площа на паркування, фонтанна, травники, орнаментальні
дерева і кущі, а зі заду овочеві й ягідні сади, яринні городи, рибний став, пасіка,
дві альтани, літній будинок, rараж-робітня, «Фонтанна МолодостИ>>, і дерев'я
ний захисток для концертів і пікніків.
Офіційне відкриття цього Пансіону виконав Генеральний Губернатор
Едвард Шраєр, говорячи також українською мовою, 19-ого серпня

присутності поверх

3,000

Ізидор Борецький в асисті
зложили поверх

75,000

1982

р. в

людей, а посвячення 22-ого серпня виконав Єпископ
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католицьких і православних священиків. Присутні

долярів на сплачення довгів будинку, який вже заповне

ний мешканцями. Це була значна подія для українців Торанта і для українців
Канади.
СТАРШІ В «РАЮ»

Пишу цю вступну статтю в дусі позитивному і прихильно му. Я брав

участь з дружиною у відкритті другого Пансіону в 1970-ому році та з більшою
ролею у відкритті третього Пансіону. Ми відвідували дім для старших на Роял

Йорк Ровд два чи три рази річно і дискутували з панею Пастернак різні
проблеми провадження цього дому і плани будови третього більшого дому. Я
мав нагоду кілька разів промовляти до наших старших громадян і розмовляти
з мужчинами і жінками, деяких я знав особисто багато років. Я переконався,
що ці старенькі у великій більшості були дуже вдоволені і щасливі, і тішилися
приміщенням,

.

їдою,

обслугою,

.

.

розваговями

.

. засобами

і

прихильним

ВІдношенням мед-сестер, шкарІВ, кухарІв, директорІв, а зокрема управительки,
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пані Пастернак.

Їм дуже подобалося українське оточення, українська їда,

українська мова, українська культура й українські Богослуження, католицькі
і православні. Вони чулися вдома, а деякі казали, що це рай, де приємно буде
вмирати серед своїх приятелів і людей. Чи можна дістати краще свідоцтво?
Що тепер можна сказати про новий Пансіон ім. Івана Франка в

ra,

Miccicca-

де, як ви вже читали, все є краще й є більше різноманітних вигод? Я хочу

підтвердити, що багато мешканців у тому орекрасному домі сказали мені: це
український рай для наших старших. Навіть Канадський Генеральний Губерна
тор Едвард Шраєр висловив по українському, що він бажав би жити в цьому

домі у своїх старших літах.
ПРИЗНАННЯ І ПІДДЕРЖКА УКРАЇНЦІВ

За це велике діло й досягнення для добра наших заслужених старших

громадян, найбільше признання треба дати пані Евгенії Пастернак, а також П
покійному мужеві Інж. Євгенові та архітектові І. Стецурі. За солідну конструк
тивно виконану працю треба глибоко подякувати членам Дирекції, очоленої

д-ром Р. Цурковським, і всім добровольцям. Заслуговують на признання за
постійну піддержку Владики, капеляни і священики українських церков, багато
українських організацій та велике число жертводавців. Ще далі потрібно добро
вольців до різної праці, та потрібно пожертв від сумлінних і доброзичливих
українських громадян.

Ми маємо обов'язок супроти наших старших людей, що включає наших

батьків і матерей, дідів і бабунь, рідних і приятелів.

БЕЗСМЕРТНІСТЬ

На призьбі зорить Піонер посивілий
Столітні своєї руки мозолі,

Думки в нім веселкою знов заяскріли,
Хоч вечір підходить у сірій імлі.
Хоч ворон над ним підлітає і кряче:

-

Померкне, померкне вже сонце життя,

У землю -чи хоч, чи не хочеш, козаче
Тут ляжеш як грудка, у ніч забуття ...

Йому піонер: «Я міцніший за землю,
Вона ж моїм потом живилась роки,
у зернах рясних, що сьогодні приємлю,

Відродиться змаг мій- на вічні віки!
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І зерна мої- життєдайні клітини,
І в зернах палає снага, мов жарінь,
Хоч дуба з чахнуть громові хуртовини,

Проб'ється із жолудів сад поколінь!»
Вінком його правнуки враз оточили
І пісні лункої заграли дзвінком,
Та в пісні відчув Піонер посинілий

Теж Рідного Краю- героїв псалом!

Лариса Муравич
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BI.Ll
PE.LlAKU І Й но· І·
КО/\ЕГІї

Читаючи цю хроніку, Ви напевно зумієте
глибоко відчути, чому українська

спільнота Канади може мати
добре самопочуття.

Адже, це твір відомих авторів
різних громадсько-політичних та
церковних середовищ, які
у своїх писаннях, об'єднані
ідеєю долі наших сеньйорів,
об'єктивно і в хронологічному порядку

відзеркалюють цю ідею і події, зв'язані
з працею старших в Панеіонах
ім. Івана Франка в Торонто.
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HISTORY OF ТНЕ
IVAN FRANKO HOMES
INTORONTO
The growing number of e1der1y Ukrainians in Canada in need of care forced the Ukrainian
community to consider their fate and the Toronto branch of the Ukrainian Canadian Committee deve1oped the idea of the construction of а Home for e1der1y Ukrainians.
In connection with this matter there were many meetings, as а resu1t of which an ad hoc
Committee was created, consisting of: J. Koz1owsky, S. Krywous, Р. Wepryk, D. Stoka1, and Е.
Pastemak, P.Eng. This Committee became obsessed with the idea of the creation of а Home for
Ukrainian e1der1y and in 1957 the Ukrainian Home for the Aged with its own by-1aws was incorporated in the Province ofOntario. The Corporation elected а Board and began its activities. In addition to the members ofthe ad hoc Committee, the first Board ofDirectors inc1uded the following
individua1s: Dr. О. Boyko, S. Brill, Р. Ho1owaty, М. Moska1iuk, Dr. О. Yaworsky and Т.
Lotockyj.
The e1even-member Board was re-e1ected annually unti1 finally in 1961, in accordance
with its by-1aws, the Board of Directors was decreased to five members. That same year а new
Board was e1ected, which was comprised of: Eugenia Pastemak- president, Dr. G. Szymanskyvice-president, and members-at-large: Dr. R. Curkowsky, Со!. Р. Fedorenko and D. Lazurko.
Thereafter, from time to time some of the members of the Board were re-elected and others
rep1aced Ьу new Directors, including: Т. Za1esky, N. Kozy, V. Hwozdecka, Dr. Z. Plitas, Dr. Р.
Hlibowych, Capt. І. Lypoweckyj, J. Ostafijchuk, М. Nawrocka, Dr. S. Bulak, Dr. К. Waschuk,
J. Romanko and R. Cho1kan.
The idea of the construction of а Home for the Ukrainian elderly was not understood nor
readily accepted- neither among the English-speaking community upon whom depended approvals and partial financing, nor arnong the majority of memЬers of the Ukrainian-speaking community. On the one hand, the English-speaking community felt that there were enough Homes for
the aged in Canada, where the Ukrainian elder1y also cou1d Ье p1aced, not taking into account such
important factors as the language barrier, attachment to cultural traditions, foods, etc. Оп the other
hand, the majority ofthe Ukrainian community felt that, in accordance with old Ukrainian custom,
the elderly should continue to live with their families, disregarding the important fact that we are
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ІСТОРІЯ ПАНСІОНІВ
ІМ. ІВАНА ФРАНКА
ВТОРОНТО
Зростаюче число старших

-

потребуючих опіки українців в Канаді

-

примусило українське суспільство призадуматися над їх долею і в торонтон

ському відділі Комітету Українців Канади зродилася ідея будови українського
дому для старших.

В цій справі відбуто багато нарад, у висліді чого створено Ініціятивний
Комітет, який захопився ідеєю будови українського дому для старших та в

складі Я. Козловського, С. Кривоуса, П. Веприка, адв. Д. Штокала й інж.
Є. Пастернака оформив і в

1957

р. «Зачартерував» при Провінційному уряді

Онтаріо Товариство Український Дім Для Старших, з окремим статутом. То
вариство вибрало Управу і розпочало свою діяльність. В склад першої Управи,

крім Ініціятивного Комітету, входили такі особИ: д-р О. Бойко, С. Бріль,
П. Головатий, М. Москалюк, д-р О. Яворський таТ. Лотоцький.

Одинадцятичленна Дирекція була перевибирана щорічно і остаточно в

1961

році число Дирекції, згідно зі статутом, зменшено до п'яти осіб. В цьому ж

році вибрано Управу в складі: Евгенія Пастернак- голова, д-р Григорій Ши
манський- заступник, та члени- д-р Роман Цурковський, полк. Петро Федо
ренко і Дмитро Лазурко.

При цьому варт згадати, що час від часу деякі члени Дирекції були пере

вибирані, а інші заступлені новими директорами: Т. Залеський, Н. Козій, В.
Гвоздецька, д-р З. Плітас, д-р П. Глібович, сотник І. Липовецький, Я. Остафій
чук, М. Навроцька, д-р С. Бу лак, д-р К. Ващук, адв. Ю. Романко таР. Чолкан.

Ідея будови українського дому для старших не була зрозумілою ані серед

англомовного громадянства, від якого залежали дозвіл та частина фінансуван
ня, ані серед ширших кругів українського суспільства.
Громадяни англомовного суспільства вважали, що в Канаді є досить

домів для старших, з яких повинні б користати й наші старші, не беручи до уваги
таких важливих чинників, як незнання англійської мови, прив'язання до рідних
традицій, страв тощо. Переважаюча більшість українського громадянства вва-
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поw liviпg іп а пеw

age with пеw values, which coпceпtrates primarily оп youth апd which has
lost most of the former revereпce апd respect for the elderly.
The acquisitioп of fuпds for the purchase or coпstructioп of а Home for the Aged proved to
Ье а very difficult matter.
The first attempts to raise fuпds through the sale of books апd used articles іп а shop especially created for this purpose, proved to Ье quite unrealistic. Тhе sale of books brought опІу
$545.00, while the thrift store almost brought complete bankruptcy uроп the corporatioп. The
store's expeпditures were three times more thaп its іпсоmе, апd the corporatioп had to take а loan.
Fortuпately, а Ukraiпiaп womeп's committee came to the rescue. With great dedicatioп the ladies
sorted, cleaпed апd sold more апd less valuable articles and, though the іпсоmе of the store iп
creased sigпificantly, пevertheless, everyoпe соппесtеd with it knew that it would have to Ье
liquidated at the first opportuпity, which was fiпally dопе.
Because the matter of а Home for the Aged was а most pressiпg problem апd because опе
could опІу expect govemmeпt graпts оп the сопdіtіоп that the corporatioп would have its оwп
solid fіпапсіаІ base, the Board, together with the Ladies' Auxiliary, orgaпized а fiпancial campaigп, which brought $8,370.00, which Ьесаmе the dowпpaymeпt for the purchase of а buildiпg.
After а loпg search the Board fouпd а suitable locatioп. Іп 1963, the Geпeral Meetiпg of the
Ukraiпiaп Home for the Aged approved the purchase of 35 High Park Gardeпs for the price of
$53,900.00 апd after оЬtаіпіпg the пecessary govemmeпt approvals, the purchase was officially
completed.
The official орепіпg апd blessiпg of the first Home for Ukraiпiaп seпiors, which was
пamed the Іvап Fraпko Home, took place оп Suпday, Мау 31st, 1964. Тhе official орепіпg ceremoпy was performed Ьу the Director of the Homes for the Aged Braпch of the Miпistry of Social
апd Family Services, Mr. N. Drew, and the blessiпg was coпducted Ьу clergy ofboth Ukraiпiaп
Churches - Rev. D. Fotij of the Ukraiпiaп Orthodox Church and Rev. S. Chabursky of the
Ukraiпiaп Catholic Church.
The buildiпg itself was Ьeautiful апd ideally situated- Ьeside the largest muпicipal park іп
Toroпto, close to streetcar stops; it had а large gardeп and grouпds, with facilities for 24 resideпts.
Тhе govemmeпt of the Proviпce of Oпtario graпted $18,000.00 towards the reпovatioп
апd fumishiпg of the Home, without which assistaпce it would have Ьееп difficult to coпsider the
creatioп of such ап iпstitutioп.
The орепіпg of the first Home may Ье called а turniпg роіпt іп the thinkiпg апd attitude of
the Ukraiпiaп commuпity towards the care of the elderly. The Home was fully occupied іп а very
short time, апd пеw applicatioпs, due to the lack of space, were left waitiпg. Тhus еvеп iпdiffereпt
or hostile members of the commuпity became aware of the importaпee апd the пееd of such ап iп
stitutioп апd chaпged their attitudes from apathetic or hosile to favourable апd most supportive.
Dr. S. Bulak wrote about the Ьеgіппіпg activities of the Corporatioп: "the Ьеgіппіпg was
very difficult, it took great dedicatioп, work апd time, capability апd knowledge, to overcome the
various difficulties and problems- legal formalities with governmeпt bodies, fіпапсіаІ, coпstruc
tioпal, the lack of traiпed persoппel, etc. Stroпg eпduraпce апd faith іп the good deed was
esseпtial."

Mrs.
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Е.

Pastemak was іп charge ofthe Corporatioп апd the admiпistratioп ofthe Home оп

ІВАНФРАНКО

1856-1916

IVAN FRANKO
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«Все що мав у життю все віддав
Для одної ідеї

Я горів. і яснів і страждав.
І трудився для неї» ...
Іван Франко

За три роки до своєї смерти,

1913 р.

Франко

зазначив, що

«Скрізь і завжди у мене була одна провідна думка
служити інтересам мого рідного народу та загально
людським поступовим ідеям. Тим двом провідним
зорям, я, здається не спроневірюся, доки мого
життя»
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...

жала, що, згідно з українською традицією, старші повинні жити при своїх роди

нах, забуваючи про такий важливий факт, що живемо в часі, в якому «все для

молоді» і для старших між молодими майже «немає місця».
Здобування фондів на закуп чи будову дому для старших показалося дуже
важкою справою.

Перші спроби здобуття фондів дорогою продажі цеголок чи продажі
вживаних речей, у спеціяльно для цього створеній крамниці, показалися нереаль

ними. Продаж цеголок принесла заледве

$545.00,

а крамниця вживаних речей

малощо не допровадила Товариство до цілковитого упадку. Видатки крамниці

були три рази більші за прибутки і Товариство мусіло затягнути позичку. На
щастя, з допомогою прийшло українське жіноцтво, яке врятувало не тільки
крамницю, але й Товариство. Пані з повною посвятою сортували, відчищували
й продавали більш чи менш вартісні речі і, хоч торги крамниці значно зросли,
то кожному, ближче обзнайомленому зі справою, було ясно, що при першій
нагоді крамницю треба буде зліквідувати, що врешті і зроблено.
Тому що справа дому для старших була наглячою проблемою і тому що
від урядових чинників можна було отримати дотації тільки при умові, що То
вариство матиме власну солідну підставу, Дирекція, разом з Комітетом Пань,

зорганізувала збіркову кампанію, яка принесла

$8,370.00

і яка була підставо

вою готівкою для набуття дому. Після довгого шукання Дирекція знайшла
відповідний об'єкт і предложила до затвердження Загальним Зборам Товари

ства пропозицію закупу дому при
цію Дирекції Загальні Збори

35 Гай Парк rарденс за $53,900.00. Пропози
одобрили і в 1963 р., після одержання урядового

дозволу, купнодому офіційно оформлено.
Офіційне відкриття та посвячення першого дому для наших семьйорів в

Торонто, який названо Пансіоном ім. Івана Франка, відбулося в неділю
травня

1964

31-ro

р. Акт відкриття провів Голова Домів для Старших, п. Н. Дру, а

спільно посвятили священики обох українських віроісповідань, о. протоієрей
Д. Фотій від УПЦ та о. С. Хабурський від УКЦ.
Сам будинок чудовий і в ідеальному місці

-

поруч найбільшого парку

Торонто, поблизу трамвайної зупинки, з городом і великою площею, з примі
щенням на

24 особи.

Уряд провінції Онтаріо подарував на переробку й устаткування Пансіону

$18,000,

без якої то допомоги в той час важко було й думати про створення

такої інституції, як Дім для Старших.
Відкриття першого Пансіону для Старших можна назвати переломовою
фазою в думанні і наставленні нашого громадянства до опіки над старшими.
Громадянство побачило, що Пансіон в дуже короткому часі був заповнений,

а нові аплікації, з браку місця, лежали неполагодженими. Таким чином навіть
байдужі зрозуміли конечність потреби інституції і змінили своє наставлення з
байдужого або ворожого на прихильне.
Про початкову працю Товариства д-р С. Булак писав, «початок був дуже
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а voluпtary

basis апd gave 12-14 hours ofher time dai1y. The Board ofDirectors coпsistiпg ofDr.
G. Szymaпsky, со\. Р. Fedoreпko, Dr. R. Curkowsky, Prof. Т. Zalesky апd Mrs. V. Hwozdecka,
were there to assist Mrs. Pastemak.
The faith іп their good deed grew, the list of doпors апd applicaпts desiriпg accommodatioп іп the Home coпtiпued to iпcrease апd іп 1966 the Geпeral Meetiпg ofthe Ukraiпiaп Home for
the Aged decided to coпstruct а пеw апd 1arger Home. lt was decided to purchase а suitable site
апd to coпstruct а Home for 100 beds.
Апd аgаіп, after а Іопg search апd after overcomiпg all obstacles, the Corporatioп obtaiпed
аІІ пecessary approvals апd permits from the govemmeпts of the Proviпce of Oпtario апd the
Borough of Etobicoke to coпstruct а пеw Іvап Fraпko Home at 767 Royal York Road іп Toroпto,
оп а 1-3/4 acre site. The Іапd was purchased іп 1968 for $75,000.00.
ofthe пеw Home took approximately four years. Тhе пеw
Іvап Fraпko Home for 100 Ьeds was officially орепеd Ьу the Ноп. Miпister Johп Yaremko оп
November 8, 1970, with the atteпdaпce of over 3,000 members of both the Ukraiпiaп- апd Eпg
lish-speakiпg commuпities. The blessiпg ofthe Home was coпducted Ьу clergy ofboth Ukraiпiaп
Churches - Moпsigпor Р. Chomyп апd Moпsigпor W. Filewych of the Ukraiпiaп Catholic
Church, апd Rev. J. Fereпciw ofthe Ukraiпiaп Orthodox Church.
The пеw 100-bed Home- iпcludiпg the site, plaпs, coпstructioп апd fumishiпg- cost а
total of $1 ,287 ,000.00, towards which the Proviпce of Oпtario graпted а half-millioп dollars, the
federal govemmeпt (Сапаdа Mortgage апd Housiпg Corporatioп) approved а 50-year mortgage
for the amouпt of $400,000.00 апd the govemmeпt of Metropolitaп Toroпto graпted $87,500.00.
The

Іп

рІаппіпg апd coпstructioп

this way was created the пеw, modem Іvап Fraпko Home, which attracted апd coп
tiпues to attract visitors поt опlу from all over Сапаdа, апd поt опІу Ukraiпiaпs, but also other
пatioпalities. It is worth поtіпg the followiпg distiпguished iпdividuals who have visited the Home:
Р. Е. Trudeau, Premier of Сапаdа; Dr. Carr, represeпtative from the Uпited Natioпs; G. Dului,
represeпtative from the proviпcial govemmeпt of Quebec; М. Веgіп, federal Miпister of Health
апd Welfare; R. Bruпelle, Miпister of Social апd Family Services; Seпator апd Mrs. Paul Yuzyk;
mayors of Etobicoke, Е. Hortoп апd D. Flупп; а large пumЬer of memЬers of Parliameпt from
both proviпcial апd federal govemmeпts, as well as represeпtatives of city couпcils. From the
Ukraiпiaп-speakiпg commuпity the followiпg are worthy of поtе; Archbishop Н. Bukatko of
Yugoslavia; Cardiпal апd Prime Archbishop J. Slipyj of the Ukraiпiaп Catholic Church; Bishop
Michail of the Ukraiпiaп Orthodox Church of Сапаdа; Metropolitaп Mstyslaw of the Ukraiпiaп
Orthodox Church of America апd Europe; О. Shtul-Zdaпowych, the presideпt of P.U.N. from
Fraпce; represeпtatives ofthe World Coпgress ofFree Ukrainiaпs, Mr. апd Mrs. А. Melnyk from
Germaпy апd Dr. М. Fostun ofEпglaпd; Mr. Sarchuk from the "Voice ofCanada"; various representatives from the media, religious апd lay orgaпizatioпs, апd mапу visitors from Australia,
Veпezuela, ltaly, Argentiпa, Belgium, the Ukraine, as well as Canada and the United States.
For several years studeпts from various !оса\ пursing schools were seпt to the Іvап Franko
Home for traiпiпg, while represeпtatives from numerous ethпic groups, iпcludiпg Масеdопіапs,
Poles, Italiaпs, Chiпese, Germaпs, Greeks, Estoпiaпs, Jews апd Eпglish, coпtiпued to visit our
Home, whether out of curiosity, or for advice, апd аІІ of them expressed their admiration and enthusiasm for our achievemeпts.
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важкий, треба було великої посвяти, труду і часу, хисту і знання, щоб поборо
ти різні перешкоди і труднощі правно-формальні з урядовими чинниками, фі

нансові, будівельні, брак нишколеного персоналу і т. д. Треба було непохитної
витривалости й віри в добре діло».
Товариством і домом керувала пані Е. Пастернак без жодної винагороди
і віддавала щоденно від

12 до 14 годин

праці, а допомагала їй Дирекція в складі:

д-р Г. Шиманський, полк. П. Федоренко, д-р Р. Цурковський, проф. Т. За

леський і пані В. Гвоздецька.
Віра в добре діло зростала, список жертводавців та аплікантів, бажаю
чих жити в Пансіоні, збільшувався, і в

1966 р.

Загальні Збори Товариства рішили

будувати новий і більший дім. Рішено закупити відповідну площу і збудувати
дім на сто ліжок.
І знов, після довгого шукання і лоборення всіх перешкод, Товариство
отримало від провінційного і місцевих урядів дозвіл на будову нового Пансіону

при

767 Роял Йорк Ровд у Торонто, на 1 і % акра землі. Землю закуплено в 1968
$75,000.00.

р. за

Підготовка і закінчення будови тривали около чотири роки. Новий Пан
сіон на сто ліжок відкрив Високодостойний міністер Іван Яремко 8-го листопа
да

1970

р. при співучасті понад трьох тисяч українського та англомовного гро

мадянства. Посвячення дому доконали священики обох наших Церков: о. мітрат
П. Хомин від УКЦ, о. протоієрей Ю. Ференціввід УПЦ і о. мітрат В. Філевич
від УКЦ.

Новий

$1,287 ,000.00.
доляр~.

а

$400,000.00,

дім

-

площа,

пляни,

будова

і

устаткування

-

коштував

Уряд провінції Онтаріо подарував на новий Пансіон пів мільйона

федеральний

уряд

признав

довготермінову

позику

на

суму

яку Товариство має сплатити на протязі п'ятдесятьох років. Уряд

Метрополії Торонто признав на новий дім дотацію в сумі

$87,500.00.

Так постав новий, модерний Пансіон, який приваблюнав і приваблює
зацікавлених не тільки з Канади, і не тільки українців, але й інші національно
сті. Варт згадати таких визначних гостей в Пансіоні, як: прем'єр Канади,
П. Трудо; представник Об'єднаних Націй, д-р Кар; представник уряду провін
ції Квебек, Дж. Дулуї; федеральний міністер суспільної служби, Монік Бежен;
міністер Р. Брунел; сенатор ПавлоЮзик з дружиною; посадники міста Етобіко,
Гортон і Флин; велике число послів провінційного і федерального урядів, як
також представники міських рад. Від українського суспільства варт згадати

Архиєпископа Г. Букатка з Югославії; Кардинала і Верховного Архиєпископа Й.
Сліпого; Єпископа Михаїла У АП Церкви Канади; Єпископа Миколая У АП
Церкви; Митрополита Мстислава У АП Церкви Америки і Европи;

Голову

ПУН, О. Штуля-Ждановича з дружиною з Франції; представників Світового
Конrресу Вільних Українців- інж. А. Мельника з дружиною з Німеччини та
д-раМ. Фостуна; головного організатора «Голосу Канади»- п. Сарчука; пред
ставниць і представників преси, церковних і світських організацій, як також

ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА УКРАlНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ
І ПАНСІОНІВ ІМ. ІВАНА ФРАНКА 1970р.

Е. Пастернак

голова ідоживотний директор

Н. Козій
член Дирекції
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д-р Р. Uурковський

полк. П. Федоренко

заступник голови

секретар

д-р Г. Шиманський
лікар Пансіону і
доживотний директор

Я. Остафійчук
скарбник

мrр . Б. Матейко
голова Контр . Комісії

КАЛЕЛЯНИ ПАНСІОНУ

о. прот. Ю. Ференців, УПЦ

о . прот. П. Хомин, УКЦ

ДОРАДЧА БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

інж. Є. Пастернак

д-р А . Куник

інж. Л. Перфецький

М. Герус
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Our Home was widely апd favourably commeпted оп televisioп, radio апd іп the press.
The Іvап Fraпko Home received seveп first-prize awards for arts апd crafts - five at the Сапаdіап
Natioпal Exhibitioп іп Toroпto апd two at Oпtario Associatioп ofHomes forthe Aged creative arts
coпtests - all of which emphasize that old age сап Ье very productive апd successful if it is approached іп а positive mаппеr.
All of this, but most of all the resideпts' satisfactioп with their cultural eпviroпmeпt withiп
the Home, are the greatest rewards that could Ье received Ьу all those iпvolved іп the creatioп of
both Іvап Fraпko Homes. Апd these co-creators iпclude all the orgaпized bodies of our commuп
ity; religious leaders, members of religious апd lay orgaпizatioпs (especially womeп's leagues),
clergy, press, radio, the Committee of Voluпteers at the Іvап Fraпko Homes, the advisory coп
structioп committee, the members of the Ukraiпiaп Home for the Aged, апd all well-wishiпg апd
supportive iпdividuals іп the commuпity.
The пеw Home was coпstructed uпder the leadership of the Board of Directors comprised
ofE. Pastemak as presideпt; Dr. G. Szymaпsky as vice-presideпt; col. Р. Fedoreпko as secretarytreasurer; апd Dr. R. Curkowsky апd N. Kozy as members-at-large.
But аgаіп, due to the great пumЬer of applicaпts апd а lack of accommodatioп іп both
Homes, the corporatioп was faced with the problem of the coпstructioп of а third Home.
Іп 1973, after more leпgthy searchiпg, the corporatioп purchased а large but пeglected 11acre site at 3058 Wiпstoп Churchill Blvd. іп Mississauga for $365,000.00 апd Ьеgап пecessary
preparatioпs for coпstructioп.
The matter moved ahead very slowly because at that time the Proviпcial Govemmeпt ап
поuпсеd the terrniпatioп of all capital fuпdiпg, without which it was practically impossible to attempt such ап eпdeavour. However, after leпgthy discussioпs, it was decided to arraпge а low-iп
terest mortgage for $2.3 millioп with the Сапаdа Mortgage апd Housiпg Corporatioп; to sell the
Home at 35 High Park Gardeпs апd move its resideпts to the пеw home; to streпgtheп the fіпапсіаІ
campaigп апd to Ьеgіп the coпstructioп оп our оwп. Апd wheп all was decided апd wheп our architect, І. Stecura, our legal advisor, М. В. Romaпick, апd the Exectuve Director, Eugeпia Pastemak, had obtaiпed all пecessary approvals, апd wheп іп 1980 the coпstructioп was already uп
derway, theп the Proviпcial Govemmeпt of Oпtario approved а capital graпt for the пеw coпstruc
tioп іп the amouпt of $150,000.00 апd gave approval for the subsidy of 15 Home-for-the-aged
Ьeds.

The coпstructioп itself lasted uпtil the епd of 1981 , while the fumishiпg апd fiпal fiпishiпg
took uпtil the spriпg of 1982. The total cost of coпstructioп, plaпs, апd fumishiпg amouпted to
over $4.5 millioп. The Ukraiпiaп commuпity ofToroпto апd viciпity gave its fіпапсіаІ support апd
іп this way the пewest, most modem апd most expaпsive Іvап Franko Home іп Mississauga was
completed апd ready for occupancy апd for the official орепіпg.
Оп August 19, 1982 His Excelleпcy, the Govemor Geпeral of Сапаdа, Е. Schreyer,
accompaпied Ьу Lady L. Schreyer, perforrned the official орепіпg ceremoпy of the пеw Home.
Апd оп August 22, represeпtatives ofboth Ukraiпiaп Churches- Most Rev. Bishop І. Borecky
(Ukraiпiaп Catholic Church) апd Moпsigпor 1. Fereпciw (Ukraiпiaп Orthodox Church) with the
assistaпce of пumerous clergy, blessed the пewly-created Home.
The Master of Ceremoпies оп both of these occasioпs was the Ноп. Seпator Paul Yuzyk,
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гостей з Австралії, Венесуелі, Італії, Арrентіни, Бельгії; відвідувачів з України,

Канади і Америки.
На протязі кількох років присилали на вишкіл своїх студенток медсес

терські школи, а представники етнічних організацій

-

македонці, поляки,

італійці, китайці, німці, греки, естонці, жиди та навіть англійці, приходили, чи
то з цікавости, чи за порадами, і всі вони висловлювалися про наші досягнення
з захопленням та повним признанням.

Наш Пансіон був обширно і прихильно коментований в телевізії, радіо і
пресі. Пансіон ім. Івана Франка здобув сім нагород за мистецькі вироби,
п'ять на Всеканадській Виставці у Торонто та дві на конкурсі Домів для

старших,- які чітко підкреслюють, що пенсійний вік може бути дуже успішний
і продуктивний, якщо так до нього підходити.
Все це, а головно вдоволення з рідного оточення, яке знайшли наші

старші в Пансіоні, є найбільшою нагородою, яку за свою величезну працю
могли отримати всі, що спричинилися до будови обох Пансіонів. А будів
ничим було ціле наше організоване громадянство: Владики, церковні і світ
ські організації (на окрему увагу заслуговують жіночі організації), духовенство,
преса, радіо, доброзичливі одиниці, Комітет Добровольців при Товаристві,
Допоміжний Будівельний Комітет та членство.
Новий Пансіон, побудований під керівництвом Дирекції в складі: Евгенія
Пастернак- голова, д-р Гр. Шиманський- заступник голови, полк. П. Федо

ренко- секретар і скарбник, д-р Р. Цурковський і НінаКозій-члени Дирекції.
І знову, з уваги на величезне число напливаючих аплікацій та брак місць
в обох Пансіонах, Товариство стало перед проблемою будови нового третього
з черги дому.

У

1973

р., після довгого шукання Товариство закупило запущену, але

велику

- одинадцятиакрону площу при Вінстон
$365,000.00 та робило всі заходи у справі будови.

Чирчилл Блвд. в

Micciccara

за

Справа посувалася дуже поволі, бо саме в той час уряд провінції Онтаріо

припинив всі дотації, без чого було майже не під силу братися за таку велику
справу. Одначе, після довгих дискусій та певного промежутку часу рішено

затягнути у федеральному уряді низькопроцентову позичку на

продати дім при
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$2,300,000.00,

Гай Парк Гарденс, а мешканців перенести до нового

Пансіону, посилити збіркову акцію і власними силами починати будову. Та коли
вже все було рішено і коли архітект І. Стецура разом з правним дорадником
М. Романюком і екзекутивним директором Е. Пастернак здобули всі потрібні
дозволи, і коли у

1980

р. будова була вже розпочата

-

Онтаріо прийшов з допомогою і асигнував на нову будову

тоді уряд провінції

$150,000.00
15 осіб.

з рівно

часною підтримкою потребуючих в Пансіоні мешканців числом
Сама будова тривала до кінця
тривали до весни

1982 р. Кошти
$4,500,000.00,

виносили дещо понад

1981

будови,

року, а устаткування і никінчення
оплати плянів,

устаткування

-

та українська громада Торонто і околиць
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ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА УКРА!НСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ І ПАНСІОНІВ
ІМ. ІВАНА ФРАНКА ТА ДОРАДЧА БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ 1980р.

полк. П. Федоренко
заступникголови і скарбник
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д-р Р. Цурковський

мrр. Д. Винників

голова

секретар

сен. П. Юзик
почесний директор

Е. Пастернак
екзекутивний директор

інж. Л. Перфецький
член Дорадчої
Будівельної КомісіІ.

д-р М. Данилишин
член дирекціІ"

адв. М. Романюк
правний дорадник

інж. Є. Пастернак
член Дорадчоf
Будівел ьноf Комісіf

А . Мудра
асист. адміністратора і
дир. мед-сест. відділу

Т. Тонкович
асист. адміністратора

В. Санич
асист. адміністратора

l. Стецура
архітект Пансіону в Micciccara

мrр. Б. Матейко
контролер

КАЛЕЛЯНИ ПАНСІОНІВ

о. крил. Б. Остапович, УКЦ

о. м ітр. П. Хомин, УКЦ

о . прот. Ф. Легенюк, УПЦ
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while over 3,000 visitors attended. These included representatives of the federal, provincial, and
municipal govemments, as well as numerous clergy, members of the community, radio and the
press. The visitors attending both of these celebrations showed their complete support of this great
endeavour not only with their presence, but also with their financial support - donating over
$75,000.00.
The newly created Home consists of 50 larger and smaller apartments and 40 private
rooms. In addition to the dining room, chapel, library, infinnary and clinic, there is also а large
three-storey indoor garden, museum, workshops for weaving, pottery, carpentry, sewing and
ceramics, as well as two huge recreation halls.
Outside there are flower Ьeds, omamental trees, an orchard, vegetable gardens, а fish
pond, two gazebos, an аріагу, а summer house, garages, workshops, а "fountain ofyouth", and а
2-storey building of historical value. All of this helps the residents to spend their time happily and
productively, while the Ukrainian community in Canada may have the satisfaction ofknowing that
in their new adopted land they have been able not only to take care of their own private lives, but
also assist their countrymen.
The main promoter of the construction of the І van Franko Home in Mississauga, as of the
fonner Ivan Franko Homes, was Eugenia Pastemak, Executive Director of the Homes, with the
assistance of the rest of the Board of Directors, including Dr. R. Curkowsky, President; D.
Wynnykiw, Secretary; col. Р. Fedorenko, Vice-president and Treasurer; Dr. М. Danylyszyn,
member-at-large; Senator Paul Yuzyk, Honorary Director; М. В. Romanick, Q.C., Honorary Director and legal advisor; as well as В. Mateyko, С.А., the Homes' auditor; І. Stecura, architect for
the new project; professional construction consultants: Е. Pastemak, P.Eng. and L. Perfecky,
P.Eng.; chaplains of the Homes: Monsignor Р. Chomyn, Rev. F. Leheniuk, and Rev. В. Ostapowych; the Assistant Administrators: W. Sonych, Т. Tonkovich, and А. Mudry; and also the
core of the Home's Auxiliary: D. Wynnykiw, J. Darmitz, М. Kwas, М. Kohut, N. Kozy, О.
Lotocka, І. Mateyko, А. Chomyn, Н. Chotynecky, and the manager of the "Prometheus" radio
program, Е. Mendeluk.
With great appreciation we also acknowledge the following govemment bodies and their
representatives who contributed а great deal to the creation ofthe Ivan Franko Homes in Toronto:
the Ministry of Community and Social Services of the Province of Ontario, the Canada Mortgage
and Housing Corporation ofthe Federal Govemment, the Metropolitan Toronto City Council, the
Council of the Borough of Etobicoke, the Council of the City of Mississauga, the Ontario Association of Homes for the Aged: С. Atkinson, Р. Attwell, J. Basich, L. Crawford, Hon. Minister F.
Drea, N. Drew, В. Elias, MayorD. Flynn, С. Gilliam, Т. Hobberlin, FonnerMayorE. Horton,
Hon. Minister N. Leluk, М. Maxwell, Mayor Н. McCallion, W. G. Passmore, R. Patrick, Е.
Penney, В. Sinclair, G. Spalding-Martin, Fonner Minister J. Yaremko.
Е. Pasternak

зо

прийшла з великою фінансовою підтримкою і таким чином новий

і великий Пансіон в

Micciccara

-

модерний

був викінчений і готовий до замешкання та

офіційного відкриття.

19 серпня 1982 року Їх Ексцеленція, Генеральний Губернатор Канади,
22 серпня пред

Едвард Шраєр, з дружиною, офіційно відкрив новий Пансіон, а

ставники обох наших Церков, Високопреосвященний Владика Кир Ізидор від
Української Католицької Церкви та отець мітрат Юрій Ференців, в. о. єпископа,
від Української Православної Церкви, в асисті численного духовенства, посвя
тили новозбудований дім.

Господарем обох торжеств був Високодостойний сенатор Павло Юзик,
а присутніми були представники федерального, провінційного і міських урядів,

як також численне духовенство, громадянство, радіо і преса. Під час торжеств
гості не тільки присутністю, але й пожертвами доказали, що всеціло підтри
мують цей шляхетний почин, зложивши з цієї нагоди на ціль Товариства понад

75,000.00.
Новозбудований Пансіон складається з 50-ох більших і менших апарта
ментів та

40

кімнат. Крім їдальні, каплиці, бібліотеки, шлиталику і клініки, є

великий зимовий город, музей, робітні для ткацтва, гончарства, столярства,

кравецтва і кераміки та дві розвагові залі.
На площі, не зужитій під будову, розташовані квітники, орнаментальні
деревця, сад, яривний город, рибний став, дві альтанки, пасіка, літній будино

чок, гараж-робітня, «Фонтанна молодости» та історичної вартости будинок.
Все це допомагає мешканцям приємно і корисніше проводити час, а УКРАІнськА
СПІЛЬНОТА КАНАдИ МОЖЕ МАТИ ДОБРЕ САМОПОЧУТТЯ, ЩО В НОВІЙ КРАІНІ СВОГО ПОСЕЛЕННЯ
ЗУМІЛА ПОДБАТИ НЕ ТІЛЬКИ ПРО СВОІ ОСОБИСТІ ПОТРЕБИ, АЛЕ ТАКОЖ І ПРО ПОТРЕБИ СВОІХ
БЛИЖНІХ.

Промотором будови нового Пансіону в

Micciccara,

як і попередніх Пансі

онів, була Евгенія Пастернак- екзекутивний директор, з Дирекцією в складі:

д-р Р. Цуркопський

-

голова, полк. П. Федоренко

- заступник голови і скарб

ник, мrр. Д. Винників- секретар, д-р М. Данилишин-член дирекції, сенатор

П. Юзик- почесний директор, адвокат М. Романюк- почесний директор і
правний дорадник, мrр. Б. Матейко

-

контролер, архітект новозбудованого

Пансіону- І. Стецура, професійні будівельні дорадники: інж. Є. Пастернак та
інж. Л. Перфецький, капеляни Пансіону: о. мітрат П. Хомин, о. прот. Ф. Леге

нюк, о. крил. Б. Остапович, як також асистенти адміністратора Пансіону:
В. Сонич, Т. Тонкович та А. Мудра, а крім цього актив Комітету Доброволь
ців: пані Д. Винників, Ю. Дарміць, М. Квас, М. Когут, Н. Козій, О. Лотоцька,
І. Матейко, А. Хомин, А. Хотинецька та керівник програми «Прометей» пані
Ж. Менделюк.

З великим признанням подаємо також список офіційних урядів Канади
та поодиноких урядовців, які у великій мірі причинилися і допомогли у розбудові
Пансіонів ім. Івана Франка в Торонто: Міністерство Суспільної Опіки Провінції
Онтаріо; Морrеджовий Відділ Федерального Уряду; Міська Рада Метрополі-
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АКТИВ КОМІТЕТУ ДОБРОВОЛЬЦІВ

М. Квас

Г. Хотинецька

Е. Менделюк
промотор ідей Пансіону
по радіопередачі «Прометей»
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мrр. Ц. Винників

Н. Козій

А. Хомин

О. Лотоцька

М. Когут

!.

Матейко

тального

Уряду

Торонто;

Міська

Рада

Етобіко;

Міська

Рада

Micciccara;

Онтарійська Асоціяція Домів для Старших, С. Аткінсон, Ф. Атвелл, Дж. Бесіч,

Л. Кравфорд, Дост. Мін. Ф. Дрея, Б. Еліяс, посадник Д. Флин, К. rіліям,
Т. Гобберлин, бувший посадник Е. Гортон, Дост. Мін. М. Лелюк, М. Мексвел,

посадник Г. МекКеліон, В. r. Пессмор, Р. Петрик, Е. Пенні, Б. Синклер,
Сполдинr-Мартин та бувший міністер І. Яремко.

r.

Евгенія Пастернак
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ПЕРШИИ ПАНСІОН

«Забуваємо про них, коли їм бракло сил до праці і, немов щось непотріб
не, передаємо до чужих старечих домів. Для них немає місця в їхньому домі,

бо в ньому сидять їхні діти. То, якщо воно дійсно вже так скупо з місцем по
ваших домах, то чому б не збудувати цим старшим

-

самітним сиротам

-

окремий кут, окремий дім. Мені здається, що це конечна справа й тому прошу
вас, не пожалійте на цю ціль однієї цеглини хоч з вашої хати. Даром вашої
цеглини ви дасте можливість і старшим віком громадянам нашої української
спільноти жити вигідно та в щасті, бо житимуть у свойому домі та між
своїми людьми.
Вірю, що спільними силами збудуємо Український Дім для Старших у

Торонто і з цією надією та побажаннями: щасти вам, Боже, кінчаю свої
думки».
(Уривок з доповіді С. Яреми. Гляди ст.

92)
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Перший Пансіон ім. Івана Франка при

35 Гай

Парк Іарденс, Торонто .
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Високопреподобні оо. Д. Фотій і С. Хабурський посвячують перший Пансіон.

Перетинанням стяжки пан Н. Цру, Директор Відділу Домів для Старших при Провінційному
Уряді Онтаріо, при співучасті голови Товариства Український Дім для Старших, пані Е. Пас

тернак, офіційно відкриває перший Пансіон.
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1964 р.

Український Голос,

17 червня 1964

ВІДКРИТО ПАНСІОН ІМ. ІВАНА ФРАНКА
Торонто. Старанням Товариства Український Дім для Старших відбу
лося в неділю,

31

травня

1964 року,

офіційне відкриття та посвячення Пансіону

для Старших ім. Івана Франка. Придбаний Товариством будинок має площу з

деревами і городом і лежить в ідеальному місці

поруч найбільшого в місті

-

Гай Парку і поблизу трамвайної зупинки.
Ще перед 2-ою годиною по полудні почали сходитися гості, які вписува
лися до книги відвідувачів і складали свої датки. Перед З-ою годиною започат
ковано відкриття відспіванням гимну

«0,

Канада». Голова Товариства пані

Евгенія Пастернак у своїй промові привітала зібраних і подякувала присутнім
і неприсутнім добродіям за підтримку заходів Товариства,

що

увінчалися

набуттям і відкриттям Пансіону, названого в пам'ять Івана Франка, невтомного
борця за волю українського народу, який сам бідував, але ніколи не зневірю
вався.

Після того забрав слово Н. Др у, онтарійський Директор домів для стар

ших, який висловив признання Дирекції товариства та пані Е. Пастернак за їі
працю в цьому піонерському ділі. Згадавши солідну співпрацю інших членів
Дирекції, п. Дру побажав Товаретну дальших успіхів і перетяв жовтоблакитну
стрічкунавходових дверях. Після того гості увійшли до будинку і мали нагоду

оглянути кімнати, замешкані пансіонерами.

Кімнати

мають

милий вигляд домашнього

затишку,

улаштовані

зі

смаком в українському стилі (накривала, образи, тощо). На першому поверсі
простора їдальня і бібліотека та погруддя Івана Франка.
Надворі, в затінку дерев, гостям подавали каву або чай з тортами, що їх

подарував Комітет Пань при Товаристві та деякі поодинокі особи.
Посвячення будинку відбулося о годині 4-ій по полудні. Цей акт виконали

спільно священики обох українських віровизнань

-

о. Д. Фотій і о. С. Ха

бурський.

Після посвячення, що викликало миле вражіння своїм соборницьким
характером, гості довго не розходились і ділились своїми спостереженнями,
раді добрим вислідом своїх заходів у справі придбання будинку.
с. к.
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Український Голос,

28 грудня 1964

МОІ ВІДВІДИНИ В ДОМІ ДЛЯ СТАРШИХ
Рік тому тут заносило ще свіжою стружкою, було якось мертво, холодно
й непривітно, а тепер- тепло й чисто- взірцевий порядок і життя. Нас при
вітно зустрічає голова Управи товариства Український Дім для Старших, пані

Евгенія Пастернак. Вона знайомить із круглим столом жінок, що сидять за
турбовані над якоюсь проблемою. Запам'ятались прізвища пань: Навроцька,
Гвоздецька, Бризгун, Федорко, Яворська, згодом товариство це доповнили:
д-р Шиманський, мrр. Матейко й д-р Цурковський, члени Управи.

«Гарно у вас тут, привітно. Очевидно, мрія ваша здійснилась. По році
праці ви вже переконали усіх тих, хто не вірив у можливості зреалізування цієї
ідеї. Пансіон заповнений, а заяв на прийняття

49,

в чому ж тоді проблема, чого

вам ще треба?»- питаємо.
«Та ж в тому і проблема, що заяв

49

і хотілося б кожного вдоволити»,

відповідають нам.

Із дальших розмов довідуємось, що дійсно є конечна потреба розбудови

Пансіону. Тимчасом на Пансіоні тяжить ще не сплачений довг. Чомусь грома-

Перші мешканці і працівники Пансіону.
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дянство міста Торонто заклопотане іншими справами, переочує потребу Пан

сіону. Дарма, що старість неминуча й ніхто не знає, кому й де доведеться П
доживати.Опіка над старшими- це благородна ідея, яка вимагає від нас більшої
уваги. Ідея ця вимагає моральної і матеріяльної піддержки усього громадян
ства, зокрема моральної підтримки наших Церков.

У цьому Пансіоні знайшли притулок люди двох віровизнань: православ
ні і католики, всі вони ввічливі й толерантні до себе й на таке відношення заслу
говують вони у своїх церквах. У цьому відношенні до справ «Українського Дому
для Старших» треба підходити з настанови християнсько-моральних засад.

Управа й адміністрація Пансіону працюють зразково й мають повне
признання

від

державно-адміністраційних

кіл.

Мешканці

Пансіону

корис

туються доброю лікарською опікою докторів Шиманського й Цурковського.
В теплій рідній атмосфері проводять час весело й культурно. Яке щастя для

старших цей Пансіон, оповідає у своїй брошурці один із жителів, п. Ст. Ярема.
Справою ліквідації довгу у розбудові Пансіону повинна зацікавитися не тільки

українська спільнота Торонто, але й цілого Онтаріо.
І. БОДНАРЧУК

Український Голос,

23 грудня 1964
НАРЕШТІ В ПАНСІОНІ

Передо мною триповерховий дім з

17

кімнатами, з жовтої цегли, з гар

ними rалеріями на партері та на першому поверсі. Цей дім збудований на роз

логій площі, в гарній околиці, при збігу вулиць Гай Парк rарденс і Говард Парк,
немов у парку, бо тільки через дорогу до так званого Гай Парку.
Я оглядав цей дім в тому часі, коли його перебудовували в середині.
Опісля в короткому часі я знову захворів на серце й пішов до шпиталя св.

Михайла,

1 лютого 1964

р. Тяжку операцію я перейшов щасливо. Зателефону

вав до деяких знайомих, де я живу, й між ними до пані Евгенії Пастернак, голови
Товариства «Український Дім для Старших». Вона прислала мені китицю кві
тів-туліпанів, а що була дуже занята й не могла відвідати мене в шпиталі, то

попросила пана К. Вацика, члена управи цього товариства, який відвідав мене
кілька разів. Перед меtм виходом із шпиталю повідомлено мене, що пані
Пастернак телефоном заявила, що забере мене до Пансіону для Старших.
В суботу, 14-го березня біжучого року, по полудні пан Мудик перевіз мене
з моїми речами до Українського Пансіону для Старших при вул.
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Гай Парк

rарденс. На порозі Пансіону очікувала мене пані голова Пастернак з усмішкою
на устах. Вона привітала мене щирими словами та запровадила до призначеної
мені кімнати. На порозі кімнати вона знов побажала мені скорого видужання

та щасливого побуту в Пансіоні. Я вклонився чемненько та залишився в кімнаті.

43

В наступних днях прибули нові мешканці, а пані Пастернак вітала їх так
само ввічливо, з усмішкою на устах, вітала-промовляла, немов хотіла обняти їх,

тих знеможених, зболілих і осамітнених осіб.
По кількох днях мешканці познайомилися між собою і їх життя почало
плисти своїм руслом. Управа цього дому відноситься по щирому і з пошаною
до нас і ми так само до неї.

Надходило Різдво. Кілька днів перед самими святами пані господині
радились про засоби урядження «Святої Вечері» та відсвяткування самого
Різдва Христового. Час скоро минав і наближалась довго очікувана Свята
Вечеря. День перед Святою Вечерою розпливався у повітрі запах печива, колачів
та пампушків. Пані М. Дзядик, вложивши колачі в піч, поблагословила знаком
хреста так, як робила це в старому краю ... Вона кілька літ тому приїхала з
Західньої України переконана, що їі щирі молитви до Ісуса допомогли їй вирва
тись із большевицького пекла.
Пані Оля Данилевич, яка також приїхала тому кілька літ із сибірського

заслання, де пережила

8 літ

каторги, приготовляпа харчі. Господиня Пансіону,

пані Д. Проценко, прикрашувала ялинку. Їй помагали до пізнього вечора
мешканці пп. Т. Садовий і І. rерчук.
В сам Святий Вечір пані господині приготовили страви на вечерю. Голов
ний стіл, при якому мали засідати найстарші мешканці дому, був покритий

сіном і застелений витиваним обрусом. В куті під стіною, де уставлений образ
Матері Божої, поставлено снопа- «діда».
Около 5-ої години вечора почали сходитись мешканці дому й гості та
завимати призначені місця. Найстарший віком мешканець, п. Вознюк, провів
молитву, усі засіли до вечері, а репортер фільмував П фрагменти.
Вже цього самого вечора о год.

11: 15 -

9-та телевізійна станція у ве

чірніх вістях показувала фрагменти нашої різдвяної незабутньої святої вечері.

У днях Різдва мешканці дому слухали Богослуження та колядки із плас
тинок. А в суботу, на самого св. Стефана, мали нагоду бачити українську теле

візійну програму, яку подавала станція 9-та від години 1-ої до год. 2-ої по
полудні. З великою увагою та зацікавленням всі слідкували за телевізійними
образами. Цікавили мешканців святочні побажання наших українських Владик,
прем'єра провінції Онтаріо, Достойного Робартса, і секретаря уряду провінції,
Дост. міністра І. Яремка.
Під час свят щоденно відвідували нас колядники різних шкіл і організа
цій.

Перші

прибули

учні

Свято-Миколаївської

Рідної

Школи,

відтак

учні

українознавчих курсів у Торонто.
На третій день Різдва відвідала нас учителька музики п-ні Бризгун

Соколик. Її учениця Ірина Міськів відіграла на нашому фортеліяні чотири
колядки і пісні Шуберта, Бетговена, Баха та Гулака-Артемовського.
Я не дуже розуміюся на музиці, однак відчув прекрасні мелодії, які ввели
мене в задуму та світ мрій. Ми сердечно вдячні панні Ірині за гарно відіграні
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колядки та музику визначних композиторів.

Щиро дякуємо пані Пастернак та паням господиням за їхню дбайливість
про нас у часі Різдвяних Свят. Дай Боже дачекати другого такого Різдва та
сплачення довгу, який тяжить на домі Пансіону.
С. ЯРЕМА

Вісті Комбатанта,

1965

ТОРОНТОНСЬКИЙ ПАНСІОН ДЛЯ СТАРШИХ
Торантонський «Пансіон для старших» має вже свою історію, якою його

творці і засновники можуть нині бути горді. Шлях від постанови заснувати Т-во,
що поставило собі за ціль опіку над старшими віком, до нинішнього «Пансіону
для Старших»- це шлях довгий і вкритий непомітною, але тяжкою працею

невеличкого гуртка людей, що приступив до здійснення свого задуму, не маючи
жодних фінансових засобів, тільки вояцьку відвагу і віру в осягнення своєї мети.
Цим шляхом пройшло і все те, що писалося і пишеться нині про торон
тонський «Пансіон для старших»: від закликів приєднатися і допомогти в здій
сненні шляхетного задуму до сьогоднішніх висловів високого визнання вкладе
ної праці та осягнутих нею наслідків.
«Слово Істини» (травень

1965),

а також «Наша Батьківщина»

(30.6.1965)

містять статтю «дім для Старших», з якої довідуємося, що, напр., в США за
справу придбання українського дому для старших бралися наші великі фінансові
потентати, як Український Народний Союз, Український Робітничий Союз,
ЗУАДК і ін., але «віз» цього дому стоїть і донині на тому ж самому місці.
Чогось бракувало, але тільки не фінансових спроможностей.

«Коли кинемо оком навколо себе,- читаємо у тій статті,- то побачи
мо, що у культурних народів існують організації, які піклуються навіть соба

ками, котами,

а птахам зимою виставляють їжу або копають спеціяльні

саджавки для води, щоб перелітні гуси, качки мали місце для відпочинку. Лише,
чомусь, в українців по багатьох містах справа з притулками знехтувана» ...
І тут ставиться в приклад торантонський Дім для Старших. «Особливо

приємно було довідатися, що в Торонто знайшовсь гурток людей, які не побо
ялись взяти цю тяжку, морочливу й може невдячну справу на свої плечі, та
найбільше заслуговує признання й похвали пані Пастернак, що провадить цей
дім. Певно, пані Пастернак має добре серце й не побоялась клопоту та працює
не язиком, а таки ділом, бож і дім поставлений на належну височінь»,- подано
в статті.
Про добре серце пані Е. Пастернак читаємо в брошурі «Український
Пансіон для Старших у Торонто», де автор, п. Ст. Ярема, так згадує про своє

прибуття на замешкання до Пансіону:
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Мешканці Пансіону при розвазі.
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«На порозі Пансіону очікувала мене пані Пастернак з усмішкою на

устах. Вона привітала мене щирими словами та запровадила мене до призначе
ної

мені

кімнати.

На

порозі

кімнати

вона

знов

побажала

мені

скорого

видужання та щасливого побуту в Пансіоні ... В наступних днях прибули нові
мешканці цього дому, а пані Пастернак вітала їх так само ввічливо, з усмішкою

на устах, вітала

промовляла, немов хотіла обняти їх, тих знеможених,

-

зболілих і осамотнілих осіб».
Не належить дивуватися, що при такому співчутливому підході і розу
мінні старечої долі цих осамітнених мешканців Пансіону, пані Евгенія Пастер

нак, як його голова, доложила всіх зусиль, щоб їм побут в Пансіоні не тільки
уможливити,

але й

8

уприємнити.
І

8

Бібліотека,
І

культурю розвагоВІ та ютературю вечори

І

1

телевізія,

радіо,

час від часу

І

т. ІН. -це все належно використо-

вується тут для того,

щоб створити для

українську, а до того

привітну і приємну атмосферу, в якій кожний з них по

-

мешканців

Пансіону свою рідну

чувався б дійсно, як у себе дома.
На нашу думку, одначе, крім розуміння долі цих осамітнених і знеможе
них, що випливає з доброго серця, тут не повинно забракнути і почуття обов'яз

ку, що випливає з української національної гідности. Бож ці кандидати до

пансіонів

-

як збройної

це переважно «останні могикани» української визвольної боротьби,

1914-1921

років, так і національно-культурної та економічної в

наступних роках. Дім для старших віком осіб- це вираз признання для крови,
пролитої на полях слави, для національного труду під чужою займанщиною.
Дім для старших

-

це покажчик, як сучасне покоління шанує і цю кров, і цей

труд.

І коли «Слово Істини» на питання «Що ж лишається робити старшим

людям?» дає відповідь: «Мабуть треба всім старшого віку безпритульним за
кричати: «Люди добрі, рятуйте!» Може хто і відкликнеться» ... то сум огортає
душу. Бож українська визвольна боротьба вимагатиме ще не одної краплини
крови і не мало цього тяжкого труду ...

І. ЛИПОВЕЦЬКИЙ

Канадійський Фармер,

1965

УКРАlНСЬКИЙ ПАНСІОН ДЛЯ СТАРШИХ У ТОРОНТО
Тихо і без шумного розголосу веде Управа Товариства Український Дім
для Старших під головуванням пані Е. Пастернак свою многогранну працю, про
яку рідко чуємо в нашій пресі. А та праця невсипуща, важка, повна посвяти,
може й тому про неї багато не говорять і не пишуть. Тому що якраз тепер минув
рік, як Т-во набуло дім, який названо «Пансіон ім. Івана Франка», годиться
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згадати і поінформувати громадянство, як праця під цю пору виглядає.

В неділю

6 грудня 1965 р.

відбулися в Пансіоні ширші сходини членів Т-ва,

на яких пані Евгенія Пастернак подала перегляд дотеперішньої праці, предста
вила стан, в якому находиться Пансіон і порушила ряд проблем, зв'язаних з
провадженням Пансіону.

Буде близько рік, як Пансіон був урухомлений і

відданий до ужитку наших людей, які на старші літа, без праці і без притулку,
дуже часто і без родини, не мали де притулити свої голови, тинялись по чужих
мешканнях, без жодної опіки і догляду. Аж тут знайшли приві тне, вигідне і

тепле приміщення з повним удержанням, зі старанною і дбайливою опікою, без
журби про хліб насущний, бо про це дбає вже Управа, зглядно зайняті там пра
цівники.
Управа працює безкорисно і посвячує час і труд виключно з благородної
ідеї, щоб нести поміч тим, що П потребують. Платного персоналу є

5 осіб,

які

зі співчуттям і щирим серцем відносяться до людей, відданих їх опіці.
Атмосфера в Пансіоні приємна і привітна. Співжиття між мешканцями
приязне і доброзичливе; в потребі взаїмно собі помагають. Товариськість і

ввічливість не належать до виїмків, це загальні буденні прикмети і засади спів
жителів, і всі є вдоволені і вдячні, що знайшли притулок між своїми людьми,
в свойому рідному українському домі, бо ж тут лунає українська мова. Старші

люди, які мало або зовсім не знають англійської мови, можуть розмовитися
і порозумітись українською мовою і чуються як у себе дома, між рідними. А це

ж власне є та висока, благородна ціль такого дому, щоб ті люди, на склоні віку,
не почувалися самітними, пригнобленими, опущеними, щоб і вони мали бодай
трохи радости життя.

Рік життя Пансіону показує з одної сторони, як дуже болюче відчувалась

потреба того роду інституції, а з другої, що Пансіон цілковито себе виправдав
і що помилялись ті, які відраджували братись за це діло: це, мовляв, завелике
ризико, це не під силу, не вдасться, і ціла справа збанкрутує. Правда, початок
був дуже тяжкий, треба було великої посвяти, багато труду і часу, хисту і знан
ня, щоб побороти різні перешкоди і труднощі: правно-формальні з урядовими
чинниками, фінансові, будівельні, брак нишколеного і досвідченого персоналу
і т. п. Треба було непохитної витривалости і сильної віри в добре діло, щоб той
шляхетний задум допровадити до успішного кінця. Це є велике досягнення і
значний, поважний вклад в стан посідання української спільноти в Торонто, не
тільки під оглядом матеріяльним, але і моральним.
Ще раз треба підкреслити заслуги Управи, а передовсім голови, пані Пас
тернак, яка особисто всім кермувала і кермує, все сама доглядала і доглядає та

всеціло посвятилась цій справі.
Тепер, коли майже все вже наладнано, Пансіон провадить працю нор

мальним ходом і Управа може спокійно глядіти в будучність.
Д-рС. БУЛАК
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Гомін України,

7 січня 1966
НА РОЗБУДОВУ ДОМУ СТАРШИХ

Заходом Комітету Пань при Українському Домі для Старших ім. Івана
Франка влаштовано

19

грудня

1965

р. концерт в залі УНО в Торонто. Головою

«дому для Старших» є п-ні Е. Пастернак.
З уваги на ціль концерту, в ньому виступали різні мистці безкорисно.
Концерт складався з двох частин. Програмою проводив п. Ю. Поченюк.

Вступне слово мала голова Комітету п-і Анна Франко-Ключко.
Вокальне тріо «Сестер Дубляниць»: Маркіяна, Лідія і Дарія Дубляниці,
проспівали «За річкою за Дунаєм», нар. пісня, муз. обр. М. Леонтовича і «Від
дала мене моя матінка», муз. П. Мушняги.
У

черзі

п-на

Зіна

Прусаченко

деклямувала

«Лебедину

пісню»

Лесі

Українки, відтак співав молодий співак, бас (лекції в проф. Шведченка) Леонід
Скірко- «Пісня про Україну», муз. Майбороди, слова Малишка і «Ой, ти дів
чино, з оріха зерня», слова І. Франка, муз. А. Кос-Анатольського. Далі танцю
вальна група при катедрі св. Володимира виступила з танком «дощик», моло

денька співачка Леонора Бербенець, сопрано, проспівала арію з опери «Івасик
Телесию>, муз. М. Фоменка, а молодий співак (школи Г. Ярошевича) Павло
Радко, ліричний тенор- «дивлюсь я на небо», муз. В. Заремби. На закінчення
1-ої частини концерту виступала знову танцювальна група при катедрі св. Во
лодимира з «гопаком». Керівник групи- П. Кміть.
У другій частині студентка Торонтонського університету, п-на Леся Біло
шицька і Дж ері Катті виконали модерний танок, потім п-на Г. Білошицька при
фортеп.

супроводі

п-ни

Рут

Моровіц

(члени

Торонтонської

симфонічної

оркестри) на скрипці відіграла першу частину Концерту П. Чайковського, а
Л. Бербенець співала арію з опери «Зачарована сопілка» В. А. Моцарта

-

«Королева ночі». За чергою п-на Л. Білошицька і Джері Катті протанцювали
«Еспанський танок». Після того знову тенор П. Радко співав арію Арлікіна з
опери «Паяци», муз. Р. Леонкавалла.

Пані Ніна Теліжин і п.

Юрій Поченюк прочитали монтаж з поеми

«Мойсей» І. Франка при фортеліяповому супроводі З. Лавришина. Концерт
закінчив виступ симпатичногонокального тріо «Сестер Дубляниць», які проспі
вали «Нічка тиха»

баркаролю»

-

-

слова Лесі Українки, муз. Д. Мушняги, і «Українську

слова В.

Пачовського,

муз.

С. Людкевича.

Фортеліяновий

супровід концерту спочивав у руках пань: А. Ярошевич, Марії Возьної-Юрків

іГаліКуфіль та згаданої вже п-ни РутМоровіці п. З. Лавришина. Ролю керів
ника програми і конферансьє виконував, як зазначено, Ю. Поченюк, що запові
дав виступи мистців і при тому переповідав якусь анекдоту-сміховинку, що, хоч
і не завжди надавалась до даної частини програми, веселила приявних на кон
церТІ.

49

Як бачимо, це властиво був концерт, складений з різного роду і жанру

виконуваних речей. Від гопака початкуючих молодих аматорів танцюристів,
народніх

пісень,

операвих

арій

-

аж

до

Концерту

П.

Чайковського

і

«Еспанського танку». Дуже відрадним явищем належить вважати появу на сцені
молодих

сил

вокально-танцювального

заповідаються співаки Л. Скірко

-

мистецтва.

бас, П. Радко

-

Особливо

добре

ліричний тенор і зокрема

сопрано Л. Бербенець, яка мусїла співати наддаток. Дальші вправи і добра
школа можуть винести мистщв на вершини вакального мистецтва.

Гра на скрипці Г. Білошицької і акомпаньямент Рут Моровіц полонили
слухачів своєю мистецькою майстерністю. Пізнати було талант, добру школу і
вправу. Л. Білошицька грала наддатки. Це саме треба сказати щодо танку Лесі
Білошицької і їі партнера.
Поскільки «Дім для старших>> носить ім'я Івана Франка, монтаж поеми
«Мойсей» у програмі був на місці.

Наша Мета,

26 березня 1966

ПРОБЛЕМА СТАРШИХ НАЙВАЖЧА ДЛЯ НОВИХ КАНАДІЙЦІП
(ДИСКУСІЙНА ЛАВА В ЦІЙ СПРАВІ У ТОРОНТО)

Такий наголовок дала своїй статті кореспондентка «Торонто Дейлі Стар»

Бетті Степлетон.
Вона пише: «Канада не приготовилася прийняти і заопікуватися еміrран
тами, які прибули до Канади в недавніх роках».
Таку думку висловила пані Евгенія Пастернак, Президент Ради Директо
рів Українського Дому для Старших. Вона взяла участь в дискусійній лаві
«Проблема старших осіб етнічних груп: Як задовільною є теперішня обслуга»,
що відбулася

вчора,

23

лютого в

Інтернаціональному Інституті

при

вул.

Каледж.

Пані Пастернак названо іскрою групи добровольців,

Український Дім для Старших при Гай Парк
може примістити

24

особи, а має на списку

що уфулдувала

r арденс два роки тому.

75

«Дім цей

осіб, що чекають своєї черги»,

сказала пані Пастернак.
«Проблеми старших осіб є найважчими для етнічних груп. Єдиною
етнічною групою, що має всі можливості, є жидівська група. Ми повинні знайти
їхній секрет, як здобувати фонди з усіх джерел- включно з «Юнайтед Апіл».
«Обслуга для етнічних груп майже не існує, а завдання їхнього забезпе

чення є заважке для груп, щоб вони самі могли їі нести».
«Багато старших осіб не бажає жити в домах. Для таких осіб повинен
бути суспільний робітник, що знає мову і звичаї даної особи і повинен відвіду-
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Дискусійна лава в Інтернаціональному Інституті у справі проблеми старших в Канаді.

Говорить пані Е. Пастернак, на ліво від неї
Інтернаціонального Інституту в Торонто.

-

пан Н. Цру, далі

-

1966 р.

пан Р. Крім, директор

вати їі в домі щонайменше раз на тиждень», говорила далі пані Пастернак.
«Хто повинен забезпечити доми для етнічних груп
Старших Провін.

-

Відділ Домів для

Уряду Публичного Добробуту разом з

Федеральним

Урядом», сказала пані Пастернак.

«Фактично для старших тут немає місця. Майже все є для дітей і молоді.
Ви не можете навіть отримати дозволу на дім для старших в мешкальній
дільниці, але школи в мешкальних дільницях Є».
Щоденник «Телеrрам» про цю саму справу пише так:

«Около

60

представників етнічних груп були запрошені до Інтернаціо

нального Інституту в Торонто послухати «дискусійну Лаву» про проблеми
старших серед етнічних груп. Багато чого було послухати.
«В Торонто 91117о старших, англо-саксонського походження живе в домах

для старших в порівнанні до тільки

9%

старших громадян етнічних груп, що

живуть в таких домах.

«Обслуга для етнічних груп майже не існує,- сказала пані Пастернак,

директорка Українського Дому для Старших. Її приміщення і Жидівський Дім
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для Старших є єдиними двома етнічними інституціями цього роду в Торонто.

«В

европейських

країнах

діти

респектували

і

опікувалися

своїми

старшими батьками і свояками,- продовжувала вона.- Цей північно-амери
канський звичай покидання старших людей, ніколи не повинен був бути прий
нятим.»

Щоденник «rлоб енд Мейл» про це ж пише:
«Пані Пастернак доказала, що Федеральний Уряд спровадив еміrрантів,
бо країна потребувала їхніх фахів, але Канада занедбує свою відповідальність
заопікуватися ними, коли вони в старшому віці».
Всі дискутанти «дискусійної Лави» прийшли до висновку, що потреба
домів для старших етнічних груп конечна та що треба доложити всіх старань,
щоб на цьому відтинку здобути якнайбільші успіхи.
Зворушливу заввагу в цій справі зробив п. Н. Дру- директор Домів для

Старших при Департаменті Публічної Опіки антарійського Уряду, який сказав,

що ніхто в світі не може бути більш самітним, як особа в домі для старших, що
не говорить даною мовою. Він твердив, що його департамент є спізнений з
етнічними домами та що на цьому відтинку не має багато досвіду.
Дальше пан Дру завважив, що вони так переконані в потребі такого типу
опіки, що провінція розглядає можливості підвишки дотацій на будови домів

харитатинних інституцій з

$2,500 на ліжно до $5,000.
Провінційний Уряд дає дотації по 750.00 дол. на ліжко для харитатинних
інституцій на відновлення старих домів на доми для старших, а тепер
розглядає можливості підвишки цієї цифри до $1,500.00- сказав п. Дру пізніше.
Взагалі, дуже багато важливих справ розглянено на цьому «Панелю» (чи
«Дискусійній Лаві»), який безперечно треба завдячувати голові Інтернаціональ

ного Інституту п. Крімові. З найбільшою певністю можна сказати, що у висліді
цієї дискусії будуть зміни на краще у відношенні до старших осіб взагалі, а до
етнічних

-

зокрема.

Подібна дискусія на тему домів для старших етнічних груп була переве
дена осінню минулого року, перед Парляментарною Комісією антарійського
Уряду, у якій взяли участь около п'ятнадцять послів та невелика група пред

ставників етнічних груп. Від української групи тоді теж була запрошена голова
Українського Дому для Старших п-ні Е. Пастернак. Вона реферувала перед
Комісією справи конечної потреби домів для старших осіб етнічних груп. Про
цю нараду чи дискусію перед Парляментарною Комісією, теж досить обширно
і прихильно писала англомовна преса.

52

Новий Шлях, З вересня

1966.

Т. КОБЗЕЙ ПРО ПАНСІОН ІМ. ІВАНА ФРАНКА
Читав я дещо про цей Пансіон в українських газетах. Але, щоб оцінити
вартість цього Пансіону, треба побачити його самому. Це я й зробив. У четвер,
З-ого червня, я відвідав в Пансіоні свого приятеля і товариша, Д. Лобая.
Редактор Лобай переїхав з Вінніпеrу на сталий побут в Торонто в Пансіон ім.
Ів. Франка, який знаходиться під щирою опікою та доброю управою пані Е.
Пастернак.

Склалося так, що в той день п. Лобая відвідали пані Войценко та п. А.
Господин з Вінніпеrу. Перебувши майже цілий день в Пансіоні, я виніс надзви

чайно приємні враження, що там піклуються старшими людьми, заслуженими
громадянами в нашій громадській справі. Побут з ними мене зворушив до
глибини серця. В Пансіоні зразкова чистота і порядок та прекрасна обслуга.
Пані Е. Пастернак безкорисно віддає свій час доглядові наших піонерів. Вона

віддала себе всеціла цій великій справі. Тут ви побачите на прикладі все те, що
проповідував Великий Патрон Пансіону, Іван Франко,

-

велику гуманність

людини до людини.

З повним відчуттям і відповідальністю пані Е. Пастернак доглядає своїх
пацієнтів. Вона піклується ними, як мати дітьми. І коли я запитав П, яку
нагороду вона дістає за свою працю, вона усміхнулася: «Ніякої нагороди я не
отримую і не бажаю отримувати: ми дуже обмежені ресурсами, а подруге, якби

й були фінанси, то я б не взяла ані цента. Я почуваю себе дуже задоволеною, що
можу причинитись чимсь для цих громадян і бодай частково виконую свій
громадський обов' язок».
І в дійсності я побачив, як вона бідкалася слабими, а під час обіду ходила
коло столів і з усміхам кожному казала, хто що повинен найбільше їсти: тому
ярину, тому пити каву, тому чай, а іншому молоко. Пожива прекрасно прилад

жена, різнорідна і дуже смачна (на прохання пані Е. Пастернак ми залишилися
на обід). При обіді, всі чисто вбрані, розмовляють та жартують.
Будинок Пансіону в чудовій околиці на горбочку. Навколо нього пре
красний парк, в якому пансіонери втішаються чистим повітрям. А зрештою, сам

Пансіон, так би мовити, є частиною парку. Але таки найбільше мене здивувало,
що пані Е. Пастернак все це виконує безплатно. Таких людей в час матеріялізму
можна порахувати тільки на пальцях.
На жаль, треба сказати, що є й такі люди, котрі не цінять цієї праці, а ще

й шкодять нерозважними своїми підшептами. Але де таких не бракує? Вони є,
були й будуть. Щастя, що вони не мають ніякого впливу ніде.

Довідався я, що Пансіон став замалий і задумують його розбудувати, або
цей продати і побудувати новий, модерний. Для цього треба фондів, а ці фонди
мусять

скласти

люди

доброї

волі,

люди,

які

розуміють

значення

такого
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Пансіону для української спільноти. Це буде найкращий вклад своєї пожертви

в таку важливу і дуже нам потрібну інституцію. В Пансіоні мають приміщення

люди різного християнського віровизнання. Його посвячували священики пра
вославні і католицькі.
Як я вже казав, цей Пансіон заслуговує на широку громадську підтримку.
По-перше, ми повинні ставати його членами. Річна вкладка виносить усього

5

дол. в рік. Аплікації можна набути від п. Е. Пастернак. Ті, що можуть, по

винні жертвувати більші суми на удержання Пансіону. Другі ж, що вже досяг
нули старшого віку і не мають де притулитися, повинні зложити свої заощад
ження в цю інституцію і самі доживати віку в цьому Пансіоні. Коли наша
громада

більше

поцікавиться

тією

гуманною

установою

і

підтримає

її

морально, то тоді ми доконаємо в Канаді велике, гуманне діло, яке буде
золотими буквами записане в історії нашої спільноти.

Маючи такий Пансіон, ми не потребуємо турбуватися нашим завтрашнім

днем. rратулюю тим, що розпочали це велике діло в Торонто, а зокрема пані
Е. Пастернак за її ввічливість і добродушність. Ставаймо всі членами Пансіону
цього

року

і

цим

найкраще

відзначимо

п'ятдесятріччя

смерти

Великого

Патрона і Гуманіста Івана Франка. Змагаймо до побудови нового, великого
Пансіону ім. Івана Франка в Торонто.

Прошу всіх про відклик в нашій пресі.
Т. КОБЗЕЙ

Новий Шлях,

15 жовтня 1966
ПАНСІОН ВШАНУВАВ ФРАНКІВСЬКІ ЮВІЛЕЇ

Це майже неймовірне, але правдиве! Показується, що така, на перший
погляд,

прозаїчно-утилітарна установа,

як

Пансіон Для

Старших,

і

то

в

початках свого існування, може відігравати в культурному житті Торонто
помітну ролю. Чи це тому, що до назви цієї інституції дочіплено ще багатознач
ний додаток «ім. Івана Франкю>, що надає йому також деяку ідейно-культурну

закраску? Чи тому, що в rроні її опікунів і приятелів знайшлися такі особи, як

дочка Івана Франка, п-ні Анна Франко-Ключко, та кілька інших ініціятивних
та з мистецькими нахилами людей? А може тому, що в проводі Пансіону стоїть
така енерrійна особа, як пані Евгенія Пастернак, а Пансіон потребує грошей на

розбудову? Та котра наша інституція (включно з нашою газетою) цих грошей
не потребує? Досить того, що Пансіон для старших ім. Івана Франка в Торонто
починає

заганяти

в

.

кут деяю

.

нашІ

. .

культурно-освІтНІ товариства,

не

говорячи

вже про Літературно-мистецький Клюб.
Ми не мали нагоди бути на минулорічному «добродійному концерті»
Пансіону, але казали, що, якби не був задовгий, то був би зовсім добрим. Цього
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року «імпрезова ланка» Пансіону зовсім позбулася цієї хиби; видно, набрала

досвіду. У висліді, в неділю,

25

вересня відбувся, заходами Добровільного

Комітету Пансіону в по береги заповненій залі УНО повноцінний Ювілейний
Концерт з доброю і культурною програмою. До того всі учасники виконували

свої

точки

у

програмі

безплатно

і

каса

Пансіону,

мабуть,

теж

на

тому

скори стала.

Концерт був немов убраний у барвисті, приємні для ока і вуха, рамки, у

два збірні вокальні виступи (напочатку і при кінці програми). Це був жіночий
квартет «Верховина» під керівництвом пані О. Глібович і при фортеліяповому

супроводі пані С. Жовнір-Клос, який виконав три пісні: «Коли часом» Неділь
ського, «Ой, ти, дубочку» Б. Фільца і «Розвивайся» О. Бобикевича. Квартет
впровадив у першій точці свого виступу малу інновацію в уставленні співачок.
Експеримент дуже потрібний, але треба надати йому більше помисловости.

Рідко коли можна почути на наших концертах та академіях добру і
коротку

доповідь,

змістом

і

формою,

що їі

для

цього

концерту

написав

професор Ванкуверського університету, Валеріян Ревуцький, а неменше перекон
ливо прочитав артист Юрій Поченюк.

Найбільші лаври з концерту зібрала за свої два виступи відома наша

олерова співачка з Ню Йорку Галина Андреадіс. Нам тільки здається, що

Учасники концерту в честь Івана Франка.

1966

р. З ліва: Ю. Поченюк, Е. Пастернак, С. Се

нишин, С. Жовнір-Клос, О. Глібович, Г. Юник, Ж. Котиш, Г. Андреадіс, В. Івашко, В. Байрак,
І. Заїка та Н. Теліжин.
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надмірна зовнішньо виявлювана емоційність і надто підкреслювана мімічна

інтерпретація у співі Галини Андреадіс відвертає увагу, а навіть бентежить
слухача, який хоче повністю сприймати музичні вальори твору та технічні і
виразові досягнення їі, безперечно блискучого і вже з природи дуже темпера
ментного голосу. Публіка захоплено апльодувала співачці, заставляючи їі вико
нати ще три надпрограми, в тому і спеціяльно для неї і для їі голосу написаний
твір композитора Ігоря Соневицького.
Молодий піяніст Славко Сенишин, учень школи пані Ярошевич, виявив
багато вдумливости і відчуття настрою, а також і технічну заавансованість,
виконуючи композицію Ліста «Вечірні гармонії)) і, як наддаток, «Імпромпто))

Шуберта. В особі Славка Сенишина приємно нам вітати молодий, надійний
талант.

Не менше приємною появою на сцені був виступ соліста Ігоря Заїки з
Гамілтону, який розпоряджає не надто сильним, але приємним басом і виконує
свій репертуар легко та культурно. Фортеліяновий супровід виконувала пані
А. Ярошевич.

Врешті, ще одна точка програми: художнє читання поезій та уривків
творів Івана Франка. Цей вибір, короткий і різноманітний змістом, був добре
скомпонований, а рецитатори Ніна Теліжин і Юрій Поченюк читали за чергою
переконливо і з відчуттям франківського стилю.
Мистецьке оформлення сцени виконав Омелян Теліжин.
Концерт закінчився завчасу і публіка довго не розходилася, мабуть жал

куючи покидати залю. Зате Управа Пансіону мала ще час і змогу запросити
виконавців концерту, пресу та деяких близьких до Пансіону осіб на перекуску,
зладжену панями з Добровільного Комітету Пансіону.

вл

Наша Мета,

12 листопада 1966

УКРАУНСЬКІ ВЛАДИКИ ТОРОНТО ВІДВІДАЛИ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ
Українські Владик.и Торонто, ВПреосвященний Архиєпископ Михаїл і
ВПреосвященний Єпископ Кир Ісидор відвідали у вівторок,

25

жовтня

1966

р.,

Український Дім для Старших під назвою Пансіон ім. Івана Франка, який існує
кілька років і в якому під цю пору приміщується двадцять і кілька старших
МУЖЧИН

-

1 ЖІНОК.

Достойних Гостей, як також священиків, що виконують душпастирську

працю в Пансіоні, членів Управи і допоміжний Комітет Пань з дочкою поета
Каменяра, АнноюФранко-Ключкоу проводі, що були запрошені на цю рідкісну
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зустріч, привітала в часі вечері, спільної з мешканцями Дому, Управителька
Пансіону, п-ні Евгенія Пастернак та коротко поінформувала про Пансіон, тихий

притулок для

старших

віком,

який,

слава

Богу,

росте,

а

мешканці

радіють, бо знайшли в ньому те, чого вони на старші роки бажали

-

його

спокій,

безтурботність про завтрашній день, вигоду та морально-духову і лікарську
опіку. Управителька повідомила про пляни на побудову більшого Дому для
приміщення тих, що чекають уже довший час на прийняття, та просила всіх про
поміч у праці для спільного добра.
Оба Преосвященні Владики подякували за привітання.
Після вечері відбулась у бібліотеці нарада Управи Пансіону і Комітету
Пань з Владиками, на якій порушено багато актуальних справ, зв'язаних з
веденням тієї важливої установи, особливо справи будови нового, обширнішого
будинку та запевнення для неї допомоги з боку урядових чинників.

Ця перша зустріч Преосвященних Владик з Управою і мешканцями Пан
сіону ім.

Івана Франка, їхні розмови з

поодинокими особами і витворена

сердечна атмосфера зробили дуже гарне враження, що залишиться надовго
милим спогадом для всіх.

Єпископи обох Українських Церков на відвідинах в Пансіоні. З ліва: Владика Михаїл
Владика Ісидор- УКЦ. 1966 р.

-

УПЦ,
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Канадійський Фармер,

10 грудня 1966

ЖИВИЙ ПАМ'ЯТНИК І. ФРАНКОВІ В ТОРОНТО
Українці в широкому світі гідно відзначили цього року 110-ту річницю
народження і 50-річчя від дати смерти великого українського пророка, науковця
і поета Івана Франка. Святочними концертами, ювілейними зібраннями, числен
ними статтями в пресі, включно з споминами живих свідків зустрічей з д-р
Іваном Франком та різнорідними іншими імпрезами і сходинами, гідно відзна
чено ці річниці та тим самим віддано гідну шану цьому великому синові
України.

Українці міста Торонто, не остаючись позаду інших центрів і скупчень

нашого суспільства, ще

25

вересня відбули величний святочний концерт з цієї

нагоди, який пройшов незвичайно успішно. Однак цей святочний концерт в
пошану нашого великого Каменяра був лише вступом до здвигнення постійного,
живого пам'ятника Франкові, яким має стати новий Пансіон для Старших ім.
Івана Франка в Торонто.

Властиво початок і основа вже є. Коли б ви мали нагоду побувати в
Торонто в найбільшому парку цього міста Гай Парк, то напроти цього парку під

числом

35

Гай Парк rарденс, серед чудової зелені, розложився гарний дім

Пансіон для Старших ім. Івана Франка. В цьому домі перебуває тепер
старших віком українців, щасливіших від тих

95,

24

яких імена та прізвища втягнені

на листу очікуючих дістатись до цього Пансіону. Майже трилітнє існування
цього Пансіону виявилось таким успішним та корисним нашим старшим, оса
мітненим людям, що виникнула потреба більшого дому, обширнішого примі
щення, принайменше на

100 осіб.

В цьому якраз тепер і суть справи. Українці Торонто вирішили збудувати
тривалий, живий пам'ятник нашому Каменяреві у формі Пансіону для Старших
ім. Івана Франка, принайменше на

100 осіб.

Все, як звичайно буває, започаткувалось з ідеї. Цю ідею допомоги україн
ській людині, надхнені творами Івана Франка, довго плекали в своїх серцях

панство Євген і Евгенія Пастернаки. Не один раз, обговорюючи потребу прак
тичної допомоги для наших старших людей, намагались вони знайти влучний

підхід та спосіб для реалізації такої допомоги.
Захопивши своїми ідеями ще декількох людей, з їхньої ініціятиви та
допомоги інших,

народився

перший практичний плян закупу теперішнього

Пансіону для Старших, з опрацьованою детальною програмою його ведення.
Так постало в Торонто перше Товариство Український Дім для Старших,

яке розпочало жваву працю в поширенні членства та збірки на закуп окремого
дому- Пансіону ім. Івана Франка.

Головою цього Товариства обрано пані Евгенію Пастернак, а членами

Дирекції д-р Г. Шиманського, д-р П. Глібовича і І. Липовецького. Обрано на
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зборах також Контрольну Комісію, в склад якої увійшли мrр. Б. Матейко як
голова, д-р Зоя Плітас, полк. П. Федоренко.

Ми мали нагоду зустрічатися з панею Евгенією Пастернак при відвідинах
Пансіону для Старших в Торонто. Властиво вона є душею і промотором такого
благородного

задуму

і

діла.

Будучи

рівночасно

головою

Дирекції

і

безпосередньо Управителькою Пансіону, пані Евгенія Пастернак має вже тепер
чим гордитися.

Взірцеве ведення Пансіону, прекрасна пляновість та вміла господарка при
обмежених фінансах та дуже добра опіка під усіми оглядами для

24

наших

старших жінок і мужчин- це осяги, за які належиться велике признання, як для
Дирекції так і для працівниць в Пансіоні, але в першу чергу для пані Евгенії
Пастернак, яка без жодних матеріяльних винагород вкладає повний день праці
кожного дня в тижні, часами включно з неділями.
Ми мали нагоду оглядати цей Пансіон. Сам будинок справляє гарне

враження, має прекрасне положення серед зелені, на горбочку. А в нутрі цього
будинку ми зустрілися з дуже приємною, теплою, родинною атмосферою. В
окремих кімнатах-спальнях вигідно порозміщувались по двоє, а то і троє наші

брати і сестри похилого віку. Для кожного своє окреме зацікавлення: ось одна
пані виготовляє прекрасні квіточки із матеріялів, а ось наш піонер

-

ще

завзятий козарлюга- займається дерев'яними та солом'яними виробами-при
красами. Вміє він і малювати, а його краєвиди так і красуються, розміщені на
стінах спільної світлиці. Дехто читає книжки, газети, а майже від усіх в нашу
сторону посипались великі запевнення, що «Канадійський Фармер» це улюблена
газета, яку читають всі по кілька разів, очікуючи нового числа з тижня на
тиждень.

Дуже приємне враження справило на нас те, що в Пансіоні є окрема
капличка, щоби в неділі чи свята могли наші мешканці вислухати Богослуження.
Крім спільної світлиці, мають також бібліотеку з українськими книжками та
журналами. Ми побували в Пансіоні якраз тоді, коли настала обідня пора.
Разом, як одна родина, позасідали в їдальні, за столи. Енергійна обслуга, за
окремими приписами відповідних харчів для поодиноких людей, розносила обід,
перед початком

якого

священик-емерит,

мешканець

Пансіону,

відмовив

молитву.

Пані Дарія Проценко вже

2

і

Yz

року опікується кухонними та господар

ськими справами Пансіону. Вона доглядає всіх, як своїх рідних. Запопадливо
допитується, чи всі вдоволені, чи мають які потреби, побажання, вимоги. Вона
слідкує за всім, а завдяки її опіці всі виявляють велике задоволення, як з кухні
так і з господарських справ.

Весь дім ведений по-українському. Всі написи в українській мові, всі
прикраси в кімнатах в українському стилі та смаку. Це, безперечно, заслуга всіх
тих, котрі спричинилися до цього діла, а в першу чергу невтомної пані Евгенії

Пастернак, що з своєї маленької канцелярії, в якій все книговедення та канце-
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лярійну працю
признати,

що

веде в українській мові,
кермує

дуже

добре,

кермує

виявляючи

цілим
при

Пансіоном.

тому

велике

І

треба

душевне

вдоволення і сатисфакцію за ці такі гарні овочі праці багатьох людей.
Крім всіх членів Дирекції Пансіону, слід згадати про щиру працю, відда

вану періодично в користь Пансіону, таких осіб, як пана Юрія Поченюка, пані
Марії Квас, Ніни Козій, Валі Гвоздецької.
І ось перед цими невтомними працівниками нові пляни, нові бажання.
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людей похилого віку чекають на те, щоб дістатися до Пансіону. Чи можна
забути за них, злегковажити їхнє бажання? Виникає потреба нового більшого

будинку. Пороблено пляни, намічено проєкти. Треба лише фінансів. І в тому
напрямі розпочалась велика, постепенна праця. Ось концерт, про який була

мова попередньо, приніс на цю ціль

1,100 дол.

Цей концерт, на якому як почесну

гостю вітали АннуФранко-Ключко-рідну доньку Івана Франка, був початком
в побудові нового величного і живого пам'ятника Каменяреві України. Пані
Евгенія Пастернак, зворушена майже до сліз, складала публічно дуже сердечну
подяку всім ініціяторам та учасникам цього концерту.
М. Р. ШКАВРИТКО

Новий Шлях,

7 січня 1967
ВРАЖЕННЯ З ВІДВІДИН

В ПАНСІОНІ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

З нагоди мого побуту в Торонто на З'їзді Українських Журналістів ЗСА та
Канади в днях

5і 6

листопада

1966 р.,

я постановив оглянути Пансіон для стар

ших віком ім. Івана Франка у Торонто, що про нього доводилося мені вже чути з
преси.

З облич та поведінки мешканців дому можна вичути, що вони задоволені
своїм пристановищем, я впевнився в тому, коли, в неприсутності пані Проценко,

запитався двох пань про їхнє життя та обставини. Обі не мали слів вдячности
для пані Пастернак та всього персоналу за їхнє тепле відношення до всіх
мешканців дому. Підносили також ці пані те, що харч є дуже добрий, пригото

ваний з «неконсервованих» продуктів. Підкреслювали також мешканці дому
добру лікарську опіку.
В домі проживає о. П., прізвища не запам'ятав, (о. І. Пестун, ред), свя
щеник православного віровизнання, який служить Богослужбу в каплиці, що
П влаштовано в підваллі, на переміну з українсько-католицьким священиком,

який туди доїжджає кожної другої неділі. Дім має власну велику бібліотеку,
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дістає від багатьох редакцій даром часописи та журнали, але, на жаль, не всі

щоденники присилають бідним людям свої часописи ...
Заглянув я також до кухні, що досить простора й вигіднатавдержана у
зразковій чистоті.
Всі мешканці дому раді з відвідин посторонніх людей, бо це вносить
різноманітність у їхній побут, тому всі вони незвичайно щиро дякували мені за
відвідини, зокрема ж, коли довідалися, що я з далекої Філядельфії.
Цікавило мене вже від давна питання, чи конечно треба чекати на збірку
сто чи більше тисяч долярів на те, щоб приступити до оснування такого важли

вого приміщення для старших віком українських людей. І ось на прикладі
Торонто я переконався, що на початок вистачить порівняльно невеликий капітал
на закуп середньовеликого дому з

15-20 кімнатами.

Треба в першу чергу людей,

що хотіли б себе посвятити цій справі, так як це бачимо у Торонто. З цього при
кладу бачимо, що для доброго діла все знайдуться жертвенні люди, які допомо-

.

.

ЖУТЬ ГрІШМИ ЧИ ІНШИМИ датками.

Щоправда, цей дім не заспокоює всіх потреб міста Торонто, але початок
зроблений, і є надія, що згодом в новозбудованому домі знайде притулок більша

кількість наших старших віком громадян Торонто та околиці, де серед своїх
людей доживатимуть свого віку під доброю, дбайливою опікою доброго серця.
Слід було б й іншим, більшим та меншим, містам нашого поселення піти слідом
Торонто та в подібний спосіб створити доми для старших віком українських
людей. Потребуючих таких домів серед нас дуже багато і число їх буде збільшу
ватися.

Чуємо про такі старання в Нюарку та в Філядельфії, а дасть Бог, почуємо
згодом і про інші міста. Жертвенність на цю ціль повинна бути зразкова, адже ж

кожна молода людина колись постаріється і ніхто не може знати чи не потре
буватиме цього притулку для себе, тож вже заздалегідь повинен стати добро
дієм такого дому.
М.ДЕМЯНЧУК

Гомін України, ЗО квітня

1967

З-ЛІТТЯ ПАНСІОНУ ДЛЯ СТАРШИХ

15

березня, з нагоди З-ліття існування Пансіону, відбулося скромне чайне

прийняття,

в

якому

взяла

участь

Управа

Пансіону,

Контрольна

Комісія,

Комітет Пань і працівники та мешканці Пансіону. Це родинне свято розпочала

промовою голова Комітету Пань, пані Анна Франко-Ключко, в якій підкресли
ла особливі заслуги в осягах голови Управи пані Е. Пастернак.
Голова Управи п-і Е. Пастернак у своїй промові зазначила, що осяги в
праці Пансіону є наслідком спільних зусиль усіх, що працювали в Пансіоні і для
б\

Управа Товариства Український Дім для Старших і Комітет Пань при Пансіоні.

/967 р.

Пансіону. Вона подала до відома, що урядові чинники Онтаріо признали субвен
цію в сумі

У

500.000 дол. на розбудову Пансіону.
суботу, 8 квітня Пансіон відвідав міністер

суспільної опіки в Онтарій

ському уряді дост. І. Яремко з дружиною. Їх хлібом і сіллю зустрічав панотець
І. Пестун, мешканець Пансіону, а пані Е. Пастернак коротким словом привіту.
Пані Яремковій вручено розкішну китицю квітів. В офіційній частині прийняття
пані Е. Пастернак подякувала дост. І. Яремкові за уділену субвенцію і по черзі
представила йому всіх членів Управи,

Комітету Пань,

персонал,

а також

мешканців Пансіону.
Дост. І. Яремко в своїй промові, дякуючи за сердечне і щире прийняття,

висловив признання за багату в наслідки працю пані Е. Пастернак. Півмільйо
нова субвенціяна розбудову Пансіону це не тільки урядова дотація, але і добре
заслужена нагорода.

Хутко

проминули

ці

урочисті

хвилини

перших

відвідин

Пансіону

міністром суспільної опіки Онтаріо. Настав звичайний «робочий день», один із
тих, коли спільними зусиллями, цеглина за цеглиною, творяться підстави до
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будови величного пам'ятника Каменяреві України- Пансіону для старших на

100

ліжок. У той день в Пансіоні відбулося також чайне прийняття і «базар»,

який збільшив фінансові засоби Пансіону на

900 дол.
!.Л.

Отець І. Пестун вітає Дост. мін. І. Яремказ дружиною в Пансіоні ім. Івана Франка

при

35 Гай Парк Г'арденс в присутності мrр Б.

Матейко та пані Е. Пастернак.
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Мешканець П. Крумгольц при ткацькому варстаті.

Наша Мета,

17 лютого 1968
СПРАВА ДОМУ ДЛЯ СТАРШИХ

НА КОНФЕРЕНЦІl ДУХОВЕНСТВА ТОРОНТОНСЬКОl ЄПАРХІl
В середу,

31

січня

1968 року відбулась в залі

церкви св. Покрови у Торонто

чергова Конференція Духовенства Торонтонської Єпархії під проводом Преосв.
Владики Кир Ісидора. Взяло в ній участь велике число священиків з усіх усюдів

розлогої Єпархії.
Крім чисто церковних і єпархіяльних справ на порядку нарад стояла
справа побудови нового Дому для Старших української національности у То

ронто. Такий дім існує вже в нашому місті при вул.

35

Гай Парк rарденс,

в прекрасному положенні, але він замалий, щоб дати приміщення більшій кіль
кості старших осіб, які бажають провести свою старість серед свого рідного
оточення. Під цю пору приміщується в цьому зразково веденому «Українсько-
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му Домі для Старших»

24 старших

осіб, мужчин і жінок, а кандидатів зголошу

ється щораз то більше.
Перед Управою Дому і перед цілою українською громадою Торонто стає
пекуча проблема
щонайменше

і

зробить

- побудувати більший дім, в якому можна було б примістити
100 старших осіб, українців і українок. Управа зі свого боку робить

усе можливе,

щоб тільки

якнайшвидше розв'язати

цю

пекучу

проблему та побудувати новий дім. Але до цього вона потребує допомоги від
усієї громади, а в першу чергу від нашої Церкви.
Преосв. Кир Ісидор дуже цікавиться справою Українського Дому для

Старших, він його вже відвідував, забезпечив його духовою опікою та жертву
вав на побудову нового дому княжу жертву

до праці

над

лобудовою нового,

1,ООО

долярів. З метою притягнути

більшого дому

і духовенство

та вірних

української Католицької Церкви, Владика запросив на Конференцію Духовен

ства,

31

січня

1968

р., директорку Товариства Український Дім для Старших,

пані Евгенію Пастернак, та члена Управи, д-ра Григорія Шиманського, для об
знайомлення учасників Конференції з цією справою. Тут подаємо промову, що
П до зібраного духовенства виголосила пані дир. Евгенія Пастернак.
«Ваша Ексцеленціє, Високодостойні Отці! Перш за все дозвольте мені
привітати вас в імені Дирекції Товариства Український Дім для Старших, що

його разом з доктором Шиманським маю честь репрезентувати, і подякувати
усім вам, а головно Високопреосвященному Владиці за прихильність, доброзич
ливість, вирозуміння і підтримку.
З уваги на високий рівень програми цього достойного зібрання, не буду

переказувати ані історії Дому, бо вам усім вона відома, ані не буду пробувати
переконувати вас в потребі існування дому для наших старших. Я хочу тільки
підкреслити декілька фактів, які, можливо, яскравіше вкажуть на доцільність
наших змагань розбудувати Дім-Пансіон до потрібних розмірів.
На протязі приблизно семи років праці в Товаристві і чотирьох років
провадження Пансіону нам стало цілком ясно, що найбільш покривдженими
одиницями нашої спільноти є наші старші люди,і тому ми ще з більшою завзя
тістю і наполегливістю цю працю виконуємо і провадимо.
Вони- ці наші старші люди- більше чи менше заслужені, більше чи
менше освічені, віддали для нас усе найдорожче, що тільки мали: свою любов,

свою молодість, своє знання, свій досвід, свою терпеливість, а часто навіть
цілий свій дорібок. В заміну за це не просять багато: кусок простору, приблизно
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квадратових стіп, ліжко, шафку на свої старі речі, теплу страву і рідну

атмосферу. Чи справді це так багато? І чи справді ми не в силі їм цього дати?
Відповідь мабуть буде у всіх нас одна. То ж даймо їм цю відповідь. Забезпечім їх
на

цих

кілька

останніх

років,

а

може

тільки

на

кілька

місяців,

цими

мінімальними вимогами, що ми їх в силі дати. Вони побудували для нас церкви,
інституції, передали нам культуру і все, чим тільки ми нині втішаємось. Вони ж
були такі, як ми. Пам'ятаймо, що ми будемо колись такими, як вони.
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Тепер маємо в Пансіоні композитора, священика, військовиків, робітни
ків, учителів, господарів. Ми мали вже одного редактора (другий чекає черги),

інженера, було прохання лікаря (але він не дочекався

-

передчасно помер) та

високої мірки громадського діяча в особі інж. Косара, якого, на жаль, з неза
лежних від нас причин ми не в силі були прийняти.

Це правда, що в декого є діти, рідня, хоч більшість

-

це самітники. В

декого є навіть трішки грошей. Але у всіх ця сама доля- невідклична старість,
неміч і нехіть до них молодшого покоління. Щойно після переслухання при
близно

400,

а може й більше осіб, на цю саму тему конечної опіки, брак зарад

ности, брак зрозуміння, поштурховування по чужих кутах, використовування

безвідповідальними

одиницями

тощо,

картина стає

цілковито

ясною.

Незалежно від того, хто ви, якого роду, кого маєте близького, коли прийде
неминуча біологічна зміна- старість- ви будете самітні, опущені, покинені
і забуті- здається нераз, що не тільки людьми, але й самим Богом. І раптом
іскра надії- свій рідний дім. Та на жаль, він ще такий малий, а можливо й не

надто досконалий, хоч знавці, відвідувачі і урядові чинники уважають його за
один з найкраще ведених в цілій провінції Онтаріо.

Крім

того,

що

цей

дім

замалий

-

він

і

приступний

тільки

для

здоровіших.! тут справжня проблема.
Тому Дирекція Товариства, усе членство і всі прихильники зовсім слушно
настоюють, щоб цю інституцію розбудувати до потрібних розмірів, наразі на
100ліжок.
Перші спроби отримати дозвіл на будову, на жаль, не вдалися. Зате

вдалося отримати признання на пів мільйона долярів. Гроші ці лежать готові
для нас в антарійському Уряді і будуть до нашої розпорядимости, як тільки
отримаємо дозвіл і розпочнемо будову. Вони не прийшли легко. Вони прийшли

за нашу велику працю, за працю нас усіх, і всім вам належиться за це велика

подяка, бо всі і кожний з вас щось на цю ціль зложив. Та щоби справа стала
завершеною, нам треба здобути ще около двісті тисяч долярів. Сьогорічна наша
ціль- здобути около п'ятдесят тисяч.
Ширшої кампанії ми ще не починали, вона призначена на місяць березень.
І тоді, Високодостойні і Дорогі, не відмовте. Дозвольте хоч одну тацу по
церквах. Закликайте вірних і заохочуйте до пожертв- що хто може дати. Треба

вірити, що коли всі солідно візьмемось за це невідкладне діло, докажемо, що ми
дійсно належимо до кола культурних націй, що розуміє потребу усіх галузів
суспільства.
Наш дорогий Високопреосвященний Владика Ісидор започаткував збірку

не тільки своїм Пастирським Благословенням, але й щедрою пожертвою в сумі
тисячі долярів. Початок був щасливий і від половини місяця грудня
сьогодні до каси Т-ва вплинуло на новий Дім понад
є теж щедрий даток в сумі

1,ООО

Директора, д-ра Г. Шиманського.
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1967 року до

тисяч долярів. В цій сумі

долярів нашого заслуженого і довголітнього

Прошу вас щиро і сердечно в імені, не свойому і навіть не від самої

Дирекції чи членства, але в імені їх, наших старших, що самі не можуть до вас
звернутися, будь ласка,- допоможіть!

Де саме буде цей дім стояти, у цій хвилині ще важко сказати. Робляться
дальші заходи, щоб збудувати його на теперішньому місці, але рівночасно
шукаємо відповідної площі, на всякий випадок.

Та де б це не було- надіємось, що ще цього року почнемо, а може й
закінчимо будову, на яку так дуже чекають і якої так дуже потребують наші
старші і заслужені громадяни.
Своє слово до вас уважаю вичерпаним. Щиро дякую за вашу ласкаву

терпеливість, а Високопреосвященному Владиці сердечно дякую за можливість

бути між вами сьогодні».
Після цієї промови з коротким словом до учасників конференції звернувся
ще й д-р Г. Шиманський, закликаючи їх до допомоги в цьому ділі.

Преосв. Кир Ісидор подякував своїм п. гостям за те, що прибули та

уділили їм багато цінних інформацій, а духовенство, устами монтреальського
декана, о. А. Цимбалістого, обіцяло всяку можливу поміч у цій, для нашої
української спільноти, такій престижевій і благородній справі.
х

Наша Мета.

16 березня 1968

ЗА ПОБУДОВУ УКРАУНСЬКОГО ДОМУ ДЛЯ СТАРШИХ
(ЛИСТ ДО МЕЙОРА МІСТА ТОРОНТО П. ДЕНІСОНА В СПРАВІ РОЗБУДОВИ
УКРАІНСЬКОГО ПАНСІОНУ ДЛЯ СТАРШИХ В ТОРОНТО ВІД АСОЦІЯЦІІ ДОМІВ
ДЛЯ СТАРШИХ ПРОВ. ОНТАРІО)

Вельмишановний Пане Мейоре!
Ми довідались, що до Вас вплинуло прохання від Українського Пансіону

ім. Івана Франка в справі переклясифікації площі, положеної при вул. Гай Парк

rарденс ч.

35,

так, щоб ця організація могла побудувати на тому місці більший

дім, який міг би примістити сто осіб.
Організація, яка зложила прохання, є харитатинною установою, вона є
активним членом нашої Асоціяції і протягом минулих років вона виказалася

великою дбайливістю в справах опіки над старшими громадянами провінції
Онтаріо взагалі, а міста Торонто зокрема.
Наша Асоціяція складається з
Радами, і

63
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домів для старших, ведених міськими

домів харитатинних організацій, що в дійсності репрезентує майже

кожну округу Провінції Онтаріо. І хоч це не є нашим наміром, ані звичаєм
рекомендувати порушення громадських законів, щоб посилити будову домів для
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старших, однак ми чуємося зобов'язаними підтримати це прохання, бо зда

ється так, що його прихильне полагодження не конче буде противитись загаль
ним розпорядкам щодо клясифікації міських теренів.

Пансіон ім. Івана Франка для Старших є відомий нам як організація, яка
щиро дбає про забезпечення задовільної опіки над старшими особами україн
ського походження, які не можуть опікуватися собою у своїх власних домах. До

цього часу, як нам відомо, ця організація є керована й обслужена високо квалі
фікованими і гідними довір'я особами, і існуючий Пансіон і його обслуга є гор
дістю громади і їі громадян. У висліді цих високих кваліфікацій постала потреба
поширити приміщення. Будучи харитатипною установою, є зрозумілим, що

організація має обмежені фінансові фонди і не може закупити землі відповідно
клясифікованої в інших околицях з уваги на їі дуже високу ціну. Є важливою

річчю звернути увагу на те, що в багатьох інших випадках подібні доми були
побудовані після перекваліфікації площі і вони радше додали, а не пошкодили
гідності і спокійному характерові околиці, де вони були збудовані.
З уваги на усе вище сказане, як також в імені гуманітарности, якій ми
пробуємо служити,

ми

наполегливо просимо Вас взяти під увагу повище

прохання, що лежить перед Вами. Це не значить, що ми пропонуємо переступ

лення місцевих законів, а радше, ми просимо, щоб ціль повищого прохання була
належно розважена і щоб була зроблена певна вставка в закон про клясифіка

ційні обмеження, що є конечним для охорони місцевого громадянства, так щоб
це прохання було справедливо розважене усіми тими, що можуть мати вплив на
вирішення справи на користь старшого громадянства цієї громади.
Незалежно від уваги, яку матиме цей короткий апель і незалежно від Ва
шого рішення, ми хочемо висловити нашу глибоку пошану разом з нашим
ввічливим проханням про прихильне полагодження, про яке просимо.
Щиро Ваш,
Р. СЕС/Л Б/НТ,
Секретар

-

Скарбник

ЧОМУ НОВИЙ ПАНСІОН ?
Найсильнішим

аргументом,

що спонукав

Управу Товариства

почати

заходи у справі розбудови Пансіону, був постійний наплив прохань заінтересо

ваних старших осіб жити під опікою в Українському Домі. На жаль, теперішній
Пансіон замалий, бо ледве може примістити

24

особи і більшість аплікантів

мусить чекати на свою чергу.

Число аплікацій зростає з дня на день, з року в рік. Дехто- недочекав

шися черги- упокоївся в Бозі. Дехто мусів шукати іншої розв'язки, а сильніші
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і молодші ще чекають. До них долучуються все нові і нові апліканти- і листа не
перестає зростати.

Щасливим збігом обставин знайдено відповідну площу в Етобіко, над
потічком. Міська Рада Етобіко поставилася до проєкту будови дому з великим

зрозумінням і дала всі потрібні позволення. Не було ні одного радного, що від
нісся би до проєкту неприхильно і за це належиться цій Раді велика дяка і
признання.

Слід зазначити, що Управа Товариства отримала також повну підтримку
від нашого Достойного Міністра І. Яремка, як також від Відділу домів для
старших при антарійському Міністерстві. Треба сподіватися, що всі урядові
формальності в найближчій майбутності будуть полагоджені та що з весною

1969 року будова нового Пансіону буде розпочата.
І тут яскраво виринає фінансова сторінка будови. Як ми вже неодно
кратно інформували

-

Товариство отримає поважну урядову дотацію при

умові, що матиме також відповідну поважну власну суму на цілі будови нового
дому.

З приємністю слід ствердити, що наше громадянство поставилося до
збірки на новий Пансіон дуже прихильно і що дотепер вплинуло до каси Т-ва

$43,544.00 готівкою та $4,000.00 декляраціями.
Наші

Владики,

Духовенство,

Церкви

і

світські

організації,

головно

жіночі, роблять поважні заходи, щоб збірку потрібних фондів приспішити, а
тим самим приспішити і будову дому, на який наші старші так дуже чекають
і якого так дуже потребують.
Управа Товариства просить всіх про дальше зрозуміння і підтримку і

. .

.

сердечно дякує за дотеперІШНІ щедрІ пожертви.

Управа Товариства просить також прийняти до ласкавого відома, що всі
члени Управи, Контрольної Комісії, Збіркового Комітету і Добровільного К-ту
Пань при Т-ві працюють безкорисно.
Наші старші потребують нашої любови, нашої ласки, нашої опіки і

рідної атмосфери, а це можна осягнути тільки в українському Пансіоні. Тож
просимо Вас піти їм на зустріч і жертвувати на новий Пансіон якнайщедріше.
УПРАВА ТОВАРИСТВА

УКРАІНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ
В ТОРОНТО
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Новинки з Пансіону, ч.

1, 1968
МОУ ДУМКИ І ВРАЖІННЯ

З ПОБУТУ В ПАНСІОНІ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

Коли, по 14-тьох роках мого побуту в шпиталі в Гамільтоні, я переїхав
14-го жовтня

1966

р. до Пансіону ім. Івана Франка, я почував себе, немов би

другий раз народився на світ. Я прийшов тут до себе, відмолодився. Не уживаю

жодних

ліків,

бо

для

мене

тут

лікарством

є

рідне

українське

оточення,

життєрадісна рідна атмосфера, безтурботне життя, а понад все правдива сама
ританська опіка, якою окружає нас Вельмишановна Пані Евгенія Пастернак, як

Голова і Управителька Пансіону.
Дивлячись на цю вельми жертвенну працю, я приходжу до переконання,

що ця людина направду Богом нам дана, щоб вона заопікувалась многими ста

ренькими людьми, які цієї опіки на схилі свого віку так дуже потребують, а якої,
на превеликий жаль, не можуть, чи не хочуть їм дати їхні власні діти. Багато

дітей,

які

з

бігом

часу влаштовують

своє

власне життя

і

одружуються,

забувають за своїх стареньких батьків, які так дуже очікують від своїх дітей

теплого люб'язного слова, доброї поведінки з ними, та цієї дбайливої опіки, на
яку вони вповні собі заслужили. Але, на жаль, як часто батьки розчаровуються
надією на своїх дітей! Численні діти, коли підростуть, забувають своїх батьків.
Діти вже повнолітні і їм більше не потрібна батьківська опіка. Таким дітям я
сказав би від себе лише це: якою міркою вимірюєте своїм стареньким батькам,
такою ж самою міркою відмірять вам колись ваші діти, як доживете такого віку
як ваші старенькі батьки. І це є невідклична свята правда, яку я взнав ідосвідчив
на протязі мойого 68-літнього життя.
Звертаюся до всіх, кому дорога доля їх стареньких батьків, щоб забезпе
чити для них місце спокійної старости і дбайливої опіки, ставайте в ряди членів

Пансіону ім. Івана Франка! Надсилайте свої щедрі пожертви на будову нового
величавого дому для старших, бо може і вам прийдеться колись примістити
ваших стареньких тата чи маму в цьому домі.
Я безмежно вдячний Достойній Пані Пастернак, що мене вирвала по
14-ох роках побуту в шпиталі, і сама особисто аж два рази приїжджала до

Гамільтону, щоб там на місці полагодити всі справи з моїм звільненням зі
шпиталю і переїздом до Торонто, до Пансіону ім. Івана Франка. Хай Всевишній
благословить всі труди і цю жертвенну працю нашої дорогої пані Пастернак,

яка посвятила себе такому благородному ділу,- опіки над старшими людьми.
Хай Бог Милосердний кріпить П добрим здоров'ям та силами, щоб вона змогла
довести до кінця цей великий і благородний задум побудови нового величного
Дому для Старших.
ІВАН СОБКО
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Новий Шлях,

13 липня 1968
ПРИГОТУВАННЯ ДО БУДОВИ
БІЛЬШОГО ДОМУ ДЛЯ СТАРШИХ У ТОРОНТО

В цьому році розв'язуються дуже важливі справи в Домі ім. Івана Франка

при Гай Парк rарденс ч.

35.

Надходить час будови більшого приміщення для

осіб старшого віку. Багато подань лежить неполагоджених. У теперішньому
домі місць є тільки на

24

особи, а подань понад

130.

Апліканти терпеливо

чекають і покірно питають, коли їх черга прийде доживати віку в свойому
осередку? Дім ім. Івана Франка зразково ведений, має велике признання з міні
стерства.

Багато зацікавлених, навіть чужих осіб, приходить приглянутися

адміністрації дому. І не диво, що уряд провінції Онтаріо признав велику дотацію

($500,000)

на будову, яку виплатить тоді, коли буде закуплена площа і започат

кована будова. Дирекція докладає усіх старань, щоб те бажання здійснити і
будову почати.

Уже є простора гарна площа на Етобіко задаткована. По залагодженні
будівельних дозволів, можна буде негайно приступити до будови. Та це все

Міністер І. Яремко обговорює з головою Товариства Український Цім для Старших, пані
Е. Пастернак, справи будови нового дому.

1968 р.
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вимагає багато грошей.

І тут наше суспільство мусить конечно прийти з

допомогою.

Вистачить приглянути ся, як щасливо проживають мешканці Пансіону,

щоб переконатися, що така будова конечно потрібна; яку вони мають домашню
атмосферу; проживають у рідному, релігійному середовищі. Щоб вони не відчу

вали порожнечі життя і не чекали тільки на його кінець, заряд дому влаштував
для них усякі ручні роботи. В домі є ткацький варстат, на якому тчуть рушники,
шалі, стирочки.

Виплітають також кошички,

прикраси.

скоро

І

так

минає їм

час.

Цього

роблять квіти і різні дрібні
року дбайливо

приготовляпи

святочний базар. Їм в поміч приходили пані з Комітету на протязі двох місяців і
виготовляли різні експонати, прикраси, розмальовували писанки і базар цього
року випав дуже добре. Чистий дохід,

560 дол.,

призначили на будову дому. За

те мешканці дому і управа складає їм подяку.

Та не тільки праця для них зорганізована, але також і розвага. Як
згадують про свята, ясніють їм лиця і усміхаються вдоволено. Таких Великод
ніх Свят вони ще не переживали. В суботу вже розпочався торжественний
настрій. Вранці мешканці приступили в каплиці до св. Сповіди, а опісля прийня
ли св. Причастя на Службі Божій, яку відправив Всеч. о. проф. Хомин. В той час

в їдальні приготовляпи великий стіл на свячене. Накрито його вишинаними
скатертями, прибрано квітами. На середині паска, по одному боці усяке печиво,
по

другому

м'ясиво.

Усе

те,

удекороnане

гарними

писанками,

посвятили

всечесніші отці П. Хомин і Ю. Ференців.
У Воскресну неділю вранці засіли всі до стола у товаристві голови пані

Пастернак, складали собі побажання при свяченім і дякували голові за їі труд та
старання для них. Зараз після обіду прийшов з донькою д-р Шиманський, бажав
мешканцям та частував їх смачним тортом і вином, що приніс для них у дарі.

Вони дуже шанують свого лікаря, який так дуже розуміє їх.
А вже увечорі не було кінця радощам. Прийшли наші юначки з Пласту,
гурток «Мрія», і вивели прекрасно при співі гагілки. Чи може щось краще бути

для старших віком? Та наша молодь, якою ми так дорожимо, жертвує перший
святочний день, щоб урадувати стареньких. Опісля прийшла пані Глібович із
своїм квартетом. Виконали низку пісень, які так дуже промовляли до старень
ких сердець. Вони уміли те дуже оцінити і всім виконавцям щиро дякували.

З цього бачимо, в якій своєрідній атмосфері проживають мешканці і як
усі потребуючі раді би туди дістатися. Я думаю, що ми усі те розуміємо. І ми

колись будемо старими і побачимо, який то немічний, нераз повний болю, час.
м.к.
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Мешканець Пансіону, П. Крумгольц, з головою Товариства під час вистави Фестивалю
Метрополії Торонто в Ранемід Паблик Скул . 1968 р.
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Наша Мета.

2 листопада 1968
ФЕСТИВАЛЬ МЕТРОПОЛІУ ТОРОНТО

Торонто Борд оф Едюкейшен запросив український Пансіон ім. Івана
Франка до участи у виставі в днях

18

і

19

жовтня

1968

року і призначив дуже

гарне місце на залі в школі Ранемід Паблик Скул.
Виставою Пансіону керувала голова, пані Евгенія Пастернак. Все було
дуже добре приготоване і від самого входу виставка притягала відвідувачів

своєю красою. Чудові великі соняшники, які так часто наші селяни садили у
своїх городцях, дуже прикрасили виставку. На стіні завішено килим з написом
-«Український Дім для Старших». Виставка мала від самого початку великий

успіх, бо вона виглядала немов жива. Мешканці Дому брали в ній участь. На
залі сиділа п-ні Брикович в гарному українському убранні і вишивала доріжку.

Були також три ткацькі варстати. Один великий, на якому п. Крумгольц ткав
гарні анrорові шалики. На двох менших пп. Войціховський іВаськів ткали також

шалики, однак інших якостей. Пп. Кобасюк і Собко виплітали кошики. Молодь
так була тим захоплена, що сідала довкруги кошикарів і просила, щоб вони

вчили їх робити кошики. Пані з Добровільного Комітету при Товаристві: пані
М. Навроцька, Н. Козій, І. Коморовська, Т. Івахів і Н. Пальчук чергувалися і
пояснювали відвідувачам проблеми праці і справи Пансіону. На столі і на шафі

було багато ручних робіт мешканців Пансіону. Багато старших осіб і дітей
оглядали виставку і подивляли гарну роботу пансіонерів.
м.к.
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АРУГИИ ПАНСІОН

Лариса Мурович

ЧОРНОЗЕМНА ГРУДКА

Чорноземну цю грудку до хустини

(Де піт рясний і кров моїх батьків!)
Узяв я з поля Рідної Країни,
Сльозами власними їі полив.

Я зберігав їі, мов скарб багатий,

На всіх дорогах рівних і стрімких,
Вона була мені за світло хати,
За рідних і живих і неживих.
Аж тут їі, таку святу й єдину,

Я розділю надвоє в мірці жмень,
У чужині посію цю частину,
Тамту лишу на свій останній день.

Мішайся, земле, до чужої ниви,
Своїм теплом ти зерно зогрівай,

Хай вічний дух моїх батьків честивих
Тобі дає снаги на урожай!
А дух цей буде явно промовляти,
Як руна вистигнуть у золотінь,
Моїм нащадкам серце оживляти

Любов'ю до Вітчизни їх. Амінь.
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Новий Пансіон при 767 Роял Йорк Ровд, Торонто . (Архітект Дж. В. Кейван) .
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ПОСВЯЧЕННЯ ПЛОЩІ ПІД БУДОВУ ПАНСІОНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

ПРИ 767 РОЯЛ ЙОРК РОВД, ТОРОНТО

..,.--:::!.;!:..:

'

...~~-;..~-::.-~~·\;:: -.:

-r

Акт посвячення доконують о. мітр. П. Хомин і о. протоієрей Ю. Ференців
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ПАСТИРСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ВЛАДИКИ КИР ІСИДОРА

Торонто,

12 грудня 1968

До

Управи Товариства Український Дім для Старших
З приємністю довідуємося, що Ваша Управа вирішила приступити до
будови нового і відповідного до сучасних вимог дому для старших. Новий дім

послужить своїми приміщеннями для тих, які свої сили віддали для загальної
української і релігійної справи в кожній ділянці, де вони працювали. Тому ми з
повним признанням дякуємо всім тим, що причинилися і ще причиняться для
зібрання відповідних фондів для будови й устаткування цього дому. Зібрані

гроші будуть свідоцтвом вартостей свідомости нашого громадянства, яке вміє
оцінити труди і працю тих, які ціле життя своє посвячували загальній народній
службі.

Рівночасно висловлюємо радість, що Управа вкладає так багато своїх
трудів і старань для того дому, в якому мають провести наші рідні сестри і
брати кінець свогострудженого життя. Бажаємо всім, що якмога причинилися

і причиняться до цього гідного діла, багато Божих ласк і пересилаємо Архи
єрейське Благословення.

t

Ісидор

-

Єпископ

Української Католицької Церкви
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ПАСТИРСЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ВЛАДИКИ КИР МИХАІЛА

Торонто,

12 грудня 1968

До

Управи Товариства Український Дім для Старших
Боже Провидіння і доля привели перших українців
нашого століття у вільну і багатонаціональну країну

-

-

піонерів на переломі

Канаду. Своєю важкою

працею, глибокою релігійністю, плеканням і зберіганням духових і культурних
надбань українського народу, наші піонери, а пізніше їхні діти та новіша еміrра
ція, збагатили своє життя і при тому теж дали свій великий і цінний вклад у
розбудову Канади.

Одначе для багатьох старших українських громадян прийшла пора від
почити на старості їхніх літ. Розуміючи, а ще більше, може, відчуваючи своїм
серцем потреби наших заслужених,
гурток щирих,

свідомих українців,

знеможених віком батьків та матерів,
з допомогою ширшого нашого

загалу,

придбав Дім для Старших, в якому від кількох років наші старші громадяни
мали змогу під дбайливою опікою і серед рідного оточення доживати спокійно
свого віку.

Та теперішній Дім для Старших виявився останніми роками далеко не
вистачаючим, замалим. І ось завдяки наполегливим старанням розпічнеться
будова нового, відповідного і багато більшого будинку для наших старших
громадян.

Ваші шляхетні,

переповнені любов'ю

і пошаною

до

своїх

батьків,

матерів, братів і сестер намагання, ми благословляємо. Нехай Милостивий
Господь кріпить Ваші сили, а всіх наших братів і сестер закликаємо- допомо

жіть своєю щедрою жертвою завершити це велике і благородне діло!

t

Михаїл

Архиєпископ Торонто і Східньої Канади
Українськоі· Греко-Православної· Церкви
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Голова Товариства, пані Е. Пастернак, промовляє під час посвячення площі.

84

1968 р.

Міністер І. Яремко символічно копає землю під будову нового Пансіону.

1968 р.
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Наша Мета,

4 січня 1969
ВЕЧІР НА ДОПОМОГУ ДОМОВІ ДЛЯ СТАРШИХ

Дня

8 грудня 1968 року Комітет

Українок Канади урядив чайне приняття,

дохід з якого призначив на розбудову Пансіону ім. Івана Франка в Етобіко. Був
це дуже гарний почин Пань, які спішать з допомогою старшим віком в такій
важній хвилині, як започаткування будови нового дому. Чай відбувся в примі

щенні катедральної церкви св. Йосафата з великим успіхом. Пані не щадили часу
й доложили труду, щоб імпреза випала якнайкраще. Уже усміх на їх обличчях
вказував на те, що цілим серцем бажають допомогти Товариству. Це вказує, що
громадянство цікавиться справою будови, і за це належиться подяка членам
Комітету.
Столики на залі були гарно прибрані, а пані у веселому настрою розно

сили

чай

і

солодке печиво.

Гарне враження

робив стіл

зі

Святвечірніми

стравами. В куті стояв наш традиційний дідух, а запашне сінце шелестіло під
столом. В другому куті стояла ялинка. На святочно прибраному столі розмі

щено

12 страв,

які так добре були розложені, немов просили засісти до св. Вече

рІ.

Був також на залі стіл з квітами та іншими ручними виробами мешкан
ців Пансіону та Комітету Пань.
Голова жіночого Відділу КУК, пані Заяць, вступним словом відкрила
імпрезу і попросила голову Пансіону п. Е. Пастернак до слова. Пані Голова
пояснила значення такої імпрези для Товариства, подала стан будови, фінансо
вий і моральний та подякувала всім за участь у вечірці.
Промовляли також о. канцлер Даниляк, пані Темник, а п. Калинин подя-

.

.

. .

кувала всІм, котрІ причинилися до усшху Імпрези.

Чистий дохід з імпрези приніс
квітів і з більших пожертв

$155.

$733,

в тому

$475

зі вступів,

$103

з продажі

Уже прихід з вечора є мірилом успіху.

Управа Товариства дякує Паням з Організації за їх труд і добру волю
прийти на допомогу

Пансіонові.

Церковному

Комітетові

щира

подяка

за

у ділення безплатно залі.
Може ця вечірка буде заохотою до урядження більше таких імпрез в
цьому сезоні.
МАРІЯ КОВАЛЬСЬКА
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Новий Шлях,

28 лютого 1969

100,000
Пані

Евгенія

ДОЛ. -НАМІЧЕНА ЦІЛЬ ЗБІРКИ

Пастернак,

голова

Управи

Т-ва

Український

Дім

для

Старших у Торонто, не скривала перед редакторами українських часописів То
ронто, яких запросила

5

лютого ц. р. на пресову конференцію у Пансіоні для

старших ім. Івана Франка

-

головної мети, для якої вона цю конференцію

улаштувала. Треба українській пресі поінформувати все українське громадян

ство Торонто і цілого Онтаріо, що Управа Товариства переборола всі трудно
щі і закінчила успішно всі свої старання про леrалізацію наміченої будови
великого (на

100 ліжок) Українського Дому для Старших у Торонто.

Дотеперішній Український Дім для Старших ім. Івана Франка при вул.

Гай Парк rарденс

35,

ЯКИЙ має до розпорядження приміщення тільки для

24

мешканців, не вистачає. Заяв від аплікантів, що хотіли б на старості літ
доживати свого віку в українському оточенні і під опікою своїх людей, напли
ває щораз більше. Саме життя змушує цю нашу харитативну установу «рости».

Управа Товариства придбала вже навіть гарну площу під будову нового
дому над потічком, біля парку в передмісті Етобіко, що належить до Метропо

літального Торонто. Міська рада Етобіко поставилася до будови дому з вели
кою прихильністю і зрозумінням і видала всі потрібні дозволи. Повну підтримку
уділив Товариству і

міністер Суспільної

Опіки Онтаріо,

наш земляк Іван

Яремко, а також департамент домів для старших при антарійському уряді. Всі
формальності вже полагоджені, включно з запевненням урядової допомоги для
будови дому, але

-

за однією умовою: що Управа Товариства розпоряджати

ме власною готівкою в сумі

100,000 дол.

на початкові кошти будови. І ось тут

була головна ціль пресової конференції: при допомозі української преси заохо
тити і спонукати українське громадянство цих

100,000 дол.

якнайскоріше своїми

добровільними пожертвами скласти.
І знову справа не представляється так страшно. Бо тут українська преса

довідалася від голови комітету збіркавої кампанії, д-ра Петра Глібовича, що
майже половина потрібної суми,

43,544 дол.,

вже у висліді дотеперішньої збірки

лежить у банку, дальші

4

багато більше як

долярів. Для відомої із своєї жертвенности української

50,000

тисячі вже здекляровані, а зібрати тепер треба ще не

громади Торонто і Онтаріо ця сума лежить у межах спроможности. Треба

тільки загального зрозуміння і прихильного наставлення всієї української спіль
ноти до ідеї Дому для Старших. Це одна з рідкісних у нас установ, де ніхто не

може відмовитися від пожертви, бо це «не з моєї партії», або «не з моєї
Церкви». До почесного Комітету, що патронує Домові для Старших і збірці
на його

будову

входять:

український

православний

Архиєпископ

Владика

Михаїл, український католицький єпископ Владика Ісидор, голова Відділу КУК
д-р Осип Бойко, голова Жіночого Відділу КУК, пані Ольга Заяць, і відомий гро-
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мадський діяч проф. д-р П. Смильський. Як у дотеперішній своїй практиці, так і
на майбутнє це буде один наш спільний український Дім для старших. Він
заслуговує на підтримку всіх українців і ніхто не повинен відмовитися від своєї
пожертви на цю шляхетну ціль.

«Наші старші люди потребують нашої любови, нашої ласкавости, нашої

опіки і рідної атмосфери, а це можна осягнути тільки в українському Пансіоні
для старших»- стверджує Управа Товариства Український Дім для Старших.
Хто може цьому заперечити? Ніхто не заперечує. Але це замало. Треба це
ствердження

підтримати

своєю

Новий Шлях,

14 червня 1969

пожертвою

на

його

будову

у

Торонто.

НАРАДИ ЕТНІЧНИХ ГРУП У ПАНСІОНІ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

У зв'язку з панелем на тему домів для старших, який має відбутися
травня в міській народній школі на Раннемід, відбулася

ім. Івана Франка, при вул. Гай Парк Гарденс

35,

23

24

квітня в Пансіоні

нарада представників етніч

них груп Торонто. На нараді були представники таких етнічних груп: мадяр

ської, словінської,

польської, німецької, естонської, лотиської, сербської,

фінської, англійської і української, навіть з Гамилтону і Кортлянду. Був також

представник Міністерства Освіти п. Пакер, представник Домів для Старших
п. Томсон, а також п. Крім, спеціяльний консультант відділу Домів для
Старших.

На вступі п. Пакер поінформував представників про едукаційні і розрив
кові можливості для старших, як також заохочував зацікавлених осіб брати
участь у розвитку розпочатої акції розуміння молодих старшими і навпаки.

Дуже цінною заувагою п. Пакера було те, що молодь, яка при різних нагодах
допомагає старшим, насправді дуже користає при тому під оглядом розуміння

життя та пізнання життєвої мудрости від старших. Пан Крім інформував про
можливості опіки над старшими особами приватним способом, через приміщу
вання потребуючих і бажаючих опіки осіб по приватних домах, як також при

помочі приватних контактів ширшого громадянства з особами, що живуть в
домах для старших. Представник української групи пані Е. Пастернак познайо

мила присутніх з організаційною системою Українського Пансіону для Старших
та поділилася враженнями із здобутої практики, як такі доми вести. Вона
демонструвала присутнім мешкальні та інші приміщення Пансіону. У сі присутні

забирали голос у дискусії. У висліді нарад рішено доложити усіх старань, щоб на
панель, який має відбутися

24 травня

між год. 10-ою вранці і 2-ою по полудні, у

публічній школі Раннемід, прибуло якнайбільше осіб. Панель цей відбудеться
під назвою «Старші у Канадській Мозаїці». Справу панелю реферував п. Мав-
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ко, діючий голова Асоціяції етнічної преси Онтаріо, а також голова міжгрупо
вого комітету. Від панелю дуже багато може залежати ставлення урядових та

інших чинників до проблем опіки над старшими.
В панелі братимуть участь експерти з ділянки розуміння старшої людини
з Виндсор, Кіркленд Лейк, Веланд і Торонто.

Ми усі повинні доложити старань, щоб українці були в цьому панелі
добре репрезентовані, тобто щоб в ньому взяло участь якнайбільше число
нашого громадянства. Добре зорганізований панель дасть запоруку кращого
розуміння осіб старшого віку не тільки серед широкого кола нашого громадян

ства, але і серед англомовного світу. Панель цей буде передананий раді ом і
телевІзІєю.

М. КОВАЛЬСЬКА

Наша Мета,

28 червня 1969
ПРОБЛЕМИ СТАРШИХ ВІКОМ

В суботу,

24

травня ц. р., о 10-ій год. рано відбулось у Раннемід публич

ній школі в Торонто прилюдне зібрання

панель, присвячений проблемам

-

старших людей різних етнічних груп, в першу чергу тих, що живуть у провінції

Онтаріо. Зібрання було скликане заходами· Комітету Етнічних Груп онтарій
ської провінції в порозумінні з Відділом Опіки над Старшими особами при
Міністерстві Суспільної Опіки.
Групу дискутантів становили люди, які ведуть Доми для Старших або
працюють в ділянці суспільної опіки чи

в

Міністерстві

Суспільної

Опіки,

загалом люди, що добре обзнайомлені з проблемами старших людей. Панелісти
належали до різних етнічних груп нашої провінції.
Панель, а відтак дискусія учасників проходили в гарній авдиторії згаданої
школи, а взяли в ньому участь ок.
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осіб, між якими чи не найбільше було

українців. Із стола, за якими сиділи панелісти, звисав гарний український (гу
цульський)

килим,

що

його достачили

мешканці

Українського

Дому для

Старших в Торонто, які явились в великому числі, а директорка цього Дому,

пані Е. Пастернак, була одною з ініціяторів та активною учасницею панелю.
Зібрання-панель відкрив п. Володимир Мавко, президент Словінської
Федерації, редактор словінського часопису «Словенська Држава» й діловий
містоголова Асоціяції Етнічної Преси Онтаріо.
Модератором панелю був естонець Роберт Крім, радник у Відділі для
старших людей в Онтарійському Міністерстві Суспільної Служби. Учасниками

панелю були: д-р Й. Кіршбавм, словак, президент Федерації Етнічної Преси
Канади; Н. Бойовіч- серб, соціяльний працівник у Шк. Раді Торонто; Е. Куча
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-

німець, президент німецького Клюбу для Старших в Гамілтоні; п-і Евгенія

Пастернак- президент Українського Дому для Старших у Торонто.

Всі вони підкреслювали сильними арrументами вагу етнічного поход
ження при розв'язуванні проблем старших людей, які почувають себе найкраще
серед рідного середовища, серед рідної атмосфери й культури. А те середовище

-

особливо підкреслила пані Пастернак

-

можуть їм дати тільки окремі націо

нальні доми для старших. Д-р Кіршбавм сказав, що словацька група невеличка
і тому не може позволити собі на свій окремий дім для старших, але пропону
вав, щоб у загальних домах для старших створювати такі умови, серед яких
старші люди мали б змогу зберігати і плекати свої національні культурні
вартості і свої традиції.

Дальші панелісти (було всіх

9)-

п-і М. Домініко, працівниця в Раді со

ціяльного плянування Метр. Торонто (Відділ для Старших); п-і Дж. МекГейл

з Лондону; Д. Елліс, адміністратор дому для старших у Тиммінста Д. Рапеліє,
адміністратор дому для старших у Велланді,- вказали на труднощі, які вири-

Панель у справі потреби будови етнічних домів для старших: представники етнічних органі
зацій, уряду та преси. Промовляє пані Е. Пастернак, голова Товариства Український Дім для
Старших.

1969 р.

нають при розв'язуванні проблем старших людей в менших мІсцевостях, де

нема змоги вести окремі доми для поодиноких етнічних груп, в наслідок чого
приналежні до цих груп змушені жити в спільному для всіх старечому домі.
На закінчення промовив від Уряду Л. Кравфорд, директор Відділу Опіки
над Старшими в Міністерстві Суспільних Справ. Він передав для учасників

привітання від міністраЯремката заявив, що згадане міністерство зробить усе
можливе, щоб запевнити старшим громадянам, без уваги на їх походження,
погідну осінь їхнього життя. Обіцяв провірити піднесені в дискусії закиди та
поробити поправки,

комітет з людей,

90

де

це

буде вказано.

Пропонував

створити

постійний

зацікавлених справою опіки над старшими, які стали б

дорадчим тілом в усіх проблемах, що торкаються опіки над старшими з різних
етнічних

груп.

В

такий

спосіб

була

б

можливість

розв'язати

обговорену

проблему старших якнайуспішніше.
опх

Український Голос,

17 вересня 1969

БУДОВА ПАНСІОНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА В ТОРОНТО

Завдяки солідарності та наполегливій праці Українського Громадянства
Торонто й околиць та завдяки прихильності до справ потреби опіки над стар
шими громадянами неанглійського походження урядовими чинниками, Управа
Товариства Український Дім для Старших в Торонто приступить до будови
величавого і модерного Пансіону ім. Івана Франка для наших старших, на сто
ліжок, ще цього року.

Було багато перешкод і проблем та при допомозі людей доброї волі
українського і англомовного світу

-

усі ці труднощі і проблеми розв'язано і

всі перешкоди поборено.
З рамени Уряду провінції Онтаріо сам Високодостойний міністер Іван
Яремко

прибув

на

засідання

Управи

Товариства,

щоб

повідомити

про

остаточну децизію Уряду затвердити будову Пансіону ім. Івана Франка при

Роял Йорк Ровд в Етобіко, Торонто, і виасиrнувати на цю ціль з каси провінції
Онтаріо, згідно з Актом про Харитативні Доми для Старших, суму $500,0<Ю
себто $5,0<Ю на одне ліжко. Других п'ять тисяч дол. на ліжко, разом п'ятсот
тисяч дол. має доложити і доложить Українське Громадянство, яке до сьогодні
зложило вже понад

70 тисяч дол.

готівки і

11

тис. декляраціями.

На потрібну різницю для розпочаття будови Управа Т-ва зложила про
хання до Центральної Морrеджевої Компанії Федерального Уряду і Управа

цього Уряду, за згодою дотичного міністра, признала для Товариства таку
позичку в сумі $400,0<Ю на час п'ятдесятьох років.
Цей свій Комунікат Управа Товариства подає до відома щиросердечного
Українського Громадянства з великим зворушенням і радістю, як також з най
сердечнішою подякою для всіх, хто чимнебудь причинився до здвигнення цього
конечно потрібного рідного і затишного кутка для наших старших, гідних
пошани і респекту громадян.

І тут неперебільшеним буде, коли скажемо, що без належного розуміння
цієї справи урядовими чинниками

-

Міської Ради Етобіко, Уряду провінції

Онтаріо з надзвичайно працьовптим і вирозумілим до справ опіки над старши
ми

-

Високодостойним Міністром І. Яремком, як також самим Прем'єром

Високодост.

Робартсом,

Міністром

фінансів

і

іншими

громадськими

одиницями, цієї конечної інституції для наших старших, ми ніяк не могли б

91

здвигнути. Було б не під силу. І за це велике розуміння і підтримку- усім їм

належиться наше щире і сердечне українське спасибі.
Уважаємо, що Комунікат наш не був би повним і повновартісним, якщо б
ми не склали щирої і сердечної подяки Високопреосвященним Владикам обох
наших Церков, як також Духовенству за батьківську підтримку і розуміння
потреби опіки над нашими старшими, не тільки під оглядом духової поживи,

але й матеріяльної помочі, до якої з благословенням Господнім закликали своїх
вірних по всіх наших церквах.
Українській і англомовній пресі і радіо щиро дякуємо за численні статті

і звернення в справі будови нового Пансіону і обіцяємо віддячитись колись, як
матимемо на це можливість.
УПРАВА ТОВАРИСТВА

УКРАІНСЬКИЙ ЦІМ ДЛЯ СТАРШИХ
В ТОРОНТО

ЧОМУ ДЛЯ УКРАУНЦІВ ПОТРІБНИЙ
УКРАУНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ
Цю доповідь прочитано в часі чайного прийняття, влаштованого Това

19 лютого
326 Кв ін вул. Захід.

риством «Український Дім для Старших у Торонто>>, в неділю

1961 р.

у залі Українського Відділу Канадського Легіону-

Я хворів. Перележавши деякий час у шпиталі св. Михайла в Торонто, я
був врешті звільнений. Моє серце було дуже ослаблене й билося не раз так
сильно та боляче, що не давало дихати. Мої добрі та щирі приятелі допомагали

мені, як могли й чим могли, та вкінці я лишився осамітнений. Тільки один
Господь Бог, що наді мною, не залишив мене.

Пригадалося мені, як колись одна жінка сказала таке: «Здорові слабих не
люблять». І правда! Я завважив, що всі здорові мене, старого та слабого,
залишили. Для мене був лиш один вихід та одна рада: йти й доживати свого віку
в міському домі для старших.

Дуже важко довелось мені переживати ці хвилини. Раз-у-раз насувались
думки, питання: чого ж я маю йти між чужих? Увесь же час я жив та працював
між своїми ... І не одна тоді сльоза потекла із старечих моїх очей. Серце скиміло
з жалю. Я почувався дуже самітним, а з грудей виривався не то голос, не то

стогін: Де ж ті люди? Де ж ті приятелі, з якими я жив та працював для великої і
святої ідеї- Бог і Україна? Та врешті я опанував себе і вніс прохання до Міської
Суспільної Опіки про прийняття мене до Дому для Старших міста Торонто.
По кількох тижнях прийшло до мене двоє людей

-

мужчина та жінка з

Департаменту Суспільної Опіки. Вони випитували мене в подробицях про моє
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здоров'я, мій фінансовий стан, списали зі мною відповідний протокол, і, відхо
дячи, потішили, що незабаром повідомлять мене про вислід. Було це напри
кінці березня

1956 року.

Одинадцятого квітня, цього ж року, я вже одержав відповідь. Повідомле
но мене, що моє прохання полагоджено та вислано доп. Фармера, управителя

Дому для Старших «Лемберт Ладж» у Торонто. Рівночасно повідомлено мене,

що Дім є переповнений та що я повинен спокійно чекати своєї черги. Громад
ські притулки є особливі тим, що до них приймають без застереження всіх
старців, без уваги на їх вік, недуги чи скалічення. Старших людей, які не потре
бують лікарської опіки й не мають свояків, Суспільна Опіка звичайно приміщує
по приватних домах- родинах так, як і дітей-сиріт. Старших осіб, що живуть
по старечих домах, є сотки-тисяч по цілій Канаді; між ними чимало українців.
Між ними є й такі, що мають своїх дітей. Діти їх уже дорослі, одружені, багаті.
Приїжджають до батьків гарними автамп й гарно вдягнені. Хтось запитав би:
чи ж для тих старих батьків і матерей нема вже місця в домах їхніх дітей? Та

-

ба. Адже нераз чується, що старі батьки докучливі та прикрі, а буває й таке, що
діти соромляться старших батьків своїх та криють їх перед своїми гістьми.
Забули ті діти, які вони самі були докучливі. Скільки то ночей мати не доспала!

Скільки турбот зазнала! А батько працював нераз дуже ваЖfО і щадив гроші,
щоб дитина кращої долі добилась, щоб вивести П в люди,

придбати все

потрібне, придбати хату. І мріялось йому тоді в щасті, без турбот, при своїх

дітях віку доживати. І не думав, і не сподівався, що на старості літ залишиться
він самітним у чужому старечому домі. «Ідіть тату»,- каже син батькові- «до
старечого дому, там буде вам тихо-спокійно. Унуки не будуть вам докучати.
Знаєте, жінка моя не здорова, ввесь час у склепі, на ногах, навіть обіду не має
часу зварити». Так дораджує «добрий» син батькові, хоч йому і жаль старого
батька туди посилати. Син розуміє, що склеп і хату батько йому придбав. Та
що ж, безрадний він супроти дружини своєї- помічниці. Жаль батька, але по
другому боці жінка та діти. Вони потребують свободи та вигоди. Чи не рветься

тому батькові серце з жалю, що його рідний син виганяє його чемненько із
його ж власної хати. Чи ж для дорослих та одружених вже не існує 4-та заповідь

Божа- «шануй батька твого і матір твою»?

З початком липня

1956 р. прийшла до мене панна Йоганна Крпсті із

Суспільної Опіки міста Торонто й після одержаних від мене інформацій сказала:
«Ви багато доброго зробили для Канади і маєте право, як і інші мешканці цього
притулку, в ньому відпочивати». Повідомила мене, що на 19-го липня ц. р.
по полудні маю прийти до старечого дому на лікарські оглядини.
На означений день я попросив знайомого п. Н. Грищишина, щоб завіз
мене туди своїм автом. Ми вдвох проїхали вул. Блюр і звернули на Крісті. При

збігу вулиць Блюр і Крісті, вдолині, росте розлоге дерево. Під ним стоїть на
травнику лавка. На лавці в тому часі сиділо двох пристаркуватих чоловіків та
щось споживали. Мій знайомий сказав: «Здається, що ці два мужчини на лавці
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почуваються щасливішими від тих, що перебувають в притулку». Я подумав

собі: та хто хотів би йти туди, от хоч би й я, але заслабий вже, щоб дати собі
раду. І серце моє знову заворушилось, а думки полипули в далину, в Рідний
Край, на могилки рідних спочилих сном батьків. І в цей мент я уважав найбіль
шим своїм щастям, хоча б думками, спочити біля них.
Ми приїхали на означений час. П. Грищишин попрощався та від'їхав, а я

зайшов до лікарської почекальні чекати своєї черги.

Мене зважили, лікар

оглянув, виповнив аплікацію, заявив, що я прийнятий, та що так скоро, як
тільки знайдуть куток та ліжко для мене в притулку, мене повідомлять. І цей
день надійшов, наприкінці вересня

1956 р.

П. Грищишин знову завіз мене, та тим

разом із моїми валізками. У почекальні обслуга взяла мої валізки, а я попро
щався з моїм приятелем і пішов з одним із нпорядчиків до кімнати, де стояло
призначене для мене ліжко. По дорозі до кімнати стрічав я мешканців притулку,
які своїми поглядами немов питали мене: «І ти пришкандибав сюди свій вік
коротати?»

Я сів на крісло біля свого ліжка. Мені здавалося, що я повернув до
шпиталю. У кімнаті було

6 ліжок,

п'ять уже зайнятих, а шосте призначене для

мене. Важкі думки крутились у моїй голові. Що ж, треба доживати свого віку
в цьому притулку, хоч якийсь стогін, не голос, виривавсь з моїх грудей: «я тут не
добуду».

Моя кімната була на З-ій підлозі. Усі мешканці в кімнаті, крім мене, були
англійці.

По короткому познайомленні із

співмешканцями,

я вийшов на

коридор, де стрінув 62-літнього українця. На моє запитання, як йому тут

ведеться, мій новий знайомий відповів: «Бодай ніхто не дочекав жити в цім
домі». А я подумав собі: де б я подівся, коли б не цей дім? Цього ж дня, перед
п'ятою годиною вечором, мої співмешканці поспішали на вечерю до їдальні в
сутеренах будинку. Пішов і я зі своїм новим приятелем-українцем. В їдальні

кожний мав призначене місце при столі: хворі діябетики сиділи окремо та їли
відповідну, призначену лікарем, їжу, так, як,

зрештою, кожний мешканець

цього дому діставав харч відповідний до свого здоров'я. В загальному, за
малими виїмками, їжа була смачна, а чистота страв та їдальня

-

зразкові.

Обслуга була дуже чемна, а мешканці дому, в більшості англійської народи ости;
не всі добре ставилися до інших народностей.
На другий день, о 8-ій годині рано, перший мій сніданок в новому домі,
а о 12-ій год. півдня- обід.

Останні дні того року були теплі-погідні, тож увесь вільний час можна
було перебувати та пересиджувати на одній з лавок на травнику, де і я часто
переснджував та списував свої спомини. Отак минали мої осінні дні на подвір'ї
Дому для Старших.

Під кінець осени, коли дні ставали коротшими та холоднішими, коли
подуло зимном, ми пересиджували на лавках в коридорі. Час минав на балачках,

а мені, головно на балачках зі своїми українцями. Ми часто зводили наші
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розмови на тему, що не зле було б, як би нам вдалося вийти з цієї гамарні та
замешкати або приватно, між своїми людьми, або в своєму

-

українському

старечому домі, де не дивилися б на нас скоса англомовні співмешканці та де не

чути було б цих прикрих їхніх нарікань. Їм- нашим англомовним співмешкан
цям

-

здавалося, що через нас їм погано живеться, через нас не дістають кращої

їжі, та якби не ми, то їм взагалі було б ліпше. Добре, що була бібліотека, то ми
могли заспокоїтися при читанні книжок, інші при телевізії, а ще інші, залюбки
слухаючи раді я.
Один із старших громадян притулку, 93-літній мужчина, підпираючись на
своїх двох палицях, любив часами заграти на фортепіяні та пригадати собі й нам
молоді літа. У розмові частенько повторяв «дивись на життя з рожевого боку,
то легшим тобі буде буденне життя».
Два рази тижнево, у великій залі на першій підлозі, в другому крилі

будинку, грали в бінго. Там сходилися чоловіки й жінки. Була наtода для обох
полів мешканців цього дому познайомитись, а як знаходили взаємну приятель
ську розмову, то й побирались. В таких випадках управа дому давала їм спільну
кімнату. Такі явища траплялися рідко, а причиною їх була потреба утечі від
самоти. Самота та чекання смерти вбиває рухливість людини та заганяє в ме
лянхолію, завмирають духові та тілесні сили й смерть тоді легше перетинає
останню нитку життя.

В неділі та свята приїжджають автамп та трамваями діти та знайомі
відвідувати своїх батьків чи приятелів.
У старечому домі живуть люди різного віку, стану та кваліфікацій. Там

можна стрінути людей із початковою,
освітою.

середньою або й університетською

Побіч промисловців живуть там робітники,

професори,

фармери,

ремісники, а навіть і такі, що відсиджували кари за злочини.
Вже два тижні перед латинським Різдвом можна було завважити, що

свята надходять. Члени англійських добродійних товариств міста Торонто
починали відвідувати мешканців притулку, обдаровувати дарунками та співати

пісень. Приходила теж і Армія Спасіння, хоч вона відвідувала нас реrулярно
щонещш коло восьмої вечора, а тепер, перед Різдвом, ще й обдаровувала

дарунками.

Шкільна

молодь

міста

Торонто

теж

відвідувала

мешканців

притулку і співала різдвяні колядки.
Не одному з

наших українських

мешканців цього дому пригадались

різдвяні дні, пережиті на рідних землях у дитинстві. Чудові звичаї, прекрасні
колядки. Різдво- це родинне свято, і гадки мої полипули ген до рідного краю,
до рідної хати. Згадав я своє дитинство, свою молодість та чудові святочні
обряди, що підтримують на дусі, пригадав і час, пережитий на свободі в Канаді,
і врешті став на віч з теперішністю: дошкандибав до чужого старечого дому,
між чужі люди, на чужині. Яка велика зміна!
Буває, що день-два перед Різдвом приходить хтось з родини й забирає

батьків чи матерей на свята додому. В той час на лицях цих старців помічається
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радість та бадьорість. Вони, немов студенти з бурси, спішать на свята до дому.

З такою великою радістю ідуть до своїх святкувати Різдво.

Чому тільки

Різдво? Чому не можуть вони жити з дітьми чи близькими своїми цілий рік
Божий? Чому не можуть у щасті та радості доживати свого віку між своїми?
Така вже, видно, доля.

Ті, що на Різдво нікуди не виїхали, ідуть вранці на Богослуження до
каплиці, що є при старечому домі. В призначених годинах тут відправляються
Богослуження для кожного віроісповідання. При спільному різдвяному обіді
неодному старцеві, що не має куди йти, або не хоче йти тільки на Різдво, потече

сльоза по обличчі.
Надійшло і наше Різдво. В день св. Вечора забрав мене до себе п. Н. Гри
щишин, де справді по-українськи я приємно провів наші свята та де, хоч на
короткий час, я почувався щасливим.

По святах життя в старечому домі йшло своєю буденною стопою. Не
було ані

цікавих,

ані веселих подій.

Сум,

звичайна буденщина залягли в

кожному куточку. Мешканці снувалися по будинку, часто не розмовляючи між
собою, немов очікуючи свого сумного кінця.

Під кінець січня мене примістили в кімнаті з канадійцем англійського
походження. Він був здоровий і любив спати при відчиненому вікні. Та я, слаб
шого здоров'я, через це простудився і в мене появилася гарячка. Живчик бився
вже тільки
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разів на хвилину. Медсестра перевірила стан мого здоров'я і

забрала до теплішої кімнати. На другий день оглянув мене лікар, приписав

відповідні ліки, дав застрик пенесиліни та приписав дієту. Про стан мого
здоров'я повідомили бюро Суспільної Опіки, а з бюра запитали мого приятеля
Пємоха, чи він забере моє тіло на випадок смерти. Опісля відвідала мене панна
Кристі, та сама, що спровадила мене до цього притулку, і порадила мені під
найти кімнату в приватному домі. Під кінець місяця, коли мені полегшало, я
знайшов собі кімнату при вул. Бетирст і покинув притулок.
На закінчення я хочу висловити ще своє прохання, що напевно буде прохан
ням і інших українців, що жили чи ще живуть по Домах для Старших. Не

приміщуйте, діти, батьків своїх, чи близьких свояків, без поважних причин по
Домах для Старших. Ви знаєте, скільки важких переживань доводиться їм
перенести. Адже, навіть управителі міських домів, коли можуть, приміщують
старших самітних, що потребують опіки, по приватних домах. Тим більше

випадає робити це вам- дітям. Якби так свій український дім, то може воно
і легше було б, та між чужими- дуже самітно й важко.
Часто чуємо й читаємо заклики наших організацій до українського грома

дянства про те, щоб організуватися по різних товариствах. Рівнож чуємо та
читаємо про потребу організації допомоги для старших віком українців, що
здоровими й молодими працювали для добра свого народу. Забуваємо про них,

коли їм бракло сил до праці і, немЬв щось непотрібне, передаємо до чужих
старечих домів. Для них немає місця в їхньому домі, бо в ньому сидять їхні діти.
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То, якщо воно дійсно вже так скупо з місцем по ваших домах, то чому б не

збудувати цим старшим

-

самітним сиротам

-

окремий кут, окремий дім.

Мені здається, що це конечна справа й тому прошу вас, не пожалійте на ту ціль
однієї цеглини, хоч з вашої хати. Даром вашої цеглини ви дасте можливість і
старшим віком громадянам нашої української спільноти жити вигідно та в
щасті, бо житимуть у свойому домі та між своїми людьми.
Вірю, що спільними силами збудуємо Український Дім для Старших у
Торонто і з цією надією та побажанням: щасти вам Боже, кінчаю свої думки.
СТ. ЯРЕМА

Надії С. Яреми увінчалися успіхом і новий дім для пансіонерів у стадії викінчення.
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Наша Мета,

15 серпня 1970
ПЕРЕД ВІДКРИТТЯМ

ДРУГОГО УКРАІНСЬКОГО ДОМУ ДЛЯ СТАРШИХ
(ПРИ

В четвер, ЗО липня

1970,

767 РОЯЛ ЙОРК)

відбулось в Українському Домі для Старших

засідання Управи Дому, в якому взяли участь з-поза Управи двох урядників

міністерства Суспільної Опіки Онтарійського Уряду і представники української
торантонеької преси- «Гомону України», «Нашої Мети» і «Нового Шляху».
Конференцією

проводила

голова

Управи

У ДСтарших,

п-ні

Евгенія

Пастернак і вела їі, а особливо дискусією, дуже розумно, зручно і рішучо. Без
того, дбайливо підготованого і передуманого ведення конференції, вона була б
тягнулася у безконечність.
На конференції стверджено, що будинок нового Українського Дому для

Старших уже готовий і під оглядом архітектурним він дуже гарний і репрезен
тативний, побудований в чудовій околиці, і в листопаді або грудні цього року
відбудеться його офіційне відкриття.
Та справа відкриття Дому не була предметом нарад згаданої конференції.
Наради конференції оберталися над проблемою умеблювання кімнат нового
Дому

і

прийняття

оферт,

що

були

внесені

поодинокими

торговельними

фірмами Торонто.
Запрошено до конкурсу на умеблювання Дому

але зголосилося тільки

11,

25

торантонських фірм,

які запропонували найкращий товар і найнижчі ціни і

в такий спосіб Управа заощадила около

10 тисяч

долярів. Прошено теж і укра

їнські мебельні фірми, але вони не хотіли брати участи в конкурсі- крім фірми
«Рочестер Фирнічер».

Комплетне умеблювання цілого Дому має, згідно з цінами, поданими
зголошеними фірмами, виносити около

46 тисяч долярів.

Усі кімнати не сміють бути однаково умебльовані, але мусить бути в
цьому відношенні збережене урізноманітнення. Допущені до меблювання Дому
фірми виставлять свій товар, призначений на меблювання, а члени Управи Дому
та запрошені знавці переглянуть виставлений товар і виберуть з нього те, що
будуть уважати за найвідповідніше для Українського Дому для Старших.
Наприкінці конференції одноголосно прийнято зголошені оферти торго
вельних фірм так, як в часі нарад було розподілено.
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Гомін України,

14 листопада 1970

ЧЕРГОВЕ ДОСЯГНЕННЯ УКРАІНЦІВ ТОРОНТО
(ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО ПАНСІОНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА)

Ідею будови дому для старших людей завершено черговим успіхом, яким
стало відкриття і посвячення новозбудованого Пансіону ім. Івана Франка в

Торонто (Етобіко) в неділю,

8 листопада

що згуртувала українців з

усіх церковних громад,

ц. р. Це справді велика, радісна подія,
організацій та установ.

Простора заля в Пансіоні, де відбувся акт посвячення новозбудованого дому для

старших, не могла помістити всіх людей, що постійно прибували на це торже
ство. Тому продовження імпрези

-

офіційне відкриття Пансіону

-

довелося

перенести на площу перед домом.

При участі представників онтарійського уряду під проводом міністра
суспільної опіки і родинних справ, дост. Івана Яремка з дружиною, делегатів

українських організацій та установ і численних гостей та жителів Пансіону, акту
посвячення новозбудованого дому довершили спільно священики обох наших
Церков- католицької і православної: о. мітрат В. Філевич і о. мітрат П. Хо
мин (УКЦ) та прот. Ю. Ференців (УГПЦ). До речі, о. мітрат П. Хомин і прот.

Ю. Ференців дружньо, як годиться в екуменічному дусі, здійснюють функцію
капеляпів в Українському Домі для Старших.
Імпрезою офіційного відкриття нового Пансіону ім. Івана Франка керу

валап-і Евгенія Пастернак- господар дому для старших. Завдяки її невтомній
праці і невичерпаній енергії- віддана справі управа Т-ва Український Дім для
Старших досягла під її проводом великих успіхів.
У своєму слові, п-і Е. Пастернак з радісним зворушенням привітала
численно зібрану українську громаду, представників організацій та установ,

дякуючи всім

за підтримку і допомогу для довершення великого діла

-

побудови дому для наших старших людей. «Суспільність, що вміє шанувати
своїх батьків і взагалі старших людей,- говорила вона,- не лише засвідчує
свою культурну громадську зрілість, але й має перед собою майбутнє». Зокре
ма подякувала п-і Пастернак мін. І. Яремкові, допомозі якого треба завдячу

вати ці успіхи. З-поміж урядових осіб, які завжди є прихильні нам, на виріз
нення при будові нашого дому для старших заслуговують п. Кравфорд і посад
ник Етобіко Е. Гортон, без допомоги якого ледве чи вдалося б побороти всі

.

.

початковІ труднощІ.

Акт офіційного відкриття, перетинаючи синьо-жовту стяжку, довершив
мін. І. Яремко в асисті посадпика Е. Гортопа і сеп. П. Юзика. У своєму слові
мін.

Яремко висловив велику радість з того приводу, що йому-українцеві

припала велика честь від імені онтарійського уряду відкрити цей Пансіон ім.
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Акт посвячення Пансіону при Роял Йорк Ровд доконують (з ліва) о. мітр. Філевич,
о. мітр. Ференців і о. мітр. Хомин. Дякує пан М. Дідик.

1970 р.

Привітальна промова пані Е. Пастернак під час відкриття другого Пансіону.
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1970 р.

Офіційне відкриття другого Пансіону. Міністер І. Ярем ко перетинає стрічку в асисті
голови Т-ва, пані Пастернак, пані М. Пастернакавої і сенатора П. Юзика.

Під час відкриття Пансіону.

1970 р.

Промовляє сенатор П. Юзик.

101

Івана Франка,

що є

черговим вкладом української спільноти в розбудову

канадського життя.

Дякуючи достойним гостям і українському громадянству за участь в
святі, д-р Р. Цурковський, заступник голови дирекції, передав на пам'ятку мі

ністрові І. Яремкові світлину новозбудованого Пансіону ім. Івана Франка.
Святковий

настрій

піднесла

і

збагатила

своїми

виступами

духова

оркестра СУМ «Батурин» під дириrентурою мrр. В. Кардаша; вона виконала

канадський і український гимни та ряд пісень, що їх скомпонував 86-літній
житель Пансіону Ю. Гойдало. Він і дириrував оркестрою, коли вона виконува
ла ці пісні, здобуваючи грімкі оплески.
Після офіційної частини громадянство мало змогу оглянути приміщення

« ...

Простора заля ... не могла помістити всіх людей, що постійно прибували ...
,
Тому офіційне відкриття ... довелося перенести на площу ... »

Пансіону, у якому є

1ОО

ліжок для старших людей. У тому часі пані голови

жіночих організацій, завдяки Комітетові пань при домі для старших, гостили
усіх чаєм, вином і солодким печивом та канапками.
Дім модерно обладнаний, має всі вигоди для старших людей
просторі кімнати,

-

ясю,

на кожному поверсі є відпочинково-розвагові кімнати з

телевізіями, великі і соняшні тераси і балькони. Медичну обслугу забезпечують
д-р Гр. Шиманський ід-рМ. Семець, є постійна обслуга медсестер під прово-
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дом А. Гаргай. Функцію адміністратора, як і в старому домі, виконує безкош

товно голова Управи Т-ва п-і Е. Пастернак, заступником їі є В. Сонич. Дім має
каплицю, яка покищо ще не обладнана, є окрема кімната на робітню, де, між
іншим, п-і Л. Луцька буде вести курси вишивальниць. Кухня працює під фахо
вою рукою п-і О. Данилевич, готуючи і дієтичні страви, за приписами лікаря.

Велику допоміжну працю виконують пані з Добровільного комітету пань

під проводом п-і О. Синишин. Їх поле праці необмежене. Благородна жіноча
рука допомагає жителям Пансіону і видатно причиняється при збиранні фондів
серед громадянства. Досі українське громадянство зложило своїми пожертва

ми

125,524.14 дол.,

а онтарійський уряд вплатив допомоги на будову

500,000.00

долярів.

У старому домі залишається

15 жителів.

Представники української преси мали змогу оглянути новозбудований

Пансіон ім. Івана Франка та одержали всі потрібні інформації та пояснення у
суботу,

7 листопада.

Пресовою конференцією керувала п-і Е. Пастернак, інфор

мували теж інші члени дирекції: д-р Цурковський, д-р Шиманський і пані Козій.

Новинки з Пансіону, серпень

1971
ПОРТРЕТ

При вході нашого Пансіону ім. Івана Франка висить портрет голови
Товариства Опіки над старшими громадянами українцями провінції Онтаріо. Це
дарунок для Пані Голови. Ідея виникла самочинно серед мешканців Пансіону,
яку вони й самі перевели в діло. На Свят-Вечір, в день їі ім'янин, мешканці
передали портрет Пані Голові з вдячности за її велику, повну посвяти, працю
при ставленні нового будинку, в якому тепер живе приблизно

90

осіб. Це була

для неї мила несподіванка, яку вона прийняла зі щирим зворушенням. Цей
портрет висітиме на почесному місці назавжди, як пам'ятка людині, відданій
праці для українського громадянства. І кожний, хто входить перший раз до
будинку, на хвилинку зупиняється перед портретом. Хто знає пані Евгенію

Пастернак довше, вдивляється в їі обличчя. У більшості думають, що вона
живою краща і набагато молодша, як це показано на портреті, тобто що
портрет не є вірно відданий. Загально прийнялась думка, що портрет повинен

піти «на уступки красі», значить повинен бути навіть кращий як сам оригінал.
Мистці-портретисти є одначе іншої думки. Вірність з деякою навіть підлесністю
вони віддають фото-камері, яка дає плитку зовнішність особи. Для мистців
основне- змалювати людину справжню, не тільки ззовні, але й глянути глибше
у внутрішній їі світ, віддати характер, настрій, а то й, по змозі, вміти в портре-
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ті віднайти сліди цілого життя. Нераз чуємо «очі є дзеркалом душі», і це велика
правда, бо в них ви можете бачити людину непідфальшованою, а просто собою,

такою, якою вона є в дійсності. А тепер гляньте уважніше на портрет пані
голови, бо це портрет аналітичного характеру. У виразі їі очей ви найдете
глибоку, дещо стурбовану, задумливість над чимось важливим, вирішним. В

очах їі є теж нотка мелянхолії переживань, не тільки сучасного, але й минулого
життя, боротьба з ним, щоби переступити неодну колоду і вдержатись на

поверхні бурхливих життєвих подій, щоби не стати пересічною людиною маси,
а, власне, стати їі провідником. Гляньте на лінію уст, і там на легкому загині
начебто затаїлась якась турбота, яку нелегкими засобами, а проте необхідно,
знайти-розв'язати. А тих турбот для добра других, саме для нас, вона має

чимало. У цілості, навіть в поставі, одягу, виразі обличчя, видно невимушену
простоту, вроджену інтелігенцію, наполегливість і цілеспрямованість, тобто
вона знає, чого хоче. Правду сказала одна пані, яка розуміє мистецтво, на наше
поверхове незадовільне враження від портрету: «Ви їі такою не знаєте, а це по
правді повноцінний портрет». Цих кілька слів для тих, які воліли б бачити нашу
голову на портреті, як ще за юнацьких, не теперішних часів. А в тім портрет

не є копією оригіналу і маєстро П. Магденко показав в портреті це, що в людині
буває закрите, суттєве, а не епічне зовнішне зображення особи.
МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА

Новий Шлях, 20лютого

1971

ЕТНІЧНА ПРЕСА ВІДВІДАЛА

УКРАУНСЬКИЙ ПАНСІОН ДЛЯ СТАРШИХ
У вівторок,

2

лютого, на запрошення міністра суспільної опіки, Івана

Яремка, представники етнічної преси Торонто численно з'явилися в Українсько

му Пансіоні ім. івана Франка для старших. Тому що українці одні з перших у
Торонто спромоглися, при допомозі уряду, збудувати свій національний, і до
того зразково устаткований, дім для старших українських громадян у Торонто,

інші етнічні групи, що їх уряд теж заохочує до таких будов, живо зацікавлені
процесом,

коштами

і виглядом

цього українського

Пансіону.

Співпраця

етнічних груп з урядом Онтаріо у цій суспільній ділянці виходить на користь
обом сторонам, бо дає змогу даній групі, при вкладі тільки половини коштів
будови, дати своїм старшим громадянам рідну національну атмосферу і дбайли
ву опіку на старші роки в їх житті, а з другого боку дає урядові (також тільки
привкладі половини коштів будови і

20

проц. евентуальних недоборів) скласти

тягар відповідальности за дальше ведення такого дому для старших у великій
мірі на окрему, створену для цього, суспільну організацію даної групи. Користі

є обопільні, особливо, коли обі сторони знайшли, в нашому випадку таких
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відданих справі контрагентів, як наш земляк, м1юстер Іван Яремко, і провщ

управи Т-ва Дому для Старших з пані Евгенією Пастернак на чолі.
Після оглядин Пансіону, який своєю модерністю, вигідністю і доцільним
устаткуванням будив подив і признання усіх зібраних етнічних журналістів,
директор Пансіону п-і Пастернак привітала гостей, а міністерЯремкоу довшій
промові подав дані про працю його Департаменту Суспільної Опіки Онтаріо в

ділянці опіки над старшими громадянами. Тепер провінція Онтаріо має
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домів для старших у різних містах та околицях провінції. Половина з них є
ведена коштами міських управ, а половина добродійними і релігійними інститу

ціями. Зацікавлення уряду в цій ділянці, сказав мін. Яремко, так проrресує, що в
цю пору що

днів будується новий дім для старших у провінції. У провінції
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живе тепер у домах для старших
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тисячі старших громадян. З етнічних груп

мають вже свої доми для старших у Торонто жиди і українці, а організують
справу будови поляки.

Управа Українського Пансіону для старших прийняла гостей-редакторів
смачним обідом з українськими стравами, під час якого велася оживлена диску
сія і мін. Яремкота п-і Пастернак давали відповіді на запитання журналістів.
Наша Мета,

18 вересня 1971
ПАНСІОН ІМ. ІВАНА ФРАНКА В ТОРОНТО

ПРИ РОЯЛ ЙОРК РОВД
Коли їхати дорогою Роял Йорк від сторони Блуру в напрямку Квінсвей,
перед вами розкривається широка панорама краєвиду, а в ньому на пагорбі

домінує

своєю

цікавою

архітектурою

будинок,

оперезаний

внизу

рвучкою

річкою, що надає цілості враження старовинного середньовічного замку. В
ньому- так і здається здалеку- снуються ще й досі тіні людей минулих сторіч.
Та коли на хвилинку зупинити перед будинком скорість авта, то показується, що

це «Пансіон ім. Івана Франка» для старших громадян в Торонто. Він побудова
ний з ініціятиви українського громадянствам. Торонто, при його ж фінансовій

допомозі та півмільйоновій донації Комісії Суспільної Опіки при Провінційно
му уряді. Велику заслугу в завершенні цього діла має міністер І. Яремко та
Відділ Домів для Старших під керівництвом пана Л. Кравфорда, як також

жертвенна і наполеглива праця голови Товариства, пані Евгенії Пастернак, з
гуртом своїх найближчих співробітників. Сьогодні живе в Пансіоні приблизно

90 мешканців

(число міняється). Є різні причини, чому ці люди находять в тому

Домі захист, спокійне безтурботне життя, медичну та релігійну опіку. Одні з
них є самотні, а родини їх, в наслідок воєнних дій, розсипані майже по цілому

світі. Інших дорослі вже діти і внуки виходять з хати на цілий день на працю,

а вони старенькі, іноді немічні, остаються ввесь час самі. Їм часто необхідна
скора

допомога,

а

нудьгування

на

самоТІ

може

довести

до

деяких

познак

\05

«...

Перед нами розвивається широка панорама-краєвид, а в ньому на пагорбі домінує своєю

цікавою архітектурою будинок ...
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-

Пансіон ім. Івана Франка ... »

депресії, а то й випадкового нещастя. І от саме такий дім, як наш, являється

єдиною розв'язкою в таких складних ситуаціях, бо дає людям похилого віку,
після довгого трудолюбивого життя, найти відпочинок і зайняття, часто з
користю для себе і других, бо і в старості літ можна чогось навчитись.

Під розумним й досвідченим керуванням голови Товариства, п-і Е. Пас
тернак, програма щоденного життя в нашому Домі пливе упорядкованим
ритмом, який, крім фізичного здоров'я, приносить теж духову поживу, бо ж «не

можна жити тільки хлібом самим».

Кожної середи дістаємо з визичальні

«Нешонал Фільм Бард» документальні фільми, які шляхом різнорідних краєви
дів зазнайомлюють нас з широкими просторами Канади від Тихого Океану по

Атлянтик, з працею людей, рослинним і тваринним світом, головно в північно
східних провінціях, де тварини ще й досі живуть «Фрі бори» життям. Для до
кладнішого пізнання історії і сучасної Канади, маємо в нашій бібліотеці багату

літературу, в якій найбільше цікавлять наших читачів життя й мистецтво
автохтонів Канади

-

індіян та ескімосів. В книжках находимо теж відомості

про перших українських поселенців в західних провінціях, де вони багато при

чинились до піднесення хліборобства нашої країни, а їхні діти добували в кана
дійських школах вищу освіту і ще в третьому, а то й четвертому поколінні
задержали національну свідомість, рідну мову і водночас є вони льояльними
громадянами і патріотами Канади.
Наш Пансіон часто відвідують гурти нашої і чужомовної молоді та зрілі

мистці з вокальною, музичною, драматичною і танцювальною програмою, що
приносить стареньким людям, навіть таким, що візочками приїздять до залі

розваг, велику приємність, а головно отим самотнім, безсімейним, які відчувають,

що

не

живуть

.

опущеНІ

в

якомусь

.

.

вщокремленю,

а

мають

'

зв язок

.

1з

зовнішнім світом. Для цієї ж саме мети справжньою ревеляцією було для нас
всіх набуття малого автобуса (на

9

осіб), який двічі у тижні везе нас на прогу

лянки звиджувати цікавіші місця в Торонто й околиці і дає здорову зміну для
очей і нових вражінь. Тури на ці прогулянки вибирають члени Комітету Меш
канців,

а люди

радо

голосяться

і

вертаються раді,

начебто

відсвіжені

і,

очевидно, з того приводу є завжди цікаві спостереження-дискусії в нашому т. зв.
«Зеленому Клюбі».
Що перед нами завжди світ стоїть відкритим, свідчать часті виїзди
мешканців на короткий побут до своїх родин і ще частіші відвідини друзів та
знайомих, головно на такі святкування, як напр. 50-ліття подружнього життя,

ювілеї з нагоди дня народин- з традиційною гостиною, тортами та легкими
напитками. Пікніки в нашому городі мають радше приватний характер, хоча
музики грають і

мешканці «різними голосамю> співають,

а то й дехто з

бадьоріших іде в танець. Стейки, ковбаски, гамбурrери тощо, жарені на вільно

му воздусі, смакують навіть краще, як щоденний обід в їдальні при столі.
Та не тільки на дозвіллі проходить у нас час, бо двічі в рік влаштовують
в нас перед-святкові базарі і майже всі речі для розпродажу є виконані руками
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В. Сонич, асистент адміністратора допомагає мешканцеві панові І. Крисеві
при ткацькому варста ті.

наших мешканців. Це, ткані на варстатах, полотна, вовняні шалики, крайки,
спіднички для народної ноші, вишивані декоративні серветки, паперові квіти,

дрібна кераміка, писанки тощо. Йдуть уже постійні проби гри на скрипках з
метою скласти власну оркестру. Любителі спорту можуть задержати себе в

'

добрій фізичній формі грою в круглі або змагатись у грі в крокет. Багато з тих,
що люблять мандрувати, беруть паличку в руки і кожного дня, погода чи

негода, ідуть гарною, наче алея, дорогою на годинні проходи. Бо рух це життя і
здоров'я.

Пансіон ім. Івана Франка повністю виправдав усі зусилля, які треба було
докласти, щоб побудувати і зразково вести таку потрібну установу та й далі
продовжувати вдосконалювати не тільки під оглядом зовнішнього комфорту,
але й створити між мешканцями взаємне довір'я, приязне відношення і, головне
-атмосферу щирого родинного середовища.
М. ПАСТЕРНАКОВА
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Мешканець Л. Хом 'як при варстаті.
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новинки
з
ПАНСІОНУ
ІМ.

ІВАНА О)РАНКА
ТОРОНТО

ч. 6/71

ж о вт е нь-листопад 1 9 71

Титульна сторінка « Новинок з Пансіону»
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Свобода,

19 листопада 1971
«НОВИНКИ З ПАНСІОНУ
ІМ. ІВАНА ФРАНКА В ТОРОНТО»

Торонто.- Під таким наголовком виходить циклостилевим способом

бюлетень у домі для старших віком українців, Пансіоні ім. Івана Франка в
Торонто. У вересні вийшло 5-те число бюлетеню, під керівництвом голови
редакційної колегії п-і Марії Пастернак. Головою Товариства Пансіону є п-і
Евгенія Пастернак, капелянами Пансіону- о. мітр. П. Хомин і о. прот. Ю. Фе
ренців. Тепер у Пансіоні ім. Івана Франка живе

90

осіб, де вони мають добре

забезпечення, гарні кімнати, приємне природнє оточення, лікарський нагляд

тощо. В бюлетені повідомлено, що при Товаристві зорганізовано музичне тріо,
йдуть заходи для організування власної оркестри. В Пансіоні відбуваються
лекції, покази кінофільмів, дискусії на різні теми, багато пань займаються
вишивкарством,

шиттям,

писанням писанок,

малюванням тощо.

Мешканці

Пансіону зробили товариську прогулянку на оселю «Київ». Іноді їх відвідують

мистецькі

групи,

особливу

радість

справляють

відвідини

молоді.

Певна

кількість старших осіб працює в робітнях Пансіону. Голову Пансіону ім. Івана

Франка п-і Евгенію Пастернак недавно було прийнято в члени канадійського
Товариства досліджень людей старшого віку. Бюлетень Пансіону ілюстрований
копіями фотознімок та деякими ориrінальними рисунками.

Мешканці і працівники Пансіону.

1971 р.
ІІІ

Наша Мета,

20 листопада 1971
У РІЧНИЦЮ ВІДКРИТТЯ

ДРУГОГО ПАНСІОНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
В неділю,

7 листопада 1971,

величавого будинку

припадала перша річниця відкриття нового

Українського Дому для

Старших,

Пансіону ім.

Івана

Франка в Торонто. З тієї нагоди Управа Пансіону запросила на ці роковини
представників міністерства Суспільної Опіки й інших установ, членів Дирекції

Пансіону і Комітету Пань, працівників і найстарших мешканців Пансіону, а
врешті і представників української торантонеької преси
«Гомону України», «Нашої Мети» і «Нового Шляху»

-

-

«Вільного Слова»,

на оглядини нового і

якнаймодерніше та найвигідніше влаштованого Дому для людей похилого віку і
на спільний обід.
Урочисту трапезу в великій залі відкрила директорка Пансіону, вітаючи
представників Уряду і всіх запрошених гостей, та попросила капеляна Пансіону
о. мітр. П. Хомина провести молитву перед обідом, а закінчив трапезу теж
молитвою другий капелян о. протоієрей Ю. Ференців.

В часі обіду довшу й бадьору промову виголосила директорка Пансіону,

пані Евгенія

Пастернак,

що підкреслила вагу такої

установи для

людей

старшого віку, і дякувала представникові антарійського Уряду п. Кравфордові

і його товаришам праці за дуже уважливе і прихильне ставлення до цього
нашого Дому для старших та членам Управи і всьому українському громадян
ству за щирі пожертви на будову та за дальшу поміч, особливо моральну. Па
ні Директорка змалювала життя у Пансіоні як зразок живої, рухливої і творчої
громади старших людей, які мають змогу продовжувати працю добровільно і

без примусу у тих ділянках, які їм найбільше підходять, як ткацтво, вишиван
ня й мереження, малювання і різьба, роблення штучних квітів (особливо чудові
великі соняшники), кераміка, музика

-

фортепіян, скрипка, гармонія і ін., ба

навіть видають свою власну газету «Новинки з Пансіону», про що гості могли

переконатись, оглядаючи по обіді цілий дім, удекорований мистецькими
виробами самих мешканців. Невеличка оркестра Пансіону дала в часі обіду
навіть маленьку мистецьку програму.
Промовляли теж представник Уряду п. Кравфорд, член Управи д-р Р.

Цурковський і редактор «Вільного Слова» д-р С. Росоха. Від Комітету Пань

вітала пані Директор дуже сердечно пані Н. Козій та вручила їй китицю квітів, а
мешканка Пансіону, п-ні Марія Пастернакова, вдова по бл. п. відомому нашому
науковцеві проф. Ярославові Пастернак, прочитала про життя-буття мешканців
Пансіону.
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Пані Е. Пастернак промовляє перед виступом оркестри Пансіону. З ліва: А. Пєліх- скрипаль,
при фортепіяні- пані Л. Луцька, Ю. Гойдало -скрипаль.

Пані М. Когут, фундаторка погруддя Івана Франка, відслонює скульптуру роботи

П. Маrденка в першу річницю Пансіону при

767 Роял Йорк Ровд. 1971 р.

Мешканці Пансіону Лехновський та Химі й при викінчуванні скульптур.

ІІЗ

Український Голос,

19 квітня 1972

ПРЕМ'ЄР П. Е. ТРУ ДО ВІДВІДАВ ПАНСІОН
ІМ. ІВАНА ФРАНКА В ТОРОНТО

Після договорепня з пані Евгенією Пастернак щодо візити прем'єра

Канади до Пансіону, асистент прем'єра приїхав з малим штабом своїх поміч
ників до Пансіону, щоби особисто з пані Евгенією Пастернак устійпити день
і годину відвідин та договоритись про зміст його побуту в Пансіоні.

Відвідини прем 'єра Канади, Достойного П. Е. Труда, в Пансіоні.

1972 р.

Пані Е. Пастернак знайомить прем'єра з о. мітр. П. Хомином, капеляном Пансіону,
та з секретарем Дирекції Товариства, полк. П. Федоренком.

Принципіяльно було підкреслено, що відвідини прем'єраТрудоне мають
ніякого політичного характеру, але є чисто соціяльно-інформативним виявом
його

бажання

наочно

подивитись

на

велике діло

української

спільноти

в

Торонто. Це велике діло пані Евгенії Пастернак, яка потрапила створити майже
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Прем 'єр П. Е.

Трудо, під час

своїх відвідин в Пансіоні, про
бує писати писанку. Пригля

даються дир. полк. П. Федо
ренко

і

голова

Товариства,

пані Е. Пастернак.

з нічого і в так рекордовому часі, що майже всі уважали це неможливим до
здійснення. Але Пансіон стояв готовий в точно означений час.

Як тільки

переступите поріг цього дому, ви зразу відчуєте, що це є український дім. Ви

бачите у всьому щось рідне, тепле і відчуваєте, що це все створило любляче
українське серце.

Пансіон ім. Івана Франка став чудом для всіх, хто будь-де бачив доми для
старших, і він став майже недосяжним зразком для всіх других етнічних груп
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Онтаріо. Навіть новий жидівський дім для старших, який вони збудували, роз
поряджаючись великими матеріяльними засобами, не може дорівнятись в цьому
всьому нашому домові.

І тому, коли прем'єр Трудо, дня

4

березня

1972

року, о 11-тій год. перед

полуднем переступив поріг Пансіону, то він і всі гості були заскочені і не могли
надивуватись взірцевою чистотою, внутрішнім урядженням та якимсь навіяним

теплом, якого ніде не можна відчути по інших домах для старших. Люди з
оточення прем'єраТрудопитали мешканців та працівників Пансіону, чи так як
сьогодні, виглядає тут кожного дня, бо їм не хочеться вірити, що це все є
можливим. І всі їм сказали- «таю>.
Прем'єр Трудопровів більше чим годину в Пансіоні. Він цікавився усім.

Він обійшов

всі верстати праці, де мешканці Пансіону витворюють мистецькі

чуда, майже з усіх ділянок українського мистецтва і був захоплений вишивками,
крайками, писанками, ляльками, штучними квітами, скульптурами, живописом
та ткацьким мистецтвом.

Він особливо зупинився перед ляльками, які з великим естетичним смаком
виробляє пані Шербо,

стара ліонерка при творенні канадійської спільноти

українського походження. Їй уже

85

років і вона має хворе серце і нудьгувала,

доки пані Евгенія Пастернак не сказала їй: «та робіть щось, пані Шербо, і не
будете нудьгувати». І пані Шербо послухала, стала робити свої ляльки і стала
зовсім іншою людиною.
Прем'єр Трудо, дивлячись на П працю, запитав: «Пані, ви вже старенькі,

чому ви це робите?>> А пані Шербо відповіла: «А тому, бо мені це порадила

«наша мама», пані Евгенія Пастернак і коли я це не буду робити, то вона не
дасть мені їсти». Це викликало загальний сміх самого прем. Трудо та його

оточення і він сказав: «Пані Шербо, якщо вам колись пані Пастернак не дасть
їсти, то прийдіть до мене і я вас попрошу до мойого стола. Він задержався:
також коло ткацького верстату першого мешканця Пансіону п. Садового, який

на своєму верстаті

уміє

ткати

чудові

шалі

різної

величини

та

найліпше

українське полотно з льону. Це мистець на старості літ і він гордиться своєю
працею. Він сказав прем'єрові: «Я будував Канаду, а тепер я будую будучність

для всіх тих, які прийдуть сюди після мене».
Прем'єр Трудозадержався також біля верстату п. Костика, якому вже
~

більше, як

78

років. Він плете мистецько формовані кошики, які вимагають

великої фізичної напруги. Прем'єр його запитав: «Чому на свої старі літа так

тяжко працюєте?» А той відповів: «Тому, прем'єр-міністре, що ми маємо
великий

«морrедж»

на

нашому домі

і

ми

мусимо

заробляти,

щоби

його

сплатити».

Отак виглядало в Пансіоні ім. Івана Франка під ту пору. Багато було
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7
Прем 'єр Канади, П. Е. Трудо, в товаристві пані Е. Пастернак, сенатора Гайдаша
і посла К. Робінсона під час відвідин в Пансіоні.
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April 18th., 1972.

Dear Mrs. Pasternak:
It was indeed а pleasure meeting you
during ту recent visit to Toronto and І cannot
thank you enough for showing те through your
тost attractive Наше and iнtroclucing те to so
таnу of its residents.
І want you to know that І thoroughly
enjoyed ту visit and І was tremendously irnpressed with the wonderful work you and your
staff are doing on behalf of the elderly of
Ukranian descent.

Thank you very тисh for inviting те
and І would like to wish you every success in
your future endeavours.
Yoнrs

sincerely,

"-/

Mrs. Eugenia Pasternak

./"'?/

Ivan Franco Нате,
767 Royal York Road,
Toronto 18, Ontario.

Лист прем 'єра Канади з нагоди відвідин Пансіону.
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урядовців

Федерального

уряду,

багато

репортерів,

телевІЗІЯ

та

другі,

які

прийшли супроводити прем'єра. Ми всі мали враження, що прем'єр Труда був
до певної міри

зворушений та заскочений тим усім,

що він

побачив.

Він

звернувся до пані Пастернак з подякою та заявив, що якби зайшли якісь спеці
яльні побажання до федерального уряду або якісь інші труднощі в потребах
Пансіону, то він та його уряд буде старатися вийти назустріч усім нашим
невідкладним потребам.
На прощання прем'єр Труда поцілував пані Евгенію Пастернак в лице. Це

сталося, мабуть, перший раз в його житті, бо звичайно жінки і дівчата кидалися
на його шию і цілували його самі; цим разом він віддав пошану пані Евгенії
Пастернак, не лише як жінці, але пошану її великому ділу, яке вона зробила.

Д-р МИРОН СЕМЕЦЬ

Новинки з Пансіону, квітень-травень

1972

СХОДИНИ В П'ЯТНИЦЮ

Комітет мешканців в рамках своєї діяльности організує кожної п'ятниці
сходини з короткою програмою для всіх мешканців. У березні відбувся силами
мешканців

концерт

мешканців.

В наступних п'ятницях було читання деяких сатиричних віршів

в

честь

Тараса

Шевченка

з

численною

присутністю

С. Руданського, О. Вишні, які не викликали особливого зацікавлення присутніх.
Навіть нарис М. Нижанківської, «Мій довгий день», в якому авторка, сама
мешканка

дому

для

старших

віком

людей

в

Бельгії,

розказує,

як

вона

проводить день, теж не дав поштовху до дискусії і присутніх було значно менше.
Щоби все ж дещо активізувати наших мешканців і дати їм

змогу самим

висловлюватись, влаштовано серію п. н. «Розповідь піонерів».
Першу мав пан І. Когут, другу пані Д. Сорозан, а третю панК. Марке

вич. Всі вони прибули до Канади з кінцем минулого або на початку цього сто
річчя і перші їх роки в Канаді були дуже важкі, а після того вони ввесь свій вік
прожили на фізичній праці. Сьогодні їх діти й внуки провадять цілком інший

стиль життя і хоч, як батькам, важко було погодитись з тим, що на старість
нема для них місця серед родини, вони все ж почувають себе краще в домі ім.
Івана Франка, бо тут вони не є самотні, а живуть в українському середовищі і
мають забезпечене спокійне життя враз з релігійною і лікарською опікою.
Наступну розповідь матиме пан В. Гультай, який прибув до Канади після

першої світової війни, і він розкаже про зорганізоване культурио-освітне життя
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українців в Канаді. Останньою розповіддю (ще не відомий прелеrент) буде

прибуття останньої еміграції до Канади після другої світової війни. Цілість
дасть короткий перегляд життя українців в Канаді від початків

(1892

р.) до

сьогодні, їх національно-культурне зростання і водночас вклад українців в будів
ництво Канади у всіх ділянках П історії. Кожнарозповідь по черзі матиме місце
в нашому журналі.
М. ПАСТЕРНАКОНА

Новинки з Пансіону, червень-липень

1972

ПРИЄМНА НЕСПОДІВАНКА

Мешканці Українського Дому для Старших ім. Івана Франка при вул.

35

Гай Парк rарденс мали несподівано приємний вечір дня 23-го червня ц. р.

В цей день в «Тижні пошани старших громадян» прийшли нас відвідати юначки
пластункп 4-го куреня ім. Лесі Українки

-

гурток «Конвалії» під проводом

панни Дарки Шараневич. Прийшли: Ірина Маковецька, Люба Шиптур, Леся

Щепанська, Оля Загребельна та Люба Верига.
Усі мешканці зібрались у вітальні, а наші пластункп привітали їх чудесни
ми піснями та деклямаціями, з яких лилась пластова романтика та любов до
краси рідної землі. Всі слухали, як зачаровані, і не могли налюбуватись піснями
та віршами молодих дівчат. Це прийшли до нас конвалії з наших лісів і усі були
зворушені, а декому аж сльози покотились з очей. Одна старенька бабуся,
втираючи сльози сказала: «Та ж вони як квіти з нашої поляни». В цих словах

була найбільша хвала, яку могли наші дівчата ді'стати.
Наш мешканець п. Дмитро Фуштей, великий майстер на маленьку усну

гармонійку, зачав грати і з-під його рук, які цю гармонійку тримали, лились
знайомі мельодії, поважні і сумні, веселі і жартівливі. На закінчення п. Фуштей
заграв до танцю. Не видержали молоді і старші. Повибирали собі каналєрів та й
стали танцювати аж задихались. Цими танцями закінчився веселий вечір, який
мешканці

нашого

дому

будуть

довго

згадувати.

Прощаючись

просили:

«Приходьте знову і знову, бо нам було так добре з вами!»
м.с.

Новинки з Пансіону, червень-липень

1972

ІХ МІЖНАРОДНІЙ КОНГРЕС ГЕРОНТОЛОГІВ В КИЄВІ
Директорка Пансіону ім. Івана Франка в Торонто, Евгенія Пастернак,

брала участь в ІХ-ому Міжнародньому Конrресі rеронтологів, як член Товари

ства rеронтологів Америки і як делегатка Канади. Після двотижневого побуту
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в Україні, зокрема в Києві, пані Пастернак розповіла мешканцям Пансіону про

мету конrресу, свої спостереження в часі оглядин важливіших центрів культури,
дому для старших в Києві, та з розмов із зустрічними людьми на вулицях, в
ресторанах та крамницях.

rеронтологія, це наука, яка досліджує процес старіння, профіляктичне
й лікувальне поборювання їі симптомів і, просуваючи межі старості, продовжує
активне людське життя. У конrресі брало участь

із

40

3,500

реєстрованих делегатів

країн.Найчисленніше заступлені були Америка й СССР. Доповідачами на

сесіях були видатні представники з ділянок медицини, психології, біології,
фармакології та інших наук,

пов'язаних з

процесом старіння.

Предметом

окремих сесій були соціологічні проблеми, як опіка над старшими, потреби

щоденного життя- однаково фізіологічні як і психічні.
Крім

кількох

слів

привітання

на

відкритті

українською

мовою,

всі

доповіді були виголошені англійською, російською та німецькою мовами. У
висновках стверджено, що старість, це природне явище у чергуванні періодів
людського життя і цього нам не уникнути; ніхто не в силі завмираючі клітини
оновити, привести знов до життя. Щоб не приводити до передчасного старіння,
людина сама мусить боротися, щоб дожити активної здорової старости і до

самого кінця мати почуття, що «життя є варте жити». Іноді тотальна зміна
форми життя може довести до комплікацій, проте приготування до неї може
відбуватися непомітно так,

що розрив з минулим може створити синтезу

давнього зі сучасним. Важливим є сприймання старости, а не сама старість.
Необхідно знайти вдоволення і новий зміст життя. Людина на схилі віку, хоч це
іноді не легко, все ж може достосуватись до нових умов чи адоптуватися в
довкілля, може навіть на нього сама корисно впливати. Сьогодні, у високороз
винутій технологічній добі є багато чинників, що шкідливо впливають на

фізичне й психічне життя кожної людини, зокрема на людей похилого віку.
Моторизація у професійній праці і домашньому побуті робить людину па

сивною, спричинює недостатність фізичної активности в щоденному житті,
а надмірне відживлювання теж прискорює старіння. Метою конrресу було
висунути

нові

напрямні

в

ідеї

і

проблеми

досліджуванні

модерної

процесу

rеронтології,

старіння

та

визначити

нападнати

основні

міжнародню

співпрацю вчених всіх народів. Сьогодні стара людина не є такою, якою була
колись, саме життя не дає їй у безділлі доживати смерти. Наука підказує
можливості

якнайдовше

задержати

фізичне

здоров'я,

працездатність

і

нормальні функції. В тому їй допомагають вишколені суспільні працівники,
підготовляючи заздалегідь до кінцевої життєрадісної фази життя.
Після докладного з'ясування перебігу нарад конrресу, пані Е. Пастернак,

щиро й безпосередньо,

без афектації, розповіла мешканцям Пансіону свої

враження з УССР, зокрема з Києва.

Говорила про це, що сама бачила і

пережила. Вже при висіданні з літака дивно вражало, що делегатів взяла під
опіку урядова охорона. При полагодженні всіх формальностей, також в готелях,
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інтуристі, були арогантними в поведінці, щоб не назвати грубими, підозріваючи

кожного в ... шпигунстві. Багатьом був призначений «ангел хоронитель», при
сутність якого делеrати відчували на кожному кроці. Пані Е. Пастернак була
умисно

вдягнена

у

вишиваній

суконці,

щоб

прохожих. Звичайні люди бували інакші,

тим

звернути

як урядовці.

Вони,

на

себе

увагу

всміхались,

і

потиском руки вітали свою посестру з Канади і з приємністю слухали, якою
гарною,

незасміченою

мовою

говорить

українка

з

Канади.

Молоді

наближались, хотіли говорити, питати, але пані Пастернак остерігала їх, що не
приїхала шукати «контактів», хоч як їй жалко було, що не вільно було їй вести
свобідної

розмови

з

тими

сміливими

людьми,

яким

не

помогло

вчення

комсомолу і в грудях яких б'ється українське серце. В крамницях брак товарів
першої потреби. В готелях нема туалетного паперу, а в театрах його заступають
куски газет.

Пані

Пастернак

відвідала дім

для

старших

в

Києві,

куди

можуть

дістатися тільки заслужені особи-орденоносці. В них на одягу якась спеціяльна

відзнака. Активности майже ніякої немає. Сидять в залях, де на стінах розвішені
портрети вождів, туди чомусь попав і портрет Т.

Шевченка, як «русского

пісатєлю>.

люди

Всюди

гомонить

російська

мова

(хоча

вміють

говорити

українською мовою) і якось сумно виглядають у тій чужій атмосфері пам'ятки
української культури, як Печерська Лавра, Собор Св. Софії, давні мистецькі
експонати в музеї і картинній rалерії, пам'ятник Т. Шевченка, захований між
деревами у Каневі,- все це німі свідки колишньої слави самостійної України. Зі
сльозами зворушення на очах кінчала свою розповідь пані Пастернак,- «ЯК
боляче було глядіти на брудне місто серед прекрасної природи, на людей бідних,
апатичних й байдужих у свойому безсиллі, коли на думку ввесь час втискались
слова пророка: «Защо тебе сплюндровано, защо, мамо, гинеш!»
МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА

Новинки з Пансіону, серпень-вересень

1972

СТАРШІ І МИ

У прекрасно му українському Пансіоні ім. Івана Франка замешкує сотня
наших

українських,

старших

постійно затруднених біля

-

віком,

40 осіб.

громадян.

Для

обслуги

Тепер літом помагає ще

цього дому є

16 молодих студентів

хлопців та дівчат.
Коли увійти до Пансіону, зразу, можна відчути рідну й домашню ат

мосферу та помітити веселі усмішки на лицях мешканців, які є виявом їхнього
задоволення. Це життєрадісне відношення охоплює, як мешканців так і праців
ників, а спеціяльно нас молодих студентів.

Дехто з нас помагає в канцелярії

Пансіону, дехто в їдальні при подаванні до столів, інші доглядають садок і
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довкілля будинку або обслуговують мешканців у різних потребах. Але які б

зайняття наші тут не були, всі ми в близькому контакті з мешканцями Пансіону

-

з нашими українськими громадянами старшого віку.

В сьогоднішніх часах ми дуже часто читаємо в газетах і чуємо на радіє
вих

передачах

про

проблему

порозуміння

та

комунікації

між

старшим

і

молодшим поколінням. Однак, цей широко знаний т. зв. «дженерейшен rеп« не
існує в Пансіоні. Навпаки, тут, де сходяться молоді студенти-працівники зі
старшими мешканцями, як також діти, внуки і правнуки зі своїми бабунями й
дідунями, створюється надзвичайно мила й родинна атмосфера.

Бо старші

люблять веселу молодь, а в молодих витворюється більший респект та пошана
до старших. У багатьох випадках ми чуємо цікаві оповідання з давнього пере
житого наших старших, пізнаємо їх особисті радості й клопоти, і тим вчимося
оцінювати та шанувати їх та відчуваємо велику приємність, коли можемо

вдовольнити їхні бажання. Ми радіємо, коли маємо змогу потішити чи розве
селити та допомогти тим, кому часом здається, що про них всі забули.
Знову ж, ми надзвичайно багато користаємо з їхньої науки. Ми вчимося
від

них

розмальовувати

українську

кераміку,

приглядаємось

виробленню

чудових соняшників та інших квітів, ткацтву крайок, шалів й полотен, плетенню
кошиків і т. п. Знайомимось з різними ділянками українського мистецтва.
В загальному, в Пансіоні відчувається співпраця і спільна взаємна поміч
між

поколіннями

-

між

адміністрацією,

мешканцями,

працівниками

та

студентами.

Ми, студенти, є і маємо чого бути щасливими, бо можемо ці короткі
шкільні вакації провести в українському оточенні, говорити українською мовою,
співати українські пісні та опікуватись нашими старшими громадянами.
ТЕРЕНЯ ІВАХІВ, студентка

КОМУНІКАТ ТОВАРИСТВА

УКРАУНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ У ТОРОНТО
Тому, що число старших громадян, потребуючих опіки Пансіону ім. Івана
Франка постійно збільшується, а обидва Панеіони можуть примістити тільки
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осіб, Товариство Український Дім для Старших у Торонто змушене думати

про будову ще одного дому. Перші кроки в цій справі вже зроблені і Дирекція
Товариства підшукує відповідну площу.
Щоб однак же хоч частинно заспокоїти потреби осіб пенсійного віку, які
не живуть у Пансіоні,

а які відчувають брак

опіки,

опрацьовує певну програму і вже в другій половині січня

Дирекція Товариства

1973

р. впровадить цю

програму в життя. В пляні є, щоб бажаючі могли приїздити до Пансіону хоч що
другий день поміж год. 11-ою перед полуднем і 4-ою після полудня, і в приєм

ній та культурній атмосфері переводити свій вільний час, а крім цього, за міні-

123

мальною оплатою вони могли б отримувати свіжий і смачний харч. Бажаючі

могли б також займатися ткацтвом, кошикарством, керамікою, вишивкар
ствомтощо.

Доїзд до Пансіону дуже добрий підземкою і автобусом. У потребі бажаючі можуть користати з автобусика Пансіону.
Зголошення просимо скеровувати на адресу Пансіону ім. Івана Франка:

767 Роял Йорк Ровд,
Торонто 18, Онт.,
Телефон: 239-7364
УПРАВА Т-ВА УКРАlНСЬКИЙ
ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ У ТОРОНТО

Новинки з Пансіону, листопад-грудень 1972/січень
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ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ БАЗАР
При Товаристві Український Дім для Старших, а докладніше при Пан
сіоні ім. Івана Франка від ряду літ існує і діє Комітет Пань, який своєю добро
вільною працею старається причинитися не лише до збільшення фондів Това
риства, але також вже самою своєю присутністю серед мешканців Пансіону
впливає дуже позитивно на них. Заохочуючи їх до спільної праці при різних
зайняттях, комітет пань активізує мешканців Пансіону.
За час свого існування Комітет пань влаштовував уже різні імпрези:
концерти, чайні прийняття в городі або залі Пансіону. Імпрези, які ввійшли
вже в традицію Пансіону,- це наші передсвяточні базарі, які відбуваються
два рази в році і які стають щораз більш популярні та зацікавлюють ширші
круги громадянства. Доказом цього був наш останній базар, що відбувся З-го

грудням. р. з доволі великим матеріяльним успіхом. Бо, як виказала каса ба
зару, загальний дохід перевищив суму трьох тисяч долярів. Вже два-три місяці

перед базаром пані з комітету приготовляпи експонати, збираючись кожного
четверга в одній з кімнат, призначеній на цю ціль. Одні пані викінчували деко

ративні керамічні вази, тарілки, попельнички, інші вишивали серветки, по
душки, робили квіти, різдвяні прикраси та багато іншого. Чим ближче до
базару, тим жвавіше йшла праця.

Останній тиждень перед базаром дуже

рухливий. Пані зазначували ціни та ділили працю поміж себе.
Останній базар, як і всі інші, розпочався в год. 2-ій попол. Заля заповни
лась численною публікою, гості терпеливо вичікували в горішній залі. Чекання
виправдане, бо було в чому вибирати. На столі при вході містився відділ
кераміки з трипільськими, гуцульськими та стилізованими мотивами. Подалі

лежали вироби з вовни

-

діло самих таки мешканців Пансіону: матеріяли на

сукні, шалі, серветки, чудові килимчики, на окремому столику кошикові вироби,
дальше різнорідні різдвяні прикраси. Окремо відділ із подарованих речей від
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Добровольці Пансіону підготовллють експонати до базару. Сидять з ліва: добр. А. Хомин,
М. Когут, М. Квас, С. Аронець, О. Лотоцька, Н. Ключко іД. Винників.

Фрагменти з Різдвяного Базару в Пансіоні.
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наших громадян та купців. Збирали ці подарки пані з комітету на окремі листи.
На базарі можна теж було набути гарні вишивки: серветки, подушечки, суконки,
сорочки. Були і речі першого вжитку:

гарні фартушки, рукавиці до кухні,

ковдерки, одіпня для дітей. Всі столи гарно прикрашені китицями квітів, серед
яких великі соняшники й маки манили очі гостей. За дві години столи опорож

ніли і гості, прикрашені квітами, відходили до горішньої залі, в якій усміхнені
медсестри Пансіону приймали їх чайком і солодким.
Базар по кінчився розіграю, а саме: 1-ша розігра картина «Гуцулка», 2-га
-серветка, третя- коралі, 4-та- килимчик.
Моральний і матеріяльний успіх базару є найкращою заплатою за працю
Комітету Пань та людей, які з Комітетом співпрацювали.
МАРІЯ МОЛОДЕЦЬКА

Новинки з Пансіону, березень-квітень

1973

ВІТАЄМО ДОСТОЙНИХ ГОСТЕЙ
Хоча сірий лютневий день повис над містом, у Пансіоні ім. Івана Франка
в Торонто начебто дихнуло свіжістю провесни.

У день

1-го лютого ц.

р.

мешканці Пансіону гостили в себе провідних людей Української Католицької

Церкви: Архиєпископа Г. Букатка з Югославії і Єпископа Торантонеької Епархії
І. Борецького в товаристві о. д-ра Даниляка і о. д-ра Марка. За традиційним
звичаєм достойних гостей вітала хлібом і сіллю директорка Пансіону, п-і Е.
Пастернак, а квіти вручила їм мешканка Пансіону, п-і І. Мацьків. Після того
Владики відправили в каплиці молебень в присутності майже всіх мешканців.
Були і такі, що їх мед-сестри привезли на візочках.
Пані Пастернак представила присутнім достойних гостей. Вони у своїх
промовах виявили велике зрозуміння до проблем людей старшого віку, потреби
їм духової і фізичної опіки, яку саме вони находять в нашому Пансіоні. Звичай
но, як і багато других українських і чужомовних гостей, підкреслювали заслуги
пані Пастернак при будові і зразковому веденні нашого Пансіону. До сліз зво
рушливою хвилиною цієї зустрічі був подарок для мешканців дому від Владики
Букатка, який проспівав прекрасним, гідним оперного співака, голосом дві

українські пісні. Всі присутніоваційнота грімкими оплесками дякували Владиці
за цю, справді мистецьку, несподіванку. А далі мешканці і гості увійшли в
особисті привітання і розмови, потиски рук, і в багатьох блистіли сльози
радости на очах. В часі оглядин будинку, мешкальних кімнат, робітень, в яких
працюють мешканці, виявляючи свої вмілості у ручному виробництві, велись
сердечні розмови. Владика Ісидор пізнавав своїх колишніх парахіян і знайомих.
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Архиєпископ Гавриїл Букатко з Югославії на відвідинах в Пансіоні.
З ліва: п-і Е. Пастернак, Владика

1.

1973 р.

Борецький,

Дост. гість, Владика Г. Букатко, та о. д-р Марко.

Погідний настрій і безпосередність усунули формальну «бар'єру» між високо

поставленими особами і рядовими українськими громадянами. Розмови зосе
реджувались на темі потреб наших мешканців, а головно на плянах будови
нового дому.

МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА
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Народня Воля,

1973

НА ВІДВІДИНАХ У ЗНАЙОМОГО В ПАНСІОНІ
З нагоди однотижневого вакаційного відвідування свого стрия 1 иого
родини в Торонто, в Канаді, я мав велику приємність відвідати дуже гостин
них членів УРСоюзу, а особливо мого колегу, контролера Омеляна Калату.
Хоч моїй родині припадало бути в Торонто кілька разів, все те були родинні
гостини, весілля і т. д. Цей раз ми мали нагоду бачити більше наших українців
і познайомитися з їх особистими і громадськими досягненнями.
Місто Торонто, у східній Канаді, має славу одного з краще зорганізо
ваних центрів українського життя на еміграції. Воно різниться тим від других
міст поселення українців, що не мусите йти на вулицю Квін, в долішній частині

міста, щоб почути українську мову, бо можете стрінути земляків всюди і в
найкращій дільниці міста.
Від піонерських часів українців приваблювали східні провінції Канади. І

хоч у більшості їх першим місцем поселення була Манітоба, зі столицею
Вінніпег, то все ж кращі умови праці могли найти на сході. І саме тому в То
ронто є найбільше скупчення українців. В Торонто і менших містах провінції
Онтаріо є прекрасно, за традиційним стилем, розмальовані церкви, є просторі
народні доми для дорослих і молоді, літні оселі, культурноосвітні, наукові,
видавничі і торговельні установи, і декілька кредитових спілок.
А проте, бути в Торонто й не відвідати Пансіон ім. Івана Франка, де живе
понад
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українських пенсіонерів, то бачити українські установи і організації,

але не всі. Отже, хто приїде до Торонто, обов'язково хай зупиниться на

767 Роял

Йорк Ровд.
Вже сам вигляд будинку звертає на себе увагу кожного, хто туди йде або

їде. Він стоїть на скалистому пагорбі, наче середньовічний замок, побудований
з темно-червоної цегли, а старовинності додає йому дах покритий ніби гонтами.
Від півночі кругом нього плине річка, а від сходу- проріджений старий ліс, де
на вигладжених пеньках літньою порою відпочивають серед природи мешканці
Пансіону.
Тут, також і на терасі, відбуваються пікніки. У нутрі будинку багато
простору, широкі коридори, їдальня, кухня, внизу розвагова заля, в ній каплиця,
де у неділі й свята відбуваються Богослужби обох віроісповідань. Кімнати одно

і двоособові. Всюди ідеальна чистота, на столиках вишивані й ткані скатерті,
керамічні вироби, на стінах картини українських малярів. Враження модерного

відпочинкового пансіону. В робітнях працюють мешканці, жінки й мужчини,
кожний по своїй вподобі. Вишивають, тчуть, ліплять з глини декоративний
посуд, плетуть з вовни, роблять штучні квіти тощо.
Мешканці

Пансіону

у

ранньому

і

пізнішому

пенсійному

віці;

вони

настільки здорові, що можуть самі себе обслуговувати. На третім поверсі є
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вже люди частинно хворі, проте не лежать ввесь день у ліжках. Вони теж мають
свої зайняття

-

грають у бінго, наліплюють складні картинки,

грають у

доміно, карти, шахи. Для них кожного дня вранці лікувальна руханка. Всі
мешканці в день і в ночі під опікою медичних сестер і всі інструкції дістають

від лікаря.
Дирекція Пансіону гостям рада, і кожний може, при помочі провідника,
оглянути будинок і після того в канцелярії дістане відповідні інформації. Душею
й творцем цієї унікальної інституції є директорка пані Евгенія Пастернак. Вона

влаштувала цей дім так, що в ньому живуть українці, в тому передусім піонери,
які клали підвалини під господарський, економічний і культурний ріст Канади, і
ті, що прибули після двох світових воєн та продовжували розвивати церковне
й національне життя.

Пані Евгенія Пастернак закінчила студії з ділянки геронтології (наука

старіння) і має довголітній досвід у веденні дому для старших віком людей. Її
запрошують з доповіддями професійні організації і середні англомовні школи;
до неї за порадою приходять делегати інших етнічних груп, бо досі тільки
українці й жиди мають доми для своїх пенсіонерів. Пані Евгенія Пастернак за
свою

.

щнну

працю

.

щстала

грамоти

признання

.

ВІД

уряду

.

1

золоту

медалю

.

ВІД

Комітету Українців Канади КУК).

Пансіон ім. Івана Франка в Торонто є гордістю українців. Його відвіду
ють представники уряду, відвідав теж прем'єр Канади Тру до, кардинал Йосиф
Сліпий, наші Владики з Америки і Канади, провідні люди української спільноти
в діяспорі, проф. Кубійович, Штуль-Жданович, Мельник і інш. У розмові з
панею Пастернак довідуюся, що список кандидатів на мешканців Пансіону
постійно збільшується і тому необхідно будувати новий, більший дім. Товари
ство Український Дім для Старших в Торонто купило 11-акрову площу і вже на
ній почались роботи. Прочищено і насаджено різнорідну городину, щоб, заки ще
зачнеться будова дому, можна використати площу для господарських потреб.

Достойній пані директорці Евгенії Пастернак, усім працівникам і поміч

никам цієї славної інституції передаю Гратуляції і бажаю здоров'я і сили для
дальшої

творчої праці в користь сучасних і майбутних українців старшого

ВІКу.

Українцям міста Торонто й в Канаді взагалі належиться велике при

знання. А ми в Америці повинні вчитись від наших братів у Канаді, та громадно
і в єдності почати організувати й будувати подібні установи по наших містах,
де наші старші піонери очікують такого щастя.
З подякою і пошаною до наших канадських сусідів,

ЙОСИФ ХАРИНА

129

Новинки з Пансіону, березень-квітень

1973

ЗАПАХЛО ПАСКОЮ І ВЕЛИКОДНЕМ

Великдень. Полум'ям миготливим-теплим горять воскові свічі. Престіл
увесь у сяйві золотому і квітах. Капелян Пансіону, о. мітрат П. Хомин, і

отець православного віроісповідання, Й. Тріска, відправляють великодний
молебень та святять паски, яйця, сир і всякі «снідю>. Монотонний спів, брязкіт
кадильниць і духм'яний запах ладану створює піднесений настрій і несе окрилену
думку понад моря і кордони, хвилює пагорбамн зелених піль. Перед очима
спогадом ясним просуваються дорогі серцю в пам'яті незатерті картини ...
дерев'яна церковця, стрункі та високі тополі, що верхів'ям гостро врізуються в

чисту блакить неба,

біля церкви жінки і діти,

всі у біленьких вишиваних

сорочках, поклали на м'який килим трави свої кошики зі «свяченим». А дзвони
дзвонять, лунко гомонять, наче пісню воскресну співають! Дівчата гагілки

виводять, а хлопці з моздірів стріляють. Боже милий, яка радість! Живою стає
прекрасна кольоритна

картина і

від

зворушення

з

очей

старенької

бабусі

непомітно сплила сльозинка ... Радісне «Христос Воскрес» заспівали отці і враз
прорвалась голуба нитка спогаду. У сі мешканці тричі повторили цей радісний
воскресний

привіт.

Один

одному

бажали

«Веселих

Свят»,

обіймались,

цілувались і крашанками обмінювались.
Після
спільний

того

сніданок,

директорка,
побажала

пані
всім

Евгенія

Пастернак,

присутнім

доброго

запросила
здоров'я

і

всіх

на

щасливо

провести свята. В Пансіоні так і відчувався святковий настрій серед великої
з'єднаної родини. Одні мешканці виїздили відвідати своїх рідних, до інших

приходили в гостину друзі і знайомі. Забулись недомагання і дрібні турботи, був
справжній Великдень зі всіми обрядовими стравами.
МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА

ІЗО

Мешканці Пансіону з своїми пасочками до свячення.

Великодній стіл з свяченим у Пансіоні.

ІЗІ

Новинки з Пансіону, червень-серпень

1973

ВІДВІДИНИ ДОСТОЙНИКІВ ЦЕРКВИ В НАШОМУ ПАНСІОНІ
Від хвилини, коли Кардинал Йосиф Сліпий виїхав з Риму у далеку
подорож довкруги земного rльобу, мешканці Пансіону слідкували за ним у
згадках в пресі. Ми раділи кожною його зустріччю з українцями в різних країнах
поселення. Ми відчували в його особі не тільки найвищого достойника Україн

ської Католицької Церкви, але й провідника української спільноти в діяспорі,
який здобув собі беззастережений авторитет, довір'я і любов. Вістка, що у

Верховний Архиєпископ і Кардинал Йосиф Сліпий подивляє мистецтво, творене руками
мешканців Пансіону. З ліва: о. О. rошуляк, пані Е. Пастернак, з права- Владика І. Борецький.

своїй місійній подорожі по світі Їх Блаженство відвідає теж наш дім, підняла нас
всіх на дусі. Ми з хвилюючими радістю серцями вичікували прибуття достой-
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Верховний Архиєпископ і Кардинал Йосиф Сліпий в Пансіоні промовляє до мешканців.
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Блаженніший в Пансіоні в оточенні Владики Ізидора Борецького,

о. мітр. П. Хомина, о. О. rошуляка та пані Е. Пастернак.

Владика Михаїл, єпископ УПЦеркви у супроводі о.

/.

та пані Е. Пастернак при вході до Пансіону.
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Тріски

ного гостя.

Дня

З-го

червня

Блаженніший

прибув в

товаристві Єпископа

Ізидора, о. мітрата П. Хомина та о. rошуляка. Гостя привітали при вході, за
традиційним звичаєм, хлібом і сіллю директорка пані Евгенія Пастернак, д-р
Г. Шиманський і члени комітету мешканців. Блаженніший провів кілька годин,
оглядаючи приміщення будинку. На розмові з мешканцями пізнавав давніх своїх
знайомих.

Настрій був радісний,

побажанням дальше успішно,

святковий.

як досі,

Відспіванням «Многих Літ» і

продовжувати історичного значення

працю для добра Церкви і Народу, ми попрощали дорогого гостя.

Мешканці і Управа Пансіону вітають Владику Михаїла, УПЦ, і о. Ц. Фотія в Пансіоні.

/973 р.

В дні 28-го липня ц. р. ми мали нагоду вдруге пережити виїмковий свят
ковий день. Це були відвідини Архиєпископа Михаїла, який виконує обов'язки
Митрополита

Української

Православної

Церкви.

Він

прибув

в

товаристві

пароха Православної Церкви св. Володимира в Торонто о. Д. Фотія. Їх також
при вході вітали директорка Пансіону, пані Евгенія Пастернак, д-р Г. Шиман
ський і члени комітету мешканців та мешканці обох віроісповідань. При спіль

ному обіді гості виявили свої враження, обмінювались спостереженнями і дум-
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ками. Слова признання за працю і досягнення дістали від Владики директорка
Пансіону п-і Е. Пастернак і П співробітники.

Оба Владики, Митрополит Кир Йосиф Сліпий і Митрополит Михаїл,
підняли нас на дусі і радили в нашому віці зберігати добрий настрій, погоду і
спокій духа, що дуже важливе для самої людини і для П оточення.
Також визначні світські особи часто відвідують наших сеньйорів. Сенатор

Високодостойний сен. П. Юзик з дружиною в Пансіоні в оточенні дирекції Товариства
пані Е. Пастернак, д-ра Г. Шиманського та полк. Федоренка. З правого боку коло

сенатора сидить мешканка Пансіону пані Т. Біда.

П.

Юзик,

відомий

науковець,

заслужений

громадський

діяч,

відвідав

наш

Пансіон в товаристві дружини. Він цікавився життям мешканців і керуванням
такої важливої суспільної ділянки, як дім для старших громадян. СенаторЮзик
назвав наш Пансіон гордістю українців Канади і обіцяв завжди допомогти
особисто і своєю позицією в уряді у дальшому розвиткові цієї важливої гуманної

установи, якою є Пансіон ім. Івана Франка.
МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА
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Новинки з Пансіону, червень-серпень

1973

ВШАНУВАЛИ ШЛЯХЕТНУ ЛЮДИНУ
Начальним лікарем нашого Пансіону є д-р Григорій Шиманський. Він

від заснування Товариства Український Дім для Старших по сьогоднішній день
віддано працював при постанні двох домів для наших сеньйорів і є одним з тих,
що своїми трудами і загальним великим коштом двигнуть третій український
дім для старших. Заслуги д-ра Шиманського, директорки пані Евгенії Пастер

нак і других членів Товариства високо оцінює наше громадянство, а зокрема
мешканці обох домів.
доктора

-

Ще одна причина приєднується до відзначення пана

це йому сповнилось

70

років життя. У розваговій залі Пансіону

Д-р Г. Шиманський, доживотний директор та довголітній лікар Пансіону 3 дружиною
3 нагоди його 70-ліття. /973 р.
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влаштовано прийняття для запрошених гостей з уряду, лікарів, їх дружин та
членів родини. Пані Е. Пастернак привітала ювілята і гостей і сама керувала
програмою. А далі чергували подавання страв і напитків та промови.

Усі

промовці підкреслювали особливу людяність вдачі доктора, готового завжди
допомогти другим в потребі. Особливо тепло згадували його друзі по зброї і

товариші юности. Ніжним був спогад про доктора, як дитини села, який «з
сонцем в долоні» вийшов у світ шукати ширших обріїв і можливости стати

корисним здисциплінованим членом суспільности та своїм лікарським званням
допомагати нещасним і хворим. Мешканці Пансіону- сучасні його пацієнти
дякували за батьківську опіку,

обдарували квітами,

а Дирекція портретом

ювілята (роботи маестра П. Маrденка). Працівники дали в дарі вилиті в цементі

черевики (теж П. Маrденка), що символізують довгий життєвий і нескінчено
трудящий вік доктора. Ще були окремі звернення до ювілята від персоналу
медичного

. . .

1 вщщлу

.

кушнарного мистецтва.

Настрій був справді бенкетовий. Було видно, що доктор Шиманський
втішається загальною симпатією і пошаною. Всі щиро заявляли, що він людина
чутлива, що вміє вчуватнея в положення других, особливо ж людей старшого
віку, які саме потребують чуттєвого сприймання життя і зрозуміння до їх

фізичних і психічних станів.
МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА

Новий Шлях, травень

1974

РІДНА ШКОЛА УНО В ПАНСІОНІ ІМ. ІВАНА ФРАНКА В ТОРОНТО

Бажання побачити Мекку старої rенерації

-

Пансіон ім. Івана Франка,

росло в моїх думках досить довго. Врешті прийшла нагода його зреалізувати:
діти Рідної Школи при Філії УНО Торонто-Захід (між ними і наша Уляна)
яшановували в Пансіоні День Мами. Приїхали ми туди

-

5 травня 1974 р.

по обіді

а там повно знайомих лиць: довголітній голова Філії УНО Торонто-Захід,

Пан Браєр привіз свою внучку, а колишня голова ОУК, пані Михайловська
свою. Хтось привіз доньку, а той внучку, аж назбиралася невелика група дітей!

Приїхав на цю нагоду голова УНО Торонто-Захід, п. Олександер Скоцень, з
дружиною Мілею (їхні сини вже дорослі) і привітав усіх від Філії і від Рідної

Школи. Потім від дітей Рідної Школи посипалися різні коротенькі слова

-

зворушливі, щирі, наївні, благородні. Були і вірші, пісні, сольоспіви, гра на

бандурі й акордеоні. Все у виконанні дітей і при допомозі тих, які, здається,
щойно недавно, самі були ще дітьми ... Капнуло кілька сліз ...
Одна Пані (не бажала, щоб подавати її прізвище), яка в Пансіоні зображає
своєрідно «міністерство розваги», вітала і прощала дітвору. Один з пожильців

Пансіону сказав до дітей сльозами закроплюнану промову. Дружина посла
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Яворського,

пані

Стефа,

знайомила

нас

з

усіми

скарбами

Пансіону:

мистецькими роботами пожильців, з картинами (переважно мистця Маrденка),
провадила по будинку і показувала всі цікаві місця: першу клітину музею, бібліо
теку, чудові романтичні закутки серед вазонів, вишивок, прикрас, картин.

Привітала нас і «літописателька>) Пансіону

-

пані Марія Пастернак (не

родина настоятельки Пансіону, пані Евгенії Пастернак, якої, на жаль, не було,
бо мала інші справи полагодити). Горнулася до дітей і до нас усіх пані Марія

Гірняк, яку напевно ще дехто пригадує з театру, спеціяльно зі Зальцбурrу.
На закінчення ми затрималися пару хвилин в люксусовому фойє перед
входовими дверима, де нас полонила незвичайна збірка писанок і портрет пані
Евгенії Пастернак, роботи мистця Маrденка. Евгенія Пастернак- можна було
відчути,
дивного.

що пані
Пані

Е.

Яворська вимовляє це слово великими літерами.
Пастернак,

без

сумніву

Пансіону для тих, котрі там живуть, їхній

і

безперечно,

rypy,

найвища

для всієї установи

-

Нічого
жрекиня
вулькан

творчих емоцій, вічна комунікація між людьми назовні і пожильцями Пансіону.
Кожний у житті шукає за якимсь світлом. Для неї це світло- Пансіон ім. Івана
Франка! Вона невтомна, міцна, смілива, часто сметанково-делікатна і полюкро
вана, а часом ... Ми ще раз глянули на її портрет, з якого вона нас провожала:

трохи різка і сувора, з виразними рисами обличчя, земна, без жалібного смутку
в очах. Сильна. Вона і Пансіон-нероздільна амальгама.
Пансіон і вона роблять незабутнє враження.
ВІРА КЕ
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Наша Мета,

7 вересня 1974
УКРАІНСЬКЕ САМОДІЯЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

НА ВСЕКАНАДСЬКІЙ ВИСТАВІ
Пансіон ім. Івана Франка взяв участь у сьогорічній Всеканадській Виста
ві (Ексгибишен) в Торонто, що розпочалася

14 серпня, а кінчиться в понеділок,

2 верееня 1974.
Пансіон у своєму невеличкому, але з мистецьким смаком влаштованому
станку, виставляє ручні роботи, такі, як: тканини, крайки, скатерті, писанки,

вишивки, ляльки, кераміку. Станок, закосичений великими соняшниками
роботи своїх мешканців
увагу публіки,

-

-

теж

звертає своїм мистецтвом і погідною кольоритністю

яка у великому числі затримується та з цікавістю оглядає

поодинокі експонати, перший раз на цій виставі бачені; розпитує дижурних Пань
про те, чиє то мистецтво, якого народу. Багато відвідувачів бажає дещо 1з

Перший станок Пансіону ім. Івана Франка в будинку «Арте, крафтс енд гобіс» на Всека
надській Виставі. 1974 р. Пансіон здобув першу нагороду. При варстаті М. Босий.

140

виставлюваних речей купити, але, на жаль, своїх бажань здійснити не може, бо

український станок має тільки пропаrандивне, а не комерційне завдання.
Дижурні Пані із Добровільного Комітету демонструють свої мистецькі
вироби (вишивки), а ткачі- ткані крайки, доріжки, плахти і ін. Шкода тільки,
що з уваги на маленький розмір станку, не можна було показати, як пишеться
українські писанки, таке в культурному світі невидане самодіяльне мистецтво
українського народу.

Станок Пансіону ім. Івана Франка своєю виставкою українського народ
ного мистецтва на Всеканадській Виставі зробив велику пропаrанду для україн
ської справи серед канадського громадянства і чужинних відвідувачів, за що

Управі Пансіону і всім, що потрудилиси для нього, і паням, що дижурували
в стаику серед спеки і гамору, належиться щира подяка від всієї української
громади.

Хто ще не бачив нашого мистецького стаику, хай зробить це в останні дні
вистави, яка закривається аж в понеділок,

2 вересня ц.

р.

Станок Пансіону находиться в будинку «Арте, Крафтс і Гоббіс» в сусід

стві освітленої брами при вулиці Дафирин.
опх

Свобода,

18 вересня 1974

ПАНСІОН ІМ. ІВАНА ФРАНКА НА ВСЕКАНАДСЬКІЙ ВИСТАВЦІ
Торонто. Англомовна і українська преса в Канаді інформують, що Пан

сіон ім. Івана Франка в Торонто взяв активну участь у Всеканадській виставці,
яка відбулася тут від 14-го серпня до 2-го вересня ц. р. Пансіон у невеличкому,
але

по-мистецьки

влаштованому станку,

виставляв

ручні

роботи,

ляльки,

кераміку, тканини, крайки, обруси, писанки, вишивки та інші речі. Станок
Пансіону привертав увагу численних відвідувачів, а своєю кольоритністю та
оригінальними експонатами «змушував» зупинятись багатьох, що знають ціну
справжнього мистецтва. Гості розпитували, чиї це речі, чиє мистецтво, якого
народу. Дехто висловлював бажання купити дещо з виставленого, але станок

має тільки пропаrандивне значення.
Преса стверджує, що станок Пансіону ім. Івана Франка не тільки показав
естетику українського мистецтва,

української

справи

серед

але також зробив велику пропаrанду для

канадського

громадянства

і

чужих

відвідувачів

виставки.
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Новинки з Пансіону, січень-лютий

1975 р.

У НАС БУЛИ СЛЬОЗИ РАДОСТИ НА ОЧАХ

Примхлива цьогорічна зима не принесла нам білої казки, з якою так
тісно пов'язане наше Різдво Христове і тільки під вечір небо стало для нас
ласкавіше. На землю повільно спадав сумерк і на темно-синьому небі зрідка
появилися перші вістуни великої ночі

-

зорі

-

начебто щось таємне між собою

шептали. Довкруги ставало тихо, вичікуюче тихо. Здалеку внизу міста блима
ли невиразні сяйва вуличних ліхтарень. Тільки великі вікна Пансіону ім. Івана

Працівники Пасніону ім. Івана Франка.
ницький,

Т. Лазорчик, Є.

1975 р.

В першому ряді з ліва сидять: Р. Цербіш, С. Са

Трусь, А. Яворський. В другому ряді з ліва сидять: В. Кметик,

Т. Івахів (асистентка адміністратора), В. Сонич (асистент адміністратора), Е. Пастернак

(адміністратор та голова Товариства), о. мітр. П. Хомин (капелян Пансіону), д-р С. Молодо

вець. В третьому ряді з ліва: Т. Дончук, М. rалятовська, Ц. Руденська, Й Бабій, М. Мандрик,
А. Кріль. В четвертому ряді стоять з ліва: Л. Пенцак, К. Струтинська, М. Нікіщенко, Я. Чу
мак, К. Глібович, А. Микитин, А. Криніцька, М. Квас, М. Гриник, О. Сегінь, А. Мриглод,
І. Войтів,

С. Витвицький.

У п'ятому ряді з ліва: М. Андрухів,

І. Губик, А. Нісєвич, А. Млинарик, М. Горна, Ц. Янковська.
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О. Нагорна,

О. Кобеляк,

Добровільний Комітет Пань при Пансіоні ім. Івана Франка. З ліва в першому ряді сидять:

Л. Мулевич, А. Змрочек, добр. М. Marac, добр. А. Хомин, І. Матейко, Е. Пастернак, Д. Телюк.
В другому ряді з ліва стоять: Л. Пенцак, М. Квас, М. Когут, М. Пастернакова, А. Микитин,
Н. Ключко, С. Аронець, М. Молодецька, Н. Козій, Я.
Ю. Дарміць, Т. Івахів.

Чумак, М. Ясінська, Н. Брикович,

1975 р.

Франка в Торонто були в той час рясно, святково освітлені. В нас врочисто
святкували народження Дитяти Христа.

У великій залі за столами зібрались мешканці Пансіону і за традиційним
звичаєм молитвою відкрив і святив страви о. мітр. П. Хомин. Пані директорка
Пансіону Евгенія Пастернак всім побажала в здоров'ю і в погоді духа щасливо
провести свята. Присутні заспівали «Бог Предвічний» і кутею почали вечерю.
Біля кожного накриття був від Дирекції та Комітету Пань маленький дарунок
і біля нього горішки. Тепле почуття огорнуло нас всіх як одну велику родину.
Після вечері почали співати відомі старовинні колядки, в яких є глибока народня
мудрість, краса і невичерпане багатство символіки. На столах святково горіли

свічки, а на ялинці жартівливо моргали до нас кольорові лямпочки. Ми всі у
піднесеному настрою

переповнені чимось

таємним,

містичним.

Психічне

безсилля супроти спогаду вело нашу думку голубими мандрами в минуле.

Під

новий

рік

вперше

вшановано

окремим

прийняттям

працівників

Пансіону, Добровільний Комітет Пань та Комітет Мешканців Пансіону. Їх
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вгощувала пані директорка, страви подавали мешканці. Серед милого настрою

пройшов цей вечір, на якому мешканці складали шану тим, що біля них труди

лися цілий рік. Закінчено зимовий цикл святкуванням Богоявлення, найстар
шим українським релігійним святом. І знов, хоча у послабленій вже дещо
пам'яті, майорить картина цього прекрасного обряду колись у вільній Україні.

Як жалко, що хоча й маємо свою річку, проте ніхто не вирубав полоику, не
витесав три-раменного хреста з льоду, не заквітчав його смерековими гілками,

не заспівав увесь нарід на повні груди «Христос Хрестився в Йордані)). Мабуть
йорданський мороз відстрашив наших «парубків)) від цього нелегкого для них
дша.

У Щедрий Вечір о. мітр. П. Хомин відправляв в нашій капличці торже
ственне свячення води, благословив нею нас усіх присутніх і ми, очищені святою
водою, увійшли в новий період року,- на зустріч життєдайній Весні-Ладі.

Цього дня відбулося в нас урочисте відзначення нашої мешканки пані
Доміцелі Банд, яка зі своїм покійним мужем зложила на будову нового дому для

Йорданське Водосвяття в Пансіоні ім. І. Франка. З ліва: пані М. Яремко, о. мітр. П. Хомин,
пані Е. Пастернак, Т. Івахів.
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1975 р.

Посередині меценатка Пансіону- пані Доміцеля Ванд. З ліва: А. Равлюк (сестра пані Д. Ванд),
міністер І. Яремко, Д. Ванд, посадник Етобіко Д. Флин, пані М. Яремко, адв. М. Романюк.
Стоять з ліва: В. іМ. Микуляки і пані Е. Пастернак.

старших віком українців

$128,000.00

1975 р.

(сто двадцять вісім тис. дол.). За почесним

столом сиділи о. мітр. П. Хомин з дружиною, пані Банд, їі сестра пані Равлюк,
представники уряду

-

посадник міста Етобіко Д. Флин, контролер Етобіко

Б. Сінклєр з дружиною, пан І. Яремко з дружиною; д-р С. Молодовець. Цей

благородного значення вечір вела директорка пані Е. Пастернак. Вона дякувала
пані Банд за княжий дар, при чому згадала важкий життєвий шлях п-ва Ван
дів, про їх скромне ощадне життя з настановою, коли прийде пора, віддати свої
гроші на українську харитативну ціль. Асистентка Адміністратора, п-на Тереня

Івахів, вручила пані Банд букет квітів, а всі присутні відспівали «Многая літа»,
дякуючи пані Банд за зрозуміння долі старших людей, яким вона своєю щедрою
пожертвою влегшить дні на схилі їхнього життя.

Весь час від Святого Вечора до Йоана Хрестителя проходив в нашому
домі в приязній теплій атмосфері, бо ж це час, в якому люди, тварини і Бог
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зустрілись при яслах у Вифлеємі.

А проте,

не було б повного святкового

настрою, якщо б не врадували нас колядники. Вони не забули, ні, про своїх

старших віком людей! Вітала нас колядою група старших членів УНО і їхня
молодь. Малий концерт влаштував нам великий ентузіяст української пісні, пан

М. Демеда. Його учні співали, грали на скрипках, фортеп'яні і акордеоні. Їх
учителеві належить признання, що красу української пісні передає молодому
поколінню і треба сподіватися, що декотрі його талановиті учні перейдуть у
професійні хори. Чудову несподіванку зробили нам молоді сумівці, хлопці й

дівчата, наймолодші члени великої організації СУМ в Торонто. Їх було багато,
біля тридцятки, всі у вишиваних одягах, приїхали зі своїми провідниками і
декотрими батьками. Виконання їх програми було на найвищому учнівському

рівні. Трьох хлопців, читаючи, пояснили значення різдвяних обрядів, а відтак
група дітей інсценізувала Свят-Вечір з усіми необхідними до цього ритуалу

атрибутами. А коли в часі цієї «вечері» прийшли до них колядники зі звіздою,
тоді в неодного з нас блиснули сльози радости на очах. Можливо, пригадалося,

що хтось з нас теж ходив колись колядувати і віншувати. Тут знов мила неспо
діванка, бо місто обдарувати колядників, то вони кожному з нас з різдвяним
привітом «Христос Родився» вручали дотепні солодкі даруночки.

Велику і

важливу працю вкладають виховники СУМ-у у те, щоб діти, родженівКанаді

поза межами батьківщини, знали і любили вартості нашої глибокої прадідів
ської духової культури, бо саме мова, тисячолітні релігійні обряди і звичаї

кладуть незатерту печать ідентичності нашого народу. Велике спасибі всім ко
лядникам, гостям, о. капелянові Пансіону П. Хоминові, і зокрема сердечна по

дяка нашій директорці, пані Евгенії Пастернак, яка з любов'ю зберігає чистоту
наших традицій, дала нам мешканцям змогу спільно заспівати «Слава во вишніх
Богу- мир людям на землі».
М. ПАСТЕРНАКОНА

Новинки з Пансіону, березень-квітень

1975

ВИСТАВКА У ГВЕЛФ
Слава про мистецькі вироби Пансіону ім. Івана Франка щораз ширше
розходиться поза межами Торонто. Ще не так давно, як наші експонати були
виставлені і здобули признання на Всеканадській Виставці в Торонто та в Дер
жавному Музею в Оттаві, як вже знову звернулись до нас студенти університе

ту з

r велф за допомогою.

При університеті в Гвелф вже кілька років існує Український Студент
ський Клюб, який щороку влаштовує мистецьку виставку. Цього року рішили
студенти показати гостям різних національностей досягнення української куль
тури і мистецтва. І вони запросили Пансіон допомогти їм у вистарці та проде-
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монструвати мистецькі роботи мешканців (килими, крайки, вишивки, писанки
та кераміку).

Виставка, влаштована в одному з будинків університету rвелф

8-9

бе

резня ц. р., мала надзвичайний успіх. Наші прекрасні кольоритні вишивки,
подушки,

килимчики,

ткані жіночі торбинки

і

кераміка привертали

увагу

численної публіки і майже не було людини, яка не підійшла б до варстату та не
зупинилась хоча на хвилинку, щоб розпитати хто ми, звідкіля та де навчились
виробляти такі прекрасні речі. П. Л . Хомяк, 81-літній мешканець Пансіону,

Під час виставки в Університеті в rвелф.

1975 р.

Пані М. Квас демонструє вишивання.
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Під час виставки в Університеті в rвелф: пані А. Микитин демонструє ткацтво.

1975 р.

демонстрував ткацтво, а пані з Добровільного Комітету: пані Квас, Микитин

і Чумак, демонстрували вишивкарство, ткацтво і кераміку.
Ефектовне враження на глядачів зробив уkраїнський танок при звуках
бандури у виконанні танцювальної групи студентів.
Багато глядачів просили ближчих інформацій про дім ім. Івана Франка та
обіцяли

обов'язково

приїхати

на

базар,

що

відбудеться

тиждень

перед

Великоднем, тобто 27-го квітня ц. р. Популярність нашої чудової культури на
чужині росте і ми гордимось, що до цього причиняються у великій мірі наші
старші громадяни, мешканці Пансіону ім. Івана Франка.
Я. ЧУМАК
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Свобода,

27 і ЗО вересня 1975
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ
(УКРАІНСЬКА ЖІНКА В СУСПІЛЬНО-ХАРИТАТИВНІЙ ДІЛЯНЦІ)

Львів

р. Заля Музичного Т-ва ім. М. Лисенка

1933

вщерть заповнена

публікою. Запавіса на сцені звільна розкривається. Тиша. У півсумерку, посе
редині сцени, на мармуровому постументі живим голубим полум'ям горить
вогонь. Тишу сколихнули сильні акорди музики Шопена. За хвилину, босоніж,
повільною ходою, виходять дівчатка у білих, на зразок грецьких, хітонах і під
ритм музики виконують пластичні рухи.

Двома кругами зупиняються біля

вогню і в хореографічній картині складають «Поклін Науці». Публіка з напру-

.

женою увагою сшдкує
чи на сцену

.

1, стоячи,

.

. .

спонтанно оплескує виконавщв, дв1ч1 викликаю-

...

Так закінчено програму концерту з нагоди ЗО-ліття дівочої школи ім.
Т. Шевченка. З цієї української виховної твердині вийшли тисячі дівчат зі
словами Пророка в душі «Учітеся,

брати мої, думайте, читайте і чужого

навчайтесь, свого не цурайтесь».

«Поклін Науці»

-

балєт укладу М. Пастернакової. «Між молоденькими жрекинями особливу

увагу звертала на себе струнка чорнявка ... >> (теперішня пані Е. Пастернак).

Між

молоденькими

«жрекинями»

особливу

увагу

звертала

на

себе

струнка чорнявка, яка з тонким відчуттям настрою і ритму музики, rраціозними
рухами відтворювала символічну інсценізацію молитви. Тут, і в часі лекцій я ма
ла нагоду глибше глянути в її душу, завважуючи у неї вникливість думки, заці
кавлення

мистецтвом,

виховниками.

Це

товариську

малий

культуру

психологічний

у

співжитті

рисунок

з

ровесниками

14-літньої

тоді

і

Евгенії

Пастернак. Буває, у зустрічах з людьми особливо деякі хвилини сильно закар
бовуються в пам'яті та з перспективи часу вони стають більш рельєфні, живі.
Евгенія Пастернак народжена в Галичині, в родині Михайла і Марії з
Оконських, Новаківських. Початкову школу почала у Фащівці, а по смерти
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батька виїхала до Львова. Тут закінчила дівочу рідну школу ім. Т. Шевченка

і Учительську Семінарію СС. Василіянок.
Промчали роки. До мене доходили вістки, що Е. Пастернак почала само
стійно працювати, зокрема живу діяльність розгорнула в поширенні мережі
сезононих дитячих садків по селах в часі польових літніх робіт, на терені Терно

пільщини й Лемківщини. До цієї важливої праці брались молоді учительки не
ради заробітку, ні слави, а з бажання виконувати свій патріотичний обов'язок.
Очевидець п. Мриглод розказував, що в початках Е. Пастернак спала в школі
на столі, а хтось вранці приносив під двері хліб,

масло і молоко.

Побіч

цілоденної праці Е. Пастернак організувала самодіяльні гуртки молоді, включа
лась в культурноосвітню працю читальні «Просвіти». Від

1938

р. вона працю

вала управителькою українського дошкілля Монтессорі в містечку Олесько, де
стала активним членом Муз. Т-ва «Боян»; а відтак управителькою школи в селі

Панна Е. Новаківська (Пастернак) в третьому ряді по середині серед своїх
учнів в містечку Олесько на Золочівщині.
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Дмухавець. В тих роках воєнні дії охопили всі українські землі. Настав час вико
ристати

всі

можливості

поширити

громадську

працю,

нести

передусім

моральну і матеріяльну допомогу українському населенню по селах і містах.

Е. Пастернак відчувала потребу ширших обріїв праці. Її манили периферії
українських земель, де .населення віками страждало від насильної русифікації
і польонізації з боку своїх сусідів. З доручення Українського Центрального
Комітету у

1942

р. Е. Пастернак виїхала на Холмщину. Одначе, тут не найшла

сприятливих умавин до задуманої праці. Тоді, з іншими, такими, як вона,
одчайдухами, подалась на Підляшшя. Тих молодих людей не застрашували

зловісні вістки про сваволю польської боївки, яка винищувала українське насе
лення, розстрілювала без оскаржень і судів видатних українських діячів. Не
зважаючи на це, Е. Пастернак ішла далі, ведена внутрішнім горінням нести
допомогу народові. Спочатку зупинилась у Володаві, а відтак виїхала до Бі-

Пані Е. Новаківська-Пастернак, перший ряд четверта з права, серед своїх учениць Украінської

Торговельної Школи у Володиві на Холмщині.

лої Підляської, де було ширше поле для праці. За свідченням особистих вика
зок, урядових документів, з розповіді п. Мандичевського, який був головою
«допомогового Комітету», Е. Пастернак усією душею припала до сповнення
доручених їй обов'язків.

Вона зразу стала референтом «Суспільної Опіки»,

завданням якої було нести допомогу потребуючим. Водночас вона була у про
воді Торговельної Школи та керівником новозаснованих Українським Коміте
том українських народних шкіл цілої Округи. Приділи, які одержував Комітет,
совісно розділюпались під наглядом Е. Пастернак. Вона зорганізувала збірку
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харчів для хворих українців в німецькому полоні. Хоч молода, вона своєю
зразковою працею і інтеліrенцією здобула собі признання і пошану українсько
го населення.

У Білій Підляській був час зростання їі сил аж до посвяти

включно, через умовини, в яких приходилось працювати. Це був період в їі

житті, в якому сучасне спліталось із завтрашнім, коли вірилось у недосяжне,
вірилось у Правду. В тому часі вона одружилась з інж. Євгеном Пастернаком,
і вони вдвох продовжували продуктивну громадську працю.

Наступали большевики. Почалась втеча. Часова зупинка в таборах для
біженців в Німеччині. А може ... і думка линула на Батьківщину. І знову надія ...
І невмирущий дух нашого народу, як завжди, шукає вияву в зорганізованому
житті у більших скупченнях у Ваймарі, Дрездені та інших більших містах Ні-

Учителька пані Е. Пастернак в українській школі в Майнс-Кастель біля Візбаден в Німеччині.
В останньому ряді перша з права пані Е. Пастернак, біля неї мистець П. Холодний (молод
ший). Другий з ліва в останньому ряді- рідний брат полк. Симона Петлюри,
полк. Хорольський.

меччини. Постають Допомогові Комітети, освітні курси, школи, жіночі відділи
при Суспільній Опіці. У всіх тих ділянках активну участь бере Е. Пастернак,
як член Українського Червоного Хреста у Ваймарі. Про їі вистуnи в обороні
українських «ді-Пі»- біженців перед новоствореною інституцією УНРА, пише
Улас Самчук в книжці

«5

по дванадцятій». І знову загроза, фронт наближається,

люди з острахом сидять у бомбосховищах. Хвилювання, куди далі? Вкінці
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«Прощай, стара, хвора Европо»! Ми їдемо далеко за море, їдемо до Канади з

вірою у краще майбутнє українського народу. Їдемо з надією, що наші брати
піонери допоможуть ...
Новий світ, нова прибрана батьківщина, нові умови праці. Все почалось
від початку. Е. Пастернак взялась за найважливіше. Вивчила англійську мову,
стала членкою Канадського Червоного Хреста, закінчила курс книговодства

і почала працювати в адвокатському бюрі. Одначе, ця конечна заробітна праця
не заспокоювала їі внутрішнього стремління працювати для суспільства. У най
важчому положенні опинились тут люди старшого віку, знесилені воєнними

і скитальськими злиднями, нездібні до праці, іноді розділені від рідних

-

са

мотні. З метою допомогти т. зв. непотрібній rенерації, як їх тут згірдлива
називають, невеликий гурт людей доброї волі заснував в році

1957 Т-во

Україн

ський Дім для Старших. Е. Пастернак зразу стає його членом, а згодом голо
вою. Розпочалась акція збирання фондів, відкрито крамницю з уживаними

речами, збільшилось число членів. Е. Пастернак з ентузіязмом працює, щоб
зібрати фонди для придбання власного дому для старших. Це була перша і
головна ціль товариства. Вкінці можна було на сплати набути одноповерхо
вий дім недалеко міського парку, в якому мало приміщення тільки небагато
мешканців. Проте, тому що зрушено з місця цю благородну справу не можна
її було ні зупинити, ні відкладати. Так розуміла справу Е. Пастернак і це їі
передусім заслуга, що

1970

р. побудовано новий, другий, у прегарній околиці

міста, модерний великий будинок, в якому є приміщення на

100 ліжок,

медично

санітарний відділ, каплиця для Богослужень обох віровизнань, кухня, магазин

тощо. При вході напис «Пансіон ім. Івана Франка». Не вірилось, що в такому
короткому часі «чудо», схоплене пляном, стане дійсністю. Діло завершилось
завдяки

наполегливим

старанням

Е.

Пастернак,

щедрій

жертвенності

і

моральній піддержці нашого громадянства, більшими приватними пожертва
ми і фінансовій допомозі різних відділів Онтарійського уряду.
Та чи можна у самовдоволенні з успіхів спинити творчий розмах, коли

список кандидатів на постійних мешканців Пансіону кожного дня більшає? Як
прикро відповідати, що «нема місця». Не було іншого виходу, як за ініціятивою
Е. Пастернак і членів Т-ва Дім для Старших створити Комітет Нового Дому.
І знову розпочато нову збіркаву акцію, яку підсилювали записи нерухомостей
та фонд «Український Шпиталь». Вже є потрібна на початок готівка, є проєкти
плянів, треба тільки дозволу уряду на будову. Та щоб не проспати ентузіязму,
знову за ініціятивою Е. Пастернак, працівники Пансіону і сторонні добровольці
прочистили площу. Замінили «джунrлю» на орне поле, оновили старий сад,
прочистили

грядки,

завели пасіку.

Використання площі для господарських

потреб це велика полегша для бюджету кухні Пансіону. Літом мешканці мають
змогу влаштовувати пікніки та зустрічі з рідними і друзями.
Прискорений ритм нашого часу, зміни у формі родинного життя, а з тим

положення людей старшого віку створюють конечність збільшити загальну
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увагу на ці обставини.

Це знайшло відгук у патріотів українців,

які самі

наближаються до пенсійного віку і самі потребуватимуть приміщення в україн
ському домі, й вони жертвують, придбаний важкою працею, свій маєток на
ціль Комітету Будови Дому. Останнім часом на цю ціль вплинула більша
грошова пожертва і запис 50-акрової фарми. П-ні Е. Пастернак з прикметною їй

енерrією і практичним змислом вже розпочала реалізувати свій плин. Вирубано
З акри лісу; на тому місці буде став з допливом свіжої води з річки, побіч
будинок з верандами. Ідеальний закуток серед природи для сьогоднішніх і май
бутніх мешканців Пансіону.

І коли тільки з «пташиного лету» глянути на пройдений шлях Евгенії
Пастернак, від учнівського періоду по сьогоднішній день, він густо позначе
ний працею для української спільноти, в тому передусім для потребуючих
допомоги. Вона не шукала заспокоєння патріотичних почувань у ювілеях, бен

кетах та інших розвагових імпрезах, а в трудах, успіхах і невдачах своєї праці. Її
не лякав риск творчих задумів, в них саме кріпшала їі сила і віра в перемогу.
Евгенія Пастернак

-

це тип жінки, якої вітальність, амбіція народжують нові

ідеї, у здійсненні яких вона завжди послідовна, витривала і акуратна аж до
осягнення позитивних вислідів. Щоб можна було добитися таких як досі блис

кучих успіхів і вміти зразково вести складне діло Е. Пастернак єднала завжди
теоретичне з практичним. Вона студіювала психологію і rеронтологію (процес
старіння і старість) в університеті МекМастер в Гамілтоні, і постійно користу
ється найновішою літературою з цієї ділянки. В

1972

р. брала участь в міжна

родньому з'їзді геронтологів у Києві, де водночас відвідувала приміщення для

людей старшого віку. Доповідала для молоді, студіюючої суспільні науки в
Торонто, була відмічена в «Блю Бую>

-

«Хто є хто». У висліді цієї много

гранної праці їі відзначено золотою медалею від Комітету Українців Канади.
За зразкову працю діставала признання від урядових чинників. Двічі одержала
перші нагороди в

1974 і 1975 рр.

за виставлені на «Стенді» «Іван Франко Дім для

Старших» експонати з робітні Пансіону і їх естетичне влаштування, на Кра
йовій Виставці в Торонто.

Сьогодні Евгенія Пастернак у розквіті сил, перед нею розкриті великі
можливості зробити багато корисного і тривкого для добра української людини
в суспільно-харитативній ділянці.
МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА
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Наша Мета,

4 жовтня 1975
ЩЕ ОДИН ТРІЮМФ

or

Другий станок Пасніону ім. Івана Франка в будинку «Арте, крафтс енд гобіс » на Всеканадській
Виставі. 1975 р. Станок Пансіону одержав першу нагороду.
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В днях між 13-им серпня і 1-им вересня

1975

р. Пансіон ім. Івана Франка

другий раз брав участь в павільйоні «Арте, Крафтс і Гоббіс» на Всеканад
ській Виставці

(«Кенедієн

Нешенал Ексибишею>) та вдруге отримав першу

нагороду на цілий павільйон.

Мистецтво й естетично розложені експонати вабили око багатотисячних
глядачів, українців і чужинців, які з подивом і респектом оглядали великодні

писанки, кераміку, вишивки і килимчики. Головною точкою уваги був манекін
української жінки у вишинаній сукні, яка держала на руці велику

(1

м. висоти)

традиційну писанку.

Дижурили на виставці мешканці Пансіону, пані з Допоміжнього Коміте

ту і молоденькі студенти; три rенерації, як символ української традиції, переда
ваної з любов'ю з покоління в покоління на протязі віків. Всі вони, вдягнені в
українські вишивки,

демонстрували писання писанок,

малювання кераміки,

вишивкарство й ткацтво, і давали пояснення та інформації, ввічливо та чемно.

Загальне

зацікавлення

відвідувачів,

прекрасні

експонати,

зразкова

чистота та естетичний загальний вигляд робили станок прикрасою цілого
будинку.

Ще раз бачимо на практиці, як невсипуща праця і старання директорки
Пансіону, п-і Е. Пастернак, приносять завжди позитивні результати не тільки
серед української спільноти, але й у чужинців.
ЯРОСЛАВА ЧУМАК
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Новинки з Пансіону, січень/лютий

1976

МАРІЯ ТА ЕМІЛЬ ВАСИЛИШИНИ

ДОБРОДІЖ ПАНСІОНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
Управа Т-ва Український Дім для Старших у Торонто подає до ласка
вого відома, що двоє поважних громадян, п-во Марія та Еміль Василишини,

подарували

50

акрів

землі в околицях

Пітерборо для

Пансіону ім.

Івана

Франка.

Панство Василишини заслуговують собі на велике признання й пошану
від усіх нас за те, що вони не жаліли свого важко запрацьованого маєтку для
добра старших українських громадян.

Дар п-ва Василишинів, це доказ їхньої глибокої культури й доброзичли

вости для менш упривілейованих членів нашого суспільства, які конечно потре
бують помочі великих людей.
Ще раз велике спасибі панству Василишинам!
ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

УКРАlНСЬКИЙ ЦІМ ЦЛН СТАРШИХ В ТОРОНТО
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Новинки з Пансіону, квітень-травень

1976

КУРС МЕДСЕСТЕРСЬКИХ ПОМІЧНИЦЬ В ПАНСІОНІ

Для покращання стану здоров'я мешканців, пані Пастернак зорганізува
ла при помочі представника «джордж Бравн Коледж», пана Алінrтона, реєс
трованої мед-сестри панни Х. Марущак та заступниці директорки панни Т. Іва

хів, курс для працівників медичного сектора, з метою обзнайомити їх з новіши
ми санітарно-лікувальними засобами. Керівником курсу була п-а Марущак;

викладачами крім неї були пані Лі, д-р Г. Шиманський- начальний лікар Пан

сіону, д-р І. rадач, д-р О. Шкляр і д-р Н. Крав.
Основними темами викладів була фізична структура людини, зміни в

організмі,

спричинені

хворобами

з

спеціяльним

узглядненням

людини

старшого віку з їі емоційними та ментальними етапами, профілактика та ліку
вання фізіопсихотерапічними засобами. Для кращого зорового сприймання
викладів прелегенти користувалися фільмами й рисунками, також поглядоним
обслідуванням декотрих мешканців Пансіону. Виклади ведені були українською
та англійською мовами. Курс тривав від 5-го листопада

1976

р. Виклади були двічі в тиждень від

1:ЗО

до

4:00

1975

р. до 6-го лютого

год. пополудні. Кінцеві

писемні та усні іспити виявили успішність курсу в оновленні давного знання і
досвіду курсантів та поглиблення сутті їх самаританеької праці.

Дня 25-го лютого ц. р. у великій розваговій залі Пансіону відбулася
rрадуаційна церемонія в присутності директорки пані Евгенії Пастернак, д-ра

Г. Шиманського, пана Алінrтона, п-і Лі та панни Івахів, яка відкрила програму
і попросила до слова пані директорку. Пані Пастернак в глибоко продуманій

промові підкреслювала особливо докладність у сповнюванні своїх обов'язків,
гуманність в поведінці у відповідальній праці медсестер, яка іноді межує з

посвятою в несенні помочі людям старшого віку. Від курсантів говорила пані
Войтів; вона подала огляд викладів на курсі, які велись на науковому рівні, чим
учасниці поширили своє знання. Мед-сестра панна Марущак подякувала пані
Пастернак за щасливу думку організувати курс з метою покращання опіки над
мешканцями.

Кульмінаційною точкою програми була роздача свідоцтв та

пришпилювання відзнак «джордж Бравн Коледж» тринадцятьом rрадуанткам,
при чому відміниицями вирізнено пані І. Нойтів і пані А. Микитин. Офіційну
частину церемонії закінчили словом до rрадуанток пан Алінrтон і пані Лі.
Після того, мешканці Пансіону вгощали rрадуанток в їдальні кавою і
солодким. Тут вітала їх мешканка пані М. Пастернакова, дякувала за опіку,
прихильність та розуміння фізичних потреб людей похилого віку. А щоби у
поважну атмосферу внести трішки гумору, мешканка пані М. Гірняк прочитала
писаний «шпилькою» вірш авторства працівників адміністрації п. н. «Годинка
курсу», в якому всі учасниці курсу побачили себе у дружній сатирі. Многоліттям
в честь rрадуанток

закінчено цю важливу в

нашому Пансіоні подію.
М. ПАСТЕРНАКОНА

15R

Ірадуанти курсу медсестерських помічниць в Пансіоні ім. Івана Франка.

1976 р.

В першому ряді

з ліва сидять: Т. Івахів, Ш. Лі (представниця Джордж Бравн Колледж), Б. Алінrтон (консуль
тант з Джордж Бравн Колледж), Е. Пастернак, д-р Г. Шиманський, Х. Марущак (реєстрована

медсестра та керівник курсу); в другому ряді з ліва стоять: А. Мриглод, М. Немец, Т. Дончук,
А. Залєська, І. Войтів, Д. Семенюк, А. Микитин, Н. Дуранті, М. Мандрик, М. Куликовська;

в третьому ряді з ліва стоять: М. Іалятовська, Т. Лазорчик, А. Кріль.
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Гомін України,

25 вересня 1976
«БАБУНЯ ПИСАНКА»

Кожний, хто увійшов до будинку «Арте, Крафтс енд Гоббіс», на Всека
надській Виставі в Торонто, звертав увагу на велику писанку, яка начебто за

прошувала оглянути ближче станок Пансіону ім. Івана Франка. У підніжжю цієї
великої писанки були розписані різної величини писанки

-

такі до себе подібні

і водночас такі різні, неповторні. Техніку писання демонстрували досвідчені в
тому ділі дижурні пані, а зацікавлені відвідувачі з увагою приглядалися тій
праці.
Мозаїкова фасада нашого станку, доцільне, без перевантаження дета-

.

.

.

лями, розмІщення експонаТІв по окремих дІЛянках

-

писанки,

вишивки,

кера-

Третій станок Пасніону ім. Івана Франка в будинку «Арте, Крафтс енд гобіс» на Всеканадській
1976 р. Станок Пансіону вже втретє одержав першу нагороду. Пані А. Млинарик

Виставі.

демонструє писання писанок, пані І. Івахів інформує.
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міка, різьба в дереві, килими тощо- давали чіткий перегляд нашого народньо

го мистецтва. Справді, наш станок був сповнений кольорами і пахощами україн
ських широкополих ланів.

Так і можна було сподіватися, що виставку Пансіону ім. Івана Франка
Комісія «Арте, Крафтс енд Гобіс» вирізнить першою нагородою. Це вже втретє
наш станок дістав таке почесне признання. Успіхом сповнилась праця мешкан
ців, працівників та пань з Добровільного Комітету під керуванням директорки
Пансіону пані Евгенії Пастернак. Пані Пастернак закохана в нашу народню
традицію, вона гідно зберігає в Пансіоні наші релігійно-обрядові звичаї та націо
нальні свята.
Виставці

-

Показ наших народніх мистецьких виробів на Всеканадській

це документ, що деякою мірою має пропаrандивне значення

-

зазнайомити чужомовну публіку з українським народнім мистецтвом і культу
рою. Така виставка матиме в майбутньому постійне місце у великому будинку,
музею етнічних груп в Канаді. Це буде для грядучих поколінь духовим зв'язком
з праматір'ю Україною.
М. ПАСТЕРНАКОНА

Новинки з Пансіону, вересень-жовтень

1976

КОНВЕНЦІЯ АСОЦІЯЦІr ДОМІВ ДЛЯ СТАРШИХ

В днях

12-15 вересня ц. р. взалях Роял Йорк готелю в Торонто відбулася

конвенція Асоціяції Домів для Старших провінції Онтаріо. У цьому з'їзді брали
участь представники провінційного уряду та делеrати около 180-ох домів для

старших в Онтаріо, між ними теж з нашого Пансіону: пані Е. Пастернак (адмі
ністратор Пансіону), пані Т. Тонкович та п. В. Сонич (асистенти адміністрато
ра), пані Ю. Дарміць та пані Н. Ключко (представники Допоміжнього Комітету
при Пансіоні), панна А. Ковальчук і пані Д. Руденська (мед-сестри Пансіону),
д-р С. Молодовець та пані В. Цурковська (представники дому при
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Гай Парк

rарденс).
У програмі конвенції були звіти з цілорічної праці асоціяції та наради й
дискусії на теми, пов'язані з працею в домах для старших та вдосконалення їі
метод. У сесіях особливо підкреслено важливість фізичної та умової активности
старших людей для продовження їх нормального й корисного життя. Сесії

охоплювали такі теми: «Потреби і вимоги старших громадян та вигляд опіки
над старшими в 1980-их роках»; «Роля добровольців в домах для старших»;

«Неврози, депресія та реабілітація»; «Творче використовування часу» і т. д.
В програмі конвенції теж була виставка ручних виробів мешканців домів
для старших в Онтаріо. Жюрі, в складі трьох знавців, вибирало з-поміж всіх
експонатів найкращі. Аж три мешканці Пансіону виграли спеціяльні нагор<'ци:
пані С. Микитівза дуже гарно вишитий рушничок, пані А. Змрочек за чудову
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Нагороджені експонати на виставі під час конференції Асоціяції Домів для Старших. 1976 р. По
середині трофей - перша нагорода. З ліва рушничок, вишитий мешканкою Пансіону С. Мики
тів, з права подушка, вишита А. Змрочек. Під трофеєм та експонатами лежить килим,
тканий паном Лехновським.

вишиту подушку та пан П. Лехновський за прекрасний, ручно тканий, килим.

Крім цього, всі присутні представники мали можливість голосувати за домом
з найкращою загальною виставкою. З усіх домів в Онтаріо Пансіон ім. Івана
Франка був нагороджений першою нагородою за мистецьку творчість! Це вже
справді велика похвала для Пансіону, його мешканців та адміністрації.
ТЕРЕНЯ ТОНКОВИЧ
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Новинки з Пансіону, грудень 1976/січень-лютий

1977

ЩЕ ОДИН УСПІХ НАШИХ СЕНЬЙОРІВ
В днях
Сентр»)

7-23 люто·го ц.

відбулася

р. в будинку Міської Ради Етобіко («Етобіко Сивик

виставка

ручних

виробів

мешканців

та

добровольців

Фрагменти з вистави Пансіону ім. Івана Франка в Етобіко Сивик Сентр.

1977 р.
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Пансіону ім. Івана Франка. В трьох скляних вітринах були виставлені ляльки в

народній ноші, вишивки, кераміка, писанки, килими, паперові соняшники, маки
та інші мистецькі вироби.
Дня 7-го лютого посадник Етобіко, Дост. Д. Флинн, офіційно відкрив
виставку і привітав учасників-пенсіонерів та гостей. Після відкриття мешканці
та добровольці Пансіону демонстрували своє мистецтво.

Усі присутні, а в цьому представники преси та радіо, надзвичайно при
хильно вщгукнулися.

Крім цього, хочемо тут згадати, що п-і Ж. Менделюк в щоденних своїх
радІОпередачах також дуже прихильно висловлювалася про виставку,

.

.

.

.

про їі

оргаюзаторtв та виконавЦІв-мистЦІв.

ТЕРЕНЯ ТОНКОВИЧ

Новинки з Пансіону, травень-червень

1977

ВЕЛИКИЙ ЗАДУМ СТАВ ДІЙСНІСТЮ

В останніх роках серед української спільноти в діяспорі помітно зросло
почуття національної свідомости, а то й гордости. Є різні причини того явища,

проте найсильніший мабуть вплив мають сучасні події в Україні, про які у
західній світ донесли українські патріоти, видатні науковці, колишні в'язні
совєтських концтаборів. Українська справа найшла відгомін не тільки на міжна
родньому політичному форумі, але також і серед широких кругів чужомовно
го населення. Цей рух позначився теж у різних ділянках нашого культурного
життя,

зокрема

приніс

новітнє

відродження

українського

народнього

мистецтва.

Цей освіжуючий подих досягнув теж Пансіон ім. Івана Франка в Торонто.
Проте, тут не прийшло це так несподівано, тут було вже своє підгрунтя. Люди

старшого віку приходили на постійне життя до Пансіону, особливо жінки;
приносили з собою з дому не тільки речі особистого вжитку, але і давні
пам'ятки, як рушники, вишивані скатерті тощо, які вони колись у молодості

вишивали, не тільки руками, але й серцем. Довго лежали ті «залишки» на
самому споді старих скринь, і оставити їх нащадкам на байдужність, а то й

можливо на знищення, не було сили. Краще взяти з собою. І от років тому сім,
коли поставлено новий будинок, в думках директорки Пансіону, пані Евгенії
Пастернак, зродилася думка заопікуватися тими «вишиваними небожатами»,
вивести їх на денне світло, перед очі людей, які може і не знають цінної вартости
тих давніх пам'яток.
Порядкуванням збірки зайнялись пані директорка і мешканка Пансіону
пані Л. Луцька, яка мала знання і досвід у зберіганні зразків народнього
мистецтва, зокрема у ділянці вишивок. З роками збірка збільшувалася, ставала
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різнорідніша. Багато людей з-поза Пансіону дарували предмети народнього
виробництва. Кожний предмет діставав свою «метрику», тобто число катало
гу:

з

яких

Експонати

околиць

походить,

виставлено

у

двох

який

стиль,

великих

яким

rабльотах

стібом
і

вишитий

пряміщено

в

тощо.
кімнаті

бібліотеки. Це був фундамент для поважної збірки народнього мистецтва, яка
виявляла вже своєрідне «Я». На цьому не можна було закінчити працю, успіх

підсилюван унікальний організаційний хист пані Е. Пастернак: іти сміливо все
далі вперед. У збірці було лиш кілька старих тканин, треба було більше з різних
сторін

України.

Закуплено

ткацькі

станки.

Першим

вивчав,

від

абетки

починаючи, майстерність ткання працівник п. В. Сонич, і на перші крайки були
вже замовлення від поодиноких людей та хорових ансамблів. Помагала у тому

мистецькому промислі пані Я. Чумак. Вкінці вона усамостійнилась і досі навчає
мешканців-мужчин килимарства. За тим прийшло нове зацікавлення- гончар
ство. Під керуванням мистця-маляра і скульптора п. П. Магдеяка почалось
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ліплення в глині, випалювання у власній печі, малювання і rлязурування різної

форми керамічних виробів. З такою різнорідною колекцією можна було вже
показатись перед широкою публікою.

1.

Всеканадська Виставка

1974-1977 рр.

ми брали участь:

«Arts, Crafts and Hobbies»,-

дістала тричі першу

нагороду. (Пансіон знову запрошений взяти участь у вересні ц. р.)

2.

Виставка ручних виробів домів для старших, провінції Онтаріо,- щстала
першу нагороду за мистецьку творчість.

З. Виставка в будинку міської ради в Етобіко; тривала три тижні.

4.
5.

Виставка у rвелфському Університеті, у «Відкритому Дні».
Мистецький клюб при університеті в Торонто; працівники Пансіону вчили
писання писанок.

6. Показ писання ппсанок учням міської школи в Скарборо.
7. Виставка і демонстрування писання ппсанок в «Шервей r арденс».
8. На Всеканадській Виставці (Пансіон запрошений взяти участь у вересні

ц. р.).

Професійно зорганізовані виставки звернули на себе увагу нашого грома
дянства і чужинців, так що настала пора дати їй окреме обширнішеприміщення
і оцю rалерію українського народнього мистецтва назвати «музей», відкриття
якого відбулося в неділю, З-го квітня

1977 р.

в присутності д-ра Г. Шиманського

і посадпика міста Етобіко п. Д. Флина. Численно зібрана публіка (понад тисяча
осіб) могла після оглядин музею купити на базарі мистецькі вироби Пансіону.

Фрагмент з музею Пансіону
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Уже з першого погляду на музейні експонати відчувається наближення до
чогось знайомого, рідного, наче відгомоном давньої музики заграли кольорами
різнорідні предмети народнього мистецтва. Доцільне розміщення експонатів
дає чіткий перегляд. Увагу звертають два манекени в буковинській і полтав
ській ношах, кераміка, різьблені дерев'яні тарілки, інкрустовані касетки і ба
гатство різнорідних писанок. Вони саме перед Великоднем просто зачарували

однаково наших і чужинців. Це ж найдавніший вияв самобутности українсько
го духа в красі і символіці. Вони корінням сягають праісторії українського
народу. Глиняні писанки, за ними з-перед кількох тисяч років писанки з три

пільським орнаментом, це прародичі сьогоднішніх популярних у світі україн
ських писанок. Прекрасна трипільська кераміка може бути окрасою найбільш
вибагливої сучасної обстановки української хати.

На виставці

новозаснованого

музею є

теж

експонати прикладного

мистецького виробництва, примінені до сучасного українського побуту, нового
матеріялу, нових технічних засобів. Музей

-

це жива установа і його завдан

ням є не тільки зберігати давні залишки з-перед п'ятдесятьох чи ста років, їх
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Фраrмент з музею Пансіону

заморозити і копіювати. Навпаки, на базі традиційного слід творити синтезу
з сучасним, показувати розвоєві фази українського народнього мистецтва у
різних місцях поселення українців. Під проводом мистців творити гурти, які
плекали б і були б співтворцями українського народнього мистецтва. У збірці
є чимало зразків з різних ділянок мистецтва.
Треба вірити, що наше громадянство, зокрема молодь, зацікавляться
музеєм Пансіону ім. Івана Франка в Торонто і допоможуть в його дальшому
розвитку.

М. ПАСТЕРНАКОНА
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Четвертий раз станок Пансіону ім. Івана Франка в будинку «Арте, Крафтс енд Гоббіс» на
Всеканадській Виставі одержав першу нагороду
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1977 р.

Писання писанок демонструєМ. Когут.

Новинки з Пансіону, вересень

1977

ПЕРША НАГОРОДА

ЧЕТВЕРТИЙ РАЗ

Станок Пансіону ім. Івана Франка в будинку «Арте, Крафтс енд Гоббіс»
під час цьогорічної Всеканадської Виставки знову (четвертий раз за порядком)
отримав першу нагороду за мистецьке урядження виставки.

На знимці: п-і М. Когут демонструє малювання писанки. В часі виставки
дижурували теж слідуючі особи: п-і М. Квас, п-і Я. Чумак, п-на К. Бабин,
п-і А. Млинарик, п-іД. Винників, п-і Н. Козій, п-і Е. Лукашик, п-і О. Макаревич,

п-на І. Смеречняк, п-і І. Івахів, п. М. Чобіт, п-і О. Лотоцька, п. Л. Хом'як,
п. П. Лехновський, п-іД. Руденська, п-і Н. Ключко, п. М. Хомин, п-іТ. Тонко
вич.

Всім, що причинилися до успіху виставки- щире спасибі!

Новинки з Пансіону, січень-лютий

1978

ДОСТОЙНИЙ ГІСТЬ В НАШОМУ ДОМІ
Владика Миколай

виявив бажання відвідати мешканців-сеньйорів в

Пансіоні ім. Івана Франка в Торонто. В суботу 28-го січня ц. р. ми, радісно

схвильовані, очікували його, і коли він висів з авта, при відкритих дверях його
привітала директорка Пансіону, пані Евгенія Пастернак, в товаристві заступ

ниці пані Терені Тонкович, пана Василя Сонича і кількох членів Комітету
Мешканців.
В їдальні ми всі привітали гостя оплесками і гучним «Многая Літа». В
кожного ясніла усмішка на обличчі. Владика дякував за таку милу несподіванку
і, на запрошення пані директорки, зайняв місце за почесним столом враз з
д-ром Г. Шиманським і полк. П. Федоренком. Пані Пастернак коротко поясни

ла, чому ми всі радіємо рідкісною появою між нами голови Української Право
славної Церкви в Канаді.

В нашому домі не виявляється різниці віроісповідань, ми всі християни,
всі українці, однієї матері діти, зберігаємо тут наші релігійні і національні
свята, всі відчуваємо брак православного священика. Саме тепер, у цей стурбо
ваний час, коли потоптана любов ближнього, коли люди, родина, а то й цілі
народи

втратили

довір'я

один

до

одного,

коли

живуть

у

безперервному

взаємному підозріванні і обмані, остається священик допомогою у скрутних
хвилинах життя. Він може скріпити силу духа в людині, піддержати віру у
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справедливість всемогучого Бога. Цього особливо потребують люди старшого
віку, і присутність Владики між нами є наче живим зв'язком між поколіннями,

доказом єдности в народі, якої нам, українцям зокрема, під сучасну пору так
дуже потрібно. Після того голова Комітету Мешканців, пані Д. Телюк і пані
М. Пастернакова подали Владиці дарунки, виконані мешканцями Пансіону.

Владика був зворушений такою прихильністю управи дому і мешканців, він з
признанням підкреслив нашу відданість рідній вірі, дякував за особливу увагу
до його особи і обіцяв, як тільки дозволить йому час, він з приємним почуттям
сповненого пастирського обов'язку відправить в нашій каплиці Службу Божу.
Мешканці оплесками подякували Владиці за його щирі слова, а він підходив до

них, привітно розмовляв, розпитував. Після тієї частини відвідин, Владика, в
товаристві пані директорки, пані Тонкович і пана Сонича, оглядав будинок від
підвалу, де є каплиця, музей і робітні, далі приміщення на партері, мешкальні
кімнати на першому поверсі, відтак на другому, де у більшості живуть слабші
люди.

Своєю безпосередністю і ввічливістю Владика був нам усім по душі
близький, можливо, теж тому, що він син «зеленої Буковини», він добув собі

серця всіх присутніх. Його відвідини наче кинули жмут соняшного проміння на
доволі одноманітне щоденне життя людей похилого віку.
МАРІЯ ПАСТЕРНАКОНА

Наша Мета,

4 лютого 1978

ВИСОКЕ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗА ГРОМАДСЬКУ ПРАЦЮ
Дня 18-го січня
Старших

-

1978

(Навечіря Богоявлення) в Українському Домі для

Пансіоні ім. Івана Франка в Торонто

-

в передвечірніх годинах

було відправлене, згідно з нашими церковними уставами і національними тра

диціями, величаве Йорданське Водосвяття, в якому взяли участь не тільки усі
здорові мешканці і працівники Пансіону, але і гості та рідні деяких мешканців,
як це вже стало звичаєм, відколи цей Дім для Старших існує.

Після Водосвяття у великій, покропленій Йорданською водою їдальні
як і щороку

-

-

була подана Свята Вечеря (Щедрий Вечір) для мешканців і

працівників Пансіону.
В часі Вечері, що проходила серед урочистого настрою і співів коляд та

щедрівок,- один із гостей, Кошовий Отаман «Українського Вільного Козацтва
поза межами Батьківщини»

-

Петро Федоренко, в асисті свого заступника,

генерала Петра Петренка, урочисто відзначив Директорку Пансіону п. Евгенію
Пастернак- за вклад їі праці для громади, а особливо для старших українських
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Кошовий отаман П. Федоренко вручає Директорці Пансіону ім. Івана Франка, пані Е. Пастер
нак, «Хрест Заслуги» Українського Вільного Козацтва».

1978 р.
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громадян,

та вдекорував п-ні

Пастернак

«Хрестом Заслуги» Українського

Вільного Козацтва, як також відповідною Грамотою.
У сі присутні на Щедрому Вечорі прийняли це високе відзначення невмов

каючими радісними

оплесками і сердешними гратуляціями

та «Многоліт

ствlЯМ», а працівники Пансіону вручили своїй Директорці, розкішну китицю
троянд.

т. тонкович

***
Крім цього мешканці Пансіону вручили опісля п-ні Пастернак на письмі
ось таке побажання для п-ні Пастернак від мешканців Пансіону:
«Ми, мешканці Пансіону, вітаємо Вас, наша Дорога Опікунко, з признан
ням для Вашої Вчительської і Громадської праці від Ваших юних років і особ
ливо за Вашу невтомну працю для українців старшого віку. Вас відзначено

Хрестом Заслуги Українського Вільного Козацтва. Українцям і чужомовним
особам відомо, що Ви закохані в українському народному мистецтві, що з

любов'ю плекаєте українські релігійні і національні традиції. Тому Ви легко
увійдете в ідеологічну діяльність Вільного Козацтва і в його історії позначите
гідно своє ім'я, як сучасна Українська Амазонка. Дай Вам Боже досягти спов
нення Ваших шляхетних намірів
лежну нашу Батьківщину

-

-

стати в проводі у змаганнях за вільну, неза

Україну.

Бажаємо Вам кріпкого здоров'я і сили духа на «Многая-Многая Літа!»

***
Признаючи велич проробленої праці Директорки Українського Пансіону

для Старших Громадян, пані Евгенії Пастернак, радіємо й ми їі відзначеннЯм
та бажаємо надалі стояти з успіхом і Божим благословенням на чолі цього,
повного християнської любови, подвигу.
РЕДАКЦІЯ «Н. М.»
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Новинки з Пансіону, липень

1978

ПОКОЛІННЯ ЗІЙШЛИСЬ У ДРУЖНЬОМУ КОЛІ
«Варт пошани сивий волос
І старенький тихий голос,
І тим зморшкам придивіться,

Встаньте з місця, поклоніться.»

Колись-давно нас, дітей малих, так батьки навчали і в тому дусі нас ви
ховували. З роками значення цієї мудрости притьмарилось, а то й позначилось
прірвою між дітьми і батьками. Сьогодні більше, як колинебудь раніше, потріб
ний зв'язок поколінь між собою. Щоби відновити призабуту чесноту у взаємо
відношенні людей різного віку, у багатьох країнах світу влаштовують «Тиждень
Пошани Старшим».

У Пансіоні ім. Івана Франка в Торонто в днях від 17-го до 24-го червня

ц. р. відбулась зустріч чотирьох поколінь

-

батьки, діти, внуки і правнуки.

Тиждень Пошани почався Службою Божою, яку відправив капелян Пансіону,
о. мітр. П. Хомин.
У святковій програмі були відвідини малих дітей з садочка при вул.

Шкільна дітвора школи св. Йосафата в поклоні старшим.
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Крпсті і старшеньких школярів з цілоденної католицької школи ім. св. Йосафа
та. На залі були присутні майже всі мешканці, навіть ці, що користувались
палицями, «вокерамю) та візочками. Діти у своїй дитячій щирості складали

пошану бабуням і дідуням у піснях, деклямаціях, ритмічних вправах, і в розмо
вах з мешканцями були зворушені. Вони обдаровували нас квітами, а ми віддя
чувались їм солодощами й овочами.

Молодь-студенти, які працюють в Пансіоні в часі літніх ферій, показали
народні танці на високому професійному рівні під проводом молодого хорео
графа Юрка Новицького. Особливо бравурно виконували сольові танці, які у
своїй майстерності скидались іноді на акробатичні покази.

В «Гопаку)) це

виправдане, бо ж хлопці пописуються своєю справністю перед своїми партнер

ками-дівчатами. Спонтанні оплески були нагородою танцюристам за їх рухово
кольоритний спектакль.

Наші мед-сестри мали нагоду зажартувати собі з нас у короткому скечі
сатирі «Ой болить, болитЬ)), де наслідували декотрих (анонімно) мешканців, які
страждають більше від уявних, як справжніх хворіб.
Приємною атракцією в програмі «Тижня ПошаНИ>) були дві прогулянки

в зелений терен. Рано-вранці, ще сонце не піднялось високо понад обрій, як на

ші і запрошені рибаки виїхали на посілість «Василівкю) на озеро ловити рибу.
Увесь день насолоджувались простором, повітрям, водою, при чому розказу

вали свої і вигадані рибальські пригоди, в яких блищало від пригодницької фан
тастики. Обгорілі сонцем вертали під вечір одні з порожньою торбою, а фахівці
в тому спорті з трофеями у виді

пстругів, подібних до тих, які вони колись

ловили у бистрій воді Черемоша.
Ми мали ще одну нагоду побувати у розквіті літа в природі

му хуторі в

Micciccara.

-

на нашо

Була прекрасна погода і своєрідна пікпікова програма:

музика, співи, виграші і очевидно танці. «Прогульковці)) танцювали непогано,
щоб тільки ноги хотіли так підстрибувати, як це вони колись вміли. Було весело,
гамірно і трохи смішно. В перервах ми оглядали на грядках рум'яні помідори,
капусту, огірки, цибулю і цілющий проти всяких недуг український «пенесилію)

-

часник. До багатої вітамінової породи належать овочі в новому і давньому,

вже дещо підтоптаному, саді.

Вони тільки зав'язувались на гілочках, зате

можна було збирати в кошики соковиті полуниці. Здалека видно було, як біля

вуликів гудуть, метушаться бджоли. За огорожою здивованими очима гляділи
на нас крілики. У сі ті дари матері-природи мають впродовж цілого року своє

місце на столах нашої їдальні. Яка розкіш ходити по м'якій траві (дехто пробу

вав босоніж!) поміж клумби квітів, глядіти як по невинній блакиті неба звільна
просуваються кучеряво-прозорі хмаринки.

Сонце,

зелень, легесенький вітер

дають тиху розраду серцю, навівають спомини і тугу. Ціле довкілля сповнене
запахами і кольорами

зрілого літа.

Як тісно психіка людини пов'язана з

природою. Серед неї не почувається самотности. Після перекуски і відпочинку,
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Рибний став Пансіону на «Василівці».
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НА ХУТОРІ ПАНСІОНУ
ІМ. ІВАНА

В

ФРАНКА

MICCICCArА

коли вже рожевою загравою затягнувся західній край неба, ми з букетами квітів
вертали домів в погідному настрою.

Звичайно, не всі мешканці могли відбути таку ескападу у вільний світ
природи; для них у програмі «Тижня» були відповідні розваги в приміщенні до
му і на соняшній терасі. Тут романтичний вид на галявинку серед кущів і висо
ких дерев, тут в тишпні можна слухати і розуміти мову пташиного щебету,
можна теж думки свої човниками пускати на дрібні хвилі нашої річки.
«Тиждень Пошани Старшим» в нашому домі був виповнений цікавою
різноманітною програмою. Вона дала нам багато приємних переживань, під-

180

Мешканці під час «пікніку» на хуторі.

Г. Хотинецька в ролі циганки читає щастя з руки

Є. Гадуняк танцює з працівницею,

мешканки пані М. Гучишин.

пані М. Матуш.
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На ліво: пан А. Тацишин пританцьовує з працівницею Пансіону.
На право: мешканці Пансіону, пан І. Мишка і пані Д. Романюк, танцюють.

няла на дусі, скріпила силу гідно нести тягар своїх років. Це завдячуємо нашій

директорці, пані Евгенії Пастернак, яка зі своїми молодими працівниками
вклала багато доброї волі і труду, щоб зорганізувати імпрезу, в якій ми відчу

вали не тільки пошану, але і бажання дати нам жмут ясних хвилин у наше
щоденне життя.

Треба сподіватись, що молоде покоління перейме закон Божий і тради
цією освячений наказ людський «шануй батька свого і матір свою, а добре тобі
буде на світі жить» і шануватиме старших не тільки один тиждень в році, але
впродовж цілого життя.
М. ПАСТЕРНАКОНА
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Новий Шлях, ЗО вересня

1978

«УКРАrНСЬКА ПИСАНКА У СВІТЛІ РЕФЛЕКТОРІВ>>
На «Всеканадській Національній Виставці» в Торонто ц. р. станок Пан
сіону ім. Івана Франка мав обширне місце при самому вході до «Павільйону
Арте, Крафтс енд Гоббіс».

У днях від

16

серпня до

4

вересня при ньому

зупинялись тисячі людей різних народностей і рас, які у захопленні оглядали
вироби різних ділянок українського народнього мистецтва. Вже саме, з естетич

ним смаком, розміщення експонатів надавало виставці своєрідного елегантного
вигляду. Звичайно,

найбільше місця займали вишивки різних узорів, стібів

майже з усіх областей України. Окремий куток мали вишивки, прямінені до
сучасного одягу,

як блюзки,

скатерті,

рушники,

накривала тощо.

Тканини

розвішені на стінах, декотрі розстелені на долівці, посередині на рухомій плят

формі манекен в полтавській народній ноші. В rабльотах виставлена кераміка
гуцульська, з квітковим взором зі східньої України і найстарша трипільська.

Станок Пансіону вже вп'яте (підряд) одержав першу нагороду в часі Всеканадської Вистави.

Крім того, Пансіон був нагороджений за найгарніший транспарант (на знимці в лівому куті з
гори).

1978 р.

Писання писанок демонструють пані А. Млинарик і О. Дерех, вишиваєМ. Квас.
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Атракцією нашого стенду був розвішений при вході вишиваний транспарант

(баннер), на якому зображена дівчина в полтавському одягу, яка хлібом і сіллю

вітає гостей. Кругом неї rірлянда червоних маків. На другій стороні розета
кленових листків, символ Канади. Та найбільше полонили очі і увагу глядачів
українські писанки, бож це не просто мальовані яєчка, в них мовою символів-

Українська дівчина в народ
ньому строї з хлібом і сіллю.
Хрестикова композиція Пан
сіону відзначена першою на

городою

на

Всеканадській

Виставі в Торонто

1R4

1978 р.

Фрагмент з виставистанку Пансіону.

1978 р.

рисунком, кольором в декоративному орнаменті- виражені думки внутрішньо

го космосу української людини від прадавнього часу.
Вишивки, писанки були демонстровані дижурними панями.
Ми сеньйори- мешканці Пансіону ім. Івана Франка, глибоко відчуваємо
зв'язок з нашим народом, його історією і побутом, ми вдячні нашій директорці,
пані Евгенії Пастернак, яка з відчуттям краси народнього мистецтва так гарно
вдекоровує наше приміщення, в якому гомонить українська мова, де додержу
ються релігійні і національні свята, що створює в нашому домі рідну атмосфе
РУ. З почину пані директорки засновано в нас музей, для якого ми подарували
наші стародавні пам'ятки, які лежали в скринях довгий час. З їі ініціятиви наш
Пансіон вже п'ятий рік влаштовує виставку народнього мистецтва на «Всека
надській Виставці». І вже п'ятий раз дістаємо першу нагороду. Цього року
дістали ми дві перші нагороди. Першу- це вирізнення за «найкращий з найкра
щих» наш транспарант (баннер, про який згадка вгорі) і 1()() дол. та першу

нагороду

за декоративне розміщення

експонатів.

Таке вирізнення

нашої

виставки, це заслуга пані Е. Пастернак за їі ідеї і провід в невтомній праці враз із
молодшими

працівниками,

панями

«добровільного

Комітету»

і

гуртом

мешканців.
Зацікавлені нашою виставкою діставали малу паперову писанку-відзнаку і
більшу, на якій на оборотній стороні подані інструкції як «писати» ориrінальні
українські писанки.
М. ПАСТЕРНАКОНА

Новий Шлях,

7 квітня 1979
В ДОМІ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

Колись усі дороги вели до Риму, а тепер

-

до домів для старших, бо така

система на цьому континенті. Тепер усі люди живуть довше і більшість опиня
ється в якомусь домі, а не доживає віку серед родини. Може це не важливе, щоб
жити довго, але коли людина живе довго, дуже важливо, щоб жити добре,
приємно і чимсь виповнювати дні.
В українському домі для старших ім. Івана Франка живуть люди пізньо

го віку, але виглядають багато молодші. Вони плекані, завжди чимсь зайняті,
щось приготовляють. Дім новий, модерний, зі смаком удекорований. Це тому,
що настоятелька,

пані Евгенія Пастернак,

колись займалася малярством і

вчилася у відомих мистецьких школах.
Кожного вівтірка для жителів демонструють фільми, позичені з публіч
ної бібліотеки. Одного вівтірка пані Евгенія позичнла і мене, разом з моїми
прозірками та апаратами.
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Зійшлися і з'їхалися до

залі для розваг.

Сюди

прийшли і немічні, і здоровіші, і старші, і молодші, мед-сестри, працівники різ

них відділів і ті, які працюють в Домі добровільно, тобто безкоштовно. Я ви
світлювала прозірки з різних моментів життя Дому Івана Франка, як участь на
«Ексебишею), різдвяний базар та різні події з життя Торонто. Приємно було і
зворушливо. Мені мимоволі прийшли на думку слова Ціцерона: «Я вдячний за

старший вік, який скріпив моє бажання розмовляти і зменшив охоту їстю). Але
видно, що я ще не зовсім стара, бо захотіла їсти і пані Евгенія підкріпила мій
підпадаючий холестероль знаменитими рогаликами.
ВІРА КЕ

Новинки з Пансіону, весна

1979

ЩЕ ОДИН УСПІШНИЙ БАЗАР В ПАНСІОНІ
Уважаємо своїм милим обов'язком зложити щиру подяку всім добродіям
та добровольцям, які рік-річно причиняються до успіху базарів Пансіону, які ми

Фрагмент з базару
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Фраrмент з базару
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«Біля перелазу» під час базару.
Фрагмент з базару
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Фраrменти з базару

уряджуємо два рази в рік. Усі ці базарі мають потрійну ціль: перше, дати мож

ливість членам української спільноти побути в Пансіоні, подивитися, який він
і що в ньому робиться; друге, набути мистецькі та інші речі, вироблені в Пан
сіоні чи подаровані громадянством; а третє, підтримати фінансово цю добро
дійну інституцію, яка ввесь час потребує підтримки громадянства.
Цьогорічний великодній

Базар був найбільше успішним

під оглядом

фінансовим, бо приніс поверх двадцять тисяч долярів.
При цьому подаємо прізвища добровольців, які причинилися до успіху
великоднього базару:
Андрухів Н.

КузьмаС.

ПейкоМ.

Бабин К.

Лазарук О.

Погорецька Н.

БабинМ.

Лазорчик Т.

ПотічнаА.

Баrан Г.

Куликовська М.

ПрошакО.

Баrан І.

Лапчинська М.

Радован П.

БілакД.

ЛевицькаМ.

РепендаС.

Білак П.

Лехновський П.

Руденська Д.

Буrа П.

Луцик Г.

Сахно А.

Василишин Е.

Любунич В.

Свистун П.

Винників Д.

Макаре.

Семенів Н.

Войтів І.

Максимець М.

Собчак В.

ГаврилюкД.

МалетЛ.

Сонич В.

Гірняк М.

МандрикМ.

Стасів Я.

Глібович К.

Матейко І.

Тацишин А.

Гнаткінська М.

МатушМ.

ТелюкД.

Гордієнко Е.

МимаІ.

Тонкович Т.

Гордієнко

МіщукТ.

Финлі Д.

Гуцал К.

Млинарик А.

ХомякЛ.

МлинарикС.

ХоминМ.

Данилишин М.

Москаль А.

Хотинецька Г.

ДарміцьЮ.

Молодовець д-р С.

Чумак Я.

Дерех К.

МриrлодА.

ШинкарукД.

Елиїв Я.

Мудра А.

Янковська А.

КвасМ.

Мулевич Л.

Янковська М.

Кобеляк О.

Нагорна О.

ЮрцанК.

Козій Н.

Озимок П.

ЮрцанМ.

r алятовська м.
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Наша Мета, 19грудня

1979

ВІДЗНА ЧЕННЯ ЗАСЛУЖЕНОІ УКРАІНКИ
(ПЕРЕКЛАД З ЧАСОПИСУ ((ТОРОНТО СТАР»)

Директорку Пансіону ім. Івана Франка, пані Евгенію Пастернак, знову
нагороджено за їі невтомну харитативну працю і призначено дожявотне член
ство в Американському Біографічному Інституті «А.В.І.».
Ця організація знаходиться в місті Ралей у Північній Каролайні, ЗСА.
Члени цієї організації були поміщені один раз, або і більше, в біографічних
публікаціях цього ж інституту.

У видрукованих книжках були поміщені життєписи визначних людей, які
дали вклад своєї праці в ділянках мистецтва, науки, освіти, індустрії та релігії.
Достойна пані Евгенія Пастернак працює тепер як директор Пансіону ім.

Івана Франка при

767 Роял Йорк Рд. в Торонто для людей похилого віку. Вона

не спочила на осягах, а тепер змагається побудувати найкращий дім для стар
ших, чи не найкращий на цілу північну Америку- це на хуторі в

Micciccara

з

усіми удогідненнями, комфортами, який стане взірцем для всіх, а чужинці підуть
за їі прикладом.

Ще, бувши молодою, а саме в

14

років життя, пані Евгенія Пастернак

вчила в дошкіллі під час літніх вакацій. Праця та успіхи в навчанні у передшкіллі
заохотили молоду, повну ентузіязму, далі удосконалювати своє знання. Впслі
дом цього вона здобула диплом з відзначенням учительки, навчала в багатьох
шк.олах,

а

також

була

управителькою

українського

дошкілля

методи

Монтессорі.
Від

1942 до 1944 року

була педагогом і директором харитативної служби

на Підляшші, на північно-західних українських землях. Там вона жертвенно
працювала для «Червоного Хреста» і в той спосіб несла духову та матеріяльну
допомогу для обездолених наших людей, які перебували по таборах примусової
праці та таборах для полонених.

Шановна пані Евгенія Пастернак не спочила на лаврах. Вона ввесь час

доповнювала свою освіту, вписавшись на філософічний факультет

r ете універ

ситету у Франкфурті над Майном в Німеччині. Потім, коли приїхала до Канади

1948 року- студіювала у «Ша Бизнес Каледж».
Тепер, як згадала наша Шановна Директорка, їі зацікавлення змінилися, а
саме, вона вже не вчить дітей, а всеціло віддано спрямувала все своє знання і
енергію на іншу галузь життя суспільства, їі завданням є тепер

-

допомагати

людям похилого віку.
І коли в

1964 році

відкрито двері Пансіону ім. Івана Франка для старших

громадян- пані Евгенія Пастернак стала його директором. До сьогодні вона
стоїть віддано на цьому пості та є його промотором, невтомним працівником
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та відданим другом для наших осамітнених людей. Крім згаданої організації

директорка Евгенія Пастернак належить до кількох міжнародніх організацій,

а саме: є членом Канадської Асоціяції rеронтології, як також в ЗСА в шістьох
інших асоціяціях,
ГОНОР

-

а її ім'я поміщено

у світовому виданні книги «БУК

ОФ

Гу із Гу», у якій вшанована великі особистості світу! (між іншими

міністер Великої Британії Марrарету Тачер).
Наступним її осягом і чи не найбільшим, повинна бути Нобелівська
нагорода за гуманність тому, що ввесь час, невтомно працюючи, несла та несе
поміч обездоленим, хворим, немічним та осамітненим людям.
Напевно заслуги нашої українки не є менші від сестри Тереси з Каль
кути, яка цього року здобула нагороду Нобля за гуманність.

rратулюємо та бажаємо осягнути нагороду «Нобля» за свою жертвенну,
невтомну працю на протязі таких довгих років! Дай же Боже!
ж.м.
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ТРЕТІИ ПАНСІОН

«Одна з метод, якою ми оцінюємо
нашу країну

-

кожну країну,

наше суспільство

одне з мірил цивілізації

-

-

кожне суспільство,

це обсяг,

в якому опікуємося і намагаємося
якнайкраще зорганізувати забезпечення для

сеньйорів нашого суспільства».
Уривок з промови Високодостойного Генерального Губернатора
Е. Шраєра під час офіційного відкриття Пансіону

ім. Івана Франка в

Micciccara дня.

19-го серпня.

1982 р.
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Новий Пансіон при

3058 Вінстон

Чурчіл булв . ,

Micciccara (арх.

І. Стецура)
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Новинки з Пансіону, листопад-грудень

1974

ОБ'ЄДНАНИМИ СИЛАМИ ДО ВАЖЛИВОІ МЕТИ
Торонтонці, які у жаркі дні минулого літа їхали автошляхом на захід від

міста охолоджуватись у м'яких хвилях онтарійського озера і приблизно на
15-ій милі звертали на дорогу праворуч, напевно помітили серед недалекого
глухого й незайманого простору дивне, загадкове явище.

У тундрі, густо зарослій травами і бур'яном у висоту чоловіка, майорі

ло щось, начебто людські постаті. Їх голови підіймалясь ледь-ледь вгору, то
знов поринали у сивій гущі. Проїжджаючі, бувало, сповільнювали скорість їзди
у тому місці, приглядались дивовижі і здалеку все ще бачили, як над пустелею

з' являлося і щезало щось на подобу зеленого капелюха. Дехто був схильний

«ПроїЖджаючі бачили, як над пустелею з'являлося і щезало щось на подобу
зеленого капелюха

... >>
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навіть здогадуватись, що це, можливо, впали люди з космосу і заблудили у
тумані зсохлого чагарнику.

Та вже у тиждень часу всім стало відомо, що це ілюзійне явище не має

нічого спільного з таємничими літаючими тарілками. Це просто тубильці, таки
свої люди, безстрашні піонери, урядовці,

працівники, декотрі

-

мешканці

Пансіону ім. Івана Франка в Торонто, прочищують закуплену Товариством
Український Дім для Старших 11-акрову площу, на якій будуватимуть велику
оселю для українських

пенсіонерів.

А зелений

капелюшок,

що

метеликом

Добровольці прочищають новозакуплений хутір.

шмигав у сірому тумані

-

це власність директорки Пансіону, надхненної ініці

яторки і промотора цього великого задуму, п-і Евгенії Пастернак. Оцей ·гурт
ентузіястів і людей доброї волі з-поза Пансіону, які працюють не для себе, а
для тих, які ждуть у довгій черзі в списку кандидатів на постійне приміщення
в новому домі, наглядно засвідчує, що, хоч живемо у зматеріялізованому світі,

в часі, коли вся увага людини приділена технології, коли наука опанувала всі
ділянки нашого життя, людина все ж не змінила суті своєї людської істоти.
Зокрема українська людина, якій притаманне глибоке гуманне відчуття, коли
перед нею висунеться потреба допомоги людям похилого віку, не жаліє ні сил, ні
труду, ні грошей, щоби подати дружню руку ближньому.

Керуючись розумом і серцем, українці Торонто купили

10

років тому

(1963

р.) дім для старших, а коли він вкоротці виявився замалий, вже три роки

тому

(1970

р.) побудували казковий модерний дім

-

широковідомий Пансіон

ім. Івана Франка на сто осіб. Та з роками постійно зростає потреба ще більшого
дому

-

і це не тільки для людей пенсійного віку, але й для людей старших,

хронічно хворих, яких шпиталі не хочуть приймати. Товариство Український
Дім для Старших станулоперед новою проблемою і незважаючи на величезні,

технічного й фінансового характеру, труднощі, взялось за нове зусилля. У пе-

202

Добровольці Пансіону приготовляють дідухи на Свята. З ліва: М. Квас, Я. Чумак, М. Когут
іД. Винників .

Добровольці при зборі картопель: К. Струтинська, Ю. Стальона, М. Андрухів і К. Дерех.
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При зборі яблук. Сидять: Ю. Стальона, К. Струтинська та А. Москаль. Стоять: А. Кри
ніцька, М. Кінащук, М. Івахів, К. Дерех, А. Слободян.

Піч до сушення овочів.
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Частина пасіки Пансіону.

реконанні, що видатною піддержкою у цьому ділі буде українське громадян

ство, що як один з перших національних обов'язків поставить справу нового
дому для сучасних, а то й прийдешніх українських громадян похилого віку.

А тимчасом минали тижні й місяці, прибувало все більше добровольців
до праці на фермі і, бувало, не раз вже на західньому небосклоні спалахувала
соняшна заграва, вже й посутеніло, а праця не вгавала- до вечора ще далеко.
Слідуючі особи добровільно помагали при очищуванні площі: М. Андру
хів, Р. Біяк, С. Витвицький, В. Горак, А. Гриник, І. Губик, М. Данилевич, О. Да
нилевич, М. Дідик, С. Дністрян, В. Женчук, А. Залеська, М. Івахів, Т. Івахів,
Е. Калата, Р. Калата, В. Кметик, О. Кобеляк, М. Когут, А. Криніцька, Т. Ку
жель, Т. Лазорчик, П. Маrденко, А. Микитин, А. Млинарик, О. Мулевич, О.

Нагорна, А. Нісєвич, інж. Є. Пастернак, п-і Е. Пастернак, В. і Дж. Пассмор,
І. Рябчевський, О. Савка, О. Сегінь, А. Слободян, В. Сонич, М. і Я. Стасів,
Е. Трусь, В. Ухач, М. Ухач, Х. Ухач, Р. Харак, Я. Чумак, С. Шадний, д-р Г. і

І. Шиманські, М. Ясінська, як також слідуючі мешканці Пансіону: Н. Брикович,
М. Довін, А. Змрочек, Г. Кіца, П. Лехновський, Л. Луцька, та І. Мадар.
Як радісно сьогодні глянути на зоране власним трактором поле, на
грядки,

засаджені

різнорідною

городиною,

полуницями,

кущами

аrресту,

порічок, малин; як здалека видно в садку свіжим вапном лобілені стовбурі
яблунь і груш. Ранньою весною всміхнуться тюльпани перед новозбудованою,

« ...

Як радісно сьогодні глянути на грядки, засаджені різнорідною городиною ... »
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власними руками, маленькою хатиною. Біля вуликів увихаються бджоли. Все
те, по-господарському подумане, значно облегшить вже в наступному році

кухонний бюджет Пансіону. Словом, мовчазна тундра замінилась у живе,
гомінке поле. Втоптаними стежками біжить собачка, привітно погавкуючи. У
прозорому

повітрі,

над

зораним

полем

летить-снується

ніжне

павутиння

«бабиного літа». Багряно-золота канадська осінь мелянхолійно прощає відхід
цьогорічного гарячого літа. Злегка подуває холодний вітерець, а на душі так
тепло, ясно.

Всі мусимо вірити, що сміливий, високогуманний задум будови нового
дому для українських пенсіонерів при наполегливості цілого колективу і при

щедрій моральній допомозі нашого патріотичного громадянства завершиться
імпозантним ділом.
М. ПАСТЕРНАКОНА

Наша Мета,

18 березня 1978
«МИ ПОТРЕБУЄМО ВАШОЇ ПОМОЧІ»

У статті п. н. «Ми потребуємо Вашої Помочі» достойної Маргарити
Бирч, Провінційного Секретаря Суспільного Розвитку, авторка твердить, що
ми маємо обов'язок подбати про те, щоб люди, які сплатили свій довг супроти

суспільства, могли дожити свого віку гідно і мати можливість вибору в роблен
ні децизій, які рішають про їхню долю. Не лише мовні труднощі, але також
культурні різниці перешкоджають цій великій частині нашого суспільства в
робленні своїх децизій, а особливо, коли вони старші та немічні.
Намагаючись хоч частинно піти назустріч потребам старших українських
канадійців, Дирекція Т-ва Український Дім для Старших, з допомогою Про
вінційного Уряду, зорганізували вперше малий Пансіон ім. Івана Франка, який
тепер приміщує

15

сеньйорів, а пізніше більший дім, який забезпечує мешкання

для сотні старших.

Мешканці Пансіонів ім. Івана Франка мають домашню

атмосферу в традиційному окруженні, традиційні страви, релігійну обслугу,
порозуміння у своїй матірній мові, як теж розвагу й зайняття, пристосовані до
їхніх смаків та зацікавлень, та медичну опіку. Крім мешкальних приміщень для
старших, Панеіони ім. Івана Франка також забезпечують обіди для старших
поза Пансіонами, розвагові зайняття для них у Домі та поради для тих, які по
требують керівництва та помочі. Але все це замало, щоб задовольнити потреби
української громади в Онтаріо, яка нараховує
цензусом

1971

14,655

осіб понад

65

літ (згідно з

р.).

Коротк~ після відкриття домів, обидва Панеіони були заповнені, та
сотки нових аплікацій постійно впливають. З браку ліжок та із зростаючими

потребами опіки, Дирекція не мала іншого вибору, як звернутися до громадян
ства про поміч. Багато добровольців зголосилися допомагати і понад
долярів вплинуло з пожертв. В
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1973

700 тисяч
(11

році закуплено відповідний кусок землі

акрів)

в

Micciccara,

Онтаріо,

призначений

на

будову

третього

Дому

для

Старших. Тимчасово землю управляється: є сад, пасіка, годівля крілів і більше,

як

5

акрів ораної землі під ярину, а продукти хутора вживані переважно в кух

нях обох Пансіонів.
Якщо б так було більше зрозуміння до цієї справи збоку наших політи
ків, ми були б уже створили третій Дім багато раніше. Але, щоб викрутитись
від своїх обов'язків, вони придумали теорію, яка твердить, що старші люди

повинні жити під опікою приватно, дома. Але вони не заявляють найважнішої
точки

-

хто має таку опіку дати? В більшості випадків це цілком неможливе.

Приблизно половина аплікантів на мешкання в Панеіонах ім. Івана Франка, це

люди

80-90

і більше років, здезорієнтовані, розстроєні, пригноблені, і багато з

них викинені з своїх домів; іншими словами, вони потребують негайної інсти
туційної опіки. Ті, що не потребують опіки, не вносять аплікацій на приміщення

в Домі для Старших.
Усвідомлюючи собі, що Міністерство Громадських і Суспільних Служб
не спішиться або не є в стані словпяти свої зобов'язання до цієї групи нашого
суспільства (ми вже чекаємо понад чотири роки на їх дозвіл), і вповні розуміючи
вагу наших обов'язків супроти людей, «які сплатили свій довг супроти суспіль
ства)) і не можуть далі давати собі ради, Дирекція, разом із групою тяжко

працюючих добровольців, рішили йти вперед з будовою третього Дому:

50

ліжок типу апартаментів з усіми допоміжними вигодами (будова яких пляно
вана в близькому майбутньому), та

40

ліжок типу Дому для Старших (будова

яких почнеться в пізнішому майбутньому).

Кінчаючи цей комунікат, ми дозволимо собі ще раз повторити слова
Дост. Марrарети Бирч: «Ми потребуємо вашої помочі>>. Допоможіть нам!
ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

УКРАlНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ В ТОРОНТО
Наша Мета,

9 липня 1980
ПОДЯКА

Цією дорогою хочемо подякувати Т-ву Українських Інженерів в Торонто
за урядження вечора в Пансіоні ім. Івана Франка з нагоди появи книжки інж.
Євгена Пастернака п. н. «Україна під большевиками)), прихід з якої в цілості
призначений на будову нового Пансіону в

Micciccara.

Уважаємо також своїм милим обов'язком подякувати інж.

Євгенові

Пастернакові за його шляхотне діло. Ін ж. Пастернак подарував на інституцію

не тільки цілий наклад книжки, але також свій кількалітній вклад праці, пишучи
ЦЮ КНИГу.

ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

УКРАlНСЬКИЙ ЦІМ ЦЛН СТАРШИХ
В ТОРОНТО
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Новинки з Пансіону, весна

1979

КОМУНІКАТ ПРО НОВИЙ ПАНСІОН В MICCICCArA
Подаємо до ласкавого відома громадянства, що Управа Товариства
Український Дім для Старших врешті отримала всі довгоочікувані позволення

на будову нового Пансіону в

Micciccara,

Онтаріо, і ще цього року розпочне

будову.

Новий Пансіон буде мати два типи приміщень:

1) апартаменти,

одно- і двоспальневі, з усіми удогідненнями для осіб пенсійного

віку, які ще самостійно можуть давати собі раду і потребують тільки міні
мальної помочі, як наприклад, частинне харчування, порядок біля будинку
тощо;

2)

однокімнатні приміщення для осіб, які не можуть жити самостійно і потре
бують не тільки господарчої, але й медичної опіки.
Крім

житлових

приміщень,

запляновані

теж:

бібліотека,

капличка,

музей, робітні, велика заля для розваг й імпрез, рибний став, кухня, їдальня,
чудовий триповерховий внутрішній город та інші, потрібні для людини, вигоди.
Пляни виготовляє архітект Ігор Стецура.

Запляновано так, що на фронтовій частині 11-акрової площі буде будова,
тобто житлові і інші приміщення, а дальша частина площі буде, як і досі, вико
ристовуватися, як яринний город, сад, пасіка, став, «Фонтанна молодості»,
альтани, алеї, квіти, пивниця на овочі і ярину, rараж на господарчі знаряддя
тощо.

Переважаюча більшість нашої спільноти поставилась до цього нового
проєкту для наших пенсіонерів дуже прихильно, як під оглядом моральної, так
і матеріяльної підтримки і за це усім цим добродіям належиться велика подяка,
яку ми тут щиро складаємо і запрошуємо до дальшої підтримки. При цьому хо
чемо також висловити щиру подяку міській управі

Micciccara,

яка поставилась

до нашого проєкту також дуже прихильно, а пан Р. Мортенсен, предсідник

«Еджастинr Комиті» не жалів навіть свого часу в неділю, щоби оглянути
площу і упевнитися особисто, як це виглядає. Велика подяка належиться також

предсідникові «Онтаріо Мюнисипал Борд», п-ві А. П. Аррел, якого не переко
нала опозиція трьох сусідів про те, що нам не повинні дати позволення.
Отже, світ не без добрих людей і за це належиться усім їм велике і глибоке
спасибі, а нам залишаєтьс_я дальше працювати й орієнтуватися на прихильни
ків. Є дуже добра українська приповідка: «Роби, небоже, а Бог тобі допоможе».
Ця приповїдка залишається і на дальше нашим немов дороговказом.

ЗА УПРАВУ Т-ВА УКРАІНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ
І ПАНСІОНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
ЕВГЕНІЯ ПАСТЕРНАК, ГОЛОВА БУДІВЕЛЬНОГО КОМІТЕТУ
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Новий Шлях,

28 березня 1981

БУ ДУЄМО ТРЕТІЙ ПАНСІОН ІМ. ІВАНА ФРАНКА В ТОРОНТО

Дирекція

Т-ва Український Дім для Старших в Торонто з правдивою

радістю повідомляє Українське Громадянство, що ще восени

1980

р. почалась

будова нових приміщень для сеньйорів нашого суспільства при Вінстон Чирчилл
Блвд. в

Micciccara- Торонто-Захід.

Новий Пансіон, проєкту відомого укр. архітекта І. Стецури, складається

з

50

апартаментів і

40

приватних кімнат, та буде готовим до замешкання в

місяці жовтні ц. р.
Крім мешкальних кімнат будуть теж: каплиця, бібліотека, музей, трипо

верховий город (зимовий город), їдальня, розвагові залі, залі на зайняття, на
фізіотерапію, і багато іншого.
Ці приміщення будуються на 11-акровій площі, на якій вже є сад, яринний
город, пасіка, альтани, фонтанна, квітники, та в проєкті рибний став.
Будова цих чудових приміщень та устаткувань буде коштувати понад

4

мільйони долярів. Певна частина української громади вже зложила на ту ціль
півтора мільйона долярів, як також необмежену кількість дарованих годин праці
в різних ділянках, за що заслужила собі на велике признання та подяку.
З уваги на те, що для завершення цього великого діла потрібно ще

поважну суму грошей, Дирекція Т-ва звертається цією дорогою до всіх добро

діїв

і

прихильників

допомогти

своєю,

як

моральною

так

і

фінансовою,

підтримкою це велике діло заверQ.Іити.

Всі запити в справі будови нових приміщень, як також Ваші пожертви,

просимо скеровувати на адресу Пансіону ім. Івана Франка при
Ровд, Торонто, Онтаріо, Тел.:

767

Роял Йорк

239-7364.

ДИРЕКЦІЯ Т-ВА УКРАlНСЬКИЙ ДІМ ДЛЯ СТАРШИХ В ТОРОНТО

209

Фрагмент будови нового Пансіону українського архітекта І. Стецурu.

210

Зацікавлені не можуть дочекатися завершення будови і в очікуванні під'їжджають та
допитують: «А коли ж вже можна сюди спровадитися ?»

2 11

ЗАПРОШЕННЯ
Маємо велику шану запросити українське громадянство Канади і Америки на
офіційне

ВІДКРИТТЯ

І

ПОСВЯЧЕННЯ

НОВОГО ПАНСІОНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА В

MICCICCArA-TOPOHTO

Ця довго-очікувана імпреза поділена на дві частини:

111 ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ПАНСІОНУ -

19-го СЕРПНЯ

1982 р.

в четвер, о год. 7-ій веч.

/2/

ТОРЖЕСТВЕННЕ ПОСВЯЧЕННЯ ПАНСІОНУ- 22-го СЕРПНЯ

1982

в неділю, о год. З-ій попол.
Офіційний Акт Відкриття доконає

ЇХ ЕКСЦЕЛЕНЦІЯ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ГУБЕРНАТОР КАНАДИ, Е. ШРАЄР
19-го серпня ц. р. о год. 7-ій веч., в асисті

ВИСОКОДОСТОЙНОГО СЕНАТОРА П. ЮЗИКА З ДРУЖИНОЮ
та за співучастю
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО КИР ІСИДОРА, ВЛАДИКИ УКЦ ТА
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ЄПИСКОПА ВАСИЛІЯ, ВЛАДИКИ УПЦ

Торжественний Акт Посвячення доконають

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІ ВЛАДИКИ ОБОХ ЦЕРКОВ

в асисті численного Духовенства
дня 22-го серпня

1982 р.,

в неділю, о З-ій год. по пол.

Просимо всі організації стриматися в ці дні від імпрез,
щоби дати можливість бажаючим взяти численну участь
у цих великих Торжествах.

За Дирекцію Т-ва Український Дім
для Старших у Торонті
Евгенія Пастернак,
Екзекутивний Директор
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Український Голос/Канадійський Фармер, серпень

1982

ВІД МРІЙ ДО ДІЛ
Хай благословенне буде ім'я людини, що натрапляє в житті на добру ідею

і

всеціло посвячується

для їі

здійснення.

Здійсненням

такої

ідеї

належить

уважати Пансіон ім. Івана Франка в Торонто, при вул.
другий новий Пансіон ім. Івана Франка, в

767 Роял Йорк, а тепер
Micciccara, при 3058 Вінстон Чирчил.

Обидва Панеіони підлягають одному керівництву- дирекції, що їі очолює пані

Евгенія Пастернак.
Від одного Пансіону до другого не цілих

20 хвилин їзди

автомобілем, але

багато довший і складніший шлях для проведення мрії в дійсність. Треба було
мати велику віру і сильну волю, підтриману довір'ям і жертвенністю широких

кіл

громадянства,

щоб

втішатись здійсненням свого задуму.

І цим

треба

завдячувати пані Пастернак, яка від самих початків посвятила себе цій справі.
Пригадую одні збори (це, мабуть, були перші збори), на яких обговорю
валось потребу такого пансіону. Тоді все це було тільки мрією. Пригадую слова
прості, влучні і переконливі: «Правдою є, що всі ми старіємось, нікому старости
не обійти і мрією кожної старшої людини буде бажання провести свій похилий
вік в атмосфері рідного середовища». Ця ідея спонукала людей серйозно за
становитись над придбанням Пансіону для старших, що й почалось від звичай-

Шістьстопова писанка в зимовому городі чотирикротно відзеркалена.
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Фрагменти з музею
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ного мешканевого дому, а завершилося модерними будинками, які вже відпо

відають найвимогливішим сучасним потребам старшого громадянства.

Новий Пансіон ім. Івана Франка в

Micciccara

розміщений на просторій

одинадцятиакровій площі, серед зелені трав і квітів. Уже знадвору робить на нас
імпозантне враження своєю структурою і стилем, але з кожним кроком, в

наближенні до входу, враження це скріплюється. Так і відчувається, що в мурах
цих- наша душа. І справді, переступаючи поріг цієї святині, відчувається якесь
поєднання з довкіллям. Мило вражає естетика декорацій, чистота й ідеальний
спокій. Кожна річ тут- це дрібка української душі, що й без слів переконливо
промовляє до нас.

Нас, представників преси, зустрічає тут голова Дирекції

-

пані Евгенія

Пастернак, в товаристві інж. Ігоря Стецури, архітекта Пансіону ім.

Івана

Франка. Обидва вони великі фахівці свого діла. Про це свідчить взірцевий лад і
порядок в прекрасно збудованому Пансіоні. Архітект дуже вміло й практично
підходив у розміщенні кімнат, від стандарту до індивідуального підходу, беручи
до уваги психіку української людини. Просторі коридори, практичне розміщен
ня кімнат, балькони, окремі, гарно обладнані, вітальні, кімнати для розваг:
каплиця, музей, бібліотека, модерна кухня, простора їдальня- все це комфор
табельне, прекрасно обладнане в українському стилі. Внизу робітні й просторі
залі, які ще ждуть свого призначення. В цьому чудовому розміщенні- велика

ТІшць,.,·а робітня
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вигода, як для гурткового життя так і індивідуального,- відповідає воно різним
характерам людей.

Апартаменти односпальневі, двоспальневі і бечелор та однокімнатні
помешкання.

У

800Jo

вони вже заповнені. Вигода велика- оплата відносно низька.

Жителі

Пансіону

з

різних

частин

України,

різних віроісповідань

живуть тут у великій толеранції і пошані одні до одних.
Пансіон

ім.

Івана

об'їжджаючи колись

Франка

Канаду,

-

це

клаптик

України,

щоб зупинитись десь

якого

я

шукав,

у рідному середовищі,

спочити думкою й душею, й обмінятися своїми враженнями та спостережен

нями. Пансіон ім. Івана Франка є рівночасно пам'ятником нашого великого
Каменяра Івана Франка.

Але ми не мали б повного образу про цей Пансіон, коли б після смачно

го обіду не пройшлись і по його обійстю. Тут приєднався до нас і господар
п. Василь Сонич- людина, повна життя і любови до свого фаху й віри в май
бутнє. Ми вже обійшли всі поверхи й підвали, а тепер виходимо на майдан, до
простору. З нами, дотримуючи нам кроку, найстарший редактор, професор,

мітрат о. Петро Хомин. Він уже переступив дев'ятий десяток, міняє сотку, але
ще повний сили й віри в наше майбутнє

-

веде перед. Пройшовшись по цьому

майдані, ми бачимо, що в Пансіоні люди не самим хлібом живуть: тут ставок,
в якому хлюпочуться качата, садок, а біля садка пасіка, в якій, як оповідає нам
пані Пастернак, любив пересиджувати небіжчик інж. Євген Пастернак. Прохо
димо

повз ділянки

окремих городців

-

живих

Керамічна робітня

216

і

пахучих.

Ось

ним

живе

Пан Креховецький

при столярськомуварстаті

українська душа. Тут в Пансіоні ім. Івана Франка жителі, як і колись Франко,

люблять труд. Кожний з них тут чимсь зайнятий: хто вишиває, малює, рисує,
пише, читає, різьбить,- різні тут верстати: ткацькі, кравецькі, столярські і

інші. Вартість Пансіону не лише в люксусових помешканнях та в здоровій їжі,
але і в духовості, що дає людям відраду, відсвіжує сили й уприємнює життя. З
таким переконанням лишаємо цю святиню, до якої ще не один раз повернемо.

Офіційне відкриття нового Пансіону ім. Івана Франка відбудеться
серпня

1982

губернатор

відбудеться

р., в неділю, о год. 7-ій вечора. Офіційний акт відкриття
Канади

Е.

Шраєр

в

асисті

сенатора

П.

Юзика,

а

19

виконає

посвячення

22 серпня.
ІВАН БОДНАРЧУК
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Український Голос,

8 листопада 1982

ТОРЖЕСТВО ВІДКРИТТЯ ТРЕТЬОГО ПАНСІОНУ

ІМ. ІВАНА ФРАНКА В
Четвер, 19-го серпня

1982

MICCICCArA

р. -це дата, яка на довгий час залишиться в

пам'яті української громади, не лише міста Торонто, але й усіх його околиць. Бо
цього ж дня українська громада урочисто відсвяткувала відкриття третього з
черги, найбільш модерного і під всіми оглядами найбільш удосконаленого
Пансіону ім. Івана Франка в

Micciccara.

Вже дві години перед призначеною

годиною з'їжджалися гості з усіх сторін. Їдучи вулицею «Вінстон Чирчилл», вже
здалека було видно в'їзд на площу Пансіону з його синьо-жовтим високо виві

шеним написом-привітом «Вітаємо». Здалека впадали в око сотні синьо-жовтих

хоруговок, українські та канадські національні прапори (одні, що висіли при
дорозі і другі, що звисали з балькону над головним входом до будинку), та моря

чудових і пахучих квітів, що росли кругом та звисали з вікон і бальконів. Все
свідчило про те, що це не лише будь-яка імпреза, а справді величаве торжество,
до якого була переведена величезна підготовка. Вияв цієї підготовки в різних
і многих деталях, разом з величним і просторим виглядом самого ж Пансіону
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З нагоди офіційного відкриття третього Пансіону в Micciccara святочна громада очікує Висо
кодостойного Генерального Губернатора Канади . 1982 р. З ліва: Владика !сидор Борецький та
екзекутивний директор Пансіону Е. Пастернак. З права група дітей: А. Кульба, С. Тонкович,
Х. Кульбата А. Пільків.

Пані Евгенія Пастернак,

директор Пансіону,

вітає Генерального Губернатора Канади,

Високодостойного Е. Шраєра, перед входом до будинку. /982 р.

з його архітектурною красою, глибоко зворушувала гостей-відвідувачів, і від

самого приїзду на площу Пансіону надавало всім спеціяльного святочного і
радісного настрою, тим більше, що головним гостем в цих святкуваннях мав
бути

сам

генеральний

губернатор

Канади,

високодостойний

Е.

Шраєр

з

дружиною.

У такій піднесеній і хвилюючій атмосфері поверх

3,000

гостей очікували

приїзду Їх Ексцеленції панства Шраєрів. Між гістьми було чимало урядовців
федерального, провінційного і міського урядів, представників преси та україн
ських й англомовних організацій.
О год.

7:15

веч. під'їхала під двері чорна лімузина, прибрана офіційними

Владика Ісидор Борецький вітає Високодостойного Е. Шраєра з дружиною хлібом і сіллю.
А. Кульба вручає Достойній Пані Шраєр китицю квітів.
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Генеральний ГубернаторЕ. Шраєр з дружиною входить в новозбудований Пансіон.

1982 р.

прапорцями, генерального губернатора Канади, з якої висіли високодостойні

очікувані гості. Перша віталася з ними пані Евгенія Пастернак, екзекутивний
директор Т-ва Український Дім для Старших, відтак Преосвященний Владика
УКЦ

Кир

Ісидор

Борецький,

згідно

з

українським

традиційним

звичаєм,

привітав їх хлібом і сіллю, а діти, у вишитих строях, подали букет рож дружині
губернатора.
Офіційна частина програми відбулася в чудовому триповерховому вну

трішньому, т. зв. зимовому городі, який є головним фокусом цілого будинку.
Город цей, разом з всіми бальконами, був цілковито заповнений гістьми. З
переду, на тлі прекрасної зелені, квітів і триповерхових вікон,

знаходився

подіюм, на який вийшли головні гості і промовці.
Функції майстра церемоній сповияв Високодостойний сенатор П. Юзик,
який надзвичайно уміло й дотепно керував програмою в двох мовах. Після ко
роткого привіту сенаторЮзик просив поодиноких представників урядів, духо
венства та організацій до

слова;

від

прем'єра

Канади

федеральний посол

п. Д. Фишер; від прем'єра Онтаріо і провінційного уряду міністер поправчих
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Представники Церкви і організацій входять на плятформу. З ліва: д-р Р. Цурковський, голова
Товариства Український Дім для Старших; інж. Я. Соколик, представник КУК; о. мітрат
Ю. Ференців, представник УПЦ; Єпископ І. Борецький, представник УКЦ; пані Гейзел Мек

Келіон, посадник міста Міссіссага; Достойний Микола Лелюк, міністер антарійського уряду.
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Почесна президія під час відкриття на плятформі. З ліва: дружина Генерального Губернатора,
пані Л. Шраєр; екзекутивний директор Пансіо ну, пані Е. Пастернак; Генеральний Губернатор
Е. Шраєр; майстер церемоній відкриття, сенатор П. Юзик; посадник міста

Г. МекКеліон; Владика Ісидор Борецький, представник

YKU;

Micciccara,

пані

посол Д. Фишер, представник

Федерального уряду.
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Генеральний Губернатор Е. Шраєр виголошує головну промову під час відкриття Пансіону
в Міссіссага.
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Генеральний Губернатор Канади, при співучасті пані Е. Пастернак, перетинає стрічку.
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заведень п. Н. Лелюк, який вручив на рукип-і Е. Пастернак плитку, підписану

прем'єром В. Дейвісом з привітом і признанням за велику і нелегку працю, яка
завершилась пабудовою цього нового дому для українців-піонерів Канади;
посадник міста

Micciccara

пані Г. МекКелліон; представник УКЦ в Канаді

Високопреосвященний Владика Ісидор Борецький; представник УПЦ о. мітр.

Ю. Ференців; від провінційної ради К-ту Українців Канади інж. Я. Соколик.

Офіційний акт відкриття перетинанням синьо-жовтої стрічки доконав ви
сокодостойний Генеральний Губернатор Шраєр. В своїй промові П. Шраєр під
креслив вклад піонерів українського походження в будову цієї країни та, як і

попередні промовці, виявив свою глибоку пошану до великого суспільно-гума
нітарного діла, завершеного будовою та устаткуванням третього прекрасного

Пансіону ім. Івана Франка. Зокрема генеральний губернатор віддав пошану і
велике признання невтомній і відданій праці п-і Евгенії Пастернак оплесками та
овацією, до яких долучились всі присутні.

Пані Пастернак з рамени дирекції Товариства Український Дім для
Старших подякувала всім гостям за їх присутність та за моральну і фінансову
підтримку цілої громади, бо словами пані Пастернак, «Громада- це великий
чоловік ... » Без сильної підтримки українського громадянства ні один Пансіон

ім. Івана Франка не міг би був бути зреалізований.
В подяку генеральному губернаторові Шраєрові вручено, на пам'ятку

його відвідин в українському Пансіоні, прекрасну різьблену касетку і люльку,
його дружині чудову інкрустовану вазу на різьбленій-інкрустованій тарілці, а

мешканка Пансіону п-і О. Лотоцька вручила величезну керамічну вазу власного
виконання.

Мішаний хор української католицької Свято-Миколаївської церкви та

струнна оркестраМузичного Інституту ім. М. Лисенка під професійною дири
rентурою проф. І. Коваліва виступили на дуже високо-мистецькому рівні ви
конанням молитви «Блажен муж» Бортнянського, а сама оркестра

відіграла

«Українську сюїту» у двох частинах.

Після офіційної частини всі присутні були запрошені на оглядини будинку
і довкілля та на смачну перекуску.

Панство Шраєри провели більше, як три години в Пансіоні. Вони обійшли
майже цілий будинок і довкілля Пансіону

-

включно з городом, рибним ста

вом і фонтаннами. Вони цікавилися усім, а особливо були захоплені прекрасним
і

багатим

музеєм

Пансіону,

де

придивлялися

чудовим

мистецьким

експонатам,- вишивкам, тканинам, писанкам, кераміці, різьбі. Пізнати було по

їх обличчях і висловах велике вдоволення і захоплення.

Взагалі всі присутні були надзвичайно захоплені і глибоко зворушені. З
великим зацікавленням гості оглядали цілий дім, включно з апартаментами та
приватними мешкальними кімнатами, з просторими розвагоними залями та
кімнатами для ручних робіт, з каплицею, бібліотекою, музеєм і їдальнею. Все
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На пам 'ятку вручено Генеральному Губернаторові Е. Шраєрові прекрасну різьблену касетку

і люльку. Біля Губернатора його дружина пані Л. Шраєр, міністер М. Лелюк та о. мітрат
Ю. Ференців.

було гарно й естетично прибране в традиційному українському стилі

.

.

-

з ви-

шивками, килимами, керамІкою та квІтами.

Українська громада виявила своє схвалення цього великого діла не лише

словами, але також щедрими грошевими пожертвами, бо з нагоди відкриття
і посвячення зложена на новий Пансіон понад

75 тисяч долярів.
т.

тонкович
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Гомін України,

29 вересня 1982
ВІДКРИТТЯ І ПОСВЯЧЕННЯ ДОМУ

ІМ. ІВАНА ФРАНКА В МІССІССАГА

19

серпня

1982

р. Дирекція і Управа Дому ім. Івана Франка для старших

відкрила третій з черги дім на

3058

Вінстон Чирчил бульвар у

Micciccara.

Фор

мального акту вікриття довершив rенерал-губернатор Канади Едвард Шраєр з
дружиною Ліліян.
У відкритті взяли участь: Д. Фішер- федеральний посол, владика І. Бо

рецький- єпископ УКЦ, п-і Г. МекКеліон- посадник міста

Micciccara,

М. Ле

люк- міністер пров. уряду, о. Ю. Ференців-як заступник єпископа Василія

Фрагмент

з

відкриття

Пансіону.

З

ліва:

д-р

Український дім для Старших, пані Марія Юзик

Р.

-

Цурковський

-

дружина сенатора

голова

-

Товариства

з внучкою Танею

Цзюравець, пані Е. Пастернак- екзекутивний директор Пансіонів, Ігор Стецура- архітект
новозбудованого Пансіону і Л. Арвін- сестра пані Е. Пастернак.
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УГПЦ, Я. Соколик- представник пров. КУК ід-рР. Цурковський- прези
дент корпорації дому для старших.

Церемоніял відкриття провадив сенатор П. Юзик.

Всі названі

представники

мали

слово-привітання та висловлювали

признання для української громади за побудову такого імпозантного будинку.
У мистецькій частині брали участь хор при церкві св. о. Миколая і струнна
оркестра ім. М. Лисенка під дириrентурою проф. І. Коваліва.
Програма відкриття була вміло підготована та пройшла успішно. По
закінченні програми гості мали можливість оглянути дім.
Архітектура дому за проєктом архітекта І. Стецури дуже модерна, збу

дована на

11

акрах землі, має

50

мешкань для родин і

самітних, багато різних спільних кімнат і заль,

40

окремих кімнат для

в яких старші громадяни

зможуть проводити свій час у творчій праці.

Кругом дому

-

ті, що зможуть працювати на свіжому повітрі, мати

муть власні городи, квітники, сад і рибний ставок.

В домі є також медична обслуга, каплиця і бібліотека.
Мешканці також самі організують співочі та музичні гуртки, дискусій
ні панелі.
Будова була завершена вже в грудні
площею

включно.

федеральний уряд

Провінційний

-

гіпотеку

$2.3

уряд

1981

р. коштом

Онтаріо

мільйона із

$4.5

пожертвував

$150.000,

мільйона з низьким процентом.

а

Решту

грошей зложила українська громада, або придбала управа дому.

Як

було

неодноразово

підкреслено

під

час

відкриття,

головним

«мотором» у побудові цього дому була його управителька п-і Евгенія Пастер

нак. Тільки завдяки їй невтомній праці і організаційному хистові було можливо
збудувати такий дім.

За словами ген-губернатора Е. Шраєра

-

цей дім є мірилом пошани

українців для своїх старших громадян і всі вигоди, які є в ньому, дають заохоту в
ньому жити.

У неділю

Пансіону ім.
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серпня ц. р. відбувся торжественний акт посвячення нового

Івана Франка в

Micciccara. Його довершили в просторому

вестибюлі дому Владика УКЦ Ісидор Борецький і митрофорний протоієрей
Юрій Ференців, який репрезентував владику УГКЦ Василія, в асисті численного

духовенства обох Церков. Після спільних молитов і врочистого акту благосло
вення дому промовляв Владика Ісидор, особливо підкресливши чергове велике
досягнення української громади в Торонто

-

побудову нового Пансіону для

потреб наших старших людей. Треба це завдячувати, головно, старанням і

праці директора Пансіону п-і Евгенії Пастернак.
Світською частиною програми проводив сенатор Павло Юзик, який теж

відмітив у своєму слові заслуги пані Е. Пастернак і дирекції Товариства Україн
ський Дім для Старших під проводом д-ра Р.

Цурковського.

Промовляли

від імені Пансіону пані Е. Пастернак і д-р Р. Цурковський, дякуючи Владиці
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Ізидорові і духовенству наших Церков за справді соборне, щиро-українське став
лення до потреб дому і його жителів- наших сеньйорів. Вони вказали на великі
заслуги в праці для Пансіону Добровільного товариства пань, а спорудження
нового чудового будинку треба завдячувати архітектові І. Стецурі. Від жителів
Пансіону забрав слово п. Гойдало, висловивши п-і Е. Пастернак подяку за її
віддану працю і дбайливу опіку. Виявом вдячности були вручені їй квіти. За

доброзичливе ставлення до Пансіону і всіх його потреб піднесено дарунок сен.
П. Юзикові та квіти його дружині.
Завершенням тих врочистостей було посвячення молитовниці в новому

Пансіоні. Церковною частиною акту посвячення проводив капелян Пансіону
о. крилошанин Богдан Остапович. Співав хор під керуванням С. Гарасовського.
Численні гості, представники організацій і преси мали можливість огля
нути будинок та вигідні приміщення для старших людей. Пані з Добровільно
го товариства влаштували виставку робіт народнього мистецтва та перекуску.

Новий Шлях,

6 листопада 1982
ПАНСІОН ІМ. ІВАНА ФРАНКА В МІССІССАГА

Пансіон ім. Івана Франка в

Micciccara

вперше побачили ми лише з зовні,

кільканадцять днів перед офіційним відкриттям. Нашу увагу притягнула гармо
нія його архітектурних пропорцій і кольорів, вкомпоновання в оточення. Від
вулиці до Пансіону поверхня землі підноситься постійно, що додає легкости
міцним цегляним мурам, прикритих мансардоподібним дахом. Все, утримане з
незвичайною дбайливістю, казало сподіватись гідного відкриття, про підго-

.

.

товлення якого, то звІДси, то ЗВІДТИ, чулося.

Багата програма вимагала розділення церемоній на два дні. У четвер
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серпня відбулося офіційне відкриття при участі Їх Ексцеленції Генерального
Губернатора Канади Е.
янським

Шраєра.

В неділю

22

серпня

звичаєм відбулося торжественне посвячення

стародавнім христи
Високопреосвященним

Владикою Ісидорам Борецьким в сослуженні численного українського като
лицького та православного священства.

Нам випало бути присутніми лише в неділю. Погода цього дня була не
звичайно прикра. Дощ та сильний холодний вітер. Не зважаючи на це, присут

ніх було дуже багато, так що з трудом увійшли в чимале головне приміщення
Пансіону. Сміло «вирізане» воно у нутрі будинку, від рівня землі аж по дах
крізь всі поверхи. Дві сусідуючі стіни приміщення зі скла дали багато світла, що

при високоположеному

сірому,

небанальному реброванні даху та темних

челюстях поверхів створює більше враження просторости.
Присутність святочно одягнених гостей, притихлі розмови, зацікавлені
очі, приспішені кроки організаторів- все це підносить настрій, вигострює увагу
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Пані М. Юзuк, дружина сенатора П. Юзика, з внуч1тю Танею Пзюравець під час відкриття
Пансіону
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глядача. З двох боків входу величезні кольорові фотографії молодої жінки в
чудовому українському одягу. З обличчя жінки лине красою, теплом та силою.

Таке небувале зіставлення відчуттів перетворює настрій глядача у лагідний, але
й могучий. Дальше на право велика, бодай росту людини, писанка. Крутиться
безустанно, показуючи зі всіх боків свої орнаменти. В багатьох місцях мальо
вані образи, живі квіти і зелень.
Входять достойно Отці обох Церков, пишаючись рясними ризами. Під

носиться спів. Починається церемонія. Отців УКЦ очолює Владика Кир
Ісидор, а отців УПЦ,- заступник виконуючий обов'язки Єпископа,

отець

мітрат Ю. Ференців. Посвячення проводиться набожно і торжественно, при

участі хору. «Хай Бог благодарить тому домові і жителям його».
Опісля промовляв сенатор Павло Юзик, а відтак Голова Дирекції Т-ва
Український Дім для Старших д-р Р. Цурковський та Екзекутивний Директор

п-і Евгенія Пастернак, дякуючи всім тим, які допомогли в будові і організації

Промовляє голова Товариства Український Цім для Старших, д-р Р. Цурковський. З лівого
боку стоїть о. крилошанин Б. Остапович, з правого
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-

о. крилошанин М. Берко.

Сенатор П. Юзик промовляє під час посвячення Пансіону.

1982 р.

Зліва о. крил . Б. Остапович,

з права о. крил. Р. Набережний .

Владика і збір священиків під час посвячення Пансіону.

1982 р.

З ліва: о. крил. Р. Набережний,

о . крил. М. Берко, о. крил. Г. Онуфрій, о . мітр. І. Сиротинський, о. В. Шараневич, Владика
Ісидор Борецький, о. мітр. Ю. Ференців - в. о . єпископа УПЦ, о. мітр. Д. Фотій, о. протоієрей Ф. Легенюк, о . диякон П. Івахів.

Пансіону, а особливо священикам, які у тяжких годинах заломання і зневіри в
успішне завершення плянів, завжди несли поміч. П-і Директор засвідчує, що
доконане діло було можливе завдяки людям, які вірили і поступали згідно зі
словами «В єдності сила народу. Боже, нам єдність подай». Наступає зворушли
ва хвилина, коли найстарші віком жителі Пансіону в подяці за ввесь труд,
вручаютьп-іДиректор квіти. Квіти також вручають представники працівників.
Ще раз коротко промовляє сенатор П. Юзик, інформуючи між іншим, що
як доказ своєї оцінки великого та трудного діла, разом з родиною, дарує для
Пансіону

1,ООО

долярів та заохочує інших до пожертв. Священики переходять

тепер на третій поверх на посвячення каплиці. З уваги на обмаль місця всі
присутні, яких ще прибуло, не можуть одночасно піти там, тому проситься їх
до заль для почастуику.

Гості

розходяться,

стає

більше

місця,

можна

почати

оглядати

приміщення, спеціяльно відкриті у п дНІ для гостей. Прямуємо спершу до

Хор церкви св. Миколая і оркестра Інституту ім. М. Лисенка під диригентурою маєстра

І. Ковалева під час відкриття Пансіону.
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Екзекутивний директор пані Е. Пастернак виголошує промову під час посвячення Пансіону в
присутності Преосвященного Владики та Всечесніших отців.

1982

р. З ліва: о. крил. Б. Оста

пович, о. крил. Р. Набережний, о. крил. Г. Онуфр ій, о. В. Шараневич, о. мітр. І. Сиротинський,

о. Р. Кекіш, Владика Ісидор Борецький, о. Ю. Куто, о. В. Кондуський, о. мітр. Ю. Ференц івв. о. єпископа УПU, о. протоієрей П. Бублик.
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музею, де експонуються килими, вишивки, писанки, скульптура і різьба. Ми

справді здивовані кількістю і різноманітністю експонатів, особливо тоді коли

довідуємось, що в більшості все витворене мешканцями Пансіону. Коли бачимо
підписи-пояснення,

що

ось

ця

сорочка буковинська,

а тамта гуцульська,

додумуємось, що предмети ці виконані уродженцями тамтих сторін, які може
щойно тут, завдяки створеним умовам, могли дати вияв своїм здібностям,

будучи живим продовженням

і

збагаченням творчих надбань українського

мистецтва.

Переходимо дальше побіч медичної залі і читальні. Заходимо до зраз

кових ясних, просторих кімнат та апартаментів. Люксусове і функціональне
влаштування внутрі. Все готове до замешкання, але досить ще місця, щоб
жителі могли принести з собою улюблені речі. Все блискуче, м'яке і тихе. Немає
сумнівів, що це буде так само виглядати після замешкання, бо знаємо і бачи

мо дбайливість працівників.
У двох великих залях подається почастунок. Гарячі і холодні напої, тіста
і торти. Бачучи велике число людей, не заходимо там, бо не хочемо собою
додавати клопоту господарям, але навіть цей дрібний факт не вкривається перед

увагою п-і Директор Е. Пастернак, яка у вогні зустрічей та розмов і для нас
знайшла слова запрошення до почастуику. Це зворушило нас до глибини, бо

відомо, що організація такого свята вимагає від людини великої сили, посвя
ти, терпеливости, та не лише цього. Про всіх і все треба подумати, всюди
треба бути. Пробуємо смачного торту, попиваємо кавою, а відтак переходи

мо до робітень: столярської, керамічної, малярської і ткацької. Всюди багате
устаткування та порядок, але видно, що праця тут лише пер~рвана, робітні ці не
для паради.

Створення можливости невимушеної праці для тутешніх жителів це

дуже корисна думка. Її, здається не всі овочі, бачили ми в музеї. А скільки ж
вдоволення у виконавців, подиву в глядачів, бо це не лише розвага, а також

продовження і збагачення надбань українського народу. Йдемо до новопосвя
ченої каплиці, яка має оригінальну форму довгої, гостро заломаної по середині,

залі. У тому заломанні міститься престол, прикрашений барвисто-золотими
іконами. Все, сказати можна, чудове, хоча оформленнявнутріще триває.

Вертаючи, роздумуємо про ціле діло, яким є будова Пансіонів ім. Івана
Франка, про ролю, яку вони відіграють для тих, що знаходять в них не лише

відпочинок і послугу, але мають ще можливість творчої праці. Думаємо про їх
ролю в житті української діяспори у Канаді. Мусимо згодитись, що є вони
вузлами, де сходяться нитки українських дій. Коли вузлів таких буде більше, то

канва нашого існування буде міцніша.

Приходить на думку творча праця

патрона Пансіонів Івана Франка, якого твори видаються у 50-х томах. Яким же

корисним і смілим був би намір поширити існуючі вже зразки, щоб наблизитись
до того числа.

М. і В. КЕБАЛО
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Фрагмент з каплиці: ікони і запрестол ьний образ- вик. мистця Е. Тел іжина
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Запрестольний образ
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-

вик. мистця Е. Теліжина

Найстарший мешканець Пансіону, 97-л ітній п . Ю. Гой дал о, в імені всіх м ешканців дякує екз ек.
дир. Е. Пастернак за вкл ад її праці для старших. При глядаються : пані Л. Арвін,
сенатор П . Юз ш; та о . кр ил . Р. Ha бepeЖNLili .
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Ort thв oocaвiorz vj' the UJ'{ir.:ial Upt!rtir~v of' thв neІJ
І

V

А

N
in

_

t'RANKU
НОМЕ
Untaroio

____;;.;._;;......;.;~

МівиіІJваиуа,

І eжtend the congmtu~ationв and ІJІ:Jис.. wioheв of the рворtв and

the Govвrrnment of' Ontaroio.
Тhat thв neІJ

tvday ів а tr>ibutв
ІJho daroed to droea.'n arzd ІJhове dedicmt·icm, впthивіавт and
enteropr>iвe broought the droeam to roeи~·ity.

Il)an Froanko

Нотє вtandu

to

thовв

7'his improes ІJі ve r'ЄІJ·id•:mr.:f:: шul homf:! j'o ,. uen·ioro сі tiaвno IJi U not
on~y р~ау а вignij'icant r•olE! ·in ti1e l·iveu of ОUТ' Ukroinian
community thТ'OЩJhOut the .:.:ouring aE:!r.:adt!ll, but IJiU впdиТ'в ав а
visib~e symbo~ oj' the qual і ty of' uию• r.:-itiaenвhip.
'l'he Goveтrnment oj' Ontar>io ·itJ p~eaur.;J ta іІо.Vе Ьвеп of аввіоtаrІсє
·in thiu товt ІJOr>thy ventur>І:J thr>ougi1 (( ~.юnu11itment of fundв toІJa.Т'd
the p1'otJiвion of oubвid·Z~E!ci bedo wi t!І·і.п t1Іе Home, and ту
Legiв~ative coUeo.gueв join ..Jith те ·in extending Ncognition to
the ВоаТ'd oj' Dir>e.Jtoroo, youro E:rer.:ut·i.ve Vir>ectoТ' Eugenia Paвtвrrnak
ar:d indeeL'l o.lt ІJЇ'ІО 1шvє c:ontroibuteJ ио much to thiв impoТ'tant
endeatJOUТ'·

We вhаТ'є ymtТ' вєпsа oj' ac:c:omp~iuhmt!ІІt and pr>idв оп thiв happy
оссавіо1~

and І ат pZeaued to expr•t:uv .;ve1'y good IJiвh that the

l~'an FТ'anko Home

r.ritz mor•e than f'ul.{ilt atl thв hорвв оп ІJhioh it
tl1e needв and inte1'eвto of

wв buitt Ьу вer>ving ~onu and t.JЄU
уоuТ' ввпіо~ oitizerzв.

PaТ'tiament Виі~dіпаи

To1'onto
Auguo t 19, 1982

Признання і поздоровлення прем 'єра Онтаріо, Високодостойного Б. Цейвиса, з нагоди
відкриття Пансіону в Міссіссага.
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Micciccara. Си дять з ліва: Пані М. Баб 'як, О. Лотоцька,
- голова Комітету, Й. Боднар, С. Паславська. Стоять : М. Понятишин, В. Со

Дорадчий Комітет Пансіону в

А. Стасів

нич- Асистент Адміністратора, Я. Елиїв, А. Тацишин.
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1983 р . З ліва до права в першому ряді сидять: Н. Воро
бець, П. Радован- р. н.а., А. Малет- р.н., А . Мудра- р.н. і асист. адм., Т. Тонкович
асист. адм., Е. Пастернак- екзек. директор, В. Сонич- асист. адм ., Д. Финлі- р . н., Д. Ру
денська- р.н.а., д-р С. Молодовець, М. Мандрик. Другий ряд з ліва: О. Миколик, М. Квас,
А. Мриrлод, А. Руссо, Г. Хотинецька- р . н.а., Р. Пільків, К. Юрцан, А. Янківська, А. По
тічна, М. Островська, М. Когут, П. Колодій . Третій ряд: П. Свистун, К. Струтинська,
М. Баrан, Б. Коваль, К. Дерех, М. Андрухів, А. Цвігун, Т. Трохановський, І. Войтів, І. Папуга,
М. Куликовська, Т. Лазорчик, І. Качмарчук, О. Нагорна, Д. Мукан, П. Білак. Четвертий ряд:
Працівники і адміністрація Пансіонів,

І. Беднарська, О. Собчак, М. rалятовська, Ю. Бачинська, А. Москаль, М. Матуш, О. Михай
люк, С. Закала, А . Млинарик, М. Довгань, С. Мельник, М. Гнатківська, К. Глібович. На знимці

бракує: д-р І. rадач

Micciccara,

- дир. мед. відділу, д-р Й. Козак - лікар новозбудованого Пансіону в

М. Воляник, К. Дідушок, Л. Дорош, О. Залецька, О. Капраль, М. Кебало, М. Кли

менко, А. Крамар, С. Куницька, Б. Лежинський, С. Макар, Е. Менделюк, Д. Мукан, М. Пейко,
Д. Шинкарук-р.н ., Т. Шнайдрук.
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Медсестерський відділ Пансіону,

1983 р .

Перший ряд з ліва до права: М. Квас, Г. Хотинецька

р.н.а., П. Радован- р.н.а., А. Малет- р.н.а., А. Мудра- асистент адм . і директор мед
сест. відділу, Е. Пастернак- екзек. директор, Д. Финлі- р . н., Д. Руденська- р. н.а. , М.
Мандрик, І. Качмарук, Д. Мукан . Другий ряд з ліва до права: С. Макар, А. Стойка, А. Мри
глод, М. Куликовська, І. Войтів, О. Нагорна, А . Руссо, А . Москаль, М. Матуш, О. Михайлюк,

М. rалятовська, П. Білак. Третій ряд з ліва до права: О. Собчак, М. Клименко, Т. Лазорчик,
Ю. Бачинська, Б. Коваль, О. Миколик, І. Папуга, С. Сємек, І. Беднарська. На знимці бракує:

д-р І. rадач -

дир. мед. відділу, д-р Й. Козак -

лікар новозбудованого Пансіону в Micciccara,

К. Дідушок, М. Кебало, М. Клименко, А. Крамар, С. Макар, Д. Мукан, Д. Шинкарук- р.н.
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Група студентів, які працюють в Пансіоні кілька годин тижнево округлий рік. В першому ряді
з ліва сидять: Д. Міщук, М. Юрцан, Е. Пастернак

-

екзекутивний директор, М. Янківська,

М. Довгань. В другому ряді з ліва стоять: Б. Козій, Т. Міщук,

/.

В. Рйопка, О. Жаровський, В. Собчак.
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Юрша,

/.

Пейко, В. Жижела,

Доктор Ігор rадач- директор медичного відділу
Пансіонів ім. Івана Франка
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MEDIA COMMENTS
RE:CARE OF
ТНЕ EШERLY

"One of the ways in which we measure or test
our country - any country,
our society - any society,
one of the tests of civilization
is the extent to which we care for and
try our best to organize and provide for
the elders of our society."
Quotationfrom the speech ofHis Excellency
Governor-General Е. Schreyer at the Official Opening ofthe
/van Franko Home in Mississauga, Aug. 19th, 1982.

ALEX CARRUTHERS /DurhamJ
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СОММІ'І'l'ЕЕ

ON AGING

AGENDA

October 18 - 20, 1965

Wednesd&y,

OctoЬer

СОММІТТЕЕ

~1111ttnblp
ON

AGІNG

20th

10 a.ta.

Discussion regarding Ethnic Groups and
specia11zed Accomшodation for the Ased·
Opening statements Ьу Messrs. Ro'Ьert Кrееш
and Laю-ence Cravford.
Мr. Robert Кreem, Director of Services,
Internat1ona1 Institute o:f' MetropoUtan. ~.
Central Organization of Sudetan-German Cl~bs
in North America. Мr. Henry Weisbach, Pr;Sident;
Мr. Emil Kutscha, Vice President.
Мr. У. Yamaga, Nipponia Home for
Japвnese-Canadians, Вeaшsville.

Apd

Messrs. David Quan, Rev. Ron Con, Doctors
S. F. Liu, John Wong, Laю-ence Cravford,
Моn Bheong Foundation, Chinese·Cat!ed1ans.
Ukrainian Home for the Aged,
Pasternak.

ТЬronto.

Мrs. Е.

Women's Council, CzecЬoslovak Natl. Assoc.,
Тoronto Branch,
Мrs. J. Petricek, President.
Severa1 other organizationв and persons have
invited to attend this 41scuaвion.

Ьеен
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Oпtario

Legislative Committee оп Agiпg. Sittiпg first оп the right is Mrs . Е . Pasternak, representative of the
the Aged апd sittiпg Third from the right is Chairmaп ofthe Legislative Committee оп Agiпg Мr.
А . Carruthers. B ehiпd Mr . Carruthers, staпdiпg, is Mr. R. Kreem , Director ofServices, lпternatioпallпstitute of
Metropolitaп Toroпto. Staпdiпg first from the right is Mr. Е. Ludlow, the first Director of the Homes for the Aged
Braпchfor the Proviпce ofOпtario .
Ukraiпiaп Но те for
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The Telegram, Toronto, February 24, 1966

AGING ETHNICS NEED HOMES
Ethпic

last

groups require more homes for the aged, civil

servaпts апd

social workers agreed

пight.

About 60 represeпtatives from differeпt ethпic associatioпs had Ьееп iпvited to the Iпtema
of Metropolitaп Toroпto to listeп to а рапеІ discussioп оп agiпg problems іп ethпic
groups. Тhere was pleпty to hear.
"More thaп 2,()()(),()()() immigraпts have eпtered Сапаdа sіпсе World War 11," said discussioп moderator апd iпstigator, RoЬert Кreem, of the Iпstitute. "Sіпсе mапу of these people are
поw approachiпg old age, agiпg is опе of the most importaпt factors іп ethпic commuпities.
tioпal Iпstitute

ANGLO-SAXON NOW
"Іп Toroпto,

91 per сепt of the elderly of АпgІо-Sахоп origiп live іп homes for the aged as
compared to 9 per сепt of the ethпic citizeпs."
"It's disastrous to put а пumЬer of пatioпalities іп the same home for the aged," Edward
Gale of the Catholic Family Services, wamed.
"But services for ethпic groups hardly exist," said Mrs. Eugeпia Pastemak, superiпteпdeпt
of the Ukraiпiaп Home for the Aged. Her resideпce апd the Jewish Home for the Aged are the опІу
two ethпic iпstitutioпs of their kiпd іп Metropolitan Toroпto.
"Іп Europeaп couпtries childreп respected апd cared for their old pareпts апd relatives,"
she coпtiпued. This North Americaп custom of аЬапdопіпg older people should пever have Ьееп
accepted.
YOUNG BENEFIT
"Everythiпg
ап

old folks' home

here is for the

youпg

іп а resideпtial

area."

people," she charged. "You сап't еvеп get а permit for

Etobicoke Advertiser-Guardian, June 27, /968

NEIGHBORS OPPOSE PLANS FOR SENIOR CITIZENS'
А

НОМЕ

l 00-bed home for the aged was recommeпded Ьу the Etobicoke РІаппіпg Board оп
Tuesday for а oпe-aпd-a-half acre site оп the west side of Royal York Road, opposite Norsemaп
Road.
Тhе applicatioп of the board of directors of the Ukraiпiaп Home for the Aged for the required rezoпiпg from resideпtial to iпstitutioпal was opposed Ьу several resideпts of the пeighbor
hood, but опе or two spoke іп favor of the applicatioп.
Next-door пeighbor, М. Gerus, begged the рІаппіпg board "поt to throw these old people
іп the dump."
Не suggested that the пeighbors should welcome them. His welcome, he said, had coп
sisted of а $1 ,()()() dопаtіоп to the home.
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Mr. Gerus said he Ьelieved his neighbors' opposition to the home arose out of misunderstanding. Не suggested it would Ье а less busy institution than they feared.
Mrs. Eugenia Pastemak, representing the home's board of directors, agreed. She said а 24resident home, operated Ьу the board on High Park Gardens, normally attracted one visitor during
the week and about three on the week-ends.
"Our old people are with us because they don't have families to take care of them," she
said. "What do they ask of us? А bed. А closet for their clothes. Sixty square feet of space. Not
very much."
The opponents of the project, Ьesides Ьeing worried about increased traffic in the neighborhood, were concemed about the height of the home.
lt has been designed to suit а lot which slopes away from Royal York Road. It will Ье three
storeys high on the Royal York frontage, with а four-storey section on the hill overlooking Mimico
Creek.
The height ofthe building, as seen from the crown ofRoyal York Road, would Ье 25 feet,
the architect estimated.
Mrs. Pastemak said the home, which will Ье called the lvan Franko Senior Citizens' Residence, will Ье eligible for half а million dollars in govemment grants within two years.
Admittance to it will not Ье restricted to those of Ukrainian origin, she emphasized. "We
do not distinguish our people Ьу origin," she said. "Need is our criterion."
The need, apparently, is great. "Every day, hospitals call us. lt breaks my heart to say 'по'
because we haven't any beds. We hope we'll get understanding here."
One of the opponents of the project, Mrs. Т. F. Rigby of Lora Hill Road, said she knew of
no one who was questioning the value of the home's work, "but it should Ье built in а properlyzoned area."
She said "the religion and natural origin of the residents didn 't matter," but added "why
can't these people get а lot somewhere else? We'll Ье annoyed Ьу visitors' parking; deliveries of
food and laundry will add to the traffic; children's lives will Ье endangered."
Dr. Norman Godwin of Humbervale Вlvd. suggested the location of the home would Ье
detrimental to the municipality generally and to the inmates specifically. Не said elderly people are
happier and healthier if they live closer to theatres and shopping. "The bus route is not frequented
Ьу buses," he said.
Mrs. Pastemak indicated the residents ofthe home would Ье unlikely to Ье travelling about
much оп their own.
Russell Orr of the West Kingsway Ratepayers' Association expressed concem that the
home would not Ье а success. Не predicted that it could in time become а hotel or motel.
The planning board's recommendation in favour of the home now goes to the borough
council.
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The Globe and Маі!, July 18, 1968
NO SEGREGATED OLD
Etobicoke Couпcillors have поt always Ьееп appreciated.
This week they were cheered - апd they deserved the accolade - for staпdiпg four-square
agaiпst ап assault Ьу local ratepayers who were detenniпed that а Ukraiпiaп Home for the Aged
should поt Ье built іп опе of the borough' s most pleasaпt пeighborhoods.
Орропепts had ап impressive arseпal. The traffic of relatives visitiпg the І ОО resideпts of
the home would Ье iпtolerable. The home might go baпkrupt апd motel mеп might роuпсе uроп
the site. Еvеп if that dreadful fate were averted, the coпstructioп of the home would mеап- "апd
we 're поt agaiпst old people", the ratepayers explaiпed, usiпg the tопе others have used about
Negroes, dogs апd childreп- that real estate values would go dowп.
Hallelujah! The Couпcil stood its grouпd. Not а member faltered. lt пeeded опІу а few
bugle-toots from Mrs. Eugeпia Pastemak, опе ofthe home's directors, апd the пews that Oпtario
Govemmeпt backiпg of $500,000 is available, to produce fonnal approval for the project.
The Etobicoke Couпcillors are right. Old people least of all deserve to Ье zoпed dowп
amoпg the soap factories. Мапу have iпdigпities eпough put uроп them Ьу пature; mап, іп the
shape of their childreп, should поt add more.
Who, after all, are these old people? Mrs. Pastemak had а telliпg aпswer for the ratepayers.
"The aged areп't vagraпts," she said, "they're just like you апd І, опІу older." Апd they are eпtitled
to live like the rest of us. Еvеп better, for they have the leisure to appreciate а place оп а pleasaпt
hillside.

The Globe and Mail
НОМЕ

FOR ТНЕ AGED

Your editorial No Segregated Old (July 18) touched me deeply апd І would like to thaпk
you for it with all my heart.
Please accept siпcere апd warm gratitude from the resideпts ofthe Іvап Fraпko Home who
have also read your editorial with great iпterest апd wish to thaпk their supporters, particularly the
Etobicoke Couпcil.
Uпfortuпately the problem of cariпg for our older citizeп is поt yet widely uпderstood апd
therefore your appraisal of the decisioп of the Etobicoke Couпcil is the most woпderful thiпg that
could have Ьееп writteп оп the pages of а пewspaper.
EUGENIA PASTERNAK
CHAIRMAN OF ТНЕ BOARD
UKRAINIAN НОМЕ FOR ТНЕ AGED
TORONТO
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Toronto Daily Star, August 14, 1968
UКRAINIAN НОМЕ

SEEKS $100,000
ТО LET MORE AGED 'ВЕ TOGETHER'
опІу

Peter Buciak leaпed forward оп his spiпdly legs, tlashed а coпfideпt smile, апd said there's
опе reasoп why а mап like him would leave his homelaпd to come to Сапаdа.
"This," said the 81-year-old Buciak, "is the place where you сап Ье somebody if you work

hard."

It was to Ье somebody - rich, happy, or just free- that Buciak апd the other 23 mеп апd
who live at the Іvап Fraпko Home for the aged оп High Park Gardeпs came to Сапаdа
years ago.

womeп
mапу

Іп ап

effort to meet ап ever-growiпg waitiпg-list for accommodatioпs, the board of directors plaпs to build а secoпd апd much larger home оп Royal York Rd. іп Etobicoke. It's appealiпg
for $100,000.
Now, at this Ukraiпiaп home, Buciak апd the others speпd their last years together lookiпg
back оп а lifetime of hopes апd dreams that соmЬіпе а mixture of love for two couпtries: the old
опе they left, апd the пеw опе they fouпd.
Buciak, who arrived іп Сапаdа 50 years ago, worked оп the prairies апd theп came to
the depressioп years wheп he earned $5 а moпth helpiпg to build roads. Life hasп't
always Ьееп easy іп Сапаdа, but it has Ьееп good, he says.
Oпtario duriпg

Theodore Sadowy, а fellow resideпt of the home,
their feeliпgs оп Сапаdа are the same.

doesп 't

always agree with Buciak, but

"Why, this is the greatest couпtry іп the world," says 79-year-old Sadowy who came here
at the age of 20 іп 1909. Не worked at the Lakehead Ьefore comiпg to Toroпto where he was employed іп factories апd speпt 24 years іп а dairy plaпt.
Eugeпia

Pastemak, the affable director of the home апd presideпt of the board of directors,
sees her five years of voluпteer work there as а coпtributioп to the two couпtries where she has
lived most of her life.
"І love this couпtry as much as І love the Ukraiпe. Here І help both," says Mrs. Pastemak
who came to Сапаdа with her епgіпееr husbaпd іп 1948.

She also Ьelieves they deserve to

cliпg

to some of their old

traditioпs іп

their last years.

Мапу of the home's resideпts, although they have Ьееп іп Сапаdа 40 or 50 years, still
little or по Eпglish. For them, Ьеіпg able to live with fellow Ukraiпian-Caпadiaпs апd to dіпе
beet soup апd other favorite dishes of their homelaпd are deserved luxuries of their old age.

kпow

оп

Some were arnoпg the post-war immigraпts who arrived іп Сапаdа seekiпg political freedom. But most came loпg Ьefore the war lookiпg for better opportuпities.
Their childreп апd graпdchildreп - many well-educated апd workiпg іп the professioпs come to visit them, but most of the pareпts would rather Ье with their coпtemporaries thaп with
their youпg families.
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The fuпd drive has already reached about oпe-third of its $100,000 goal апd Mrs. Pasterпak hopes coпstructioп оп the home сап Ьеgіп some time this fall.
"We пееd it so much. These реорІе who have fouпd so much іп Сапаdа апd worked so
hard- we сап't forget them поw just because they are old," says Mrs. Pastemak.
SALLY BARNES

West Toronto News, June 19, 1969

PROBLEMS OF IMMIGRANTS AND AGED DISCUSSED
The

Ruппymede

рапеІ discussioп оп

The topic
tives

Public School Auditorium іп West Toroпto was receпtly the
the пeeds of agiпg, immigraпt persoпs іп our commuпity.

"Agiпg іп

апd proviпcial

the Сапаdіап Mosaic" was discussed
experts іп the social services.

sсепе

of а

Ьу Oпtario ethпic represeпta

"AGING IN ТНЕ CANADIAN MOSAIC"
(CULTURE AND AGING)
Agiпg geпerally meaпs dесІіпе іп

physical апd meпtal capacity апd adjustmeпt to much
more limited coпditioпs of life. Ап older persoп has less to look forward to іп life. Не therefore
shifts his thiпkiпg from the preseпt апd future to the past. We do поt ЬеІіеvе these chaпges or selfperceptioпs are iпevitable.
Ап older persoп of foreigп extractioп ideпtifies more securely апd with greater articulatioп
of his пeeds with the cultural milieu of his childhood апd growiпg years. Не teпds to mаіпtаіп his
пative heritage іп the Іапd to which he апd his ethпic group have emigrated. Еvеп if he speaks the
laпguage of the Іапd easily, the older persoп teпds to сопtіпuе to use his оwп пative laпguage іп
every-day coпversatioп. Не prefers his паtіопаl food, eпjoys memories from his couпtry of origiп,
etc. Sіпсе there are 200,000 elderly реорІе іп Oпtario who are limited іп Eпglish апd these реорІе,
іп tum, speak at least fifty differeпt laпguages, commuпicatioп itself сап Ье а very importaпt questioп іп рІаппіпg services to the culturally differeпt aged.
А

PANEL DISCUSSION ABOUT

ІМРАСТ

OF CULTURE ON AGING

The рапеІ discussioп was held Ьу the Oпtario Iпter-Group Committee оп Agiпg іп co-operwith the Oпtario Office оп Agiпg апd Homes for the Aged Braпch іп Toroпto's Ruппymede
Public School auditorium оп Мау 24th, 1969.
Sіпсе the objective was поt to air oпe-sided views, the рапеІ was composed of реорІе with
differeпt backgrouпds апd ехреrіепсе. They were: Mr. N.S. Bojovic- Seпior Psychiatric Social
Worker іп charge of Social Work Services for New Сапаdіапs, Toroпto Board ofEducatioп. Miss
М. Domiпico- Iпformatioп Officer, Sectioп оп Agiпg, Social РІаппіпg СоuпсіІ of Metropolitaп
Toroпto. Mr. D.F. Ellis- Admiпistrator, Home for the Aged, Timmiпs. Dr. J.M. KirschbaumPresideпt, Сапаdіап Ethпic Press. Mr. Е. Kutscha- Presideпt, Germaп Сапаdіап Seпior Citizeпs
Club, Hamiltoп. Mrs. J.J. МсНаІе- Director, Forest City Kiwaпis Senior Commuпity Ceпtre,
Loпdon. Mrs. Е. Pastemak - President, Ukrainiaп Home for the Aged, Toronto. Mr. D.H.
atioп
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Rape\je- Admiпistrator, Homes for the Aged апd Rest Home, Wel\aпd апd Port Co\bome. The
Moderator- Mr. R. Kreem, Coпsu\taпt оп Services, Office оп Agiпg апd Homes for the Aged
Braпch, Oпtario Departmeпt of Social апd Family Services.
MRS. Е. PASTERNAK fouпd that lack of services for пoп-Eпglish speakiпg elderly
forced her group to establish а Home for the Aged where resideпts cou\d fiпd поt опlу shelter but
a\so digпity. She felt that еvеп а youпger persoп does поt feel always comfortable іп а culturally
differeпt eпviroпmeпt. То place ап o\der поп-ЕпgІіsh speakiпg persoп іп such а situatioп wou\d Ье
a\most crue\ апd perhaps iпhumaп.
MR. D.H. RAPEUE felt that emphasis оп social services should Ье put оп developiпg
preveпtative programs, e.g. assisting o\der people іп their homes. People with differeпt ethпic
backgrouпds have lived together іп Wellaпd Couпty for mапу geпeratioпs. Не did поt fiпd апу
commuпicatioп problems there. Although he has served his commuпity for 14 years, he has поt
heard апу requests for separate housiпg, separate iпstitutioпs апd separate services. ОпІу 7 out of
over 400 resideпts іп his Home for the Aged do поt speak Eпglish. However, they do seem to get
аІопg with others well.
MRS. Е. PASTERNAK asked why people from Wellaпd, St. Cathariпes апd Hamiltoп
waпt to come to the Toroпto Ukraiпiaп Home for the Aged. Happiпess of the persoп саппоt Ье
judged accordiпg to the оп\ у word he kпows апd says - "Good momiпg". This was supported Ьу
several speakers from the floor.
FROM ТНЕ FLOOR "Cu\ture meaпs more thaп \aпguage. We пееd various ethпic
homes. Meltiпg-pot theory is wroпg." "We are аІ\ humaп beiпgs. We аІ\ get o\d. If реор\е prefer
this or that, let them have what they prefer."
MR. N. BOJOVIC summarized his thoughts about immigraпts апd their problems іп this
way: "lmmigraпts are поt problem реор\е but people with problems mаіпІу caused Ьу stress while
makiпg efforts to adjust to а пеw eпviroпmeпt.
The chaпge of cultures апd breakiпg of ties with the пative Іапd ofteп exposes human beiпgs, especially elderly реорІе, to emotioпal stress that might preseпt serious problems іп their
adjustmeпt.

barrier, socio-cultura\ differeпces, \ack of commuпity services апd the prethat they eпcouпter makes it пecessary for immigraпts to depeпd for а
proloпged period оп their ethпic orgaпizatioпs. Uпfortuпately, this is ofteп misuпderstood Ьу the
established commuпity апd the пewcomers are criticized for creatiпg "ghettos" Ьу choosiпg to live
іп districts іп which their ethпic group predomiпates.
Immigraпts who ехреrіепсе difficulty іп their adjustmeпt соmрІаіп that our commuпity
services are поt geared to Ье of much help to them. They feel that social services are very complicated апd that social ageпcies do поt have eпough social workers апd other professioпal staff who
speak foreigп \aпguages апd uпderstaпd other cultures. They believe that mапу of their problems
could have Ьееп preveпted if social services were desigпed to help them duriпg the first years of
their adjustmeпt."
The

judice

\aпguage

апd discrimiпatioп
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West Toronto Ne~vs, October 8, 1969

UKRAINIAN OLD FOLK ENJOY RESPECT AND GRACIOUS LIVING
For the last years there has Ьееп а place for the Ukraiпiaп aged іп the big old house at 35
High Park Gardeпs.
Why specifically for Ukraiпiaпs? The presideпt ofthe Ukraiпiaп Home forthe Aged, Mrs.
Pastemak, ехрІаіпs, "Although perfectly competeпt care is giveп Ukraiпiaпs іп other homes,
mапу who do поt speak Eпglish, feel straпge. They fiпd the adjustmeпt to а Home doubly hard."
Adaptiпg to this home is made as easy as possible. The house is large and gracious with lots
of wiпdows, fireplaces іп every room апd backyard which the resideпts cultivate themselves.
Each resideпt shares а room with опе or two other people апd eпjoys the use ofhis оwп furпiture if he so desires, апd his оwп arraпgemeпt ofthe room.
This delightful atmosphere is іп large part due to the miпimum restrictioпs апd the iпfor
mality which pervades the place. Resideпts are treated with ап appropriate mixture of good
humour апd respect, апd are permitted to go about as they please.
Some resideпts coпsider particular duties their jurisdictioп. Опе geпtlemaп took great
pride іп the cultivatioп ofthe gardeп's vegetables апd flowers. Wheп he Ьесаmе sick for а while,
this task was takeп over Ьу someoпe else who, іп his оріпіоп, did ап iпferior job.
Оп recovery, his first thought was forthe gardeп which had Ьееп "hideously пeglected." It
was поt Іопg before he was аппоuпсіпg that it was а good thiпg he was arouпd.
There are other activities which eпgross the older people - а game of croquet оп the Іаwп or
а walk іп High Park, just across the road.
Апd iпside- arts апd crafts. Some ofthe пeedlework апd weaviпg is exquisite. Dolls attired
іп clothes from the Ukraiпe, eggs paiпted with beeswax іп delicate pattems, basketweaviпg, а pastime which the mеп seem to епjоу most. Апd of course coпversatioп, sіпсе they аІІ speak the same
laпguage.
А

meal at the Ukraiпiaп Old Age Home is а treat. Mrs. Daпylewycz, the cook, prepares
Ukraiпiaп tood for her resideпts, iпcludiпg their favourite soups апd pastries. The 24 resideпts, sit
at tables with their frieпds, serviпg themselves from plates decorated with familiar Ukraiпiaп
pattems.
lt sometimes appears iпcredible that such а high level of efficieпcy prevails where facilities
such as the kitcheп are relatively small, апd regulatioпs few.
lt might seem rather straпge that the demaпd is so high from а group of people who, back
home іп the Ukraiпe, care for their older реорІе іп their homes. Mrs. Pastemak attributes this
partly to assimilatioп.
"Wheп you come to aпother couпtry, you adopt mапу of their customs, good апd bad. The
custom over here is to put older реорІе іп а Home."
It is difficult to decide whether this is а good or bad thiпg. Some older people fiпd the
adaptatioп too difficult. But mапу thrive оп the соmрапу of people of the same age апd physical
capabilities.
At 35 High Park Gardeпs, this latter tепdепсу is combiпed with the pleasure of compaпioп
ship with people of the same ethпic backgrouпd.
BARBTHOMAS
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Visnyk, Los Angeles
UKRAINIAN НОМЕ FOR ТНЕ AGED
Franko Home іп Toroпto, Oпtario, Сапаdа, is а dream come true to а huпdred
seпior citizeпs. This article was traпslated from the Ukraiпiaп laпguage. The writer is а resideпt of
the Home- М. Pastemakova. The Herald briпgs you this article to stir your thiпkiпg апd perhaps
fire your imagiпatioп to see that we іп Los Aпgeles will have а Seпior Citizeпs Home оп St.
Vladimir property. Here's the story from Toroпto:
The

Іvап

Wheп driviпg aloпg

Road from Bloor Street towards The Queeпsway, опе is
coпfroпted with а vast paпorama, domiпated Ьу а large structure, which is girdled Ьу а gurgliпg
creek below, апd which, with its fasciпatiпg architecture, gives the effect of а medieval castle eп
circled Ьу а moat. From а distaпce, опе seems to seпse the liпgeriпg shadows of life ЬеІопgіпg to
days gопе Ьу. But should опе stop the car for а momeпt to read the sigп оп the buildiпg, опе would
realize that this is the Іvап Fraпko Home for the Aged.
Royal

У ork

This Home was created through the iпitiative ofToroпto's Ukraiпiaп commuпity. It was
built with the commuпity's fіпапсіаІ support апd а half-millioп dollar graпt from the Govemmeпt
of Oпtario, as well as а graпt of $87,500 from Metropolitaп Toroпto. The hoпorable Miпister Johп
У aremko of the Dept. of Social апd Family Services, апd the Homes for the Aged Braпch uпder
the directioп of Mr. Lawreпce Crawford, played а great part іп briпgiпg this project to its completioп, as did the Presideпt of the Home, Mrs. Eugeпia Pastemak, together with her committee of
advisors, who through their determiпatioп апd self-sacrifice made the loпg-time dream fiпally
come true.
Today, І ОО elderly persoпs have made this their home. There are mапу reasoпs why these
people have come to this saпctuary to fiпd а peaceful апd comfortable life, medical supervisioп
апd spiritual directioп. Some of them are аlопе, their families scattered іп distaпt parts of the
world. Others have families пеаrЬу, but their childreп, апd possibly graпdchildreп as well, have
growп up and поw go about their duties, leaviпg at home their ІопеІу old pareпts, who are ofteп іп
desperate пееd of compaпioпship, coпstaпt assistaпce апd atteпtioп. Loпeliпess briпgs about depressioп апd еvеп іп mапу cases illпess. Coпsequeпtly, а Home such as the Іvап Fraпko Home appears as the best solutioп іп such а situatioп. lt gives people who have had а Іопg difficult life the
opportuпity to fiпd rest апd реасе as well as thiпgs to do (which ofteп prove to Ье very valuable апd
profitable to themselves апd to others), for еvеп іп old age опе сап stillleam апd епjоу пеw thiпgs.
Uпder the wise апd experieпced directioп ofthe Admiпistrator, Mrs. Pastemak, the daily program
of life іп our Home flows smooihly апd at ап orderly расе, resultiпg іп поt опlу physical, but also
spiritual well-beiпg, for "опе саппоt live Ьу bread аІопе".
Every Wedпesday aftemooп, documeпtary films, loaпed from the Natioпal Film Board
Library, are showп іп our Recreatioпal НаІІ. For а better uпderstaпdiпg of the history of preseпt
day Сапаdа, we have а wide selectioп of Ukraiпiaп апd Eпglish literature іп our Library, of which
our resideпts seem to find most iпterestiпg the life апd arts ofthe пative Сапаdіапs- the Іпdіапs апd
Eskimos. Іп Ьooks we also fiпd iпformatioп about the early Ukraiпiaп pioпeers іп the westem proviпces of Сапаdа, where they coпtributed much to the developmeпt of Сапаdіап agriculture, апd
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whose childreп atteпded Сапаdіап schools апd uпiversities. Today, their desceпdaпts (Зrd апd 4th
geпeratioп Сапаdіапs) are loyal citizeпs апd proud patriots of Сапаdа, at the same time retaiпiпg
the паtіопаІ ideпtity апd пative laпguage oftheir forefathers.
Our Home is ofteп visited Ьу groups ofyouпg people, апd various artists give vocal, iпstru
meпtal апd dramatic performaпces. This briпgs pleasure to all of the elderly resideпts, еvеп to
those who come dowп to the recreatioп room іп wheel chairs, but most of all to those who have по
family апd по persoпal visitors, and thus sometimes feel Іопеlу апd detached from the outside
world. Such coпcerts апd preseпtatioпs give them ап opportuпity for social contacts with people
from the outside. For this reasoп the acquisition of а small bus was quite а memorable event for all
of us. Now this bus takes us оп outiпgs to visit places of interest іп Toroпto апd the surroundiпg
area. The Resideпts' Couпcil chooses the destiпatioпs for our trips апd plaпs the tours. Later, we
retum happy, refreshed апd full of pleasaпt memories to relate our adveпtures to others and to discuss our experieпces at our "Club" gatheriпgs.
Тhat

the world is still ореп to us is shown Ьу the frequeпt visits of our residents to the
homes of their families апd frieпds, апd Ьу the more frequeпt visits of relatives апd frieпds to our
Home. Such special occasions as birthdays апd anпiversaries are especially importaпt eveпts апd
are celebrated here іп the traditioпal mаппеr with cakes апd driпks апd much merry-makiпg.
Ріспісs іп

our back yard are rather private affairs- usually for the beпefit of only the residents and staff of the Home. There is always lively music and siпgiпg; some of the more energetic
ofteп go іпtо а dапсе. Steaks, hot dogs and hamburgers barbecued іп the fresh ореп air taste even
better thaп the daily luпches іп the dіпіпg room.
But we do поt speпd our time опІу іп recreatioпal activities, for twice а year we hold
bazaars (pre-Christmas апd pre-Easter) апd almost аІІ the goods апd merchaпdise for sale is
created Ьу ourowп hands. This iпcludes lіпепs апd wooleп scarves woveп оп our looms, fапсу ribboпs ("krayky") апd skirts - parts of the Ukraiпiaп паtіопаl costume, embroidered decorative
table-cloths апd blouses, paper flowers, small ceramic-ware апd decoratioпs, haпd-paiпted Easter
eggs, water апd оіІ paiпtiпgs, sculptures, baskets, апd mапу other thiпgs.
Some of our resideпts practise violiп-playiпg regularly, hopiпg to sооп form our оwп orchestra. Also, resideпts participate іп the publicatioп of а Home News Bulletiп ("Novyпky z
Paпsionu") in the capacity of writers апd editors. Тhе womeп of the Home have receпtly formed а
choir апd are prepariпg coпcerts. Lovers of sports апd games keep themselves physically іп good
conditioп Ьу playing shuffleboard апd croquet. Мапу who епjоу walkiпg take their walking sticks
апd go оп strolls every day- rаіп or shiпe, апd walk аІопg the pleasaпt shaded streets ofthe neighborhood, sometimes for hours. Pool, Віпgо апd various games of сhапсе are particularly popular
activities. Апd аІІ of these are importaпt, for activity is life апd health.
Тhе Іvап Fraпko Home has Ьееп rewarded for аІІ the hardships апd difficulties that had to
overcome іп order to improve, поt опІу with regards to physical comforts, but also in creating а
mutual trust, frieпdly relatioпs amoпg the resideпts and staff, апd а true home-like atmosphere.

Ье
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172 Parkview Ні lls Crescent
Toronto 16, Ontario
July В, 1971

Mrs. Е. Pasternak
130 Humbercrest ВІ
Toronto, Ontario
Dear Mrs. Pasternak:
І
would І ike to take this opportunity to
formally thank you for your inspirctional and informatlve talk to our membership.

І
am sure many of our members were and sti І І
shaky about such а large and responsible undertaking such as а Senior Citizens development, but with
the help and guidance of реорІе such as yourself, І am
confident our job wi І І Ье made that much easier.
аге

Again, may

thank you or behalf of our

membeгship.

Yours very truly,

( М r s . ) Оо го t h у
Secretary
с.с.

К і

z о ff

Mrs. D. Bitove
Mr. А. Christie

Canadian Macedonian Senior Citizens' Centre Association.
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The Toronto Star, March 25, 1972
А

KISS AND А HUG ВУ

РМ

MARK HIS VISIT ТОНОМЕ

No date has Ьееп аппоuпсеd for the пехt federal е\есtіоп, but Prime Miпister Pierre
Trudeau \ooked like а mап оп the campaigп trail yestcrday wheп he visited the Іvап Fraпko Home
for the Elderly оп Royal York Rd. іп Etobicoke.
Не kissed а youпg womaп, held а child апd kibitzed with the press. As he left the home
after ап hour-loпg tour, Аdrіаппе Murphy, 28, ofGeoffrey St. leaпed overto speak to him апd he
kissed her оп the cheek.
"I'm so excited," she said \ater. "The опІу othertime І felt like this was wheп І saw Richard
Burtoп. But this is еvеп better."
Trudeau a\so kissed Eugeпia Pastemak, admiпistrator of the 1-1/2-year-o\d home пamed
after опе of the Ukraiпe's most famous writers.
Не theп stooped dowп апd picked up 8-year-o\d Bohdaп Potichпy of Wiпstoп Grove,
Etobicoke, апd hugged him. Bohdaп was speech\ess afterward.
Earlier, Trudeau took а TV camera from Carol Betts, а freelaпcer for the CTV пetwork,
put the leпs to his еуе апd swuпg arouпd takiпg about ЗО secoпds of film while other photographers
photographed him.
Dora Sherbo, 80, gave Trudeau а little doll she had made "for your пехt child which shou\d
Ье а girl. А mother пeeds а daughter."
Не asked Sam Kostyk if he was workiпg hard оп his basket weaviпg. "Have to, to рау the
mortgage," he said.

The Telegram, March

ЗО,

1972

PIERRE AND ТНЕ OLD FOLKS
Charisma came to Etobicoke Friday іп the forrn of Prime Miпister Pierre Elliott Trudeau.
Complete with shrugs, а kiss, апd а ready реп for autograph seekers, Trudeau paid ап
hour-loпg visit to the Іvап Fraпko Home for e\derly Ukraiпiaпs оп Royal У ork Road.
Accompaпied Ьу Lakeshore Liberal МР Кеп RоЬіпsоп, апd а host of aides, the Prime
Miпister swept up іп а black limousiпe shortly after І\ a.m.
Waitiпg eagerly for the РМ were about ЗО пewsmeп, several platooпs of police апd
theoretically рІаіп clothes RCMP officers, but оп\ у about 20 mothers апd childreп clutchiпg autograph books.
Wheп the processioп \ed Ьу three motor-cycle policemeп came іпtо view, there were the
iпevitable cries "Here he comes."
The smiles of апtісіраtіоп turned іпtо shouts of \aughter wheп the motor-cycle policemeп
seemed to tum offtoo sооп іпtо а raised parkiпg lotjust south ofthe home, but the police maпaged
to make it \ook рІаппеd.
The PM's sleek black Cadillac pulled to а graceful stop, апd Trudeau stepped out.
Immediately, everyoпe pushed forward to get а glimpse.
The plaiп-clothes policemeп held the shoviпg throпg clear апd пewsmeп had to hold their
cameras above their heads, clickiпg away madly, to get photos.
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During l1is І'isit 10 tlu' ІІ'ШІ f'ranko
Home, Ргіте Minista Tгudeau
accompanieliiJy Мгs. Е. Pasteпшk
admiгes the н·em·ing о{ "Кгауkу" h.І'
а гesidell/.

Trudeau paused for а few seconds, smiling and elegant in а dull green pin-stripe suit, blue
camation and polka-dot tie, then into the home he went.
The doors were promptly closed. Only one photographer and one reporter were allowed to
ассотраnу the Prime Minister оп а tour of the facilities.
The other newspaper reporters, ТУ and radio crews had to wait about half an hour until the
tour was finished and then they were to Ье allowed into the dining room for more pictures of
Trudeau meeting residents in the home.
Eugenia Pasternak, administrator ofthe home, had warned newsmen "If anyone gives us а
rough time, we'll give you а rough time" just Ьefore the Prime Minister arrived.

She told them to "leave the politics outside please" and make the visit "as pleasant as
possible."
After shivering in the cold for aЬout 20 minutes, the reporters and photographers were let in.
In the dining room, most of the home's 100 residents were sitting quietly around the
perimeter.
The home is sponsored Ьу the Ukrainian Home of the Aged, and its aim is "to provide the
best possible care to all those less privileged Canadian citizens who speak very little or no English"
according to а pamphlet left on а table.
While the members of the press waited for the tour to end and the Prime Minister to reappear, they stood around drinking coffee and comparing notes.
The residents of the home sat in their chairs, watching and talking amongst themselves in
Ukrainian.
Two women were busy carding some wool, another gentleman was working а smallloom.
Film crews took footage of these activities while aides rushed around telling reporters the Prime
Minister' s itinerary for the rest of the day.
Then Trudeau reappeared about 15 minutes later, at the other end of the room with Mrs.
Pastemak, who invited Trudeau to "meet with the press". Не shook hands with several reporters,
then boпowed а portable ТУ camera and shot some footage of suпounding newsmen, presumably
to show them what it was like at the other end of the camera for а change.
Не then signed some autographs"'for the residents who wanted them, and with the police
and RCMP clearing the way, walked back to his car with Mrs. Pastemak.
ROGER WН/ТЕ
NEWS EDITOR

Ontario Association of Homes for the Aged Newsletter,

Мау

1972.

PRIME MINISTER TRUDEAU VISITS lV AN FRANKO НОМЕ
March 24, 1972 will Ье а day long to Ье remembered Ьу the residents and staff of the І van
Franko, Ukrainian Home for the Aged, 767 Royal У ork Road, Toronto 18, Ontario, for this was
Р.Е.Т. day! Prime Minister Ріепе Elliot Trudeau visited the homeand spent an hourtouring, shaking hands, speaking to residents and admiring their crafts and handiwork, particularly the weaving, Easter egg decorating, ceramic moulding and basketry.
Не tried his hand at ceramics, and was presented with а little doll Ьу Dora Sherbo, 80. She
made the doll herself and comm~nted, "For your next child which should Ье а girl. А mother needs
а daughter!"
Wearing а grey ріп stripe suit and polka dot tie the Prime Minister was greeted Ьу Dora
Sorozan, 82, who has been in Canada for 72 years. She pinned а white camation on his ІареІ.
Prime Minister Trudeau kissed numerous persons. An 8-year-old Ьоу, Bodnan Potichny,
was left speechless Ьу the experience! Adrienne Murphy was also one ofthe lucky ones being kissed. She commented, "The only other time І felt like this is when І saw Richard Burton. But this is
even Ьetter." Mrs. Eugenia Pastemak, Administrator of the Home who also received а Trudeau
kiss made no comment!
264

Ministry of Community and
Social Services

Office of the Minister,
6th Floor, Hepburn Block,
Queen's Park,
Toronto 182, Ontario.
Mrs. Eugenia Pasternak,
Administrator,
Ivan Franko Home,
767 Royal York Road,
ЕТОВІСОКЕ,
Ontario.

April 17th, 1972.

Dear Mrs. Pasternak:
І express my personal thanks to you for the cordial reception given me Ьу the Residents, Staff, and Board representatives, when І was able to visit your Ьeautiful Ноще on
the evening of Thursday, April 13th, 1972.

Мау

І would ask that you convey my good wishes to all Residents,
through the President of your Council, Mr. Prystupa; to Dr.
Shymansky for the entire Board; and to all of your staff,
including Mr. Sonych, Assistant Administrator, anG Directors
of Nursing, Craft Directors, Cooks, and everyone else who made
the evening so enjoyable.

І was most impressed with the Residents' enthusiastic support
for the Home programs, and their evident enjoyment of the lifestyle now available to them through the co-operative efforts of
the Ukrainian-Canadian community of the Greater Toronto area
and this Ministry.

Now that І have had an opportunity of visiting the Home personally, should any Residents, Board, or staff have matters to
Ьring to my attention, І am sure that they will feel free to do
so. In addition, І can promise the ongoing interest and support
of our Homes for the Aged - Office on A·:Jing Branch, through tl•e
Director, Mr. Lawrence Crawford, and ~il others of our Ministry
of Community and Social Services.

Rene Brunelle,
Minister.
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Ontario
Ministry of
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Parllament Bulldlngs
Queen's Park
Toronlo Ontario
М7д 1Е9

Senior Citizens' Bureau
5th F1oor, Hepburn B1ock
Te1ephone:
SєptemЬer

965-7695

10, 1974

Mrs. Pasternak
Adrninistrator
Ivan F1.·anko Horne
767 Ruya1 York Road
Etobicoke, Ontario
Dear Mrs. Pasternak:
Cong..-atu1ations to the Resideпts, Auxi1iary and staff rnernbers
vf your home on winning the Award for the best cxhibi t in tl1e
Craft and НоЬЬу Bui1ding at the Canadian Nationa1 Exhibition
1974.
Further congratu1ations are due for being the first harne for
the Aged to undertake their own baoth at the C.N.E.~an it
f1.·om ten to ten for three wєeks inc1uding Saturdays 1nd Suнdays.
Last but not 1east the Ivan Franko is definite1y the first hame
to encourage their residents to demonstrate their ski11s at an
exl,ib::.tioп of this magnitude, many реор1е asked if І had seen
thє Ukrainia~ Horne exhibit, so І am sure that your joint venture
furthered good public rєlations and greater understanding that
o1der реор1е are not very different frorn other реор1е.
Sincere1y yours,

~~~el~
PA:dm
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"UKRAINIAN PENSIONERS' CLUB FORMED"
The "Ukrainian Pensioners' Club" was initiated Ьу а 12-memЬer Board of Directors, consisting of residents of the Home as well as both older and younger members of the community.
The project is designed to meet the needs and interests of а large group of people. The senior
citizens of the community, as well as residents and staff of the І van Franko Home are encouraged
to participate in the Club' s activities and also to use the premises for recreational purposes, with the
intention that this will not only provide meaningful activity for all involved, but will also help to
bridge the gap between the older and younger generations which, unfortunately, exists in our
society .Тhе activities of the Ukrainian Pensioners' Club are carried out primarily at the І van
Franko Home's farm in Mississauga and consist of 5 basic operations: rabbitry; apiary; farming
and gardening; orchard; and fishing.
The federal govemment through the New Horizon's Program is supporting the Ukrainian
Pensioners' Club with а grant of $22,550.00 to help carry out its activities.

The enclosed photograph shows Mr. J. Allman, the Toronto Regional manager for New
Horizons, handing а cheque in the amount of $22,550.00 to Mrs. Е. Pastemak, the Club's president. Also present are other members of the Board of Directors: From left to right: W. Kmetyk,
Т. Iwachiw, W. Sonych, Dr. S. Molodowec, А. Slobodian, Т. Pilkiw, СоІ. Р. Fedorenko and
А. Tacyshyn.
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FRANKO НОМЕ FEATURES

FARМ

LIFE

The uпusual makes life iпterestiпg for resideпts at the Іvап Fraпko Home, Royal York Rd.
Sіпсе

last spriпg Іvап Fraпko Home has owпed
ter. They play better. They work harder.
Eugeпia

Pasternak, the director апd

She came to
meпt

admiпistrator

The resideпts ofthe home eat bet-

of the home, has made it possible.

Сапаdа іп

а voluпteer іп а

as

а faпn.

1948, апd her associatioп with the home Ьеgап with her iпvolve
thrift shop, which was established for Ukraiпiaп-Caпadiaпs іп Toroпto.

It was поt а fіпапсіаІ success, uпtil Mrs. Pasternak orgaпized
thrift shop оп а fiпn footiпg, with mопеу іп the Ьапk.
iпgs.

She decorated the wiпdows, sorted,
All this she did оп а voluпteer basis.

cleaпed апd

ап

auxiliary

uпit

to put the

sold articles апd еvеп sold her оwп paiпt

Іп

1961 she became presideпt of the board of coпtrol of the Ukrаіпіап-Сапаdіап Committee. The dream of а home for aged Ukrаіпіап-Сапаdіап citizeпs became а reality.
Aпother uпusual
doпatioпs

factor about the home is that it was made possible
from iпterested members of the Toroпto commuпity.

Digпitaries

eпtirely

because of

Pierre Elliott Trudeau апd seпiors, priests, bishops,
of Rome, Argeпtiпa, Australia, Yugoslavia, Switzerlaпd апd
Eпglaпd have all visited this home оп Royal У ork Rd.
The driviпg force ofMrs. Pasternak, ably assisted Ьу Wasyl Soпych, the assistaпt admiпis
trator, sees to it that projects are accomplished.
She took а course as а professioпal admiпistrator from McMaster Uпiversity апd speaks
six laпguages, апd wheп speakiпg to опе of her resideпts сап easily switch from опе toпgue to
such as Prime

Miпister

metropolitaпs, Cardiпals, citizeпs

aпother.

The largest

dопаtіоп

received from

ап iпdividual doпor

is $53,000,

а Сапаdіап

of

Ukraiпiaп origiп.

The farm оп Wiпstoп Churchill Blvd. іп Mississauga is 11 acres. There is а farm house, а
woodshed, five beehives, with а buildiпg to store frames for hoпeycombs, а rabbit shed, а stoпe
оvеп, apple, peartrees, апd five acres ofploughed laпd. The farm cost $365,000.00 апd they have
raised eпough mопеу to рау it off, but prefer to receive iпterest which is higher than their mortgage.
All summer the resideпts of the home diпed оп Ьеапs, cucumЬers, tomatoes, beets, greeп
peppers, potatoes, carrots, corn апd cabbage. They followed it with apples апd pears. They dried
apples іп the stoпe barbecue оvеп, stored 50 bags of potatoes, bushels of apples, beets апd carrots,
200 pouпds of hопеу, pumpkiпs апd rhubarb. Much of the produce was made іпtо marmalade
aпdjams.

BROUGHT EXPERIENCE
Мапу
kпew
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about

of the resideпts of the home оп Royal У ork Rd. faпned laпd іп the Ukraiпe. They
bees, pruпiпg trees, ploughiпg the laпd, dryiпg apples. Апd they worked.

tamiпg

The "fann" was like а "jungle" when we bought it, says Mrs. Pastemak. Sixty volunteers
cleared the land with scythes. Burdocks grew tall as well as other innumerable weeds. The apple
trees were "а museum of insects".
When the elderly residents Ьу the busfullanded for а picnic, they wandered off. So а fence
was put up.
А wooden fence was built around the Ьее hives to protect the Ьееs this winter. Flowers were
grown all around the fence to encourage the Ьееs to gather honey.

Wood was cut and stored neatly in
fruit, and maybe, someday meat.
А

а

shed.

А

barbeque oven was built of stones to cure

building was erected to store the honey-comb frames and plant supplies.

Another building was erected to house the cages of white rabbits. These were brought so
the residents of the home could enjoy the antics of the animals during the summer and if food becomes harder to get, it might Ье necessary to have rabbit stew.
The apple trees were dusted and pruned. The land was ploughed, the stones were cleared
and dragged to the side of the new fence Ьу these senior citizens.
Even Mrs. Pastemak ploughed the fields on

а

tractor.

The incredible story is, the entire project didn't cost
building materials, time, energy and devotion.
Where there's

а

will, there's

а

а

cent. It was all donations- money,

way.
JOANNE McCRIE
STAFF WRITER

Toronto Star,

Мау

20, 1975

ELDERLY UKRAINIANS FIND NEW LIFE ON

А

FARM

Playing checkers to while away the twilight years is а little too tame for 75-year-old
Stephan Wytwycky, so he spends his days caring for 750,000 bees.
But he would probably have to settle for checkers if not for the efforts of people like
Eugenia Pastemak who helped establish the Ivan Franko Home for senior citizens of Ukrainian
background.
She started the organization in 1957 so that elderly Ukrainians who never really blended
into the Canadian mosaic wouldn't have to spend their final years alone, still lost in а strange
country and unable to communicate. The homes are named in honor of а Ukrainian poet.
ТНЕ

HOME'S GREATEST VENTURE

The organization since has opened two homes in Metro, housing 115 senior citizens.
Wytwycky and his bees are the start ot· the Ivan Franko Home's greatest venture.
Assisted Ьу а $22,550.00 grant from New Horizons, the federa\ govemment assistance pro269

gram for seпior citizeп projects, the orgaпizatioп has established ап 11-acre t·arm іп Oakville, operated Ьу seпior citizeпs.
Every day, dozeпs of resideпts of the І vап Fraпko Homes апd other Ukraiпiaпs ride а bus
to the farm оп Wiпstoп Churchill Blvd. to briпg пеw life to the property that had Ьееп аЬапdопеd
for 50 years.
It was а traditioп іп the Ukraiпe for families to keep ап apiary оп their property, so hопеу
was the first crop iпtroduced to the farm.
ТНЕУ

LOVE ТО FARM

The 75 пeglected fruit trees оп the farm have Ьееп sprayed апd pruпed, апd acres of weeds
tumed into fields of vegetables Ьу seпior citizeпs who speпd their days оп their knees
plaпtiпg crops.
"Most of the people who come here have farmiпg backgrouпds from the old couпtry, апd
they just love to get back to farmiпg аgаіп," said Terry Iwachiw, 22, assistant admiпistrator ofthe orgaпizatioп апd опе of the youпg voluпteers from the Ukraiпiaп commuпity.
The vegetables, fruit апd hопеу produced on the farm go into the kitcheпs of the Іvап
Franko resideпces оп Royal York Rd. апd High Park Gardeпs.
"The produce helps us out іп the homes, but the Ьest thiпg produced оп this farm is the happiпess of the workers. For some of them, it is the first time they have felt useful апd alive іп а loпg
time," said Mrs. Pastemak.
Other resideпts of the two homes last year created а wіппіпg arts апd crafts booth at the
Сапаdіап Natioпal Exhibitioп. This year they will Ье creatiпg soft childreп's wear because the
elderly farmers are raisiпg rabbits for clothiпg апd food.
are

Ьеіпg

Wytwycky said his bees wоп 't Ье а problem, апd may еvеп become part ofhealth services.
People have come to the apiary waпtiпg to Ье stuпg оп wrists, haпds, elbows, kпees апd shoulders
because they believe Ьее stiпgs relieve arthritis раіп, he said.

PATBRENNAN
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Senior Citizens
4th Floor. Hepburn Block

Ouuon's

TeleptюrІ!!:

Turorrto Ortlario

%5-5103

Piнllurнent Autldнtgs
l'a~k

М7А 1Е9

September 15, 1975

Nrs. Е. Pasternak
Director and Administrator
І van Franko Home
767 Royal York Roud
Toronto, Ontario
МВУ 2ТЗ

Dear Mrs. Pasternak,
Thank you for your letter. Your interest in and concern for
the senior citizens of Ukrainian origin is 1ndeed most
grat1fying.
The care and attention given, over the years, to the resfdents
of the Ivan Franko Home under your leadership as Adm1n1strator
and Director is most noteworthy and has part1cular sfgnfficance
1n lnternational Womenls Year as to the important contrfbution
women can make in our society.
Your request
support from
Act is still
our Minister

to construct а second Home for the Aged w1tl1
our Ministry under the Charitable Institutions
under consideration and you will Ье hearing from
in due course.

With best wishes.

Лd&~
D. Crittenden (Mfss)
Oeputy Мі ni s ter
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lV AN FRANKO

НОМЕ

WINS FIRST PRIZE

The lvan Franko Home set up and operated а booth at "Arts, Crafts & Hobbies '75" and for
the second time was awarded FIRST PRIZE. Тhis year's display consisted entirely of arts and
crafts made Ьу the Residents and Auxiliary ofthe Home. Тhese included multi-coloured intricately
designed Easter eggs, embroidery, woven articles, ceramics, paper flowers, and mosaics. At the
center of attraction was а lovely mannequin wearing an embroidered dress and holding up а gigantic 40" Easter Egg made of papier-mache.
Тhе sign аЬоvе the exhibit with the name "lvan Franko Home", two decorative posts and
the demonstration counter were made out of tiny mosaic tiles Ьу the Residents. During the three
weeks of the exhibition, this counter was always а center of activity and focus of attention.
The continuous demonstrations of egg-decorating, ceramic-painting and embroidery, as
well as weaving at looms Ьу both Residents and Auxiliary, attracted many thousands of enthusiastic viewers and individuals wishing to leam more about the lvan Franko Home and the arts and
crafts carried оп Ьу its Residents. Visitors particularly interested in egg-painting received brochures (in the shape of an Easter egg) describing the egg-decorating process.

The lvan Franko Home'.1· prize-winning booth at "Arts, Crafts and Hobbies "75" at the Exhibition.
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DEFT Т ALENTS OF SENIORS DISPLAYED
А

treasure trove of the unexpected may Ье found at the Etobicoke Civic Centre.
The recent opening of а new art exhibit took рі асе with much fanfare апd beatiпg ot· drums,
апd а great оссаsіоп it was, attractiпg more thaп !50 spectators. Displays апd art work Ьу seпior
citizens had опсе more fouпd ап appreciative audieпce.
Chairmaп Nапсу Barrett, Vera Halhed, Alice Rycroft апd Lilliaп McGeoch, members of
the Etobicoke Civic Ceпtre Art Committee, put the show together.
То ехрІаіп the title ofthe exhibitioп, Unexpected Treasures, was а scroll attached to а wall
which read: "This is the uпexpected work of mеп апd womeп ages 60 to 86, іп Ьеgіппіпg раіпtіпg
and drawiпg groups ... попе has painted for more than two years, some for less than two moпths."
The leпgth of time speпt іп раіпtіпg perhaps explaiпs the fresh, charming, паіvе approach
to the pictures' subjects which line the walls.
Іп coпtrast to the пеw paiпters were the bright апd bold colors of the display Ьу the Іvап
Fraпko Ukraiпiaп Home for the Aged, 767 Royai York Rd.
Theirs is ап old art, passed оп Ьу their aпcestors, ever bright апd пеw. Demoпstratioпs ot"
egg раіпtіпg, swirls of color deftly placed оп large pieces of pottery апd the weaviпg of а gay-colored tapestry with а shuttle whizziпg back апd forth - these were іп the ceпtre court, пеаr the
couпcil chambers.

The Etobicoke Advertiser-Guardian, September 7, 1977
SENIORS PREPARE FOR WINTER
Last week they were making marmalade апd dill pickles. Already "dопе dowп," а huge
glass carboy of sauerkraut sat пехt to large coпtaiпers of honey from their оwп bees. Both red апd
green peppers апd greeп апd red tomatoes пestled together оп the sideboard іп the commoп room.
Resideпts at the home were busily peeliпg apples апd great cauldroпs ot· fruit апd tomato juice were
simmeriпg іп the kitcheп presided over Ьу Katheriпe Jurcaп.
Mrs. Pasternak poiпted proudly to the cold-storage room іп the basemeпt ot" the home. А
walk-iп cooler liпed with shelves, сопtаіпеd ап array of саппеd vegetables апd t"ruit.
EXTRA STORAGE

"lt provides extra storage," says Mrs. Pasternak, "апd keeps the produce fresh."
Besides the jars of vegetables апd fruit, vegetables from the t'arm were stored, ready to Ье
cooked.
Ап estimated 250 to 300 jars of dills, 200 two-quartjars oftomato juice апd more thaп 200
jars of marmalade will Ье оп haпd опсе the wiпter settles іп.
See those jars of jam апd pickles оп your shelf? The апtісіраtіоп of wiпter moпths ahead
adds the impetus to store away the bouпteous pleпty of the summer moпths. The squirrels kпow
how - апd so do the residents of the Іvап Franko Seпior Citizeпs home оп Royal York Rd.
Eugeпia Pasternak, life director апd admiпistrator ot· the home, is the geпial апd geпtlc
slave-driver who urges Ьу persuasion апd example those resideпts who leamed techпiques ot· farm273

ing in their native Ukraine. The lvan Franko home owns an 11-acre farm in westem Mississauga
which provides the produce.
Volunteers, as well as the home's residents, work оп the farm raising apples, plums, giant
tomatoes, eight-inch beets, ЗО bushels of cucumЬers, 60 bushels of spinach, eight-pound cabbages, dill, garlic, peppers, horseradish and honey. You name it, they raise it.
JOANNE McCRJE

UNIVERSITY OF VICTORIA
Р.О. ВОХ

1700, VICTORIA,

BRIТISH

COI.UMB!A, CANADA

VB\V

2У2

Faculty of Education

April 18, 1977

Mrs. Pastern ak
Director
Іvал Fraлco Home
767 Roya1 York Road
Toronto, Ontario
Dear

Мrs.

Pasterniak:

І am writing this 1ettєr to thank you for showing me through
ti1e museum at the Іvал Franco Home on Apri1 З, 1977. І feel
that all efforts to preserve the arts алd crafts of our
Ukriaлiaл settlerв need to Ье supported.
І wish you continued
success in adding to your co1lection as well as in encouraging
and expanding the continued participation in these crafts.

Whi1e at the Home І was especia11y impressed Ьу the weavings
done Ьу some of the residents as the work exhibited was of а
very high technica1 and artistic qua1ity. One of the high
lights of ту trip to Toronto was my being аЬlе to purchase
two of these weavings.
look forward to being
future date.

І

аЬ1е

to visit the Home again at some
Sincerely,

Peter Shostak
Assistant Professor
Art Education
PS/vh
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416/965-2344

Queen's Park
Toronto Ontarlo
М7д 1Е9

Septernber 1, 1977.

Ms. Eugenia Pasternak,
Adrninistrator,
Ivan Franko Horne,
767 Roya1 York Road,
Toronto, Ontario.
Dear Ms. Pasternak:
Thank you for the photographs that you
sent rne of rny visit to the Ivan Franko Booth at
the C.N.E.
І

enjoyed the visit, and

І

wish to offer

you rny congratu1ations for receiving the p1aque for
the rnost Outstanding Exhibit in the Arts, Crafts
and Hobbies Building.

Your achievernent is

particu1ar1y noteworthy for having been given the
award for four consecutive years, but

І

think it

is fu11y deserved.
Yours sincere1y,

Dorothea Crittenden
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FARM KEEPS UKRAINIAN AGED YOUNG
has dопе somethiпg that shows а sort of geпius. Like so mапу
it is dопе, it 1ooks simp1e.
They have provided а р1асе where o1d реор1е сап he1p to farm.
"То Ukraiпiaпs," Eugeпia Pastemak was sayiпg the other day, "the soi1 is 1ike water to а
fish. You may have to live іп а city, but you do поt 1ose that compaпioпship with the 1апd."
Оп ап 11-acre property іп Mississauga that used to Ье а wom-out orchard, the Ukraiпiaп
Peпsioпers' Club is growiпg produce апd fruit апd raisiпg rabbits апd keepiпg bees.
The five acres of truck gardeп апd three acres of reпewed orchard are оп the east side of
Wiпstoп Churchill B1vd., just пorth of Duпdas St.
Оп апу summer day, you might have sееп 25 or 50 реорІе, youпg апd o1d, some workiпg,
some watchiпg because they were поt stroпg eпough to work, some of the womeп іп babushkas
апd Ukraiпiaп dress, as you see іп photographs of farm sceпes іп the homelaпd.
Our

Ukraiпiaп commuпity

brilliaпt thiпgs, опсе

EVERYONE GETS INVOLVED

Up to 1 ,ООО people get iпvolved over the seasoп.
І took а 1ook at the project оп а b1ustery November day. Еvеп theп it was fasciпatiпg.
The Іvап Fraпko Home for the Aged, which operates а resideпce for 1ОО seпior citizeпs оп
Roya1 У ork Road апd aпother for 15 оп High Park Gardeпs, bought the property three years ago as
а site for aпother resideпce. The Fraпko homes are ruп Ьу а пoп-profit Ukraiпiaп commuпity
corporatioп.
Eugeпia

Pastemak is

admiпistrator.

As vo1uпteers pruпed the o1d orchard апd iпstalled а сhаіп 1іпk fепсе, the idea evo1ved - "І
it dowп to апу опе persoп"- to farm the Іапd. They p1owed five acres. There were already
two Ьeehives. Michae1 апd 01ga Daпy1ewycz doпated two more, aпother seпior citizeп's c1ub
gave 20, voluпteers made three more.
"Nопе of us had апу ехреrіепсе with bees. But we 1earned," Eugeпia says. Опе day she
suffered І ОО stings.
Anthony Slobodian, 76, said he could butcher rabbits. So а rabbitry was iпstalled. Іп
summer, there are 200 rabbits. The meat is served at the Fraпko home.
Volunteers who work the land get their share of the crop. Most of it goes to the home for
the aged.
Last summer they produced 150 bushe1s ofbeets, 60 bushe1s ofbeans, 75 of cucumbers for
pickling, 60 of spinach, 40 of carrots, 75 of onioпs, 7 of gar1ic - "we use а 1ot of gar1ic"- 2,000
pounds of potatoes, І ОО pumpkins, 200 bushe1s of app1es апd 4,000 pounds of honey.

сап 't ріп

MOUTH-W ATERING COOKING

More

importaпt

was what was done with them. Cooks at the home, and some of the
women resideпts make re1ishes, dill pick1es, spicy beet-horseradish, tomato paste, pick1ed beets,
marmalade and other preserves.
276

"The supplies are good," Eugeпia sayso "But the big thiпg is iпvolvemeпt of people doiпg
somethiпg that serves а purposeo"
Youпg реорІе help оп the fanno It is good for them апd for the old, Eugeпia sayso
"There are thiпgs the old саппоt do апу loпgero There are thiпgs the youпg do поt kпowo
We fiпd that wheп we work together, it is Ьesto The youпg leam, there is а time for dапсіпg, there
is а time wheп they are stroпg, but there will come а time wheп they are oldo"
Wheп І visited the property, Johп Radcheпko from Hamiltoп, who used to Ье а chickeп
farmer, was plaпtiпg а tree he had broughto Не has сапсеrо Two years ago he plaпted а tree, tagged
with his iпitialso Не wasп't satisfiedo Не waпted to leave more thaп опео
Іп the rabbitry, Slobodiaп was teпdiпg his aпimalso А fanner іп the Ukraiпe, he speпt most
of his ЗО years іп Сапаdа as а watchmaп at а Ьапk at Кіпg апd Уопgе Stso "Му паmе, Slobodiaп,
meaпs freemaпo Out here, І am а free mапо Fanniпg is my life," he sayso
А federal Horizoп graпt of $11 ,878 will go to ехрапd the worko Тах mопеу goes to good
purpose sometimeso
Опе ехрапsіоп will Ье а duck ропdо Her people like liviпg thiпgs, Eugeпia sayso Апd іп the
orchard are 125 fruit tree sapliпgso Опе thiпg leads to aпothero
Back at the o1d folks' home, оп her desk, there is а book telliпg how to make meado
Well, with all those blossoms апd all those Ьееs, there is all that hопеу о о
JOHNBREHL
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March 9th, 1978.
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Mrs. Eugenia Pasternak,
Ukrainian Home For Тhе Aged,
767 Royal York Road,
Etobicoke, Ontario.
MSY 2Т3
Dear Mrs. Pasternak:
Thank you very much for your recent letter concerning the
construction of а new Ivan Franko Home.
Your organization has provided an excellent home for those
who, as you point out "have paid their dues to society".
Тhе atmosphere is most compatible with the cultural heritage
of your residents, and certainly it is most fitting that these
senior citizens should Ье able to live with others of common
interests and customs.
The Ivan Franko Home has made an outstanding contribution to
this community and І, as Mayor, have taken much pride in your
various bazaars and participation in the Canadian National
Exhibition.
І most definitely endorse the efforts of this fine Home and
wish you every success for the future.

Yourл sincerely\, ~

'.

~\~~~~7
7

Dennis Flynn,
Borough of Etobicoкpv.
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June 21, 19713
Мгs,

Eugcnla

Ivan

Fгanko

Dear

Мгs,

Pasteгnak,

EY~~ut1ve

Пlrectoг

Home
767 Royal Уогk Road
Toгonto, Ontario
Pastcrnak:

Му husband and І c~nceгely ~~prcclпtc
І~hich you so ktndly accordcd u~ ~•Ін=п
waгm

and

lovl~g

Rc~tdcncc

rог

~cn1~r

the vегу hospltable гeception
wc v1s1 ted уоuг ~JOndcгfully
Cltlzens last wcзk,

І

am confident t!шt Can::1dl?n Масс1о~Іп~ Place can al:::o becumз su<.:h
succesaful and :::рсс1а1 locпtion ~r tts admlntstrators, оvег thc
yearR, агс able to dcvelop such а f1nг and well orgвnized opeгat1on
as your own so very obvloн!:"ly ts. 'l'h<<n!{ you fог so gcnerously shв: 1ng
so much of your 1nvaluabl~; !:tю'л'lcdgc about tІІС admintstгнtton of sur:h
establishments w1.th us. 'ГhР- bac\{gгc.und data VІh1C11 you provtd~·l wlll, І
am suгc, ргоvе of t nc~ t1:ё:1 ta~J 1.c usc to tr1C Associa tion as 1 t bto{;1 n:.
to foгmulate 1ts own ~y:::tcm ot· гol1c:ier. :Н!d ргосеdш·еs fог CanarHFJn
Macedontan Place,
а

The apaгtmerJt-aspect nf that. comr"Jlcx J.c,, '"IS you агс а;о.аге, cuгre:.tly
undeг construct1on and thЄ' lJu11deг hr:s. ш'!visєd that thu faclliti<:s
wlll ргоЬа'рlу Ье avt-11lah1e fог оссщхнюу in late Novemb'eг, 1978 fully thгee months aheзd of зch~d'.12e. It ts hoped that const1·иet.j0!',
of Fhase 2 - tr•c !iomc rop tr.c Ag.Ju, c"'ln bєgl n Ьу the Fcйl of 197r;.
!Зut the s'l.aгtirІg r,ste 1~ co-cІt1rJ~CrІt u;юr1 securit~g tl•e nBCfessaгy
goveгnmcntal approval anc the r·at::;-1r'c of funds essent1al,
Diгcc:or·s hac, c.skcn th<>L І ("xp:-·ccs to уо11 1ts sinc('re
fог your interc;t in :..:c.r;a:l1a<1 l'iacuJoni~п Placc ar1d c.c;ch
of the membeгs l<')()k~; f'or·\\T•rd to t.:~r· г·lсє~:Іl:'f. о!' wclcoming you t.o thc~
Luncheon n(;xt Wedлesday, Junc 2і3НІ, wrн·.·r~ thc; •no:~ctel of Canacllar: Mac,:d<Jni~
Place w111 Ьс off1ctє.l1y 'J\l'.'E''. J;·j
"~г. P;:,c.:l Godfгay, Met.t•o ChiilrrnCJn,

T!'Je noarC. of

apprєc1at1on

r-:,·

Aga1n, Мг:::, Pasteгnal{, my r;c;~:'нr;d ::ncl і .. i.ook you for уоuг assistanec
and for· t!'ю beaut1fнl UkNІinJ.cн; iu~J ~>.\.Іr. which уон su geneгously 51Гted
me. І shalJ trcacur·e hєr· al~·:;y!:". г·. :; "lcv~Jy souvenlr of а vегу spcct~:~l
v1s1t,

\1 l)l

ІІі(

CANADІAN MALI:.lJUNIAN S~ NIUII CIII/L t;S І.... І N І Ht
[JІSliN{~UISii! І)

f'fi.IIIUN

()І

1111

дS<;•)І

ІД[НJN

,\ ,';l 1: ІА 1101-І А lІІ.,І
ІІІ!!,, ,•11\ІНІ
,,

І ІІІ
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І+

Не<:~І\11 und Welfшe
Сапаdа

S<:tпtc ct Gien-etІe SL)L'Іal
Сапаdа

New Horizons Program
1243 Is1ington Avenue
Suite 609
Toronto, Ontario
мвх

1У9

Apri1 24th, 1978
Yotu

ІіІе

Ovr file

Votre refertJnce

Nolre

tвlвrenct!

Mrs. Е. Pasternak
Ivan Franko Home
767 Roya1 York Road
Toronto, Ontario
Dear Mrs. Pasternak:
І wou1d like to take this oppcrtunity to
thank you for the excellent job the Ivan FranKo Home
did in hosting the recent meeting of our Minister of
Health & Welfare, Monique Begin and the representatives
of our seniors groups.

We realize the amount of work which went
into coordinating such а meeting and we really very much
appreciate not only the fine job you did but also the
very cooperative and congenial manner in which you, the
residents, the staff and volunteers assisted us. А great
deal of the credit for the success of the event must Ье
attributed to the Ivan Franko Home.
І must mention that
the seniors themselves
have been very complimentary in their comments about the
home. As а matter of fact, many have said they plan on
attending your upcoming bazaar.

Once again, my most sincere thanks to everyone
at Ivan Frank.o.

Cordi~l1J
·.

Jacq
Fiel
JH:ams

2RO

yours,

;.f't

'

5. ,, ( . j

ne~~ath

presentative

(J

,J~d

The НопиигаЬ/е Monique BeRin, Ministeг ofNшional Hea/t/1 and Welfaгe, duгing hег І'isit to tl1e lvan Fгanko Hume .
ОпІ1ег гi,~;ht is Мгs. Е. Pastemak , Executive Diгectuг oJthe l van Fгanku Home; оп Ministeг Begin' s /eji is the Hon oumble W. К . Robiшon, МР.
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August 4, 1978
ELDERLY W АІТ AS UKRAINIAN

НОМЕ

DELA YED

Four huпdred e\derly Ukraiпiaп Сапаdіапs, mапу uпаЬІе to care for themselves, will have
their оwп home for the aged, if Eugeпia Pastemak has her way.
Mrs. Pastemak is the executive director of the two Іvап Fraпko homes, which house 115
elderly from the Ukraiпiaп commuпity.
But there are 400 more seekiпg places іп the homes, \ocated at 767 Royal York Rd. апd 35
High Park Gdпs. So Mrs. Pastemak is goiпg to coпstruct а third buildiпg оп her оwп, after four
years of waitiпg for govemmeпt fіпапсіаІ support.
"We've waited апd waited forthe govemmeпt to helpus апd they keep sayiпg, 'Why doп't
you wait aпother year?' They dоп 't care about what happeпs to the реор\е. They dоп 't uпderstaпd
them."
"We're tired of waitiпg, of askiпg the govemmeпt for mопеу. lfthe govemmeпt doesп't
have the mопеу, we' 11 do it оп our оwп - Ьу raisiпg some апd borrowiпg the rest."
Mrs. Pastemak's рІап is to coпstruct а пеw resideпce іп Mississauga іп two stages.
LAND USED FOR BEES
ЕІеvеп acres of Іапd were acquired Ьу the Іvап Fraпko Fouпdatioп іп 1973 wheп the пеw
home was first discussed. Sіпсе theп, the Іапd has Ьееп used to raise bees for hопеу апd fruits апd
vegetables for coпsumptioп іп the other homes.
"The first stage will Ье apartmeпt-style accommodatioп for 50 to 75 реор\е," said Mrs.
Pastemak. "It will Ье low reпtal for people who сап more or \ess take care ofthemse\ves. They will
live іпdерепdепtІу апd mаіпtепапсе will Ье iпcluded іп the reпt."
Іп order to raise mопеу for the пеw project, the first Іvап Fraпko resideпce оп High Park
Gdпs., where 15 реор\е live, will Ье so\d. Thatcombiпed with $350,000 іп the Ьапk, pledges from
the commuпity апd а Ceпtral Mortgage апd Housiпg Corp. \оап to cover the differeпce, will
fіпапсе the first stage.
Mrs. Pastemak hopes the govemmeпt will come to its "seпses" Ьу the time they are ready
to proceed with the secoпd stage - а home for the disabled elderly.
"We will сопtіпuе to pressure the govemmeпt for the пехt year or two," she said. "МауЬе
they'll get wiser. МауЬе some old реорІе will die апd we woп't пееd it. Who kпows what сап
hарреп?"

$5,000 PER BED

For the first two Іvап Fraпko Homes, the Oпtario Miпistry ofCommuпity апd Social Services provided $5,000 per Ьеd- about oпe-third of the total cost of coпstructioп. Similar projects,
Ьу other ethпic commuпities, were a\so supported.
The policy eпded іп DecemЬer, 1975, wheп the govemmeпt iпtroduced а capital
coпstraiпts program.
"The miпister advised directly аІІ the people who had applied for mопеу that he could
make по commitmeпts as to wheп capital fuпds wou\d Ье made available," said Lawreпce
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Crawford, director of the scnior citizens' branch of the Ministry of Community and Social
Services.
"We face cutbacks in our operating funds too," added Crawford. "Ifwe agreed to any new
construction, we would also have to increase the volume of operating support that we provi'de. For
example, the govemment's share of the operating expenses of the lvan Franko home on Royal
York Rd. is $300,000 or 56 per cent of the total."
The govemment's response to budgetary cuts has been to shift the nature of its support,
from constructing homes for the aged to community support programs, he said.
НОМЕ

CARE WILL EXPAND

"The ministry is interested in furthering outpatient care," said Crawford. "Home care will
expand for therapy. Transportation will Ье provided for those who can't get to the hospital. And
programs like Meals on Wheels will prepare food for shut-ins. It's the best we can do under present
constraints."
However, Mrs. Pastemak does not think the govemment's change ofphilosophy provides
adequate care for the disabled.
"Provision of meals- that's not enough. What about people who can't bath or dress themselves? What about people who take medication? How do they know whether to take one ріІІ or
five?"
The problem is particularly acute for the Ukrainian elderly because of language difficulties. Мапу who worked in primary industry did not leam to speak English. Consequently they
want to live with people who speak the same language, said Mrs. Pastemak.
Mrs. Pastemak hopes to get the go-ahead for construction from the Mississauga Adjusting
Committee in two weeks' time. And she hopes the govemment has а change of heart Ьу the time
her plan goes into its second stage. "We can always hope," she said.
ERIC DUHATSCHEK

The Etobicoke Advertister-Guardian, August ЗО, 1978
А

BANNER DAY FOR IVAN FRANKO RESIDENTS

АТ 'ЕХ'

When you are at the "Ех", do try to visit the Arts and Crafts Building, which is in the
charge of Fred Brown of Nashland Ave., who is а member ofthe Etobicoke Art Group. А banner
competition was held this year, with а CNE Centennial theme. First prize, and Best of Show was
won Ьу а two-sided tapestry submitted Ьу а group from the lvan Franko Home for the Aged on
Royal York Rd. This fine ріесе of work took 16 seamstresses three months to make. One side
shows а Ukrainian girl holding а loaf ofbread, symbolizing "Welcome" and the other side salutes
the CNE Centennial theme. АІісе Rycroft ofPerry Ave., а noted Etobicoke artist, won the second
award for а soft stitchery sculpture of two dolls dressed as l ОО years ago and two dressed in
today's garb.
ADELLE CНILD
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The Mississauga News, 1979
НОМЕ

FOR AGED WINS ОМВ FIGHT

The Oпtario Muпicipal Board has overruled the objectioпs of Mississauga city hall plaп
$4025 millioп Ukraiпiaп Home for The Aged proposed for Wiпstoп Churchi\1 Blvdo
"lt's а laпdmark decisioп," Rick Morteпseп, chairmaп of the city's committee of adjustmeпt, said Thursday о
City hall appealed the committee' s approval of the project, proposed for ап 11-acre site оп
Wiпstoп Churchill, just пorth of Duпdas Sto It was also appealed Ьу Мах Аіkеп, а пeighboriпg
пers

to

а

laпd owпero
ОМВ vice-chairmaп А оНо

Arrell, іп а writteп decisioп, says the рІап was іп keepiпg with
the Oakville Official Рlап апd that although the area has Ьееп аппехеd Ьу Mississauga апd does поt
fit іпtо Mississauga's city рІап, it should Ье approvedo
The Ukraiпiaп project iпvolves ап apartmeпt-type block for seпior citizeпs, а home for the
aged апd support facilities for those heediпg medical careo А recreatioп area will also Ье providedo
City plaппers argued that the project would "seriously hamper" the proposed iпdustrial developmeпt of the area апd that it was поt compatible with what they waпtedo

The Lakeshore Advertiser!The Etobicoke Guardian, October 10, 1979
UKRAINIAN'S WORK HONORED
(CARING FOR AGED IS RRST LOVE)
Eugeпia

Pastemak was receпtly awarded life membership to the Americaп Biographical
of Raleigh, North Caroliпao
Members have appeared іп опе or more of the iпstitute's biographical ret'ereпce

Iпstitute (АВІ)
publicatioпs о

The books
arts,

iпclude

biographies of iпdividuals who have made coпtributioпs to the areas of

sсіепсе, educatioп, religioп апd iпdustryo

Mrso Pastemak, 60, is curreпtly the admiпistrator of the Іvап Fraпko Home for the Aged,
767 Royal York Rdo
From the age of 14, Mrso Pastemak taught kiпdergarten іп the Ukraiпe duriпg the summer
holidays апd this work led her to become рrіпсіраІ of the Moпtessori Kiпdergarteп іп the Ukraiпe
іп 1938 о She gaiпed her diploma from Teachers' Тrаіпіпg College апd taught іп various schools іп
her home towп duriпg the пехt few years о
From 1942 to 1944 she was director of social services апd educator іп Pidlassia, а proviпce
іп the Ukraiпe, as well as Ьеіпg а voluпteer for prisoпers іп Germaп POW campso She also worked
as а voluпteer for the Red Cross Society о
Not coпteпted to rest оп her laurels, curreпtly she is рІаппіпg а пеw project іп the
Mississauga areao
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"We waпt to establish three \evels of care for seпiors Ьу buildiпg apartmeпts for those who
сап cook апd \ook after themselves. Wheп this is по loпger possible, theп they сап move to rooms
if they are still ambulatory but по Ioпger desire to cook."
Іп 1944, she maпied Eugeпe Pastemak, director of the Ukraiпiaп relief committee. Mrs.
Pastemak now resides on HumЬercrest 8\vd.
She was а student of philosophy at the Goethe University, Frankfurt, Germany and when
she came to Canada in 1948, she studied at Shaw 8usiness Col\ege, Toronto.
She said her interest tumed from children to the e\derly and when the Ukrainian Home for
the Aged opened in Toronto in 1961 , Mrs. Pastemak says she was ecstatic.
Mrs. Pastemak is а member of the Canadian Association on Gerontology, the Americaп
Gerontological Society, and six other associations of like merit.

Toronto Star, November 19, 1979

HELPING OTHERS WINS HER HONOR
Ап

Etobicoke woman who has speпt most of her 60 years helping others has been honored
with а life memЬership in the American 8iographical Society.
That meaпs the biography of Et!genia Pastemak, administrator of the lvan Franko Home
for the Aged on Royal У ork Rd. for the past 15 years, will appear in the society' s next publicatioп.
The honor came as а complete surprise to Mrs. Pastemak, who has already started on her
next project, raising funds for а home for the elderly which is to open on Wiпstoп Churchill 8\vd.
in Mississauga next spring.
RED CROSS WORK

Mrs. Pastemak Ьеgап workiпg for others wheп she was 14. "І Ьegan to work as а voluпteer
the \оса\ kindergarten of my home town in the Ukraine," she said in an interview. "During
World War 11 І worked with the Red Cross with the prisoners of war."
In Canada she involved herself with the city's rapidly growing Ukrainian populatioп,
working with the e\derly and assisting immigrants to get acquainted with their new world.
The Ukrainian community asked her to orgaпize а home for the aged, but before Mrs.
Pastemak would take on the project she decided she'd retum to school to leam the required skil\s.
She attended а three-year certificate program at McMaster University on administration of
Homes for the Aged. She has been at the lvan Franko Home ever since.
іп

CULTURE'S ROLE

Mrs. Pastemak is strongly in favor of cu\ture playiпg а role in the lives of the e\derly.
"The new home І am working оп right поw will Ье for Canadians of Ukraiпiaп descent, or
any e\derly person who will fee\ comfortable in an environment where cultural events рІау an
important role."
ANGELA CALDERONE
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Toronto Star, December 20, 1979

AGED КЕЕР TRADITION ALIVE
Although Luke Chomiak has lived 82 ofhis 86 years іп Сапаdа, he is still very iпterested іп
his пative Ukraiпiaп culture alive.
''I'd Ье lost without it," Chomiak, а resideпt of the Іvап Fraпko Home for the Aged told
The Star. 'The traditioп and the people are very important to те."
keepiпg

Не is поt аІопе іп his пееd to preserve his heritage. The Іvап Fraпko Home houses about
other seпior citizeпs of Ukraiпiaп backgrouпd who stick to traditioп Ьу doiпg the iпtricate embroidery апd раіпtіпg for which the Slavic people are famous.
І ОО

Chomiak has lived іп the home оп Royal У ork Rd. іп Etobicoke for піпе years. Апd sіпсе
his arrival, he has mastered the art of weaviпg апd makes wall haпgiпgs апd rugs, some of which
are displayed іп the home's museum.
"Не used to sпeak dowп at пight апd practise оп the 1oom wheп we first got it," admiпistra
tor Eugeпia Pastemak said. "That's how iпterested he was іп leamiпg."

Mrs. Pastemak established the Іvап Fraпko Home іп 1970, апd is admiпistrator of aпother
home пеаr High Park for elderly Ukraiпiaпs.
She feels it is important for the resideпts to live іп ап eпviroпmeпt іп which their culture
plays а major role because mапу do поt speak Eпglish апd require the traditioпal culture апd food
to feel at home.
"Some, to my amazemeпt, were bom іп Сапаdа but still feel it's importaпt to Ье соппесtеd
with their heritage," she said. "It gives them а feeliпg ofЬeloпgiпg."
Mrs. Pastemak eпcourages the seпiors to participate іп makiпg haпdicrafts апd orgaпizes
weekly art classes for them. "Wheп we have the mопеу we briпg іп ап artist to demoпstrate раіпt
іпg or ceramics," she said.
Мапу of the crafts are sold at fuпd-raisiпg bazaars held twice а year апd others are kept оп
display іп their museum.
А mosaic mural decorates the епtrапсе to the museum which holds traditioпal Ukraiпiaп
costumes, embroidered rugs (some of which are over 300 years old апd were made Ьу the aпces
tors of some of the resideпts), iпtricately paiпted Easter eggs, iпcludiпg опе that staпds eight feet
tall, decorated lіпеп апd ceramics.
"Іп

many iпstances their iпterest іп art started at home," Mrs. Pastemak said. "Ukraiпian childreп are taught to embroider and раіпt wheп they' re very youпg and so they develop а love for Ьeauty."
Their taleпts have поt gопе uпrecogпized іп Metro as each year they've come away with
prizes for their displays at the Сапаdіап Natioпal Exhibitioп arts, crafts апd hobbies show, iпclud
iпg top hoпors for their display іп 1978.
Homes for the Ukraiпiaп elderly play ап importaпt role іп Mrs. Pastemak's life because
she has Ьееп iпvolved with them for years.
She campaigпed for mопеу апd was able to raise eпough to coпvert а large house іпtо а 24bed home for the aged. Іп 1970 а пеw lvaп Fraпko home was орепеd апd поw Mrs. Pastemak has
2R6

started another project - а home for the elderly which is to open on Winston Churchill Blvd. in
Mississauga next spring.
"As І was on the Board of Control of the Ukrainian-Canadian Committee, many people
came to те with requests about where to go when they got old," she said, as she described how she
became involved with the cause.
"І visited about ЗО homes and individuals and was honified Ьу the shabby, dark rooms that
some lived in. І knew something had to Ье done so І dug out everything that was to Ье known оп the
subject."
Mrs. Pastemak is also а native Ukrainian and came to Canada after World War 11. The 60year-old York borough resident speaks five languages, was а teacher in her homeland, and also
holds а certificate from McMaster University in administration of homes for the aged.
There are about 100,000 Ukrainians in Metro and а large proportion of them live in
Etobicoke.
Mrs. Pastemak says many of them were persecuted in their homeland during the war Ьу the
Germans or Russians and fled the country.
"Now they cling to culture and use art as an escape from their bad memories," she said.
"We need art like we need air to breathe. Without it, life would Ье very dull."
FRANCES KELLY
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The Lakeshore!Advertiser!Etobicoke Guardian, December 26, 1979
GRANT ASSISTS UKRAINIANS
($18,512 FROM NEW HORIZONS)

New Horizons have always been attractive and challenging to Eugenia Pastemak, administrator of the Ivan Franko Ukrainian Home for the Aged on Royal У ork Rd.
Now the federal govemment has granted $18,512 in а New Horizons grant to the residents
in the home where she serves.
The grant will Ье used to expand а program of traditional Ukrainian arts and publish а
chronicle of activities and cultural accomplishments.
Mrs. Pastemak says about half the money will Ье used for the benefit of the art club where
ceramics, paintings, embroidery, wood work, Easter egg decorating, knitting and weaving are
currently being carried on in а limited scale. With the additional financial aid, the 400 active
seniors will Ье аЬІе to participate in these hobbies.
"They make beautiful things," says Mrs. Pastemak, "and instead of deteriorating, they are
encouraged and made happy."
'Т m extremely happy," she says, "that the govemment understood our needs."
The Chronicle, а historical book dealing with the growth of the Ukrainian homes, will
share the other half ofthe grant. It has been а pet project of Mrs. Pastemak's, began ІЗ years ago.
Eight scrapbooks are already filled with pictures, newspaper clippings, letters and important happenings in the life of the Ukrainian community, particularly the senior citizens.
"І kept everything about the activities of the three Ukrainian homes- High Park Gardens,
Royal York Rd. and the proposed home on Winston Churchill Blvd. which will Ье constructed in
the early spring- І kept them in а drawer," Mrs. Pastemak said, "until about 10 years ago, they
were separated and put into albums."
These eight albums will now Ье bound into а 300-page book of pictures, including art collections and important events in the life of the homes.
The Chronicle will Ье divided into sections and will contain а lasting history of the caring
of the Ukrainian elderly in the Canadian mosaic, up to the present time.
"МауЬе we'll саІІ this one, volume one" she said, looking toward another new horizon,
"because with the opening of the Mississauga home for the aged, there will Ье additional material
for another book."
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Mississauga News,August 25, 19820

ED SCHREYER OPENS
(UKRAINIANS OPEN

TНIRD

НОМЕ

FOR AGED

lV AN FRANKO

НОМЕ)

The Govemor-General of Canada, Ed Schreyer, was in town last Thursday night to officially open the new lvan Franko Home for the Aged оп Winston Churchill Blvdo
Although the home has Ьееп open since early this year, the home was officially opened
August 19 in а lavish ceremony including music performed Ьу the Sto Nicholas Ukrainian Catholic
Church mixed choir and Ьу the Мо Lysenko orchestrao
The religious ceremony ofthe Вlessing ofthe Home took place Sunday and was carried out
Ьу the Most Reverend Bishop Izydor of the Ukrainian Catholic Church and the Most Reverend
Mitrat J о Ferenciw of the Ukrainian Orthodox Churcho
The Ivan Franko Home is the third Ukrainian home for the aged west ofTorontoo The first
24-Ьеd home in the High Park area was opened in 1964 and pointed out the need for more seniors'

Н is Excellency, The Governor General ofCanada Е о Schreyer. in the presence ofМrs о Е о Pasternak, performs the ofjicial ribbon-cutting ceremony during the opening oj"the new Jvan Franko Ноте in Mississauga. August 19th, 1982 о
Also Іt'atching are from left to right: Lady Lo Schreyer, Senator Ро Yuzyk and Mayor of Mississauga Но McCalliono
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homes. The second home оп Royal У ork Rd. in Etobicoke has been in operation 12 years, but the
100-bed operatioп could still поt accommodate all the applicaпts.
The land on Winston Churchill Blvd. near Dundas St. was purchased in 1973 and pl':lпs for
the third lvan Franko Home clicked into action immediately.
The home was desigпed to provide its residents with а feeling of cultural апd religious security in а climate of iпdependence; the residents can communicate in the Ukrainian laпguage іп а
cultural setting that has been а vital part of their life.
Residents can choose between а large or small apartment and cooking for themselves or
having meals prepared апd served іп а large diпing room.
The home has excellent facilities which iпclude а doctor's office and two rooms for
emergenctes.

Ontario Association of Нomes for the Aged, Quarterly, September 1982

UKRAINIAN COMMUNITY OPENS NEW

НОМЕ

August 19 was an exciting day for the Ukrainiaп Commuпity when they officially opened
their third Home for the Aged on Winston Churchill Вlvd. in Mississauga. The secoпd Home on
Royal York Road, Toronto, was opened in 1970. The first home on High Park Gardeпs was
•орепеd in 1964.
Planning for the new Home Ьegan in 1973 and І І acres of land were purchased at that time. It
iпcludes а 40 bed residential care Home for the Aged, of which fifteen are under the Ministry of
Community and Social Services, as well as 50 apartment uпits. А uпique way of providing access
was provided Ьу joiniпg the two buildiпgs with а three-storey "winter garden" (conservatory). Оп
the upper two levels large sittiпg rooms with balconies overlooking the lower area provide
iпterestiпg areas for discussion groups, music, daпcing, or just relaxing and lookiпg at the beautiful plants.
The facility includes а large dining room, library, auditorium, games room, an infirmary,
doctor's examining rooms, and separate rooms for ceramics, sewiпg, weaving, art and carpentry.
А unique feature is а museum where Ukrainiaп art, natioпal costumes, Easter Eggs, embroidery,
etc. are on display. Each residential wing also has а sittiпg room and kitchenette. Residents may
have gardens on the spacious grounds which also iпclude ап apiary апd а large orchard.
Mrs. Eugenia Pastemak, Executive Director of the Ukraiпiaп Homes sіпсе 1964, is very
pleased with the response from the residents. No опе "just sits". All are busy doing things or
watchiпg the activities. The Ukraiпian Community raised almost 2 million dollars for the project
which cost 4-1/2 million.
Guests of honour at the opeпing were Their Excellencies, Governor Geпeral апd Mrs. Ed
Schreyer.
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Ukrainian Echo, October

ІЗ,

1982

NEW lV AN FRANKO

НОМЕ

OPENED IN MISSISSAUGA

The пеw Іvап Fraпko Home іп Mississauga is а charitable iпstitutioп orgaпized апd operthe Ukraiпiaп Home for the Aged chartered іп the Proviпce of Oпtario іп 1957.
The operatioп of the Іvап Franko Homes dates back to 1964, wheп the Ukraiпiaп Home for
the Aged орепеd а 24-Ьеd Home at High Park Gardeпs іп Toroпto. Іп 1970, а secoпd 100-Ьеd
Home was coпstructed оп Royal York Road, Toroпto, which coпtiпues to Ье іп operatioп. Sіпсе
these Homes could поt accommodate all of the applicaпts requestiпg admissioп, the Board of
Directors was forced to look for а solutioп to the pressiпg problem.

ated

Ьу

With stroпg commuпity support the Board purchased 11 acres of laпd оп Wiпstoп Churchill Blvd., Mississauga, іп 1973, апd plaпs for а third Іvап Franko Home were Ьеguп. Fiпally іп
December, 1981 the пеw Home was comp1eted at а total cost of $4.5 millioп, which iпcludes the
cost of laпd, coпstructioп, architect fees, levies, etc. Тhе пеw buildiпg coпsists of 50 apartmeпts
апd 40 private rooms, with all пecessary supportive facilities.
Respoпsibility for the coпstructioп and operatioп ofthe Іvап Franko Home was placed оп
the Executive Director, Mrs. Eugeпia Pastemak, who was а driviпg force for the whole project,
with the assistaпce of the other Board members, пamely: Dr.Romaп Curkowskyj, Со1. Peter,
Fedorenko, Daria Wyппykiw апd Dr. Michael Daпylyszyп, as well as the Home's legal advisor,
М. В. Romaпick, Q.C.
The architect of the пеw project, Ihor Stecura, worked very closely with the Board of Directors to create ап iпstitutioп which would serve its iпstitutioпal purpose апd at the same time опе
which would Ье а beautiful апd elegaпt place to live- апd іп this he succeeded. The coпstructioп of
the buildiпg was coпtracted to Rampart Eпterprises.
The

пеw

Home could поt have Ьееп built without the moral апd fіпапсіаl support of the
as well as а proviпcial capital graпt іп the amouпt of $150,000 апd а Federal
Сапаdа Mortgage and Housiпg Corporatioп low-iпterest lоап іп the amouпt of

Ukraiпiaп commuпity
Govemmeпt

$2.3

millioп.

The пеw Іvап Fraпko Home is desigпed to provide for its resideпts поt merely а place to
live, but а real home which сап give its resideпts а feeliпg of beloпgiпg, of pride іп their surrouпd
iпgs, апd of Ьеіпg respected as worthy iпdividuals апd valuable memЬers of the commuпity,
allowiпg them to commuпicate іп their mother toпgue іп ап eпviroпmeпt which is typical of the
traditioпal cultural settiпg to which they have Ьееп accustomed sіпсе childhood.
The Home also gives them а feeliпg of іпdерепdепсе апd the privilege of Ьеіпg able to
make their оwп choices, e.g. they may live іп either а large or small apartmeпt or а private room,
they may cook for themselves or have their meals prepared for them апd served іп the dіпіпg room,
they may choose their frieпds, they may choose their activities апd hobbies to their likiпg, sіпсе
there are mапу varied activity rooms and facilities, for example: а library, а museum, а billiards
and games room, а huge recreatioп room, а sewiпg room, carpeпtry room, art room, ceramic
room, woodworkiпg room, as well as а huge vegetable gardeп апd flower Ьeds (also private iпdi
viduals plots for those who wish to gardeп for themselves), an apiary, ап orchard, а fish ропd,
fouпtaiпs, facilities for raisiпg poultry, dogs, cats, etc. Тhere is а three-storey wiпter gardeп
292

(greeпhouse)

which resideпts use year-rouпd. All this adds to the attractioп ofthe Home апd to the
self-esteem of its resideпts.
Duriпg the short period of operatioп ofthis пеw Іvап Fraпko Home, it has Ьееп пoticed that
some resideпts with по previous iпterests іп activities have already developed пеw iпterests апd
hobbies апd are delighted Ьу the variety of choices. Very ofteп they orgaпize their оwп readiпg апd
discussioп groups, siпgiпg, music-playiпg, dапсіпg, card апd billiard games.
The Home also has medical facilities which iпclude а doctor's office апd two rooms for
first aid emergeпcies.
Religious services are coпducted every Suпday іп the home's chapel. There are two chaplaiпs who take care of the resideпts' spiritual пeeds: Rev. В. Ostapowych of the Ukraiпiaп Catholic
Church апd Rev. F. Leheпiuk ofthe Ukraiпiaп Orthodox Church.
The ceremoпy of the official орепіпg of the пеw Іvап Fraпko Home was performed Ьу
Govemor Geпeral Edward Schreyer, оп August 19, with religious Blessiпg of the Home оп
Suпday, August 22, Ьу Bishop І. Borecky of the Ukraiпiaп Catholic Church апd Rev. Mitrat J.
Fereпciw of the Ukraiпiaп Orthodox Church. The Master of Ceremoпy for both celebratioпs was
Seпator Paul Yuzyk.
Several musical pieces were performed uпder the directioп of Prof. І. Kowaliw Ьу the St.
Nicholas Ukraiпiaп Catholic Church mixed choir апd Ьу the М. Lyseпko orchestra.
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Toronto Star, September 11, 1982

"COUNTRY CLUB" НОМЕ ТАКЕS ТНЕ CURSE OUT OF BEING ELDERL У
As you drive up to the пеw lvaп Fraпko Home for elderly Ukraiпiaпs, the first impressioп
is that it looks like а comfortable couпtry club.
The three-storey red brick dwelliпg at 3058 Wiпstoп Churchill Blvd. N. іп west Mississauga is located оп 11 acres of fannlaпd апd пestled amoпg bouпtiful trees апd brilliaпt flowers marigolds, geraпiums, paпsies, chrysaпthemums, petuпias. Luscious blooms haпg from the ЬаІ
сопу flowerboxes. The atmosphere is sereпe.
There is по паmе оп this seпiors' home. Апd the address is placed discreetly uпder а
shaded tree. А certaiп kiпd of privacy.
"We doп't put а паmе оп our persoпal homes," says admiпistrator Eugeпia Pastemak, "so
why should we put elderly people іп а category, ап iпstitutioп. This is their home апd it is treated as
such."
"We feel that Ьеіпg older is like Ьеіпg cursed іп а way. Опе of society' s faults is that we
doп't recogпize the elderly as complete реорІе. ОпІу half а persoп whose life stopped at 65. We
treat them as if they doп't kпow or сап do aпythiпg without much respect. Just old."
The пеw home cost $4.5 mіІІіоп, ofwhich the Ukraiпiaп commuпity doпated more thaп $2
mіІІіоп. The older опе at 767 Royal York Rd. іп Etobicoke, which орепеd 12 years ago, will
gradually Ье coпverted to а пursiпg care iпstitutioп for those who сап по loпger look after
themselves.
The homes are пamed for Іvап Fraпko, а Ukraiпiaп poet апd writer who died іп 1916. "Не
worked for uпderprivileged people who he thought should have rights апd privileges іп society,"
Pastemak ехрІаіпs. "We chose the паmе Ьecause we thiпk elderly people today are uпderprivileged."
"Usually somebody makes choices for them. Ofteп they сап't choose where to live for
themselves апd what to do with their lives."
"Here they have choices. They сап live іп а siпgle room or bachelor apartmeпt for the same
price with Ьoard ($525 а moпth)."
"lt's importaпt for the resideпts to decide for themselves. It makes them feel good."
NO RESTRICTIONS

There are по fіпапсіаl restrictioпs. lf а Ukraiпiaп seпior сап't afford to live there, special
coпsideratioп is giveп. The proviпce ofOпtario subsidizes 15 beds апd the home provides the rest.
The опІу requiremeпt is that seпiors "Ье happy," which is the motto of the two homes.
The пеw home was officially орепеd Aug. 19 Ьу Govemor-Geпeral Edward Schreyer,
who came "to hoпor the pioпeers who helped make this couпtry а good place to live." Не was welcomed іп the Ukraiпiaп traditioп with bread апd salt.
Апd theп the religious ceremoпy of the Blessiпg of the Home was coпducted Ьу represeп
tatives of the Ukraiпiaп Orthodox Church апd the Ukraiпiaп Catholic Church.
What makes this home so special?
Well, for опе thiпg, five acres of Іапd are devoted to farrniпg Ьу the seпiors workiпg with
youпg Ukraiпiaп voluпteers. They are so close to the Іапd, these elderly реорІе, mапу ofthem im294
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migraпts

who came from farms іп the Ukraiпe to make а пеw life for themselves. The seпiors raise
ducks, chickeпs апd bees as well as plaпt mапу kiпds of produce such as tomatoes, сот, опіопs
апd pumpkiпs. The produce is served fresh to both homes and any left over is frozeп, canпed or
pickled.
"The vegetables апd apples, pears апd plums from the orchard coпtribute up to 20 per сепt
of the homes' food requiremeпts.
This fall the resideпts will епjоу а quarter-acre ропd to fish іп. It will Ье stocked with trout
апd white fish.
Опе iпspiriпg thiпg about the home is that the elderly womeп are allowed to keep active іп
the kitcheп.
"Helpiпg with the cookiпg gives the \Vomeп а feeliпg of сопtіпuаtіоп of what they used to
do," Pastemak says, "so it makes them feel they are still importaпt апd their self-esteem is
boosted."
The home has eight rooms devoted to hobbies апd crafts so seпiors' miпds апd haпds are
kept active апd busy.
The place is decorated with Ukraiпiaп paiпtiпgs, pottery, embroidered tablecloths, haпd
made tapestries, folk art апd the odd ісоп to add а homey look, which makes the resideпts feel
comfortable іп their surrouпdiпgs.
Pleпty of wiпdows look out оп lush gardeпs апd lawпs to repleпish the spirit. There are 50
apartmeпts апd 40 rooms, all decorated Ьу the resideпts themselves with their оwп persoпal beloпgiпgs to provide а liпk with the past.
Everybody speaks Ukraiпiaп. There is lots of commuпicatioп, baпter апd laughter which
add to the joy of liviпg.
STASIA EVASUK
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ВИКАЗ

MEUEHATIB

які зложили на цілі Товариства Український Дім для Старших один і чверть
мільйона долярів, чим уможливили постання Пансіонів ім. Івана Франка в То
ронто, за що належиться їм велике признання і подяка.
Комітет Добровольців
при Пансіоні
Шпитальне
Т-во ім. св. Андрея

Банд П. іД.
інж. Пастернак Е. і Є.
МастикГ.
Іваненко Н.

ЛіщинаЮ.
Темех А.

Янкевич П.
Сонич В.

Бел ін ський С.
Городецька С.
Попадюк А.
ВознюкМ.
КлишМ.
Залужний В.

Подільчик П.
ШумакМ.
Гриrорчук В.

Остафійчук Я.
Кравець А.
РавлюкА.

Бей В.

Скегар Г.

200,000.00
162,427.00
128,000.00
100,000.00
84,000.00
53,000.00
22,695.00
19,713.00
15,674.00
15,553.00
14,353.00
13,000.00
12,600.00
11,276.00
10,845.00
10,650.00
10,739.00
10,250.00
9,395.00
8,837.00
8,073.00
6,558.00
6,460.00

6,379.00
Вест Енд Фармасі
6,073.00
Мікрут А.
5,703.00
Невідомий меценат
5,700.00
д-р Шиманський Г.
5,430.00
інж. Пастернак Є. (в пам'ять) 5,397 .ОО
ТкачукА.
5,300.00
д-р Куницький Т.
5,195.00
Зеленко А.
5,100.00
Максимів А. (спадок)
5,000.00
Стрельчук Ф.
5,000.00
Чаглей Н.
4,950.00
ЗавербнаЮ.
4,850.00
Белей К.
4,835.00
Балотенко А. (запис)
4,731.00
Сенатор П. іМ. Юзик
4,300.00
Бджіль К.
4,272.00
Котурбаш Р. М.
4,000.00
Матейко Б. і І.
4,000.00
Савчин А.
3,996.00
Квас М. і О.
3,825.00
Зробок Г.
3,781.00
ФуштейД.
3,686.00
Укр. Канадський Леrіон,
відділ 360, Торонто

3,400.00
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ПіварФ.
Трофименко М.
ТаращукС.

rерчук І.
Кред. Спілка УНО
МандрикМ.
Боднар Н.
Іванчук В.

3,375.00
3,364.00
3,250.00
3,243.00
3,200.00
3,185.00
З, 155.00
3,120.00

Укр. Православна Церква
св. Димитрія Лонr Бренч
Раковська С.
д-р Молодовець С.

Кредитова Спілка Союз
Крись І.

Хотимецький А. і Г.
д-р Ковальський Н.

Пільків Р.
МриrлодА.

Винників Д.
Іванів П. і А.
Кардинал Фюнерал Гом

Романик Д. і І.
Романюк М. Б.
д-р Цурковський Р.
Кутний А.

Цьонка В. і І.
СадовийТ.
Торонтонська Католицька
Епархія

Руденська Д.

МикитівС.
Давидюк Е.

Бойчин П.

проф. Біда К.
Гребінник І.

Стасів М. і Я.
Мінет Б.
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Українське Братство

Дивізійників І-ої Дивізії
УНА, Торонто
Ласкоскі Дезайнере
ДідикМ.
Елиїв Я.
Тучапський С.
Метро Медикал Лаб
ПелехМ.

Романишин С.

3,100.00
3,000.00
2,907.00
2,850.00
2,804.00
2,750.00
2,675.00
2,570.00
2,520.00
2,500.00
2,475.00
2,425.00
2,386.00
2,362.00
2,280.00
2,275.00
2,200.00
2,147.00

Мадар І.
Вільчинський Е. і Д.
Банстон С. М.

Українська Суспільна
Служба, Торонто
Тацишин А.
Бойко В.
ДуменчукА.

КузьмаС.
Бакалюк Т. О.

ГірнякМ.
Альфа Фирничер
МазепаП.
Клюб Пенсіонерів при
Пансіоні ім. Івана Франка
ЧучманМ.

Гейліс С.
Когут М.

Вжесневський Р. і І.

2,111.00
2,063.00
2,047.00
2,010.00
2,001.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,928.00

1,900.00
1,825.00
1,805.00
1,793.00
1,750.00
1,700.00
1,645.00
1,641.00
1,630.00
1,620.00
1,580.00

Юрцан П. і К.
Рудик А.

Слободян А. іМ.
ШтокалоС.

Зробок В.
Павич Я.
Мудра А.
Прушинська Л.

Собі Б.

1,580.00
1,566.00
1,549.00
1,536.00
1,515.00
1,510.00
1,510.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,481.00
1,451.00
1,425.00
1,420.00
1,419.00
1,410.00
1,350.00
1,350.00
1,347.00
1,327.00
1,308.00
1,300.00

Іванів М.
Бєнь Т.
БоднарукА.

Кузьмінська Р.
Полінка П.
Друль А.

Дмитрів Т.
ДухничФ.

АрвінТ.
Креховецький Я.

Коцан І.

Ліниця М.
БосийМ.
Стадник П.
Курилюк В.
ПроцюкМ.

ГойдалоЮ.
Перейма І. і А.
д-р Семець М.

1,291.00
1,270.00
1,270.00
1,270.00
1,270.00
1,264.00
1,260.00
1,260.00
1,252.00
1,250.00
1,245.00
1,245.00
1,240.00
1,222.00
1,219.00
1,219.00
1,211.00
1,204.00
1,200.00

У країнські Підприємці і

ВаврикЮ.

Семотюк Я. іН.
Любунич В.
Дувало І.

Континентал Кен Ко.
Микуляк В. іМ.

Лазарук й.
ГаврилюкД.
ХомякЛ.

Гарасимів Ю.

Граблюк І. і А.
Мазуренко Д.

о. Тріска І.
Вовчук А.
Данкович А.

Мек Кензі В. і Е.

1,100.00
1,085.00
1,080.00
1,079.00
1,075.00

Український Робітничий
Союз, Скрентон

1,075.00

rеців о.
Бандура Т.

ГладчукА.

Українське Медичне Товариство

Північної Америки
Бабяк М. іМ.
БучакМ.
Кейван Дж.
БаранТ.

Блаженко П.
БулакС.

rураль т.
Коник О.
Бабич О.
Заребська К.

Болтін Ф.

1,060.00
1,026.00
1,025.00
1,025.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,014.00
1,010.00
1,000.00

Борецький Ісидор,

Професіоналісти,
Торонто

Олійник Р.

єпископ УКЦ

1,200.00
1' 180.00
1,155.00
1,150.00
1,145.00
1,138.00
1,130.00
1' 130.00
1,127.00
1,121.00
1,120.00
1,120.00
1' 120.00
1,110.00
1' 100.00
1,100.00

rалайД.
Друневич В. і Ю.
Карпенко Г. і А.
КлименкоМ.
Курилів В. і А.
Литвин А. (спадок)
Михайлина М.
Понятишин М.

Рочестер Фирнічер

Сміrельський Л.
Станимір О.
Трач Т.
Фертишний
ШведЕ.

Юрчук О.
Яцишин Г.

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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А/\ЬФАБЕТНИй ВИКАЗ
ЖЕРТВО.МВUІВ
які зложили на цілі Товариства Український Дім для Старших понад пів мільйо
на долярів, чим у великій мірі допомогли завершити будову Пансіонів ім. Івана
Франка в Торонто, за що належиться їм велика подяка.

АбдулаМ.
Август В. Д.
Авраменко В.
Авраменко М.
АдамсК.

Акрон Фармасі
Алберта Фюел

Александер Й.
Александер К. С.

Альгонквін тавери
Андрейчук Н.

Андріїв П.
Андрійко А.

Андрійович Л.

АндруЙ.
Андрусишин
Андрусяк І.

Андрухів М.
Андрушенко А.
АндрушкаМ.

Андрушків Г.
Андрушко
АндрушкоП.

Анічин І.

80.00
25.00
2.00
20.00
5.00
15.00
625.00
120.00
10.00
100.00
10.00
27.00
1.00
25.00
10.00
3.00
15.00
745.00
70.00
20.00
620.00
5.00
12.00
1.00

АнкоФ.

Анне Фото Студіо
Аннет Фуд Маркет

Аноничук І.
Антоневич д-р Д.

Антонович В. і Л.
Аптека св. Варвари

Арка-Місто
Армадейл Міт
Армстронг

Аронець В. і С.
Арт Фарм Продюс

Арт Фото Студіо
Артеменко Ф. і А.
Артимко А. (в П пам'ять)
Артимко М.
Артишук К.
Артишук П.

АсафатофА.
Астра Т. В. і Радіо
Астро Травел Сервис
Атаманчук В.

Атсбергер В.

Атвел В. і Ф.

250.00
10.00
10.00
104.00
231.00
100.00
10.00
300.00
55.00
2.00
55.00
10.00
2.00
3.00
30.00
5.00
70.00
20.00
250.00
100.00
70.00
100.00
250.00
425.00
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А твел В. (молодший)

Афанасієв Е.

25.00
20.00

Бартошів Й.
Барчанський І.

Барчевський С.
Бабей С.
Бабенко о. В.

Бабин К.
Бабич А.
Бабяк І. і С.
БабякМ.
БабякС.
Бавм
БагричЮ.
Баrан Г.
Баrан М.
Базард-р А.

Базилевич В.

Базюк І. і Л.
Базюк І. Ю.
БакА.
Бакстер І.

Балан І.
Балас К.
Балас М. (в її пам'ять)
Балrида М.

БалюкМ.
Бандура А. (в її пам'ять)

БандуркаН.
БанираН.

Банюк В. і І.
БарабашМ.
Барановський М. і С.
Барбер Н.
Бардецький І.
Барнич Я.

Бартків А.

Бартків Б.
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5.00
3.00
103.00
638.00
20.00
42.00
10.00
10.00
120.00
250.00
270.00
135.00
65.00
6.00
10.00
5.00
25.00
50.00
40.00
330.00
25.00
5.00
242.00
10.00
100.00
75.00
50.00
10.00
255.00
35.00
5.00
5.00
5.00

Барчук К.

Баршик П. і С.
Басараб В.
Батрин А.

Бахринець В.
Бацала С.
Бачельор Р.
Бачинська А.

Бачинська Ю.
Бачинський М.

1.00
500.00
20.00
5.00
75.00
172.00
260.00
10.00
894.00
10.00
403.00
150.00
298.00

Бачинський М.
(в його пам'ять)
Баштад-р

Беверлі Авто Боді
БевшТ.
Бедрик Ф.
Безкровна К.

Безпала Л.

Безубка й.
Безхлібник В.
БелейМ.

Белінський С.
Бельський І.
Бен Дж.

Бенеш о. Ю.
Бережанська П.

Бережанський Й.
Бережницький О.
Березовська Е.

Березовська М.
Березовський В.

Березовський Г.
Березовський Ф.

Березний М.

500.00
20.00
75.00
5.00
100.00
5.00
50.00
25.00
25.00
100.00
365.00
10.00
125.00
20.00
250.00
4.00
4.00
100.00
46.00
10.00
10.00
5.00
5.00

Березюк В.
Березюк Ф.
БерийП.
Бескид Г.

БешІ.

БешТ. і А.
Бєнь І.

БибикМ.
Бигорський І.
БискошА.
Битинська Н.
БицикВ.
БишикВ.

Біблос
Бігус К.

Бігус М. іМ.
Біда О.
Біда Т.

БідаЮ. і С.
БідякД.
Білан Д. і П.

Білан В.
Біланюк о. П. і Т.
Білик І.
БіликМ.
Білик Н. іМ.
Білик С.
Білик С.
Білінський В.
БілоусА.

Білоус Й.
Білоус Н.

Більчак М.
Біневич В.
Бірч Л.
Біян Г.
Блазків

250.00
10.00
550.00
2.00
10.00
100.00
5.00
5.00
10.00
30.00
470.00
15.00
10.00
5.00
23.00
70.00
5.00
569.00
85.00
10.00
720.00
100.00
20.00
10.00
20.00
60.00
25.00
5.00
1.00
20.00
12.00
892.00
7.00
300.00
38.00
5.00
28.00

БлешкунГ.

Бліхарський Т. і С.
Блур Супермаркет
БлурТравел

БобенчукА.
Бобик І.
Бовкун А.

Бовлинr Е.
БовманЛ.
Богдан В.

Богоніс А.
Богун А.
Богуне.

БоддиВ.

Боднар В. і й.
Боднар Б.
Боднар І.
Боднар І.

Боднар Й.
БоднарМ.
БоднарМ.

БоднарМ.
Боднар М.
БоднарТ.
БоднарТ.

Боднар о. Ю.
Боднарук Д.

Боднарчук
Боднарчук Л.
Боднарчук о. М.

БоєчкоМ.
Бойко А.
Бойко В.

Бойко В.
Бойко Л.
БойкоМ.
БойкоН.

20.00
100.00
130.00
450.00
2.00
225.00
2.00
100.00
100.00
10.00
270.00
8.00
1.00
25.00
802.00
3.00
10.00
10.00
50.00
2.00
30.00
100.00
10.00
5.00
250.00
52.00
4.00
1.00
40.00
5.00
250.00
125.00
10.00
200.00
275.00
250.00
5.00
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Бойкод-р Р.

Бойко Р.

БойкоТ.
Бойко о. Ю.
БойнтонС.
БойчикМ.
БойчукА.
Бойчук В.

Бойчук І.
БойчукК.
БойчукМ.

Бойчуке.
Бо л альчак
Болеста І.

БолюбашМ.
Бондаренко В.
Бонк

Бонк І. і Г.
БордунТ.

БорисЕ.
Боровець (в їі пам'ять)
Борсук В.
Бортник Д.
БорщА.

БосманМ.
БотюкЯ.
Бохонко І.
БоюсК.
БояцС.

Бравн Ф. і П.
Бравнел І.
Бревус С.

Брездень А.
БрезденьЮ.
Брентфордгромада
Бризгун д-р Л.

Бриrідер Г.
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50.00
5.00
5.00
5.00
250.00
143.00
10.00
17.00
10.00
80.00
5.00
5.00
20.00
5.00
10.00
5.00
1.00
55.00
25.00
300.00
10.00
40.00
23.00
54.00
25.00
100.00
390.00
10.00
2.00
100.00
50.00
20.00
300.00
200.00
70.00
80.00
10.00

Бриrідер І.

БрикА. С.
Брикович К.
Брикович К.
Брикович Н.
Брич

БрільЛ.
Бріль С.
БродгедД.

БродаА.

Броско Й.
Брус О.

Бубелас П.
БуrаП.

Будзей М.
БудякД.

Бузинський С.
Буката Л.
Бу лак

Булакд-рС.

Бульбенко Ф.
БульчакС.

Б уник С.
Бура А.

Бурак В.
Буратинська М.

Бурачок А.
Бурбела А.

Бурбела М. К.
Бурrгардт Ф.

БурдейнаД.
БурийД.

Бурій Я.
Бурко Т.

Бурковська А.
БурлакД.

Буртник

10.00
330.00
50.00
660.00
445.00
5.00
5.00
256.00
110.00
10.00
15.00
10.00
5.00
60.00
10.00
10.00
25.00
10.00
7.00
236.00
10.00
5.00
3.00
355.00
30.00
5.00
5.00
1.00
25.00
2.00
20.00
5.00
20.00
100.00
40.00
50.00
2.00

Бурхович Д.

Бусіга І.
Бутринський о. М.

Бюкенен П.
БуцикС.
БуцякП.

Бучинський Н.
Бучинський П.

2.00
50.00
20.00
100.00
25.00
310.00
25.00
110.00

Бахна І.
ВахнянинЛ.
Вацик В.
Ващук В.
ВащукЕ.
Ващук І.
Ващукд-р К.
ВащукМ.

ВащукЮ.

Вавел Вілла
Ваверчак Н.
ВавринюкМ.
Ваврушка І.

Ваrіл І.
ВаrовичА.
Вайда В.
Вайда П.
Валькович А.

ВалькоіЛібер (концерт)
Вальчишин М.
Вандзура І.
ВанюкТ.
Бараниця І.
Варик В.
ВаровийМ.
Василенко д-р І.

Василишин Е. і М.
Василишин М. (в їі пам'ять)
Василишин Л.

ВасилівЕ.
ВасилюкП.
ВасютаМ.

Васьків С.
Васьків (в його пам'ять)
Васьків С.
Ватрал Н.
Бахнад-р Е.

20.00
650.00
50.00
5.00
5.00
220.00
25.00
10.00
50.00
200.00
50.00
20.00
550.00
20.00
250.00
5.00
175.00
559.00
125.00
5.00
1.00
7.00
20.00
30.00
42.00
250.00
3.00
125.00

Вдович В.
Веrерок А.
Велигорський І.

Великопольський Ю.
Венrер А.

ВеприкП.
Вергановський Я.
Бергун М.
Бергун Н.
Верешак Н.
Берешинська М.

Берига О. і В.
Вертипорох Л.

Весляк С.
Весоловський В.
Вест Арка

Вестсайд Сторіс
Вжесневська Р.
Вилсон Л.
Винник О.
Винник Ф.
Винницький О.
Винниченко В. М.
Винничук
Винничук В.
Висоцька М.

Вит Пламбинr
Витанович Д.

5.00
10.00
162.00
250.00
50.00
300.00
635.00
5.00
250.00
110.00
1.00
10.00
50.00
5.00
50.00
20.00
10.00
30.00
5.00
10.00
25.00
10.00
250.00
20.00
264.00
50.00
25.00
1.00
250.00
120.00
220.00
100.00
5.00
20.00
250.00
500.00
45.00
3()7

Витвицький С.
Вишив ан

ВишивакО.
Війтенко З.
Вікарук М.

Вікарук Н.

Біліямс Б.
Вільк П.
Вінзор Салт Ко.
Вінпік Дж. К.
Вітер М.
Вітере Мітс
Бітович М.
Вітюк Г. (збірка)

ВітюкМ. і С.
Вітюк У. і А.

Вник М. і С.
ВовкА.

ВовкД.

Вовк М. (в П пам'ять)
Вовк С.
Вовк С.
Вовкодан Г.
ВоврухЕ.
ВовтухДж.
Вовчук Г.

Возняк А. (збірка)
Возняк А.
ВознякМ.

Войнар М. і А.
Войтів О. і І.
Войтів С.
Войціховський В.

20.00
20.00

Волковський д-р

Волосевич М. і П.
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Волощук д-р А.

5.00
5.00
125.00
100.00
3.00
40.00
50.00
200.00
10.00
50.00
20.00
26.00
10.00
125.00
110.00
25.00
1.00
500.00
50.00
50.00
1.00
5.00
1.00
200.00
16.00

Волощук д-р Е.

50.00
50.00
100.00
190.00
5.00
25.00

Гайдукевич

Войціховський В.
(в його пам'ять)

ВолошинМ.

ВолощукН.
Волощук д-р О.
ВолчукА.

Волчук Й.
ВоляникМ.
Воробець Н.

ВоробецьХ.
Ворона

Ворона С.
ВоронаФ.
Воронович М.
Воронюк В.

Воцетай Н.
Вуд Б.

Вусович А. і З.

Гаврилюк І.

Гавришкевич П.
Гадуняк Е.

Гаєс Іншуране
Гайrрейд Уалпейпер
Гайдегоф Сосаєті
Гайдим о в
Гайдимонська

Гайний А.
Гайова П.

ГалабиП.
Галендий М.
Галипчак Д.

Галич Стіл Конетракшен

35.00
5.00
340.00

Галич В. і А.

Галіс П.
Галук І.

7.00
115.00
300.00
5.00
50.00
10.00
10.00
962.00
500.00
5.00
10.00
5.00
1.00
121.00
25.00
10.00
54.00
50.00
5.00
50.00
651.00
10.00
105.00
20.00
10.00
150.00
10.00
300.00
50.00
20.00
5.00
120.00
100.00
410.00
250.00
10.00

ГалукМ.

ГалябарМ.
Галябар М. (збірка)
Гамара В.

Гамасr.
ГамівкаА.
Гануляк В.
Ганч І.
Ганчар

ГарапаЗ.

ГарасМ.
Гарасимчук А.

Гарачівський А.
Гаращенко В.
ГарбусП.

ГарвіЕ.
Гаргай В.
Гаргай Д.

ГаргайС.
ГатсК.
Гафман І.
Гвоздецький М.
ГенречС.
Генсьоровський В.
ГепнерМ.
Гептинr В.

Геррісон Б.
Герсимік Р.
Гетьманчук
ГижкаП.
Гиряк

ГичарМ.

Гірник Б.
ГірнякЮ. Т.
Гірш
Гладкий В.
Гладун Дж. іН.

25.00
10.00
30.00
10.00
25.00
8.00
2.00
10.00
250.00
10.00
20.00
25.00
20.00
120.00
10.00
20.00
125.00
50.00
200.00
20.00
20.00
350.00
5.00
50.00
10.00
40.00
5.00
20.00
5.00
5.00
19.00
10.00
5.00
75.00
5.00
1.00
25.00

Глинський І.

Глібович К.
Глібович д-р П.

Глівяшин І.
Глушків С.
ГнатейкоС.

Гнатів А.
Гнатів О.

Гнатківський С. М.
Гобберлин Е. Т.
Гобрей
ГовещакК.
ГогольМ.

Годований С.
ГойдаВ.
Голдун І.

Голик С. іД.
Голянська Г.

Голічек д-р Р. М.

Голіяд П.
Головатий Г.
Головатий Л. С.
Головатий Ю.

Головачук І.
ГоловкаГ.
ГолодМ.
ГолодП.
ГолодС.
Голодрейчук А.

ГолотаД.

ГолубМ.

Голубівський В.
Голубівський М.
ГолубкоЮ.
Гом Конетракшен
ГомичС.
Гомін України

100.00
730.00
210.00
5.00
25.00
10.00
100.00
23.00
290.00
5.00
2.00
35.00
10.00
2.00
10.00
200.00
50.00
100.00
100.00
12.00
305.00
15.00
80.00
26.00
30.00
5.00
315.00
25.00
10.00
502.00
5.00
60.00
10.00
1.00
100.00
100.00
10.00
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ГомінюкП.
Гонтар О.
ГорадчукА.

Горайзон Вуд Компані
Горак Б.

Горбань М.
ГордійС.
Гордійчук В.
Горішний І.
Горлай А.

Горлай А. (збірка)
Горлач С.
Горн І.
ГорнаМ.
Городецький І.
Городецький М.

Городиська А.
Городник К.

Городниця Ейд Сосаєті
Горохонянка М.
Горський

Гості з Гамільтону
ГрабМ.
ГрабП.
Грабець К.

Грабець Р. іМ.
Грабовський М.
Грабовський Н. і К.
Грабовський Н.

Грабчак І.
Гранкопський Ф. і І.
Гречаник Н.

Грибович П.
ГривеньІнвестментс
Гривняк Б.
Гривняк
Григорчук А.
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20.00
2.00

Григоряк В.

ГримакС.

10.00
15.00
213.00
35.00
2.00
10.00
100.00
62.00
42.00
25.00
15.00
20.00
30.00
5.00
5.00
5.00
100.00
62.00
10.00
40.00
12.00
575.00
100.00
50.00
10.00
75.00
100.00
2.00
70.00

ГриникА.

493.00
5.00
25.00
20.00
2.00
20.00

Гуловська М.

Гриник В.
Гриник В.

ГринишинС.

Гринів Д.
Гринік І.

Гриньків Л. М.
Грисько

Грицай А.
ГрицайМ.
ГрицайФ.
Грицина А.
Грицина І.
ГрицишинН.

Гриців А.
Гришко І.

Гріцький А.
Громяк В.

Грубий І.
Губик І.
Гудима І.
Гудима І.
Гузар В.

Гузіль Н.
ГукГ.

ГукН.
ГукР.

Гукало А.
ГулакЕ.

Гуляк В.

Гуль (брати)
Гультай В.
ГуменнийД.
ГуменюкД.

77.00
250.00
10.00
20.00
65.00
5.00
5.00
10.00
35.00
1.00
20.00
35.00
25.00
50.00
35.00
10.00
255.00
60.00
25.00
5.00
2.00
59.00
100.00
15.00
50.00
3.00
30.00
200.00
25.00
130.00
5.00
20.00
10.00
500.00
100.00
10.00
2.00

ГуменюкЕ.
Гуменюк І.
ГуменюкМ.
ГуменюкТ.
ГуменюкТ.
ГуменюкТ.

Гуменюк Т. (збірка)
ГунчакП.

Гупало В.

ГурельГ.
ГурийЛ.
ГуринД.

Гусак Н.

Гусін Л.
Гутад-р М.

Гуцайлюк А.
Гуцал К.

ГуцалюкА.
ГуцулякЕ.
ГуцулякЕ.

ГучишинМ.

ГюмЮ. і А.
ГюменВ.

5.00
100.00
50.00
200.00
30.00
120.00
51.00
10.00
25.00
25.00
500.00
100.00
100.00
20.00
100.00
25.00
520.00
5.00
100.00
250.00
670.00
15.00
20.00

ГамулаП.

ГамулаС.

ГаняrаФ.
гарбооський п.
ГачС.

Генвот Н.
Г еник- Березовський Р.
Генпк-Березовський С.
Генпк-Березовський д-р Я.
ГераС.
ГеричЮ.
ГерулаС.

Герус М.
ГерякА.

Гі Б.
Гібсон Дж. В.

Гізун І. (в його пам'ять)
Гісоnський К.
Гліский Н.
Глов І.

r. м. д-р
Гнопко І.
ГоврілюкД.

ГоrусА.
Габа Г. (спадок)
Габер І.

Гава
ГавалкаА.

Гавло В.
Гавляк В.
Гавур В. і С.
Гайдичук І.

Галай Д. (в його пам'ять)
Галаксі Фуд

ГаланК.
г алятовська м.
Галитовський І.

100.00
10.00
31.00
140.00
10.00
5.00
42.00
830.00
30.00
332.00
250.00
675.00
25.00

Гой І.
Гонтар А.
Гордій
Горецький Е.
Горський А.
Горук К.
Горук І.
Горчинський д-р І. А.
Гашуляк Г.

Гашуляк о. О.
ГошулякО.
Грапко д-р М.

Градовський Е. і О.

15.00
35.00
1.00
50.00
25.00
1.00
10.00
156.00
440.00
50.00
200.00
50.00
50.00
100.00
10.00
10.00
10.00
2.00
1.00
575.00
40.00
5.00
60.00
5.00
25.00
5.00
1.00
252.00
200.00
250.00
347.00
10.00
1.00
5.00
10.00
40.00
37.00
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Греrорінскі П.

ГрейТ.
Греч Н.
ГрисюкВ.
Грін- Вейл Деріс
ГродМ.
Гуд-Бой Аплаєнцес
ГуждаМ. Г.

ГулаС.
Гулай Р. (в пам'ять)
ГутМ.
ГутийС.

5.00
25.00
5.00
50.00
500.00
20.00
100.00
55.00
50.00
50.00
10.00
25.00

Дарміць А. і Ю.
Дармограй С.
Дастик Р.

Даценко І.

Даців Ф.
Дашкевич Б.
ДашкоВ.
Дволічук С.
Двулат В.

Дебера д-р В.
Дебрин Н. Владика УПЦ

Деделюк В. і К.
Дейвісон В.

Давид І.

Давіда А.
ДавлийР.
Давосир Н.
ДамянТ.
Дандес Кловер Фармс

Данилевич Д.
Данилевич Л.

Данилевич О. іМ.

Даниленко Й. (спадок)
Данилишин д-р М.

Данилів
Данилів М.
Данилюк Б.
ДанилюкМ.
ДанилякМ.

Даниляк О.
Даниляк О.
Данильченко Т.
Данкович Б.
Данкович Н.
ДанчукМ.
ДанчукТ.

Даревич
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10.00
10.00
250.00
10.00
5.00
10.00
37.00
10.00
762.00
672.00
50.00
10.00
50.00
75.00
50.00
10.00
1.00
100.00
200.00
375.00
10.00
2.00
45.00
20.00

ДейнеrаН.
ДейнекаМ.

Дейчаківський В.

ДелГоббоТ.
ДемидасП.

Демків Р.
ДемчукА.
ДемянюкП.
ДендерисМ.

Деннеон Гардвер
ДенишинМ.

ДербішД.

Дербіш Р.
Деревляний Д. і О.
Деревляний Н.
Деревянчук Е.
Деренюк М.
Дерех К.
Дерех О.
Дерецький А.
ДержкоА.
ДержкоГ.
Держко І.

ДесмондЕ.

304.00
29.00
.45.00
500.00
2.00
3.00
5.00
100.00
300.00
60.00
100.00
250.00
2.00
50.00
1.00
2.00
5.00
35.00
15.00
25.00
5.00
10.00
5.00
2.00
100.00
20.00
500.00
500.00
100.00
10.00
150.00
50.00
50.00
27.00
5.00
80.00
100.00

Дехтяренко А.
ДецП.
Дженерал Фудс

Джоні' с Финишинr Шоп

Джураr.
ДзюбаМ. (спадок)
ДзюринТ.
Дзядик

ДзядикМ.

Дзьоба І.
ДибакС.
ДибачА.
Дигдало Р. В.

Дикий Й. іМ.
ДировМ.

Дичак І.
ДичолБ.
ДишлюкД.

ДідекА.
ДідурТ.
Дмитрак Г.

Дмитраш В. і С.
Дмитренко М.
Дмитрів П.

Дмитріве.
ДніпроФюел
Дніпрова Л.
Дніпровий Б.
Дніпровий С.

Дністрян С.

Добровольський І. і В.
Доброска Р. (в її пам'ять)
Добрянська
Добрянська С.

Довгаль І.
Довгань А.
Довгань М.

2.00
10.00
1.00
100.00
25.00
500.00
270.00
70.00
5.00
3.00
25.00
25.00
11.00
630.00
30.00
5.00
2.00
5.00
52.00
5.00
350.00
100.00
10.00
2.00
5.00
305.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
10.00
1.00
10.00
2.00
60.00
20.00

Довгань С.

ДовжалкоН.
Довжанська К.

ДовінМ.
Довін М. (в її пам'ять)
Доголіс Т.
ДодякМ.
Дольниць ка Л.

Домагальський К. іМ.
Домбровський В.
ДоптаЛ.
ДорикЕ.

Дорковський К.
Дорош В.
ДорошМ.
ДоудсН.

Дохамерецька

ДрабатС.
ДрапакП.

Дребіт М.
Дреботій Д. (в його пам'ять)
Дрималовський С.

Дробиш В.
ДроботВ.

Дробоцький В.
Дрогобицький Р.
Дрогомірецький Л.
Дроздовський С.
Друль'с Тавери
Друневич І.

ДубІ.
Дубецка І.
ДубикВ.
ДубикТ.

Дубилко І.
Дубінчук Ф. і М.
Дубчак В.

10.00
100.00
3.00
926.00
100.00
250.00
10.00
5.00
10.00
20.00
10.00
102.00
250.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
100.00
205.00
24.00
65.00
100.00
20.00
30.00
10.00
52.00
50.00
500.00
10.00
500.00
250.00
400.00
500.00
10.00
10.00
5.00
313

ДубчукМ.
ДудаН.

ДудаР.
Дудар В.

Дудас І.
ДудашМ.

Дудниченко Б.

ДулибаМ.
ДумаВ. і А.
ДумаВ. і О.

ДумаС. іС.
Думаяський

ДуминЕ.
ДуминМ.

ДуминС.
Думін В.
Думка В.
Думка О. С.

Дунець П. іМ.
ДуплакС.
Дурабел Еквипмент

Дуранті Н.
Дуркот І.
Дутка І.
Дуткевич д-р Л.
ДушкоМ.
ДядьовА.
Дяк В.
ДякунЯ.
Дякунчак І.
Дякунчак І. С.
Дякунчак К.
Дяченко А.
Дячун І.

1.00
468.00
5.00
50.00
5.00
5.00
130.00
40.00
10.00
15.00
148.00
5.00
400.00
17.00
510.00
25.00
18.00
20.00
15.00
5.00
200.00
50.00
5.00
5.00
50.00
280.00
250.00
5.00
1.00
3.00
15.00
24.00
500.00
5.00

Еліяс Б.
Елліс І.
Енчин Ледерс

Еріндейл Фудс

Жаровська А.

ЖелтвайА.
Женчук В. іМ.

ЖижелаВ.
ЖмудК.

Жолкевич о. В.
ЖукС.
Журавель

Журавель А. М.
Журавель В.

Журавель М. (збірка)

Заблоцький Г.

Заболотний М.
Завадовський А.

Завальницький А.
Заварихіп А.
Завацька В.
Завацька В. (в їі пам'ять)
ЗаверухаМ.

Загайдак Т.
Загребельна Ю.

Загребельний В. і О.
Загребельний М.
Загребельний М.
Задойко Д. А.
Задорожний С.
Зазуля А.

Зазуляк М.
Зазуляк С.
Закидальська Н.

Еко-Михайлюк Д.
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40.00

Закрецький Е.

25.00
500.00
5.00
20.00
130.00
10.00
100.00
100.00
10.00
55.00
20.00
3.00
100.00
250.00
100.00
30.00
5.00
2.00
50.00
320.00
10.00
10.00
50.00
100.00
2.00
30.00
110.00
625.00
20.00
25.00
50.00
5.00
100.00
210.00
10.00

Заленська О.
ЗалепаД.
Залеська А.
Залеський М.
Залеський Т.
Залуський А.

ЗамораГ.
Замора І.
Замрій В.
Запутович д-р Б.

Запутович М. і Ф.
Заріч А.
Захаркав П.
Заходняк С.
Заяць А. і О.
Заяць Т.

ЗаяцьЮ.
ЗбудаМ.
Зварич М.
Зварич С.

Зварич Ю.
Звір П.
Здирка Е.

ЗеласкоТ.
Зелена А.
Зелена О.

Зеліска П. (в його пам'ять)
Зибко І.
Зинич А.
Зинич В.
Зинич Г.

Зинич О.
ЗисА.
Зіглевич В.
Зіrлєр А.
Зін В.

Зінко П.

100.00
20.00
60.00
55.00

Зінчишин д-р В.

2.00
750.00
40.00
50.00
5.00
100.00
25.00
10.00
10.00
15.00
370.00
20.00
5.00
5.00
335.00
50.00
100.00
30.00
5.00
40.00
15.00
5.00
30.00
2.00
10.00
60.00
10.00
100.00
25.00

Зубченський М.

5.00
5.00
1.00
10.00

Злонкевич Ю.
ЗмрочекА.
ЗубП.

Івание В.
Іваницька
Іваницький С.

Іванишин П.
Іванів Д.
Іванкевич С.
Іванович д-р В.

Іванчев І.
Іванчина Т. Е. (збірка)
Івасишин
Івасєчко А. (в її пам'ять)

Івасєчко В. (в його пам'ять)

Івасєчко С. і А.
Івасюк П.

Іваськів Т.
Івахів М.
Івахів о. П.
Івахів о. діяк. П. і І.
Івахнюк д-р

ІвашкоМ.
Ігнат О.
Ігнат П. (в її пам'ять)
Ігнат С.
Ігнат С. (збірка)

r. А.
1. r.A.
І.

Ільків А.
Інтернешонал Шу Сентер

Інтернешонал Т. В. і Радіо
Ірза К.

Іслінrтон Декорейтинr Сентер

10.00
105.00
622.00
30.00
10.00
12.00
2.00
25.00
20.00
100.00
5.00
10.00
5.00
156.00
5.00
165.00
45.00
300.00
250.00
5.00
40.00
30.00
100.00
30.00
30.00
41.00
25.00
200.00
30.00
20.00
50.00
10.00
5.00
100.00
2.00
500.00
315

Іссел Дж. іМ.

15.00

Карчевська А.
Карчемний д-р О.

ЙонкаМ.
Йонка М. (збірка)
ЙонкаМ. іС.

15.00
60.00
25.00

Касій М.
Касіон Г.
Катарина І.
Кахиовець З.

Кавун І.

Кавун О.
Кадиляк П.

Кадобянський М. і І.
Казанчин І.
Калата Б.
Каленчик М.
Калиновський А.
(в його пам'ять)

Калимін
Калиновський
Калиновський Т.

Каліщак П.
Кальба О.
Каменецький о. П.
Каменецький Т.

Камінецький Н.

Камінська М.
Камінський А.
Кампбел
Кандюк

Канейдієн Салт Ко.
Каняrа Ко.
Калаловський А.

Калаловський А. і А.
Каліцький Д. і О.
Капса П.
Капуста П.

Каратник О.
Карпатія Голдинrс Ко.
Карляк В. і К.
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20.00
5.00
50.00
30.00
5.00
565.00
25.00
15.00
250.00
3.00
5.00
10.00
25.00
10.00
100.00
10.00
250.00
10.00
1.00
1.00
50.00
3.00
5.00
100.00
110.00
1.00
5.00
440.00
500.00
55.00

Кацюба І.
Качка В.

Качмарчук П. і І.
Качмарчук Т.
КащакА.

Кащак

Кебало д-р Б.

Келебай І.
КенедіВараєтіСтор
Керницький І.
Кертиця І.
Кецала В.

Килимник Л.

Кисілевський
Кізи В.
Кійко Я.

Кінайлюк О.
Кінrсвей Фуд Шоп
Кінrсвей Мотел
Кіндрат М. (спадок)
Кіпін Л.
Кіріченко А. і А.
Кіріченко І.
Кірлик М.
КітП.

Кіца Г.
Кіцук П.

КлебашП.
КлекотюкА.
Клекотюк А. Л.

Клескі М.

35.00
10.00
1.00
1.00
2.00
5.00
10.00
30.00
100.00
60.00
200.00
10.00
25.00
10.00
50.00
10.00
10.00
20.00
1.00
5.00
2.00
10.00
250.00
1.00
100.00
300.00
10.00
50.00
77.00
5.00
300.00
20.00
2.00
2.00
50.00
100.00
10.00

КлимА.
Клим Л.
КлимМ.
КлимП.
Климець Ф.

Климишин

Климків
КлимюкМ.

Клиш П. і І.
Кліркопер М.
Клічук В.

КліщТ.
КлосДж.

КлюфасА.
КлюфасМ.
КлючкоА.

Ключко М. іН.
КлючкоТ.

Кметик В. і М.
КмітМ.
Кміцикевич Р.
Книгницький М.

Кобарницький А.
КобасюкМ.
Кобеляк О. і А.
КобелякЮ.

Кобець й.
Ковалик Р. і А.
Ковалишин Г.

КоваловЮ.
КовалюкМ.
Коваль А.
Коваль В.
Коваль І.
Ковальська М.
Ковальська П.
Ковальський П.

10.00
250.00
250.00
25.00
25.00
20.00
10.00
150.00
470.00
5.00
5.00
10.00
25.00
30.00
20.00
75.00
75.00
5.00
687.00
250.00
20.00
290.00
25.00
500.00
340.00
15.00
5.00
115.00
10.00
253.00
10.00
5.00
120.00
30.00
10.00
1.00
10.00

Ковальський С.
Ковальчук
Ковальчук А.

Ковальчук В.
Ковальчук К.
Ковальчук П. і А.
Ковальчук С.

Ковач

КовбельА.
КоверкоМ.
КовчД.

КовчаК.

Когут З.
Когут О.
Когут Т. (в його пам'ять)

Козак А.
КозакА.
Козак В.
Козак Л. М.
КозанчинМ.
Козаченко О.

Козій М.
Козій інж. Я. іН.
Козій Я. (в його пам'ять)
Козловський Ф.

Козловський Ф. (збірка)
Козловський Я.

Козоріз д-р і Ю.
Козьоринський І.
Козьоровський І.

КокіткаМ.
КокотА.
Колач П.
Колесник М.

Колібус І.
Колісник Р.
Колодій І.

7.00
1.00
10.00
5.00
50.00
20.00
100.00
2.00
135.00
250.00
30.00
25.00
5.00
511.00
105.00
5.00
20.00
30.00
110.00
20.00
15.00
350.00
354.00
10.00
10.00
157.00
11.00
110.00
20.00
2.00
2.00
20.00
5.00
451.00
10.00
20.00
60.00
317

КолодійЮ.
Колодка Н.
Коломяїць Я.

КолосТ.
Колток
Колток І.
КолтунД.

Коляда (збіркаХ. Ухач)
Команєський Т.

Комар В.
КомарМ.

Комар О.
Комарницький В.
Комарницький І.
Комарницький М.

КомісарМ.
Коморавський А. і І.
Комяrін А.
Канарський Р. і А. (збірка)
Кондрацький д-р М. Л.

Конет І.
Копжельман Н.
КопачЕ.
КопикА.

Копил П. і Т.
Копилова В.

Копинець
Копистенська М.
Копистенський Ф.
Копистянська М.

Корбань П.
КордаС.
КордюкН.
Корець І.
Коряневич О.
Коряневич П.

3\R

4.00
55.00
10.00
50.00
100.00
217.00
10.00
575.00
1.00
10.00
5.00
4.00
5.00
102.00
5.00
40.00
90.00
250.00
92.00
75.00
50.00
100.00
2.00
5.00
600.00
7.00
90.00
212.00
100.00
2.00
100.00
10.00
10.00
1.00
10.00
380.00

Корінь М.

Корнило Г. і Фі тик М.
Коровай

Королишин М.
КоролюкР.

Король З.
Коропецький М.
Ко ростіль М.
Корчинський Ф.
Кос Дж. Пластеринr Контр.
КосарМ.
КосарчукД.

Косіковський Е.

Коскі А. іР.
Косначенко Н.
Костенюк А.

Костик В.
Костик К.

Костик С.
Костинюк В.

Костирія С.
Костів В.
Костів В. і С.

Костів І. іМ.
Костів д-р К.
Костюк А.

Костюк А. іМ.
КостюкР. М.
Костюк І.
Костюк І.

КостюкМ.
КостюкП.
Котелко А. М.
Котерлин В.

Котик І.
Котлунюк

Котурбаш С. (в його пам'ять)

420.00
20.00
10.00
5.00
65.00
87.00
50.00
25.00
580.00
30.00
1.00
10.00
25.00
500.00
5.00
1.00
2.00
250.00
913.00
20.00
10.00
137.00
6.00
125.00
5.00
240.00
120.00
200.00
5.00
10.00
250.00
25.00
50.00
87.00
300.00
2.00
40.00

Коханська А.
КоцюмбасО.
КочеканА.

Коченаш Р.
КоченашС.

Кошиловський Й.
Кошіль В. і О.
КошманК.
Кравець В.
Кравець І.
Кравець О.
Кравець П.
Кравець Т.
КравецьЮ.

Кравс К.
Кравфорд Л.

Кравченко А.
Країк В.
Країнський М.

КрайникМ.

Крамар Г. іР.
Крамар І.
Крамарчук

Крамарчук Б.

Кранніц П.
Красневич
Крате.
Кревецький М. і О.

Креміскі А. і М.
Криван І.
Кривецький П.

Кривіцька Л.
Кривокульська
Кривоус В.
Кривоус К.
Кривяк І.

Крижанівська М.

10.00
5.00
50.00
24.00
22.00
5.00
80.00
10.00
5.00
20.00
5.00
35.00
300.00
60.00
5.00
75.00
10.00
250.00
100.00
200.00
20.00
115.00
10.00
5.00
5.00
2.00
30.00
100.00
25.00
5.00
10.00
2.00
50.00
25.00
302.00
2.00
1.00

Криніцька А.
Криса В.

Кристі Фармасі
Кристінс Бюті Салон
Криштальська Л.
Криштальський Б.
Криштальський І.
Криштальський І.

Криштальський Ю.
Криштанович Г.
Криштанович О.

Крівецький А.

Кріль А.
Кріль М.

Крісель А.
Крохмалюк Л. і С.
Крумгольц П.
Крупка О.
Круткевич І.
Круховська М.
КрушМ.
Крушельницька О.
Крушельницький В.
Крушельницький О.

Ксєзопольська
Ктитор Ф.

КубаньМ.
КудлаП.
Кудлач

КудрикВ. М.
Кудрик Н.
КужельТ.

Кузів В.
Кузь І.

Кузь С.
КузьмаД.

Кузьма І.

225.00
100.00
700.00
50.00
45.00
250.00
50.00
50.00
5.00
50.00
250.00
50.00
10.00
10.00
10.00
60.00
30.00
20.00
200.00
10.00
10.00
110.00
5.00
5.00
1.00
10.00
10.00
5.00
40.00
25.00
356.00
300.00
15.00
10.00
225.00
750.00
6.00
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Кузьменко А.
Кузьменко В.

Куйтан Т.
КуйтанТ.
Кук З.
Кукурудза С.

КулаМ.
Кулаковський І.
Кулик В.

Кулик Г.
Кулик І.
КуликМ.

Кулик О.
Куликд-р О.
Куликовська М.
Кулинич Н.

Кульба В. і Б.
Кульчицький М.
КунакС.
КуникА.
Куникд-р М.

Куник С. (в їі пам'ять)
Куницький Я. Б.

Кунікевич А.
КуперД.
Курдидик Б.

Курилик Дж.
Курилик Л.

Курилів В. (збірка)
КурилоТ.
КурилюкС.
Куриляк В.
Курис Б.

КурілаД.
КурманМ.
Курчик І.

Кусий о. Л. (в його пам'ять)
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1.00
85.00
20.00
350.00
134.00
20.00
255.00
25.00
5.00
827.00
17.00
50.00
50.00
20.00
190.00
10.00
622.00
100.00
10.00
595.00
500.00
364.00
600.00
10.00
10.00
10.00
250.00
250.00
166.00
150.00
32.00
10.00
20.00
5.00
10.00
10.00
100.00

Кутовий С.
КутовийФ.

КуцабаС.
Кучерепа д-р І. В.

Кучменда д-р С.
Кушинський Н.

КушмелинВ.
Кушнір В.
КушнірЕ. А.

Кушнір О.
Кушлетад-р М. і І.

ЛаМаршН.
Лаврин В.

Лавринович І.
Лаврянюк
Лавришин З.
Лавришин І.
ЛавришинМ.
Лазар Д.

Лазарович Г.
Лазарук І.

Лазарук Я.
Лазарук Я. О. (в його пам'ять)
ЛазорчикТ.
Лазурко Д.

ЛанжТ.
Лантух Ф.
Лапун П.

Лапчинська М.
Ласкевич В.
Ласко А.
Ласковська Ф.
Ласурко М.

Латишко О.

Лахманюк В.
Лашньовський В.

645.00
50.00
20.00
10.00
150.00
25.00
25.00
45.00
100.00
10.00
515.00
5.00
100.00
2.00
10.00
55.00
25.00
5.00
75.00
350.00
5.00
290.00
65.00
655.00
20.00
5.00
10.00
5.00
250.00
5.00
2.00
250.00
5.00
5.00
10.00
3.00

Лащук А.

Левицька І.

ЛевицькаМ.
ЛевицькаМ.

Левицький Б.

Левицький В.
Левицький В.
Левицький І.
Левицький С.

Левицький о. Я. (збірка)

Левінський І.
Левкович К.
Леrенюк о. Ф.

ЛеrкийС.
Лежинський Б.
Лейк Гардвер

ЛелюкН.

Лемківшина (Об'єднання)
Леник І. М.
ЛентаН.
ЛепаК.
ЛесикТ.

Лесин І.
Лесів
Лесів Т.
Лесків М.
Леслі К.
ЛестюкМ.
ЛехС.

Лехіцький д-р П.
Лехновський П.
ЛешкоС.
ЛещишинМ.

Липа Г. (в його пам'ять)
ЛипкаР.
Липовецький І.

ЛисМ.

2.00
3.00
2.00
565.00

Лиса Т.

20.00
25.00
3.00
5.00
20.00
39.00
55.00
5.00
400.00
20.00
20.00
150.00
25.00
200.00
100.00
5.00
350.00
261.00
60.00
10.00
400.00
705.00
598.00
25.00
75.00
95.00
119.00

Литвин В.

50.00
10.00
25.00
250.00
5.00
250.00

ЛукаМ.

ЛисакМ.

Лисак М. (в її пам'ять)
Лисяк В.

Литвине.

ЛихачЮ.
Лібер В.

Лібер Р.
Ліниця С.
Лісецька Е.

Лісі Гом Аплаєнцес
Ліскович М.
Лісовський К.
Літинська К.
Ліщина В.
ЛобайР. Д.

Лобач В.
Лоrаза Н.

ЛоrинЮ.
Логід М. і Дж.
Лозінський С.
Лозовський П.
Локай І.
Локот В.

Ломаrа Р. і Я.
Лопатий І. і І.
Лопатинська М.
Лотоцька О.
Лотоцький Я.
Лотус Текстайлс Лтд.

Лукачкод-р П.
Лукашик Б.

Луків І.
Лукович С.
Луковська

15.00
455.00
100.00
5.00
10.00
100.00
20.00
200.00
50.00
10.00
10.00
5.00
120.00
10.00
250.00
11.00
140.00
10.00
10.00
45.00
5.00
50.00
45.00
100.00
5.00
32.00
50.00
2.00
141.00
200.00
5.00
25.00
100.00
15.00
2.00
100.00
20.00
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Лупиное О.
Лупиняк А.
Луцак В.
Луцак В.

Луцик Г.
Луцик д-р М. Е.
ЛуцишинМ.

Луців В.

Луців О.
Луцька Л.

Луцька Л. (в їі пам'ять)
Луцька О.
Лучишин О.

Лучків В.
ЛушнийП.

Любінський Б. і С.
Лялюкд-р Б.

ЛялюкМ.

ЛялькаМ.

20.00
5.00
10.00
66.00
125.00
770.00
10.00
25.00
3.00
95.00
20.00
10.00
1.00
150.00
2.00
10.00
10.00
15.00
200.00

Мазуренко К.
МазуренкоМ. Л.

Мазуркевич Е.
Мазуркевич Н.

Мазуркевич О.

Май З.
Майдан Р.
Майкут Гардвер

МайтА.
Мак О.
МакС.
МакФлорист
Макар В.

Макар І. і А.
МакарМ.
Макаре.
Макарик Л.

Макаровський В. іМ.
Макарчук В.

Макійчук П.
М-СДері
Мав О. і Дж.
Магир П.

MaraO.
Маrаляс А.

MaracC.
Маrденко П.

Maric Р.
Maryc В.
Маєрс д-р В. і Л.
Мазаник В. А.
МазурА.
Мазур В.

МазурГ.
Мазур І.
Мазуренко А.

Мазуренко В.
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200.00
100.00
200.00
200.00
2.00
5.00
353.00
5.00
25.00
200.00
30.00
7.00
20.00
165.00
15.00
12.00
400.00

Макійчук П. і З.

Макогін Г.
Маковецький І.
Маковський М.
МаксимМ.
Максимець Б.
Максимець В.
Максимець М.

Максимів О.
Максимів О.
Максимів Ф.
Максимович В.
Макутра А.

МакухМ.

МаланчійД.
МаланчукА.
МаланюкА.

25.00
20.00
20.00
286.00
25.00
10.00
10.00
5.00
400.00
16.00
100.00
10.00
25.00
20.00
250.00
865.00
5.00
310.00
250.00
20.00
20.00
100.00
6.00
100.00
10.00
50.00
100.00
887.00
5.00
10.00
5.00
73.00
100.00
25.00
5.00
20.00
20.00

МалетА.
МалецькаО.
Малецький М.

МаликХ. іЗ.
Малиновський Ф. і А.
Малицька І.
МалишД.

Малиш Д. (в його пам'ять)
Мальчик
Манастирський І.
Манацький д-р Я.О.

Мандичевський В. іН.
Мандрика Р. (в його пам'ять)
МанзатюкН.
Манкевич С.
Манорик

Мануляк В.

Манько Я. і І.
Манько- Яросевич
МарзанА.
Мариrлад Т. і Т.
Маркевич К.
Марків
Марко А.
Марко В.

Марсел

r.

Мартиненко Г.
Мартинюк В.
МарушкоП.
МарущакГ.
МарущакД.

МарцинюкЛ.
Марченко Я.

МарчишинМ.
МарчукТ.

Маслівець І.
МаснийР.

50.00
31.00
10.00
101.00
220.00
200.00
435.00
254.00
15.00
2.00
20.00
140.00
500.00
25.00
35.00
2.00
5.00
557.00
100.00
205.00
100.00
34.00
20.00
150.00
125.00
250.00
150.00
10.00
10.00
5.00
25.00
250.00
255.00
25.00
20.00
25.00
500.00

МастикашЕ.
Матвійчук
МатейкоМ.
Материн М.

МатисА.

МатійцьоС.
Матійчук П.
Матківський Р.
МатушМ.
МатушакМ.

Маціїв
Маціїнський Д.
МацюкГ.
МацюкМ.

Мацьків І.
Мачула Р.
Медик В.
МедикМ.

Медицький Фебрикс Лтд.
Медицький Ю.

Медікус Фармасі
Мейфер Іни
МекДермік Е.

МекЕлвені М.

МекКлоскі С.
МекЛінП.
Мексуел М.
Мелешкевич В.
Мельник
Мельник А.

Мельник В.
Мельник В.
МельникД.

Мельник Д. і С.
Мельник І. і І.
Мельник І.
Мельник К.

405.00
5.00
25.00
5.00
10.00
150.00
15.00
10.00
400.00
5.00
10.00
20.00
10.00
25.00
140.00
15.00
2.00
10.00
300.00
50.00
15.00
100.00
250.00
250.00
850.00
110.00
60.00
125.00
2.00
12.00
110.00
5.00
20.00
485.00
50.00
300.00
5.00
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Мельник Л.
Мельник М. Е.
Мельник Н.
Мельник П.
Мельник Т.
Мельникавич В.
Мельничук В.
Мельничук М.
Мельничук М.

Мельнішин В.
МенделюкЕ.
МенишинС.

Менішин В.
Метельський В.
Метрополитан Бред

Мидуей Міт Маркет
МигальК.
МикитинТ.

Микитин о. Ю.
Микитинський І.
Микитчук

МикитюкМ.
Микицей А. (в її пам'ять)
Миколин І.
Миколишин Н.
МиланФ.
МилерР.
МимаІ.
МиндюкА.

Миронович М.
МисликД.

Мислиць ка Е.

Миськів С.
Михайловська А.

Михайлів М.
Михайлович А.
МихайлюкД.
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1.00
30.00
762.00
10.00
2.00
2.00
107.00
10.00
250.00
3.00
737.00
5.00
30.00
10.00
10.00
25.00
50.00
25.00
5.00
400.00
10.00
3.00
105.00
10.00
50.00
50.00
300.00
245.00
10.00
25.00
5.00
25.00
30.00
15.00
10.00
1.00
5.00

Михайлюк О.
МихайлюкТ.
Михальський С.
МицаМ.

Мицик д-р М. і Г.
МицикС.
Мичел Р.
Мишка І.

Мишка І.
Мишкевич М.

Мігай Г.
Мізун І.

МікаФ.
Мілан
Мірецький І.
Мірончук Г.

МірошниченкоМ.
Місіон С.
МіскоДж.
Міщена Л. і І.

МіщишинО.
МіщукТ.
Млинарик А.

Мовчко Е.
МокрийМ.
Мокрицький М.
Мокула

Молодецький д-р А. і М.
Моиарк Електрик Ко.

Монтаrю
Монтасевич О.
МончкаФ.
Морвпк П.

МоринО.
Моркіс Дж. і А.

Моркіс д-р С. і П.
МорозА.

380.00
50.00
250.00
2.00
110.00
10.00
50.00
366.00
2.00
130.00
260.00
10.00
5.00
2.00
10.00
20.00
2.00
15.00
10.00
470.00
5.00
50.00
625.00
120.00
25.00
27.00
1.00
40.00
2.00
5.00
10.00
250.00
2.00
85.00
500.00
520.00
150.00

Мороз В.

Мороз Г.
Мороз І. А.

Мороз Р.

МорозЮ. іМ.
Мороз- Шумська

Морозюкй.
Москаль

Москаль А.
МоскальС.
Моспанюк д-р А.

Мостовик В.

МосюкМ.
Мота І.
МоторнаД.

МоттаН. і А.
Моциківський В.
Мочерняк(брати)
МрицН.
МрицР.
Мудрий Менеджмент
МудикМ.
МудрикМ.
МужВ.

Музика А.
МузикаМ.
МуканД.

МулаЕ.
МуларсС.
Мулевич А.

Мулевич Л.
Муликд-р І.
МуллаН.

Мулькевич І.
Мулькевич К.
Мурей О.
Мурикоп І.

5.00
5.00
500.00
10.00
110.00
85.00
250.00
50.00
400.00
30.00
275.00
25.00
5.00
7.00
300.00
125.00
100.00
25.00
1.00
5.00
200.00
5.00
2.00
2.00
250.00
219.00
80.00
116.00
5.00
6.00
801.00
50.00
250.00
10.00
5.00
105.00
18.00

МусійЕ.

Мусій К.
Мусій Р.
МухаМ.
МухаМ.
МухаМ.
МухаП.
Муциківський П.

Мучний М. і О.
МуштаМ.
МюргедДж.

н.н.
Навроцька-Молодецька М.
Нагібаєр О.
Нагорна О.
Надорожний П.
Назаревич Е.

Назарійчук В.
Найтс оф Коламбус
Накаронський В. іМ.

Наконечний А.
Наконечний А. іН.

Наконечний І.
Наливайко І.
Наливаний Е.
Наумець І.

НашаМета
Небоженко А. (в їі пам'ять)

Небоженко Г. (в його пам'ять)
Небоженко П. і А.
Небоженко С.
НеrричД.
Неrрич І.
Недо Кастом Билдерс
НедогодаМ.
Незбит Р.

2.00
5.00
20.00
250.00
5.00
25.00
2.00
25.00
10.00
350.00
10.00
358.00
36.00
735.00
765.00
10.00
5.00
20.00
75.00
100.00
10.00
25.00
15.00
10.00
3.00
15.00
10.00
205.00
102.00
495.00
444.00
210.00
25.00
551.00
15.00
250.00
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НепотюкД.
Несплик П.
Нестеренко Д.
НесторМ.
НечипорМ.

Нешонал І. Г. А.
Ніделков Н.
Нікіфорук Д.

Нікіщенко І. іМ.

Німець Ф.
Ніна'с Лейдіс Вер

Ніновський В.
Ніяrара Фронтіре

Нісєвич А.
Новицький Ю.

Новік М.
Новоселецький д-р П.
Норис В.

Норт Америкен Мотел
Носик С.

Носовенко І. і М.
Нотарфранческо Дж. і К.

10.00
2.00
100.00
20.00
7.00
10.00
250.00
25.00
167.00
5.00
100.00
2.00
200.00
25.00
105.00
50.00
100.00
100.00
200.00
250.00
200.00
35.00

Олексин І.
Оленич І.

Олесіюк д-р Т.
О лесюк
Олещук П.

Олимпія Боулинr Клаб
Олимпія Ресторан
Олійник д-р В.
Олійник В.

Олійник О.
Олійник П.
ОльшинаБ.
ОмелькоМ.
Омельницька М.
Онисько М.

ОницикП.
Онишкевич

Онищук Д. і Я.
Онищук Я. і Ко.
Онуфрик В. і А.

Онтаріо Стемп енд Принтинr
Ополко І.
Оранський

абельницький в.
Обертас К.
Огінський І. і Е.
Огородник В.
Огородник І.
ОrроднікЮ.

Озарків Г.
ОзаркоТ.
ОзимокП.
Озиркевич Е.
Окурлі І.

Оланік М.

Олекса й.
Олексюк І.
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5.00
500.00
250.00
5.00
2.00
10.00
146.00
50.00
661.00
5.00
500.00
70.00
350.00
25.00

Орбіт

Орг. Комітет «Браунвей»
Ординець М.

Ориськів
ОрищакА.

ОрнатФ. і О.
Оробко В.
Оронко В.
ОрфаносДж.
ОсадцаС.
ОсадчукА.
Осадчук В.

ОсадчукС.
Осинrтон Таєр Ко.

20.00
35.00
20.00
12.00
50.00
25.00
5.00
50.00
200.00
25.00
5.00
200.00
2.00
1.00
2.00
20.00
5.00
186.00
335.00
10.00
105.00
10.00
4.00
28.00
50.00
2.00
5.00
25.00
20.00
60.00
5.00
20.00
1.00
1.00
50.00
10.00
25.00

Осідач Н.

Осмак І.
ОсмакМ.
Осоцький С.
ОстапА.

Остапович О.
Остапович П.
Остапович П.
Остапяк В.

ОсташМ.
Островський В.

Охітва Е.

ОхітваП.
Охітва д-р П.
ОхримЮ.
ОхримО.
Ох римович

5.00
10.00
200.00
10.00
62.00
5.00
436.00
605.00
250.00
7.00
60.00
250.00
25.00
25.00
500.00
10.00
5.00

Палієнко інж. В.
Палієнко М.
Палієнко О.
Палієнко П.
Паліїв Ц.
Палій І.

Палій Л.
Палка
Пальчук В.

Панченко Т.

Панчук А. і А.
Панчук І.

ПанякД.

Паньків І.
Папіс Е.
Парабик О.
Парафенко В.
ПарубчакА.

п.з.
Павлик І.
ПавликМ.
ПавлишинТ.

Павлів К.

Павлів О.
Павлік і Чайковські
Павловський І.
Павловський (в його пам'ять)
ПавлюкА.
Павлюка М.
Падик І.

Пазій А.
Пазій М. іН.
Паладійчук Р.
Паладійчук С.
ПаланицяЕ.

ПаланицяМ.

Палієнко А.

30.00
10.00
500.00
250.00
10.00
20.00
10.00
980.00
10.00
10.00
5.00
50.00
1.00
300.00
10.00
27.00
25.00
16.00
42.00

Пархута Г.

Пасіка д-р В.
Паславський Б.
Пасе П.
Пастернак П.
Пастернак о ва М.
Пастир Р.

Пастушак В.
Пастушок Е.
Патер В.
Паук Б.

Пахоляк І.
Пацала
ПацернюкА.
Пашинський д-р Е.
ПащакО.

Пейко В. іМ.
Пекелко С.

Пекельний й.

50.00
6.00
25.00
5.00
10.00
20.00
10.00
20.00
10.00
250.00
102.00
5.00
500.00
40.00
10.00
250.00
50.00
10.00
313.00
75.00
250.00
2.00
5.00
686.00
10.00
25.00
5.00
20.00
250.00
10.00
2.00
10.00
100.00
50.00
656.00
1.00
5.00
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Пелачик І. і С.
Пеленська М.
Пелеляк М.
Пелех

Пелех д-р Ю. іМ.
ПелехМ.
ПелехатаМ.
Пелехатий В.

Пеликй.
ПендзейЛ.
ПенцакЛ.
Пенцак П. (в його пам'ять)

Перегінець Б.
Передень В.
Перелелюк
Перий В.

Пері С.
ПерожакМ.

Перфецький інж. Л.
ПерхалюкФ.
Пестун о. І.
Петіrру В.
Петрашек І.
Петрашко А.
Петрашко О.
ПетрашкоМ.

ПетришинВ.
ПетришинМ.

Петрів В.

Петрів В.
Петрівський М.
ПетровА.
Петров П.
Петров Т. (в її пам'ять)
Петровський М.
Петруник І.
Петрух В.
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53.00
3.00
15.00
2.00
101.00
20.00
376.00
50.00
32.00
250.00
448.00
50.00
10.00
50.00
25.00
100.00
2.00
25.00
25.00
25.00
25.00
10.00
15.00
5.00
15.00
20.00
100.00
8.00
25.00
5.00
10.00
21.00
300.00
80.00
10.00
250.00
25.00

Пєліх Р.
ПєтровС.
Пиr енд Висел Іни
Пийован Н.

Пилипенко М.
ПилипчукЮ.
ПилипюкМ.
ПилипякС.
ПилюкМ.
ПиндикП.
ПиндюраМ.

Пиндюра П. і О.
Пинянський О.
Пиріг Д.
ПирчМ.
Писанчин К.

Пишкало І.
Підвербецький В.

Підгайний Б.
Підгірний О. і І.
Підсадний Н.
Підставка Ф.
Пілерська С.
Пілецький
Пільків М.
Пільків П.
Пільків Т.
Піпчак А.
Піпчак І.
ПітулаА.

Піх І.
ПіхС.
Пічак В. (збірка)
Плай (кооператива)

Пласконіс В.
ПлахтаП.
Плітас д-р З.

100.00
200.00
.100.00
12.00
75.00
5.00
10.00
2.00
10.00
10.00
5.00
50.00
90.00
40.00
20.00
20.00
1.00
100.00
10.00
175.00
250.00
250.00
50.00
30.00
10.00
200.00
355.00
10.00
5.00
35.00
15.00
10.00
13.00
180.00
100.00
10.00
737.00

ПлішкаМ.
Повч І.
Погорецька А.

Подільчак І.

Подільська К.
Познахівський В.
Покривський
Половий І.
Половко І.
ПолосА.
Полуський П.
ПомаракС.
ПоникД.
Пономаренко П.
Попадюк І.

ПопельС. А.
Попович С.
Порохнавець І.

Поташник Г.

ПотічнаА.
Потічний Я.
Пахмурський А.

Пахмурський І.
Пахмурський П.
Правак д-р Т.
Предко

Предко Ф. (в його пам'ять)
Пригорницька Д.
ПриймаФ.

Приставський В.

Пристай й.
Пристайко І. і С.
Присташ І.
ПриступаМ.

Притула В.
Притуляк

Причина В.

5.00
50.00
300.00
12.00
10.00
5.00
5.00
20.00
6.00
25.00
11.00
5.00
5.00
30.00
5.00
30.00
10.00
25.00
10.00
360.00
10.00
30.00
5.00
65.00
10.00
5.00
60.00
425.00
50.00
100.00
100.00
50.00
120.00
300.00
20.00
51.00
10.00

Прогрес Ріл Естейт
Прокопець д-р Б.

Прокопів М.
Прокопів М.
Прокопович Р.

Прокофіїв І.
ПроновичМ.
Просвіта

-

укр. книгарня

Протас І.
Проценко В.
ПроценкоД.
Проценко К.

ПроценкоЮ.
Процик О.

Проців В.

Проців М.
ПроцівС.
ПроцівС.
Процюк Г.

Процюк й.
Проць

Процьків Н. і О.
ПрочЛ.

Прошакй.
Прошовська С.
Прушинська Л.
Прушинська Л. (в їі пам'ять)
Прушинський (в його пам'ять)
ПташникД.

ПугачМ.
Пудельський Ю.
Пуйда І.

ПшикР.
ПясецькаО.

Рабчевський І.

Равлів Й. і Т.

100.00
10.00
5.00
66.00
5.00
30.00
133.00
20.00
5.00
25.00
390.00
25.00
25.00
4.00
5.00
5.00
20.00
10.00
10.00
100.00
5.00
130.00
20.00
358.00
2.00
50.00
5.00
50.00
5.00
112.00
20.00
480.00
10.00
31.00
225.00
10.00
329

РадкевичА.

Радкевич

r.

Радован П.
Радченко
Радченко В.

Радченко І.
Радченко І.
Радченко С.
РадчукА.
Радь В.
Рай-Порт

Раклоцький В.
Раковська С. (в її пам'ять)

Раковський Т.
Раковський Ю.
Ракочий Р.
Ралько І. А.
Ратич Г.
Рачинська А.
Рачинська П.

Ребенко Н.
РебрикМ.
Ревад-р Т.

Ревеха
РевехаО. М.
Ревуцька М.
Редемтористи, оо.

Рейчінскі Г.
РемезаС.

Ремені Гавс оф Мюзик
РепендаА.
РепендаС.
РепендаС.
Речун П.

Рибак Л. (в її пам'ять)
РибакМ.
Рибка І.

330

15.00
5.00
827.00
10.00
350.00
53.00
550.00
312.00
10.00
10.00
10.00
2.00
342.00
5.00
50.00
75.00
10.00
10.00
27.00
70.00
5.00
200.00
3.00
5.00
20.00
25.00
10.00
25.00
50.00
400.00
10.00
20.00
100.00
5.00
25.00
12.00
250.00

РибчакС.
РибчукЛ.
Ридз В.
Ринда В.
Ринденко Т.

Рипіцький Г. і М.
Рипляпський Ю.
РисакП.
Ричардсон М.

Різанець
Різень Ф.
Рйопка І.

Робінсон В. К.
Ровен Ф.

Роговський А. і С.
Роговський Д. (в його пам'ять)

РодакС. і П.
Розанець Л.
Роздольська А.
Роздольський Е.
Розен Т.

Розумійко С.
Роївський Г. іМ.
Ройко О.
Ройс-Дюпонт Полтрі

Ройс Радіо
Рок І.
РоманЕ.
РоманикД.

Романик Л.
Романик С.
Романишин А.
Романишин Е.

Романів
Романів В.
Романів К.
Романів Т.

1.00
45.00
5.00
20.00
5.00
50.00
10.00
1.00
10.00
20.00
5.00
30.00
5.00
5.00
100.00
10.00
300.00
20.00
10.00
35.00
25.00
50.00
20.00
52.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
20.00
20.00
4.00
5.00
5.00
15.00
5.00

Романко А.

Романко М.
Романко Р.
РоманкоЮ.
Романович В.
Романовський Ф.

Романський А.
Романчук П.
Романчукевич о. І.

Романчукевич інж. Р.
Романюк В.
РоманюкГ.
РоманюкМ.
РоманюкИ.
РоманюкС.

Рослін В.
Росоха д-р С.
Ротбартс Драr Стор

Роял Кенейдієн Ліджен
(укр. станиця)
Рубавич Я.
Руда А.

Руденський В.
РудийП.

Ружицький М.
Руссо А.

25.00
5.00
25.00
25.00
20.00
20.00
200.00
1.00
20.00
15.00
1.00
21.00
260.00
100.00
15.00
50.00
5.00
2.00

СавченкоМ.
Савчишин В.
Савчук В.
СавчукС.

Садівник В.
СадовийМ.
Садовий П.
Сакалюк К.

Сакалюк Н.
СакалюкП.
Саковська А.
Саковський В.
Саковський (в його пам'ять)

СалагубЮ.
Салівончик І.
Салій П.
Сало
Саловський С.
СамачукМ.

100.00
5.00
5.00
8.00
20.00
25.00
200.00

Самбірський М.
Самець А.
Самець О. Р.
СамецьС.

Самїла В.
Саміло Д.
Самотілка
Самотюк О.

Сабат В. і С.
Саварип П.

СавицькаМ.

Савицький В.
Савицький К.

Савич Р. Т.
СавкаЕ.

Савка О.
Савкевич Д.

СавчакТ.

50.00
2.00
5.00
10.00
40.00
20.00
25.00
10.00
1.00
5.00

Самчук У.
Санайко І.

Савицький С.

Санітас Фармасі
Саноцька І.
СанчукС.

Сарамакі Дж.
Саранчук П.

СасФ.

СахноМ. і А.

60.00
632.00
2.00
125.00
250.00
10.00
270.00
3.00
100.00
5.00
5.00
3.00
300.00
100.00
20.00
5.00
20.00
250.00
25.00
10.00
500.00
375.00
195.00
5.00
5.00
25.00
10.00
2.00
5.00
10.00
135.00
2.00
100.00
10.00
5.00
10.00
165.00
331

Свербивус С.

евергун г. і к.
еверлик ю. (в п пам'ять)
СвинарМ.
Свистельницька К.
Свистун П.

Свідзінський С.
Свідрик П.

СворінА.

Сегінь В. і О.
Сейболд
СейнЛ. В.

Селеснік С.
Селеснік К.
СелешкоМ.
СемащукМ.
СеменкоДж.

Семенюк З.

Семенців Й. і С.
СемкоМ.
Семотюк О.
СемчишинД.
Семчишин Дж.

СемчишинМ.
СеникС.
Сени ця

Сенів Ф.
Сенчина А.
Сенькусь І.

СеньоМ.
Серденько С.
СередаГ.

Середюк О.

Серкіз С.
Серкіз В. (в його пам'ять)
Сератюк М.
Сестри Служебниці
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20.00
35.00
150.00
11.00
562.00
265.00
3.00
20.00
10.00
70.00
5.00
50.00
250.00
50.00
360.00
100.00
20.00
500.00
200.00
10.00
25.00
185.00
50.00
255.00
5.00
20.00
10.00
87.00
10.00
390.00
200.00
250.00
120.00
250.00
120.00
20.00
20.00

Сестрицтво св. Андрея

СетникМ.

Сецінська М.
Сидорчук Г.

Сидорчук Т.
СинишинЮ.

Синишин Я.
СинюраН.
Ситник А. (в його пам'ять)
Ситник В.

Сікора І.
Сілецький д-р І.

Сіміренко А.
Сінгелевич А. (в її пам'ять)
Скалдіцька Е.

Скалій І.
Скібіцький В.
Скіданюк Д.
Склепкович
Скоратко А.
Скорець К.
СкоропадМ.

СкотС.

Скотницький С. і М.
Скрабик І.

.21.00

200.00
100.00
5.00
1.00
800.00
70.00
20.00
114.00
1.00
5.00
135.00
30.00
10.00
2.00
20.00
20.00
5.00
1.00
495.00
55.00
10.00
250.00
5.00
100.00

СкрипникМ.

Митрополит УАПЦ

Скрипух д-р Й. і Л.
Скубій К.

Слабий І.
Славко П.

Сливка П. іМ.
СліпманМ.
Слободян В.
Слободян М.
СлоньС.
СлужалаН.

100.00
200.00
3.00
5.00
1.00
100.00
5.00
100.00
91.00
5.00
10.00

Слюзар д-р Р. Л.
СмандаР.
Смеречинський А.
СмикГ.
СмитДж.

СміякМ.
СміякС.
Смольська К.

Смольський Л. (збірка)
СніжкоЛ.
Собко І.

Собчак В.

Совяк Й.
СовякС.
Соковський В.

Соколик інж. Я. і О.
Соколовський І.

Соколовський
Соловій І.
Сологуб Л.
Соломон В.
Солонинка В.
СолтисМ.

СомулякП.
СонrО.

Соп~~Д.
Сорока)~. і П.
Сорока Б.

СорокаМ.
Сорокінський А.

Сорокінський Б.
Сорокінський С.
Сороколіт А.
Сороколіт А.
(в його пам'ять)
Сороколіт М.
СорозанД.

315.00
10.00
2.00
40.00
147.00
10.00
20.00
5.00
36.00
5.00
525.00
20.00
25.00
50.00
2.00
170.00
25.00
5.00
10.00
50.00
5.00
70.00
10.00
250.00
2.00
250.00
947.00
20.00
800.00
10.00
100.00
3.00
15.00

Сорренто Гер Стайлистс

Сосїдко М.
Сосновська О.
(в їі пам'ять)
Сосновський П.
СотникМ.

СоханО.
Соханівський д-р В.
Сохацький М.

Соя Я.

Спабко Г.

Спалдинr-Мартин

71.00

r.

СпасГ.
СпасР.
Спендик І.
СпираМ.

Спільчак М.
Спольський Я.
СпорнякП.
Спринська Т.
Спудер ка

Стадник Г.
Стадник Л.
СтадникФ.
Стайлекс
СтальонаЮ.
СтанвикД.

Станимір О.
Станкевич Ю.

Станько і Божик Лтд.
Старецький Ф.
Стасина Б.

Стасів В. і А.

СтасівД.

365.00
17.00

2.00
20.00

Стасюк А.
СтасюкП.

Стафірний А.

300.00
200.00
2.00
20.00
125.00
50.00
5.00
295.00
10.00
684.00
1.00
500.00
25.00
260.00
12.00
20.00
725.00
20.00
15.00
20.00
2.00
5.00
450.00
250.00
5.00
250.00
200.00
25.00
1.00
600.00
25.00
1.00
150.00
100.00
з:в

СтахираМ.

Стахів М. і А.
Стахів д-р М. С.
Стебельський д-р Б. і А.
Стебницька С.
СтельмаК.

Стельмах В.

Стельмах й.
СтельмахЮ.
Степаненко М.

Степанюк А. і С.
Стефаняшин С.
Стефанович Ю.
Стефанюк
Стефанюк

Стефаняк К.
СтефюкВ.
Стецик В.
СтецикЮ.
Стецура В.

Стецура І.
СтецюкМ.
Стецько К.
Стечишин д-р В.

Стечишин І.
СтрусП.

СтираМ.
Стівене Фарм Продюс
Стоділка Г.
Стойкевич І. М.

СтойкоА.
СтокалД.
Стокуел Б.

Стоханин С.

Стратич ук Й.
СтрельцовА.
Стризовець М.
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1.00
50.00
60.00
7.00
823.00
20.00
50.00
50.00
100.00
2.00
100.00
415.00
15.00
7.00
4.00
660.00
10.00
30.00
10.00
5.00
110.00
5.00
5.00
25.00
10.00
200.00
10.00
20.00
150.00
50.00
125.00
6.00
50.00
100.00
1.00
250.00
100.00

Стризовець П.
(в його пам'ять)
Стризовець С.
Стричалюк

Стриченюк Ф.

Стрількоаський М.
СтрогаД. Е.
Строгань М.

Строгий Ф.
Струтинська К.

Сукмановський
Сукнярський

Сукнярський Е.
Сулима І.
СумикЛ.

Супіріор Сосеч Ко.
Сурмач Р.
Суршик О.

СухийМ.
Сухожак І.

Т.У.С.
Тайтел Дресс
ТаращукА.

ТаріС.
Тарнавська А.
Тарнавський І.

Тарнавський М.
Тарновецька Н.
Тариовецький М.
Татарин Н.

Татарський З. іХ.
ТатухЛ.
ТауерД.

Твердохліб Г.
Творипський М.
Тейлор М.

57.00
10.00
11.00
5.00
580.00
250.00
30.00
25.00
701.00
3.00
10.00
20.00
10.00
61.00
150.00
5.00
32.00
10.00
10.00
25.00
2.00
50.00
300.00
250.00
294.00
20.00
20.00
20.00
10.00
30.00
80.00
2.00
25.00
20.00
3.00

Телевяк І.

ТеліжинЕ.

Теліжин О.
ТелюкД.

ТемникЮ.

Темник Ю. (збірка)
ТемнюкБ.

ТенкалюкМ.
ТенюкД.

Теплий І.
Теплицький М.

Теребенець М.
Теребенець Н.
Теребуш С. і А.
Терлецький Ю. М.

Терпляк Н. і А.
Терра Спортс
Тертаковець А. і М.
Тесляк М.
Тессак П.
ТивонюкВ.
ТивонякЮ.
Тимко В.
Тимоць В.
Тимошенко д-р І.

Тимо";t~нко В.
ТимчакС.
Тимчишин К. С.
ТимчукМ.

ТинеО.
ТиникС.
Тиньод-рА.

ТихийС.
Тихонєвич Т.
Тич
Тікет д-р Ф.
Ткач І.

1.00
640.00
280.00
555.00
20.00
103.00
5.00
5.00
5.00
70.00
10.00
5.00
2.00
50.00
5.00
100.00
50.00
20.00
5.00
25.00
50.00
50.00
100.00
5.00
250.00
120.00
5.00
50.00
3.00
700.00
155.00
50.00
1.00
100.00
1.00
320.00
5.00

ТкачС.
Ткаченко
Ткаченко Т.

Ткачів М.
Ткачів М. (в їі пам'ять)
ТкачукМ.
Тов. Укр. Первісної Віри
Товстяк В.
Токарський І.
Томас В.
Томсен В.
Томцьо Н.

Тонкович І. і Т.
Топіха І.
Торонто Домініон Банк
Торп Т.

ТоффанА.
Трайдент Іншуране Сер в.

Трайдент Ріл Естейт
Трасевич
Трачук О.
Тресан А.

Трибух Т.

Тригуб В.
Тригук І.

Триріг А.
Трофим-Тариовецький Б.
Трофимович П.
ТроянА.

Троян О.
Трусь Е.
ТруханС.
Турик

Турчин І. і К.
ТурчинП.
ТурчинТ.
Тусюк І.

15.00
2.00
300.00
200.00
10.00
932.00
25.00
50.00
2.00
1.00
5.00
25.00
750.00
1.00
25.00
225.00
140.00
125.00
100.00
10.00
10.00
500.00
20.00
10.00
197.00
2.00
25.00
5.00
35.00
250.00
110.00
5.00
3.00
25.00
5.00
55.00
10.00
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ТучакТ.

24.00
20.00

Тучик О.

Презвітерян

25.00
50.00
750.00
100.00

Українських Ветеранів

ц. Матері Божої, Торонто
Українська Кооператива,
Садбурі
Українське Мистецтво

Улане.
УникМ.
Упир З.

Усатюк В.
Ухач-Рудко М.

ц.св.Миколая, Торонто

5.00
10.00
15.00
25.00
1.00
5.00
348.00

ц. св. І. Хрестителя,

100.00

ц. св. Димитрія,
Вестон, Онт.

65.00

ц. св. Покрови,

Фенікс, Аризона

ц. св. Йосифа, Оквил, Онт.

28.00
33.00
200.00

25.00

Клюб Українських Пенсіонерів
при ц. св. Володимира,
Гамілтон

100.00

Клюб Українських Сеньйорів
ім. Т. Шевченка, Торонто

ЦЕРКВИ

ц. св. Михаїла,
Бімсвил, Онт.

Братство Українських Січових
Стрільців, Торонто

Клюб Українських Сеньйорів,
Ош а ва

УКРАЇНСЬКІ КАТОЛИЦЬКІ

Брентфорд

УКРАЇНСЬКІ ОРГ АНІЗАЦІЇ

50.00
200.00

Комітет Українців Канади
КУК- Лейкгед

80.00
25.00
125.00

КУК-Ошава
КУК

-

Торонто

Об'єднання Прихильників
Д.Ц. У.Н.Р.
Пласт

-

50.00
183.00
25.00

Торонто

Спілка Вільних Українців
Спілка Української Молоді

УКРАЇНСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ

(СУМ)

ЦЕРКВИ

Товариство Українських
Правників

ц. св. Юрія, rримсбі, Онт.
ц. Пресв. Трійці,
Лондон, Онт.

65.00

УПЦ, місійна округа Торонто

42.00
410.00
100.00

Катедра св. Володимира,
Торонто

879.00

УПЦ, Оттава

СПІЛКИ

585.00
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-

Брентфорд, Онт.

Українська Взаїмна Поміч,
відділ 26
Українські Ветерани, Торонто
Українські Ветерани Дивізії
«Галичиню>

50.00
25.00
20.00
100.00

Українська Ліrа Самопомочі
ех. Канада

Катедри св. Йосафата,
Торонто

110.00

Українське Католицьке Братство
(БУК, Катедра св. Иосафата,
Торонто)
100.00

УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТОВІ
Будучність

Українська Взаїмна Поміч

25.00

150.00

УНО, Торонто

25.00
500.00

У.Н.Д.С., Торонто

Українські Підприємці і
Професіоналісти,
Лондон, Онт.

100.00

ЛВУ, жіночий відділ, Торонто

200.00

Українське Православне Братство
при Катедрі св. Володимира,
500.00
Торонто

Український Робітничий
Союз, 263 Відділ, Торонто

85.00

Українські Сеньйори, «Нові
Обрії», Сейнт Кетерине

811.00

Українська Суспільна Служба,
Сейнт Кетерине

667.00

Українська Суспільна Служба

85.00

при ц. св. Миколая

Українська Суспільна Служба,
Тандер Бей

100.00

Українське Технічне Товариство,
Торонто

Союз Українок Канади (СУК)
ім. Лесі Українки, Брентфорд

755.00

ЛВУ, жіночий відділ при
вул. Кристі, Торонто

55.00

ЛВУ, жіночий відділ,
Ню Торонто

60.00

Організація Українок
Канади, Центральна
Екзекутива

Організація Українок
Канади (ОУК) ім. Ольги
Басараб

Українська Жіноча
Організація ,Дітройт, ЗСА

50.00

Окружна Рада Союзу
Українок, Клівленд, ЗСА
О. У .К. (Колледж, Торонто)

Жіночий Відділ Товариства
Українських Підприємців

Федак В.

ЛУКЖ, ц. св. Покрови,
Торонто
ЛУКЖ,Ошава

ЛУКЖ, ц. св. Василія
Великого

225.00

Торонто

ЛУКЖ, ц. св. Марії, Торонто

ЛУКЖ, ц. св. Димитрія,
Вест он
Укр. Жіноче Об'єднання
«Княгині Ольги», Торонто

Федоренкополк.П.
Федоренко П.
(в його пам'ять)

200.00

ФедакП. і Г.
Федасюк В.
Федевич Г.
Федейко О.
Федейко Р.
Феденчук К.
Федерал Гардвер

ФедикЮ.
Федина д-р А.

Федина О.

ЛУКЖ, ц. св. Миколая,

355.00
942.00
35.00

ФедоренкоЮ.
(в їі пам'ять)

140.00

200.00
25.00
7.00
500.00
15.00
100.00
20.00
1.00
95.00
110.00
10.00
50.00
20.00
40.00
10.00
73.00

Фаркас, Баррон, Яблонський

157.00
25.00

405.00
50.00

ФалендишМ.

25.00
Жіночий Відділ КУК, Торонто 624.00
50.00
Жіноча Рада КУК
ЛУКЖ, Катедра св. Йосафата 115.00

50.00

Українська Жіноча
Організація «Тризуб»

УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ
ОРГ АНІЗАЦІЇ

і Професіоналістів

100.00
236.00

Федорів

135.00
7.00
337

Федорів В.

ФофолітМ.

20.00
250.00
5.00
50.00
100.00
100.00
1.00
10.00
2.00
25.00
5.00
30.00
100.00
10.00
10.00
53.00
2.00
5.00
5.00
865.00
200.00
572.00
5.00
165.00
100.00
25.00
200.00
5.00
100.00
10.00
20.00
5.00
5.00
25.00
2.00
5.00

Франкооський Й.

100.00

Федорів І.

Федорів К.
Федорів М.
Федорів П.
Федорівський М. іМ.
Федорків
ФедоровА.

Федоряк Ф.
Федуне.
Федущак Б.

Федунчак М.
ФедюкП.

Федьов С. (в його пам'ять)
Фенюк Д. (в його пам'ять)
Ференців о. Ю. і А.
Фесенко М.

Фесків А.
Фетско о. І.
Фидоряк Ф.
Филпот Авто Врекерс

Финлей Дж. іД.
Фіrус А.

Філевич о. Б.
Фірчук І.
Фірчук Я.

Фікташ М. (спадок)
ФлинД.

Флисак Б.
Фодчук
Фолусевич Д.

Фортуна С. Р.
Фостяк д-р

Фотій о. Д.
ФотійМ.
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Фрейзер Г.
Фриц

Фролік Ю. (в його пам'ять)

Фролік С. В.
ФурджинМ.
ФутаМ.
Фута П.

ФючерФюел

Хабаль А.
Хабурський П.
ХалупаМ.

Хамоляк С.
Ханасик В.
ХаракР.
Харетонюк Р.

Хархаліс М. Я.
Хархаліс П.
Харченко

Хвалібога С.
Хевпа І.
ХижаК.

Химій М.
Химій Р.
Химій П. і П.
Химій П. (в його пам'ять)
Хитра Т.

Хичій Н.
ХлипавкаМ.

Хмара А.
Хмара В.
ХмараД.

ХмараМ.

Хмилівський Б.
Хмилівський І.
Хміляр К.
Ходак П.

250.00
5.00
20.00
50.00
50.00
100.00
200.00
510.00
100.00
5.00
50.00
250.00
5.00
20.00
30.00
389.00
130.00
250.00
55.00
45.00
10.00
10.00
5.00
505.00
15.00
100.00
4.00
10.00
145.00
5.00
25.00
20.00
100.00
5.00
2.00
10.00

Холодна О.
ХомаМ. (в її пам'ять)

ХоминМ.
Хомин о. П. і А.
Хомин С.
ХомишинТ.
ХоркулякА.

Хоростіль Я.

10.00
10.00
10.00
448.00
50.00
65.00
225.00
42.00

ХорошийМ.
Архиєпископ УПЦ
Хорцик В.

Хохітва Т.
Хрін І.
Хрущ О.

Худоба І.

40.00
5.00
100.00
85.00
50.00
10.00

Цюцюра І.

10.00

Чабалка І.

50.00
50.00
10.00
2.00
25.00
3.00
60.00
12.00
699.00
25.00
65.00
530.00
21.00
20.00
50.00
5.00
50.00
25.00
100.00
1.00
10.00
5.00
10.00
10.00
450.00
5.00
535.00
250.00
25.00
45.00
100.00
100.00
5.00
3.00
567.00

Чайка- хор

Чайка Е.
Чайківська
Чайківський Е.

Чайківський О.
Чайківський Р.
Чарка Б.
Чарнецька М.
Чарно М.
ЧелюкН. і О.

Чепесюк д-р і О.
Чернінський
Черепаха Г.

ЦарукЦ.

ЦвігунА.

ЦвігунМ.
ЦвяхС.

ЦибакА.
Цибенко С.
Цибрух А.

Цибульська Б.
Цибульський Д. і І.

Цимбал А.
ЦимбалЕ.

Цимбал О.
Цимбал С.
Цікало М.
Ціні Д.
Ціхонська Б. (в її пам'ять)
Ціхонський А.
Ціхонський П.
ЦобаД.

Цюпка о. Г. і З.

Цюпка Т. іМ.

6.00
600.00
2.00
7.00
10.00
15.00
5.00
100.00
50.00
50.00
20.00
50.00
100.00
50.00
7.00
100.00
500.00
110.00
5.00
104.00
5.00

Черник Н.
Черняк Б.
Чесон С. (в його пам'ять)
Чиж В.

Чиж о. Р.
Чикалін Н.
Чикало
Чикало А.
Чикало А.
ЧикалоТ.

ЧіхТ.
Чолій А.

Чолкан Р. і Ко.
Чорква
ЧорнаК.
Чорненький М.
Чорний А.

Чорний Н. і Т.
Чорний О.

Чорній С.
Чорнопиский І.
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Чотка Ф.
Чумак В.

Чумак М.

Чумак Н. і О.
Чумак Я.
Чупринда В.
ЧутроД.
Чучман М.

63.00
10.00
10.00
553.00
485.00
10.00
200.00
20.00

ШербоД.

ШербоС.
ШербоТ.
ШереметаМ.

ШереметаЮ.
Шерман В.

ШимківД.
Шинкарук Р. іД.
Шипка А.

Шагала Дж.

Шадийr.
Шадний Д.
Шаклетон Дж.

Шалюк П. (в його пам'ять)
Шанковська Ю.
ШантаА.

ШантаЮ.
Шараневич о. В.
Шарун В.

Шацький О.
ШведЮ.
Шведак Т.
Шведан М.
Швець П.
ШвецьП.

Шебець І.
Шевернога Ю.
Шевченко І.
ШевчикМ.
Шевчук А.

Шевчук Й.
Шевчук Л.
Шевчук М.
Шевчук П.

Шевчук П. іМ.
Шелюк М. (в її пам'ять)
Шеперд д-р Д.
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2.00
35.00
250.00
250.00
25.00
135.00
10.00
20.00
20.00
100.00
5.00
20.00
50.00
10.00
5.00
50.00
300.00
75.00
250.00
5.00
100.00
10.00
50.00
20.00
35.00
100.00
20.00
25.00

ШиптурС.

Шкабарницький
Шкарабан М.
Шкарупський М.
Шкварок І.
Шкварок Л.

Шкільна
Шкільний П.
Шкляр

Шкляр Г. і Т.
ШклярМ.
Шкляр Н.
Шкоропад М. і С.
Шкрумиляк О.

Шкурат П. і Л.
Шкурка П.

Шлапак Е.
Шлапак П.
Шлапак С.
Шманда Р.
Шмельський М.

Шмігельський Д.
ШнайдерД.

Шнайдер Р.
Шнайдрук Т.

Шопогон В.
Шоркапо

Шпікула І.

25.00
200.00
225.00
2.00
2.00
5.00
40.00
287.00
100.00
15.00
3.00
25.00
2.00
10.00
10.00
7.00
20.00
2.00
30.00
5.00
5.00
200.00
15.00
7.00
30.00
20.00
15.00
10.00
250.00
50.00
2.00
5.00
100.00
100.00
20.00
4.00
5.00

Шрайбер М.
Шрайдер Е. Дж.
ШтеюкМ.

ШтиркалоС.
Штогрилець М.
Штугринець М.

ШтульК.

ШубнукаА.

Шульга О. і П.
ШульгаС.
ШумакФ.
Шумовський С.
Шумський Джуелерс

Шуневич М.

ШуперЙ.
Шупер М. (в його пам'ять)

Шусофі А.
ШустС.
ШуткаА.

Шутті П.

5.00
100.00
100.00
20.00
50.00
4.00
20.00
2.00
90.00
2.00
20.00
2.00
20.00
5.00
2.00
10.00
2.00
10.00
5.00
5.00

ЮрчукН.

Юрчук О.

Юрша І.
Юхименко А.
Юшко А.
Ющишин І.

Яблонський Е.

Яблонський Я.
ЯвнюкР.
Яворський Б.

Яворський І.
Яворський Л.
Яворський М.

Яворський О.
Яворський О. і Л.
Яворський О. С.
Яворський д-р О. і С.
Яворський П.

Яйчук Й.
ЯкимецьФ.

Щепанська М.

ЩербанюкТ.
Щербатий В.

Щоломіцька

20.00
5.00
10.00
15.00

Якимець Ф. (збірка)

Якимів К.
Яківчик д-р Н. і А.
Якімець П.
Якубовський І.

Ю. Б. А. Трейдинr Ко.
ЮзвакА.
ЮникБ.

ЮникГ.
Юник І.
ЮрецькаЮ.
ЮричукГ.
Юркевич С.
Юркович
Юрчишин А.
Юрчишин Г.

210.00
10.00
25.00
44.00
5.00
5.00
25.00
10.00
10.00
500.00
10.00

Яла й.
Ямкова Н.

Ямковий Ю. і О.
ЯмнюкА.
Яник М.
Яницький С.
Янишин М.

Янішевська Т.
Янішевський В.
Янішевський І. і Г.
Янкович А.

10.00
20.00
80.00
50.00
10.00
20.00
5.00
150.00
10.00
15.00
10.00
20.00
200.00
260.00
510.00
88.00
43.00
20.00
270.00
121.00
66.00
20.00
450.00
100.00
102.00
50.00
115.00
100.00
520.00
5.00
5.00
5.00
1.00
47.00
77.00
1.00
341

Янкович М. А.
Янкович Ф. (в її пам'ять)

Янковська А.
Яновенко П.

ЯнушЮ.
Ярема І.
ЯремаС.

Яремко І. іМ.
ЯремкоМ.
Яремко (в її пам'ять)
ЯремкоМ. (в його пам'ять)

Яремко Ю.
Яримович М.
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5.00
20.00
680.00
5.00
100.00
250.00
12.00
100.00
20.00
15.00
30.00
250.00
150.00

Яримович М.

Яримович О.
ЯрішО.
Ярмолюк І.
Ярош В.
Ярусевич А.

Яськів М. Д.
Яценюк М.
Яцик П.

Яців П.
Яців С.
Яцків А.

70.00
50.00
10.00
100.00
25.00
81.00
104.00
2.00
151.00
10.00
25.00
350.00
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