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На терені СУА
16. жовтня — Товариська вечірка — 

29 Відділ СУА у Шикаґо.
23. жовтня — Вишивані Вечерниці — 

22 Відділ СУА у Шикаґо.
9. листопада — Участь в Інтернаціо

нальній Виставці з українським 
харчем, у Нейві Пір — 22 Відділ 
СУА у Шикаґо.

21. листопада — Дитяча маскарада — 
29 Відділ СУА у Шикаґо.

26. листопада — Прибирання ялинки 
в Музеї Науки й Промислу — 
22 Відділ СУА у Шикаґо.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
1855 р. — 110 літ тому народилась 

у Косові Анна Павлик, сестра громад
ського діяча і публіциста Михайла 
Павлика. Хоч не мала систематичної 
освіти, проте самотужки її придбала 
й писала статті та оповідання. У 1877 
році була арештована й взяла участь 
у процесі, що його виточила австрій
ська влада проти її брата й його то
варишів. Померла у 1928 р.

1905 — 60 літ тому постала в Пол
таві Українська Секція Всеросійсько
го Союзу Жінок, яка підо впливом 
революційних гасел того року та з 
ініціятиви Олени Пчілки висунула до
магання автономії для України.

1945 — 20 літ тому скликано у 
Фельдкірхен, Австрія, перший жіно
чий З’їзд на еміграції, ін іц іа т и в у  д о  
т о г о  дала громадська діячка Мілена 
Рудницька та її співробітниці, що 
знайшлися на тому терені. Постанов
лено відновити Союз Українок, що 
мав наперед охопити всі наші осе
редки в Австрії, а потім і в інших 
країнах.

СПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
У списку жертводавців 63 Відділу 

СУА з Дітройту, що надрукований у
ч. 6 Н. Ж. на обгортці, закрались такі 
друкарські помилки:

П-ні Володимира Целюх пожертву
вала 5 дол., а не 3 дол., як було по
дано;

Прізвища деяких жертводавців зву
чать правильно: Надія Лаврин, Олена 
Марущак і Богданна Федорак.

За недогляд перепрошуємо.
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РІК XXII ЖОВТЕНЬ, 1965

Габрієля Містраль

Речі

IX.

Я люблю один камінь в Оахака,
Чи в Ґватималі, до якого підходжу: 
Твердий, червоний, як моє обличчя, 
Якого прогалина дише свіжість.

Віїн стоїть голий, коли я кладуся.
Не знаю, чому я його шукаю.
Може ніколи його я не знала,
І може він тільки мій камінь могильний.

Три дерева
Три зрубані дерева 

лежа'ть на скраю вогнища.
Дроворуб їх забув; розмовляють 
відрізані від любови, неначе сліпці.

Західне сонце кладе 
Свою живу кров на зранене древо, 
і несуть собі' леготи запах 
їх розкритих боків!

Одне, покручене, простягає 
свою велетенську руку з тремтячим листям, 
друге лежить, і його рани 
н-еначе очі, повні благань.

Дроворуб їх забув. Прийде ніч.
Я буду з ними.
Прийму в серце їх ніжні живиці, 
що стануть мені вогнем.
І мовчазними і спопелілими 
застане нас день жалібною горсткою.

Переклад з еспанської мови, від
значений на 6-му Літературному Кон
курсі СФУЖО, виконала Віра Вовк.

Наше завдання
У  щ оденній метушні наш ого робітного дня не все  

маємо час слідкувати за  подіями в світі. Тільки вряди- 
годи вдарять вони нас на заголовках газет або з  теле
візійного екрану. Т оді здригаємось в ід  несподіванки 
й притишуємо х о д у . Яке значення мож е це мати для 
світу, для України, для нас?

Такою вісткою була атомова бом ба в руках чер
воного Китаю. Нова загроза, нове нещастя для лю д
ства! А тут уж е  чуєм о, що до н е ї змагає цілий ряд  
держ ав до Індонезії включно. Чорною  хмарою  зава
жило це над наш ою свідомістю . Гарячково шукаємо 
опертя в чомусь світлому, надійному. І ось воно перед  
нами —  Вселенський Собор! Стільки розворуш ив на
дій, стільки здійснив сподівань! Із його настанови п о
плив промінь лю бови й вирозуміння для йнакше дума
ю чих братів і сестер. І на цьому світовому форумі 
пролунало наймення України, висунене одним із най
кращих ї ї  синів.

П одібно діється в нашій прибраній батьківщині —  
Америці. Расові мижеусобиці затривожили нас б е з 
оглядним фанатизмом. Війна у  Вієтнамі хвилю є ши
рокі кола американської суспільности. Комуністична 
дія в Південні Америці, де  живуть великі наші посе
лення, не мож е залишити нас байдужими.

Але ми пережили недавно тому велике піднесення 
з  нагоди найдовш ого полету астронавтів! Ц е великий 
тріюмф американської науки й відваги ї ї  синів. Ухва
лення закону про безплатне лікування старших лю 
дей —  ц е  знов великий осяг у  наладнанні суспільної 
опіки ц ієї країни. І н іде, а  таки в цій країні пролунало 
слово безсм ертного Тараса, коли йому відкривали па
м’ятник у  столиці.

Так, усю ди , сер ед  найбільших радостей і загроз, 
у  коловороті світових подій знаходимо місце для себе. 
В оно дається нелегко, кож ен наш крок окуплений ве
ликими зусиллями й жертвами. Але ми є , ми триваємо 
в цьому світовому рухові. І це є  найважніше, до  чого 
зм агаєм о у  нашій визвольній д ії.

Про це ми повинні пам”ятати в 40-ліття наш ої 
організації. Н езабаром відзначимо цю  річницю на на
шій XIV. Конвенції в Ню [Йорку. Наш осяг, наш 40-літ- 
ній шлях теж  заважив у  п оході цілого народу. Гро
мадська готовість і зрілість української жінки була 
підставою або руш ієм неодн о ї д ії. Ц е треба освідо- 
мити нашій громаді та тому жіноцтву, що щ е не вклю
чилось у  ряди українського жіночого руху .

НАШЕ ЖИТТЯ —  ЖОВТЕНЬ, 1966 1



Думки до дискусії
В останніх числах „Нашого 

Життя“ є живо дискутовані (як 
і всюди на сторінках преси) стат
ті відносно збереження україн
ської духо'вости серед підроста
ючого молодого покоління. В квіт
невому числі читачка з Дітройту 
викликає чи радше заохочує до 
вислову своєї думки молодь, що 
приїхала сюди дітьми а то й ту
тешніх уродженців. Будучи якраз 
одною з тих, я взялась на спробу 
висловити й свою думку до цих 
двох питань, базуючись на влас
них переживаннях та спостережен
нях.

Знання мови. Незаперечним 
фактом залишається те, що без 
знання рідної мови не є можливо 
якслід засвоїти- рідної духовости. 
Правильним є й те, що брак знання 
англійської мови утруднював 
батькам зв’язок з нами, бо позбу
вав їх можливосги зрозуміти до
кладніше окруження й середови
ще, в якому ми найшлися і виро
стали, а тим самим нас самих і 
наші стремління.

Однак неправильний на мою 
думку є висновок, що. це обнижу- 
вало авторитет батьків у наших о- 
чах, бо ж ми все таки розуміли як 
•слід обставини, що привели наших 
рідних до берегів цього континен
ту. В ніякому разі цей брак не був 
промотором думки чи самим фак
тором, що зроджував би в нас об- 
нижуюче відношення до україн
ської мови!

!Все таки мова була тим, що ма
ла пряме відношення до- обнижен- 
ня авторитету старших. Але це не 
торкалось англійської, а саме у- 
країнської мови. Нас по цілоден
ній англійській школі висилали до 
вечірніх українських шкіл три рази 
в тижні з слідуючими словами на
пуття: ти українець, так треба, а 
вкінці Найсильніший аргумент, я 
тобі так кажу! Ми .йшли до шкіл із 
тяжким трудом, забирались до- ви
вчення української мови й уже по 
перших спробах зустрічались із 
труднощами таки в своїх рідних

домах. До виконання вправ і 
шкільних завдань нам потрібно бу
ло помочі, ми звертались до своїх 
наближчих й ось тут нам часто- 
густо приходилось відходити з ні
чим, тому, що в школі ми вивчали 
іншу українську мову, як чули 
вдома, кожного дня й нікому було 
нам допомогти. Тут ми губились 
і не знаходили пояснень. Англій
ську мову важко вивчати в стар
шому віці, бо це ж мова чужа, але 
свою рідну мову можна хіба ста
ратись вичитувати тим більше то
ді, коли нам приходилось її ви
вчати тут серед ІН Ш О М О ВН О ГО ' окру- 
ЖеННЯ.

Наше середовище. Так, важко 
є виростати й формуватись моло
дій людині серед громади, що ча
сто в засаідничих справах не є 
однозвучна! Однак не буду тут 
розписувати своєї думки щодо 
громади, бо. на це питання я най- 
радше відповіла б словами пане- 
лісток (Ювілей СФУЖО в Торон
то, квітень 1964), де вони й ви
словили ряд своїх завважень, бо 
це якраз; люди покоління, що тут 
виростало, мого- покоління. (Гля
ди Новий Шлях, Канада з 2, 16,
23 і ЗО. травня 1964 p.). Ці за
уваження, адресовані українській 
громаді, на їх думку є конкрет
ними причинами, що пособляють 
малозаІнтересуванні молоді у гро
мадських справах. Однак на мою 
думку сам той факт, що молоді 
люди зібрали ряд спостережень та 
обговорили їх, вказує на те, що 
зацікавлення й хотіння .поліпшити 
їх є. Сотні ж нас належать до 
церковних, студенських й молоде
чих організацій, де працюємо на 
користь цієї ж громади, може не 
завжди так, як цього бажали б 
собі наші батьки, провідники чи 
старші дру'зі, однак так, як вмі- 
є'мо і знаємо. Бо ж незаперечним 
фактом є й те, що- ще до сього
дні с!тарше покоління не сформу
вало чи не підказало нам новочас- 
ної концепції українства, досто'со- 
ваної до сьогоднішніх днів, епо-

У ВИБОРЧІЙ МЕТУШНІ

Саме тепер іде гаряча виборча під- 
готова до виборів М іської Ради Д і
тройту. Дня 14. вересня 1965 в ідбу
лись правибори, а 2. листопада западе  
рішення про успіх у  виборах наш ої 
жінки!-,політика в  Америці —  Марусі 
Бек. Для т ієї цілі наш е громадянство 
створило в Дітройті Український Ви
борчий Комітет під проводом Степа
на Віхара. Хоч Маруся Бек є  в Місь
кій Раді Д ітройту вж е від 1949 р. і в  
останніх виборах дістала найбільшу 
кількість голосів, проте кожного разу  
треба наново пригадувати ї ї  заслуги» 
Поспіх теперіш нього життя вимагає, 
щ об це виборцям усе  наново усвідом - 
ляти.

Недавно тому Американський Ж і
ночий Комітет у  порозумінні з  Укра
їнським Громадським Комітетом вша
нував роковини 15-ліття ї ї  вибору до  
М іської Ради випуском Пропам’ятно- 
го Поштового Значка з  ї ї  портретом. 
Маруся Бек була перш ою  жінкою, щ о  
стала радною  міста.

Кожна організована громадянка 
знає, що своєчасно внесена перед
плата на журнал є здоровою фі
нансовою підставою для розвитку 
видавництва.

хальних днів космічних польотів, 
що дуже часто на сторінках пре
си красномовно звучить: „Де на
ша молодь?" або „Якою повинна 
бути, чи якою ми хотіли б бачити 
нашу молодь!" Все таки куди важ
че було б нам виховуватись і фор
муватись, коли б ми цієї громади 
не мали. Тут і є ця позитивність, 
що дає кожному з нас подвійну 
силу і відвагу забирати голос, як 
поівновартісні громадяни країн на
шого поселення, це відчуття на
шої приналежности до зорганізо
ваної громади. Бо ж сьогодні кож
не з нас здає собі справу з того, 
що свідомість при'нал'єжности чи 
походження є одним із суттєвих і 
конечних факторів, що формує 
зрілу й повну людину. Коли спов
няються наш1! бажання хоч частин
но, ТО' тоді наші молоді дру'зі не 
будуть виховуватись у негативах 
та нетерпимості, бо будуть куди 
більше за нас, горді з приналежно
сти до української громади.

Христя Волицька
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Значення Конвенції
Для членства СУА є самозро

зумілим, що кожних три роки від
бувається Конвенція нашої 'орга
нізації, бо так 'наказує нам ста
тут. І треба 'признати, що ми її 
очікуємо як велику подію, х.оч не 
все маємо ясний образ 'про- її зна
чення, як теж про ролю кожної 
делегатки, що їде іна 'Конвенцію.

Цьогорічна Конвенція — юві
лейна, бо1 вона припадає у 40-річ- 
чя існування СУА, — у чаїс вели
ких подій, що- мають неабиякий 
вшив не тільки на особисте жит
тя, aure й на організації, в яких 
доводиться нам працювати. Так 
як в особистому житті ми при- 
норовлюємося до- нових обста
вин, щоб відповісти вимогам ча
су — організація мусить іти з йо
го духом, закріплюючи за собою 
нові ідеї і напрямки, що мають 
причинитится до- її дальшої роз
будови І духового рОіСТу.

З природи українська, жінка є 
консервативною. Вона шанує тра
дицію та на минулому будує май
бутнє, зберігаючи, при цьому 
строго науку і досвід минулих по
колінь. Глибока любов до- всього, 
що рідне, що своє, наказує їй 
віддати всі свої сили для збере
ження не тільки своєї родини, але 
й тих усіх ціннощів, які вона пра
цею своїх рук придбала:. Вона 
теж має дар віичувати грядучі по
дії, тоді, коли вони здаються ін
шим нереальними.

В природі жінки лежить велике 
почуття краси і гармонії, що' в 
сумі зроджують бажання миру, 
спокою не тільки для своєї роди
ни, але й організації, для якої 
вона віддає свої сили. Її творчий 
дух, повний посвяти, поборює вісі 
труднощі і дає їій силу у далечінь 
вести свій ріід, навіть у чаїс най
більшого лихоліття нашої історії.

Оці великі духові прикмети, що 
•ними так щедро Господь обдару
вав українську жінку, вона вико
ристовувала на добро своєї ро
дини і громади. І сам-е, завдяки їм

українська жінка в, світі, часто 
без піддержки загалу, зуміла 
створити великі жіночі організа
ції, повні змісту і подиву гідної 
праці, ЩО' здобули собі признання 
громад та стали для них необхід
ними.

Така саме аналіз а. насувається 
в час, коли ми готуємося до на
шої великої Зустрічі, бо це до>- 
поможе нам краще зрозуміти й 
розважно сприймати нові течії, 
поставити границю між потріб
ним, аі зайвим та сприйняти лиш 
те, що може вийти на добро усім 
нам, зокрема штовхнути СУА на 
нові організаційні рейки.

Значення кожної Конвенції є 
велике, бо воїна в і дзеркал ює духа 
організації, а її  постанови зобо
в’язують усе членство. Вибраний 
провід є відповідальний перед 
нею, вона може міняти статут, 
програму праїці, організаційну схе
му. Тому і не диво, щодо неї тре
ба нам підготуватись як слід.

Багатьом із нас вперше дове
деться бути на Конвенції СУА, 
тому варто б приз а думатись над 
її ролею і підібранням делегаток, 
що будуть її учасницями. З’їзд 
СУА, що відбувається що кілька 
років, це з ’їзд усього' членства, 
яке заступлене тут своїми деле
гатками. Такі з ’їзди не є лиш для 
приємної зустрічі, але для інтен
сивної праці, що вимагає від де
легаток напруги їх сил, уміння 
слідкувати за ходом нарад, точної 
участи в зборах, активного спів- 
діяння у всіх нарадах і дискусіях. 
Конвенція вимагає теж об’єктив
ного підходу ДО' всіх проблем, що 
на перше місце ставлять загальне 
добро. 'Конвенція має станути ли
цем до тих проблем, що їх дово
диться зустрічати на місцях пра
ці, бо від їх правильної розв’яз
ки залежить дальший ріст органі
зації. Вона має винести1 такі по
станови, що заїторкали б усі ді
лянки життя, вона повинна своєю 
програмою охопити не тільки 
членство- СУА, але й українське

жіноцтво' в цілому. Конвенція має 
зайняти становище до подій у 
Рідному Краю, допомогти йому у 
визвольній боротьбі та ясно ви
знач ити шлях, що ним треба сту
пати українській жінці, про
довжуючи великі й світлі тра
диції українського жіночого' ру
ху, започаткованого' Наталею 
Кобринською. Вона теж має ви
брати новий провід, що свідомий 
своїх завдань і відповідальности, 
прийме на себе всі ухвалені зобої- 
в’язамня і поведе Союз Українок 
Америки до дальшого росту. Вкін
ці Конвенція має бути оцим це
ментуючим чинником, що вирів
нює всі противенства, (а всюди 
вони є), зв’язує всіх членок в од
ну родину, в якій є місце на: різні 
думки, та у загальній пошані 
одних до інших, творить один 
спільний шлях.

Як бачимо —- завдання великі, 
тому й не диво, що делегатка, 
яку посилаємо, мусить бути ор
ганізаційно вироблена та озна
йомлена! з працею і проблемами 
свого Відділу. Вона мусить бути 
активною членкою, що своєю 
працею розбудовує нашу органі
зацію. Хоч вона є делегаткою од
нієї клітини, не може заступати 
лиш її інтересів, бо від цього є 
З’їзди Окружних Рад, але вона 
має доручені їй справи поставити 
в площині загального добра СУА, 
розв’язка яких допоможе' цілості 
СУА.

Делегатка має бути готова бра
ти участь у комісіях, що діють на 
Конвенції і там у революціях ви
словити усі побажання і нові ідеї 
членства, яке вона заступає. Де
якою хибою наших делегаток є 
те, що вони нерадої виступають із 
Своїми думками і сумнівами. На 
нашу думку це не є правильне, 
бо Конвіенція є найвідповіднішим 
до того' місцем і кожна делегатка 
повинна брати у дискусії участь. 
Коли б не буЛО' річевої і будую
чої дискусії, тоді Конвенція пе
ремінилась би у збір мертвих

Ч и  ваш Відділ уже зголосив своїх делегаток?
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Т е с т а м е н т
(Продовження)

душ, які лиш на даний знак П ІД 

Н О С Я Т Ь вгору руки.
Є ще друга важлива сторінка, 

ЩО' повинна заважити при виборі 
делегаток, а саме — матеріальна. 
Кожна Конвенція вимагає великих 
фінансових зобов’язань від Цен
тралі і Відділів СУА. Тому треба 
добре зважити, кого ми висилаємо 
на 'Конвенцію таї чи намічена нами 
кандидатка виправдає себе з по
кладених на неї обов’язків. Не за- 
забувіаймо й про те, що на Кон
венції працюватиме Номінаційна 
Комісія і ніхто не знає, кому при
значеним буде увійти у керівні 
органи СУА.

Щоб делегатки були належно 
підготовані і 'свідомі' того, чого 
вони їдуть на, Конвенцію, голови 
Відділів повинні ознайомити їх із 
ходом Конвенції (в допомозі бу
де їм наша стаття і програма Кон
венції ), як також на письмі пода
ти всі іпрю'єкти, побажання і пи
тання, ЩО' мали б бути заторкнені 
в нарадах чи дискусії. Така упо
рядкованість заощадить нам 'бага
то часу.

Бажанням усіх нас є, щоб 14. 
Конвенція СУА пройшла якнай
краще та щоб у іній перемагав 
здоровий розум, ЩО' виявить себе 
у плану ванні праці бодай на, 10 
літ уіперігД.

СУА повинен стати притягаю
чою силою для нового покоління, 
висловом духа і потреб часу так, 
щоб Золотий Ювілей СУА став 
маніфестацією усіх нас, і тих, що 
є членікаміи тепер, і тих, ЩО' при
йдуть по' нас. Ідім до Конвенції 
в почутті великої відповідально- 
ста за долю 'Організації, україн
ської жінки наї чужині та молодо
го поколінна, що не знає України, 
але з нею органічно' пов’язане і 
для неї має працювати. Ідімо з 
одним серцем, хоч із різними, дум
ками, але знайдім єдиномисліє в 
нашій організаційній праці для 
дальшої розбудови СУА.

Паімятаймо, що ми зобов’язані 
супроти наших братів і сестер ,в 
Україні, і що обов’язком нашим 
є працювати у взаємній пошані і 
любові, бо це єдина дорога до 
здійснення нашої цілі!

Осипа Грабовенська
прес. реф. Гол. Управи СУА

ПРИСИЛАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТУ!

ОЛЬГА ЛИТВИН

ПАНІ РОҐАТЕ: Пробачте, одну хви
линку! (Виходить і повертається без 
ж акета й капелюха. Старший пан н а
магається втекти, але зустрічається з 
пані Роґате, яка в цей момент входить 
у кімнату). Ви куди? Х іба не хочете  
отримати спадщину?

СТАРШИЙ ПАН: Та... знаєте... мо
ж е ми з  вами щ е й не родичі... (моло
да пані хіхікає).

ПАНІ РОҐАТЕ (лагідно): Якщо вж е  
прийшли, то прошу сідайте. Зараз усе  
з ’ясуємо, хто родичі, а хто ні. Я вас 
довго не затримаю. (Старший ,пан по
вертається і сідає в крісло1. Пані Ро
ґате сідає теж, хвилину оглядає при
сутніх. Звертається до в с іх ) : Я —  А ґ
неса Роґате. Ц е ви всі з ’явилися на 
мою об’яву про родичів?

ВСІ: Так, так!
ПАНІ РОҐАТЕ (з цікавістю дивить

ся на 2. молодого чоловіка, що нама
гається розмовляти французькою мо
вою ): Ви —  француз?

2. МОЛ. ЧОЛОВІК: Н-н-ні...
ПАНІ РОҐАТЕ: Прошу всіх сідати 

(сама сидить за бю рком). М оє ім’я —  
А ґ н е с а  Р о ґ а т е .  Д осі я була пев
на, що не маю нікого з  родичів на 
цьому світі. А ж  виявляється, щ о я їх  
таки маю та щ е й багато. Про це свід
чить ваша присутність. Ц е д уж е при
ємно. (Кожен із присутніх щось бур
моче собі під ніс). Справа в  тому, що 
мені 81 рік. Ц е є вік, коли людина... 
(старший пан робить рух, щоб утекти
—  його крісло біля дверей. Пані Ро
ґате садить йото помахом руки назад 
у крісло) ...це є  вік, коли людина п о
винна помаленьку готуватися до  кінця 
життя на цьому світі, і до  початку 
другого життя на тому світі. Ц е б е з 
умовно особиста справа кожного. Але 
тому, що я не мала дітей і близьких 
родичів, я муш у залишити комусь свій 
дім... і невеличку суму м оїх  заощ а
дж ень, щ о знаходяться в банку. (Пав- 
за. Тишина. Пані Рогате вивчає вирази 
присутніх). Я муш у комусь записати 
св оїх  вісімнадцять тисяч грошей, що є  
у  сталій валюті. (С еред присутніх рух 
і тихі вигуки: О, о! Старший пан кру
титься в кріслі, у  нього дрижать ру
ки).

ПАНІ Р. (до 1. молодого' чоловіка): 
Як ваше ім’я та прізвищ е?

1. МОЛ. ЧОЛОВІК: Нестор Роґатю

(вимовляє щось середнє між Роґате 
і Роґатю ).

ПАНІ P.: Роґате чи Роґатю ?
1. МОЛ. ЧОЛОВІК: Закінчення 

можна вимовляти так і так.
ПАНІ P.: Які у  вас підстави думати, 

що ми родичі?

1. МОЛ. ЧОЛОВІК: Я маю ґрунтов
ні підстави... Бачите... моя покійна ма
ма завж ди згадувала покійну тету  
Олену і нераз казала, щ о... у  н е ї була  
сестра Аґнеса...

ПАНІ P.: Теж  покійна?

1. МОЛ. ЧОЛОВІК: Т-так... Ні, по
кійна мама і покійна тітка Олена...

ПАНІ P.: Так? А скажіть, будь ла
ска, щ о ви зробили б , якби я взавтра 
записала на вас усю  мою  спадщ ину —  
гроші і дім, в якому я живу?

1. МОЛ. ЧОЛОВІК: Я?.. Я взавтра ж  
би перебрався в  дім, покинув би  пра
цю, яка мені так остогидла. Маруся 
прислужувала б мені... ну і таке ін
ше... П оїхав би подорожувати... купив 
би авто... акордеон... мисливську руш 
ницю... ну, й таке інше. Та вж е дав би 
раду грошам.

ПАНІ P.: Ви переселились би в дім? 
А я куди мала б подітися? Як на ва
шу думку?

1. МОЛ. ЧОЛОВІК: Ви?.. Р аз ви за 
писуєте дім на мене при житті, то ма- 
буть маєте намір поселитись деінде... 
ну, скажімо, в старечому дом і... чи як 
там його зовуть... у  захисті старих... 
чи немічних... Не пам’ятаю докладно, 
як то зветься...

ПАНІ P.: О! Як це все приємно! 
Варте найкращого родича... Д обре! 
Ось вам клаптик паперу і напишіть 
тільки своє ім’я і прізвищ е так, як 
воно стоїть у ваших документах.»  
(Пані Р. іподає йому білий папір і олі
вець. Мол. чоловік мучиться, вагаєть
ся, пише, закреслю є і нарешті повер
тає листок. —  Пані Р. чита'є): Нестор  
Рогатюк. Прошу вибачити, але Рога- 
тюків у  мене в роду  не було! (М оло
да пані хіхікає).

1. МОЛ. ЧОЛОВІК ніяково крутить
ся в кріслі. Пані Роґате не звертає на 
нього більше уваги.

ПАНІ Р. (до молодої п ан і): Як ва
ше ім’я та прізвищ е?

МОЛОДА ПАНІ: Ксеня Роґате.
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ПАНІ P.: Щ о дає вам підстави д у 
мати, що ми родичі?

МОЛОДА ПАНІ: П одібність пріз
вища і ваша спадщина даю ть мені 
ґрунтовні підстави думати, щ о ми р о 
дичі. Також подібність в обличчі... ф і- 
ґурі... манірах... усе  чисто у  вас таке, 
як у  тітки Тетяни, а я викапана тітка 
Тетяна... також я дуж е люблю собак... 
тітка Тетяна теж  д уж е любила собак... 
і ви любите собак...

ПАНІ Р. (здивовано підіймає бро
ви) : Ц ього всього щ е замало. Ч ому ж  
ви таки вважаєте, щ о ми родичі?

М ОЛОДА ПАНІ: Я маю багато р о 
дичів і всі вони на прізвищ е Роґате, 
то чому ви не були б моєю  родичкою  
також?

ПАНІ Р. (дає їй папір і олівець): 
Прошу написати чітко ваше ім’я і прі
звищ е так, як воно зазначене у  вас 
в документах.

МОЛОДА ПАНІ ( пише., закреслює, 
пише, подає).

ПАНІ Р. (читає): Ксеня Рогатка. 
Рогатка? (пригадує). Я пригадую вас 
з і шпиталю. Ц е ви прийняли д о зу  на- 
сонних таблеток, бо закохались в о- 
друж еного чоловіка? Ми з  вами ча
сто розмовляли про те. Ви знали моє 
прізвищ е. Чому ж  ви тоді не згол о
сились до мене, як родичка?

М ОЛОДА ПАНІ: Але ж  мене ївсі 
знайомі зовуть —  панна Роґате!

ПАНІ P.: М ожливо. Але, на жаль, 
прізвищ а Рогатка у  мене в  р оду  не 
бул о. (Молода пані ніяковіє і сердито 
нишпорить у своїй торбинці. — Пані 
Р. звертається до старшого пана): Як 
ваше ім”я і прівище?

СТАРШИЙ ПАН: Пи-лип Роганчик... 
я... я попав сю ди помилково... випад
ково... І

ПАНІ P.: Дякую за  відвертість. Ц ьо
го мені досить. (До 2. мол. чоловіка
— делікатно, ввіічливо, трохи з іроніч
ною усмішкою): Як ваш е ім”я та пріз
вище?

2. МОЛ. ЧОЛОВІК: М оє ім’я Вадим, 
прізвищ е —  Созон. (Дістає з кишені 
рулончик і розгортає). Ось наша ро- 
дословна з  19. сторіччя. Ось, прошу  
подивитися. Прізвище Роґате переплі
тається з  прізвищем Роґате і Созонів 
багато разів...

ПАНІ P.: (Зацікавлюється. Розгля
дає родословну. Молода пані і собі 
встромляє носа в родословну. 1. мол. 
чоловік, щоб розважити ніяковість і 
собі виявляє зацікавлення родослов- 
ною. Старший пан використовує си

туацію, хапає капелюх і вислизає з 
кімнати, його газета лишається на 
підлозі). Цікаво! Прізвища Ріґате і 
Роґате дійсно часто зустрічаю ться у 
вашому шановному родовом у дереві. 
Ось графиня Ріґате, ось інша аристо
кратка Роґате. Але вони вже щ езають  
у  кінці 19. сторіччя. Та справа не в 
цьому. У м оєму роді немає аристо
кратів ані графинь. Я —  простого с е 
лянського роду . Тепер —  хто з  вас 
претендує на посвоячення зо  мною? 
(ГІавза). Ніхто? А де ж  поважний  
пан? Зник? Щ е раз запитую , хто з  
вас твердить, що він мій родич? Ні
хто? Наша авдієнція закінчена. П ро
ш у вибачити. Д о  побачення! (Присут
ні встають і виходять, як побиті пси).

ПАНІ Р. (ходить кілька разів здовж 
кімнати): Цікаві зустрічі! Як люди  
падкі на те, щ о вони не заробили, на 
щ о не затратили ж одного руху , ж о д 
н о ї енергії (ще ходить по кімнаті). 
Позліталися, як мухи на труп! (Зупи
няється біля портретів собак). Щ о 
більш е я вивчаю лю дей, то більше 
лю блю  св оїх  собак! (Дзвонить теле
фон). Галло? Це я, Аґнеса Роґате. Як 
здор ов ’я Д ж оні? Вона щ е не родила?  
Ні! Ну, добре! Повідомте, прош у, за 
раз ж е, як що б уде  нового. На все 
добре, пане ветеринаре! Дякую! (ві
шає слухавку. Входить Маруся).

МАРУСЯ: Я вж е скінчила приби
рати.

ПАНІ P.: Чи ви нагодували Дж імі?  
МАРУСЯ: Так.
ПАНІ P.: Дали печінку і вітаміни?
МАРУСЯ: У се, як завж ди.
ПАНІ P.: М ожете йти додом у. На 

все добре. Я побачу вас взавтра.

МАРУСЯ: Д о побачення! (Вихо
дить).

ПАНІ Р. (шукає щось у шухляді. 
Хтось стукає у двері.): Прош у! (Вхо
дить маґіїстер Сканек). О, рада вас 
бачити, пане магістре! (дружньо по
дає руку).

СКАНЕК: Дякую. (Сідає й витирає 
хусткою лоба. Вовтузиться з портфе
лем і риється в ньому).

ПАНІ P.: Чаю чи вина?
СКАНЕК: Яке дивне запитання! 

Звичайно, вина!
ПАНІ Р. (дістає з шафки пляшку 

вина, бокали й наливає). За вашу віл
лу в Італії!

СКАНЕК: За  успіш не зложення ва
шого заповіту! (П’ють). Я бачив ва
шу об ’яву в газеті. Чи хтось згол о
сився?

ПАНІ Р. ( сміється): Б езумовно згоі- 
лосився. В цій країні десятки чужи
нецьких прізвищ вимовляється, як 
Роґате. Я мала годину величезного 
задоволення, розмовляючи з  претен
дентами на родичів, чи вірніше на 
спадщ ину. Але всі вони лиш грали на 
подібності прізвища і зовсім  губили
ся, коли я починала розм ову про якісь 
докази посвоячення.

СКАНЕК: Ви не маєте родичів, але 
ви повинні б записати на когось... 
рідного духом ... на когось, хто б вам... 
ну, скажімо, людину, що в тяжку для 
вас хвилину підклала би вам своє 
плече і ви могли б покласти голову на 
нього і виплакати своє горе...

ПАНІ P.: Яке горе? Я не знаю горя! 
Коли помер мій чоловік, то на те б у 
ли логічні причини —  склероза, вада 
серця і таке інше. Мужчини почина
ють умирати з  52-ох років. А плакати 
на чийомусь плечі я не маю потреби.

СКАНЕК: Чому б вам не записати 
всього М арусі? Ви мені так багато 
доброго говорили про неї! Вона д о 
гляне вас і собак!

ПАНІ P.: М арусі? Ні! Я плачу Ма
русі більш е, ніж хтось інший платив 
би. І б у д у  добре платити, поки вона 
у  мене працюватиме. Маруся на д о 
брій д орозі у  житті. Вона пів дня пра
цю є, увечері вчиться. ї ї  наречений 
також. Ось вони одружаться і будуть  
вести нормальне життя нормальних 
трудовиків. Чому я маю допомогти їм  
перескочити один етап життя, коли 
лю дина чогось прагне, добивається, 
бореться?

СКАНЕК: Пані! Я знаю  вас уж е д о 
сить давно, але ви мене тепер диву
єте. Так ніби радитеся зо  мною, як із  
другом і в той ж е час не хочете по
годитися, що Маруся є  найкращий і 
найближчий кандидат на вашу спад
щину?

ПАНІ Р. (Наливає йому ще вина): 
Ні, пане магістре! Нехай Маруся йде  
своєю  нормальною дорогою .

(Докінчення буде)

ЖУРНАЛ ДЛЯ БАБУСІ
Знов наспіли пожертви на висилку 

журналу для старших, самітніх жінок 
в Европі. Удруге уфундувала перед
плату п-ні Олена Залізняк із Монтре
ал у. Вперше пожертвувала передпла
ту п-ні Ірина Винницька з Филаделфії, 
а п-ні Анна Юга з Питтсбурґу признаг 
чила на те нагороду, що припала їй 
за 5 приєднаних передплатниць. Щире 
Спасибі!

НАШЕ ЖИТТЯ —  ЖОВТЕНЬ, 1965 5



Пам’яті соняшної людини
Несподівана' смерть бл. п. Анто 

ніїни Кульчіицької повернула, наш 
погляд їв ту околицю, звідкіля во
на походила. Містечко Шамокін — 
це одне з перших наших поселень 
у горах Пенвсилвенії. Там вона 
прийшла: на світ в сім’ї наших по
селенців -п і о« ер іів.

Трудні й суворі це були часи! 
Про те любила розказувати Анто
ніна, коли мов,а зійшла на те. Прав
да, сама вона їх не переживала. 
Це її дід Степан Мурдза приїхав 
у 90-их pp. з Лабовіи на Оятаіч- 
ні до Америки. Щойно заробивши 
трохи гроша, міг спровадити з Ла- 
бової дружину, а ще пізніше ДВОЄ 
діїтей. І так найстарша дочка, 8- 
літньою приїхала до Америки. Ко
ли доросла- літ, вийшла заміж за 
хлопця з Лавової Вишньовського. 
Це вони стали батьками Антоніни 
Кульчицької.

Цікаво, було слухати її опові
дань! Не тільки про труднощі і 
злидні перших часів. Але й про 
те, як поволі росла українська 
громада та знаходила свій шлях. 
Найближча українська, католиць
ка парохія була в Шенандо у від
далі ЗО 'миль. Поїзду ще тоді не 
було, отже раїз на місяць усі .па- 
рохіяни вирушали зарання в су
боту, щоб посіпіти в неділю на 
Богослужбу. А іпо Богослужбі 
(збирались зараз же в поворотну 
дорогу, щоб уночі повернутись до 
Шамокіну. А в інші неділі місяця 
люди .сходились до хати Степана 
Мурід’зи —- послухати слово Бо
же. Бо він 'був письменний і міг 
їм прочитати' уступ із Святого 
Письма чи Псалтиря. Пізніше, коли 
провели залізницю, тоді о.. Т. О- 
бушкевич, іпарох Шенандо, при
їздив раз на місяць відправляти. 
І знову перші Богослуження від
бувались у хаті Степана МурДзи.

У подружжя Вишньовських бу
ло четверо дітей. Та це вже було 
тоді, коли в Шамокіні була своя 
церіква .і школа. Тому обидві дів
чинки Ольга й Антоніна вироста
ли у своєму середовищі. У цій 3- 
клясовій школі навчав учитель М. 
Бачинський з краю, що рівночасно 
працював при парохії дяком. Піз
ніше коротко був учитель Андрей- 
ко, а потім цю роботу перебрав 
Йосип Стеткевич. Навчання вело

ся виключно українською мовою 
і діти щойно по закінченні цієї 
школи переходили до американ
ської. Окрім зівичних предметів у- 
країнознавства Й. Стеткевич ду
же дбав про навчання хорового 
співу. Діти співали в церкві Утре
ню а мішаний хор дорослих на 
Службі Божій. Були ще шкільні ви
стави й свята і це все давало ді
тям повне почуття приналежносте 
до своєї громади. Та й залишило в 
них досконале знання української 
мови, що ним так відзначалась Ан- 
токіна.

Але не судилось їй там вік зві
кувати. Знаючи добре українську 
моїву у слові і письма, її незабаром 
заіпросили до друкарні „Америки14 
на лінотипістку. Молода Антоніна 
скоро вивчила це вміння та недов
го його виконувала. Вже в 1921 
році доля судила їй стати дружи
ною Ем'іля Кульчицького, що не
давно тому прибув із краю.. По
дружжя відкрило нотаріяльну кан
целярію в українській дільниці. 
Господь поблагословив їх синком 
і здавалось, що ніщо не захма
рить щастя молодої матері.

,Аж несподівано прийшов удар. 
Внаслідок нещасливого автомобі- 
левого випадку дитина згинула на 
очах матері, а її поважно покалі
чено. По довгій недузі Антоніна 
прийшла до себе. Віра в Бога та 
погідна вдача допомогли їй пере
бороти це горе. Пізніш народилось 
їй ще троє дітей, що їх виховала 
разом з чоловіком. Але передчасна 
сиВина при її молодому обличчі 
завжди нагадувала цю жахливу 
втрату.

У 1928 р. подружжя Кульчиць- 
КИХ перейшло ДО' іншої дільниці мі
ста. Там Антоніна Кульчицька знов 
допомагала чоловікові в канцеля
рії. Завдяки її особистій куль
турі та вродженим здібностям во
на дуже добре опанувала цей фах. 
Канцелярія п-ва Кульчицьких ба
гатьом нашим людям допомагала у 
звичних а то й трудніших справах 
і в цьому велика її заслуга. І 
коли там творився новий 46 Відділ 
СУА, то втягнув у свою дію й цю 
молоду ще жінку. І тут, як і в НО- 
таріяльній канцелярії, проявились 
її вроджені здібності — ввічли

вість І ДІЛОВІС'ТЬ у роботі. Повних 
19 лі’т вона була секретаркою цьо
го Відділу, а в дійсності стала його 
душею, бо так любили й шану
вали її його членки.

З роками Антоніна Кульчицька 
вросла їв організацію, набрала до
свіду і значення. То ж не диво, що 
на 8. Конвенції СУА у 1948 р. у 
Филаделфії вибрано її першою 
містоголовою й вона сповняла це 
завдання аж до 1953 р. Тоді на 10. 
Конвенції у Дітройті перейняла 
пост. фін. секретарки, що є одна
ково відповідальний, а вимагав ще 
її фахового знання. На цьому по
сті в Гол. Управі вона провела 
повних 12 літ аж до її передчас
ної смерти.

Ще одна невелика риса зраджу
вала велику культуру цієї С0ЯЯШ- 
ної людини. Антоніма Кульчицька 
любила й розуміла наше народне 
мистецтво. Вона ніколи не бачила 
України, але відчувала її красу. 
І коли викомбінувала якусь ви
шивку або прикрасила нею свою 
суконку, то це було зразком доб
рого стилю і вишуканого смаку.

І так зост'алась у нашій пам’яті 
Антоніна Кульчицька •—- культур
ною одиницею, люблячою матір’ю, 
здібним фахівцем, відданою грома
дянкою. Який талановитий наш на
род! Український осередок у го
рах Пеннсилвенії виростив здоро
ве, шляхетне зерно. Із нього ви
росла така постать, що нею може 
пишатися й найбільш розвинене 
суспільство. JI.

АМЕРИКАНКИ ТАНЦЮЮТЬ 

ГОПАКА

Цікавим доказом, як можна при 
кожній нагоді ширити відомості про 
Україну, послужить вчинок м олодої 
українки, що закінчила Академію св. 
Урсулі в Бронксі. Там на закінчення 
шкільного року відбувся виступ, на 
якому група молодих американок у  
сталевих українських строях відтан
цювала гопака. А навчила їх  того то
варишка Мелася Цегельська. Вона  
вивчала українські танки у  Василя 
Аврамеика й Роми Прийми-Богачев- 
ської. В ідбула з і  своїми товаришками 
численні проби й подбала про відпо
відні для того строї.
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Леся Храплива

Бідна, бідна дитина...
На звук цих слів стає перед на

шими очима якесь 'замурзане ма
ля на кривих, кістлявих ніжках. 
Перелатаний одяг з когось стар
шого, пальчикам завжди робота 
біля носика. Чиї ж почування не 
сколихнулися б на такий вид? А 
вже найбільше, мабуть, зворушує 
він жіноче серце. Після першого 
враження приходять, зрозуміло 
здогади: — Певно якась сирітка... 
Або дома якесь нещастя: недуги, 
нужда... Згодом долучується і 
злобне: — А може мати його така, 
що ;про бідне малятко не (подбає: 
не вмиє, не нагодує, не одягне...

Тут, у країнах нового поселен
ня цей образ якось ніби відходить 
у забуття. Приймаємо до відома, 
що десь там живуть такі налівнагі 
муринята, порторіченята, чи д'іти 
бездомних сільських зарібників на 
американському Півдні.

Але ми, українці, завдяки нашій 
працьовитості, та запопадливості, 
зуміли добре використати нагоди, 
які давала нова країна поселення. 
І в дуже великій більшості, вла
штувалися ми таки непогано.

!Коли поглянете на наших, укра
їнських дітей, особливо коли збе
реться їх більше, в церкві, в шко
лі чи на якійсь імпрезі, не можна 
нарадуватися їх здоровим, охай
ним виплеканим виглядом. О так, 
українська мат», недаром про'слав- 
лігіна самим Шевченком, добив
шись врешті потрібних матеріяль- 
них засобів, добре дбає, щоб її ди
тина мала якнайкращі умовини 
розвитку! І це старанне піклуван
ня дає свої наслідки, зрозуміло.!

І не лише, коли йдеться про фі
зичний розвиток! Хіба не пере
конають нас численні сторінки ча
сописів з переліком успіхів наших 
дітей та молоді в рі'зних ділян
ках, що й тут батьки добре ви
користовують дані їм можливо
сті?!

■Справді, здавалося б, є причи
на радіти без ніяких застережень. 
А одначе... На жаль, є і „одначе“ :

— Ігорчику, ти читаєш ,,Весел
ку “?

—- Ні, навіть ніколи не бачив!
— Про'си батьків, щоб перед

платили тобі!

— Не можуть; саме купили ха
ту в кращій дільниці, як досі!

Або знов:
—- Орисю, яку українську кни

жечку купити тобі на іменини?
—  іКнижечку? Я вже маю о д -  

н у українську книжечіку!
А поміж матерями:
— А мій Тарасик зовісім не хо

че читати українських книжок. 
Але за те англійські! Відірвати 
його ;від них не можу! Ось недав
но мусіла знов купити ому цілу се
рію, за кількадесять долярів!

То знов добродушна бабуся:
— ХІІба ж я жалувала <б Пе

трусеві української книжечки? Я
— свому внукові? Тільки лихо, 
що їх нема. Ось я хотіла купити 
йому цю книжечку, що мені по
кійна бабуся завжди до сну чита
ла — і нема її в книгарні!

Ці припадкові розмови не зна
чать, що так буває і всюди в нас. 
Але почуєте їх так часто, в зу
стрічах з дітьми та з батьками, що 
годі не присвятити їм уваги. До 
того, ж надто видно вислід такої 
саме постави у батьків, а через те 
і в дітей: гори українських ди
тячих книжок припадають порохом 
на книгарських полицях. А на
скільки більше їх коротає свій вік 
безвихідно в авторських шухля
дах, бо ніяк видати! А скільки про
сто ніколи не написані, бо наві
що писати, коли книжка і так лед
ве чи дійде до молодого читача!

Та не розжалоблюймося над до
лею книжки! Вона — мертва річ, 
і ні жалю ні сорому не відчуває! 
Звернім увагу на нашу дитину. На 
ту, що змалку вчиться в батьків
ському домі іпро вартість матері- 
яльних дібр, а на книжку там місця 
не стає. Чи на ту, яка ніколи не 
мала нагоди засмакувати в читанні 
рідної книжки. Яка навіть не знає, 
що кожна книжка — нове відкрит
тя, новий, окремий світ, і що спра
гу з*а тим новим можна гасити що
раз новою книжкою —-в безконеч
ність!

І мати, яка майже хвалиться, що 
її дитина не хоче читати своєю 
мовою! Чи так само вона хвали
лася б наприклад, що її дитина 
має недокрів’я від недостатньої

відживи? А тут, очевидно, не вва
жає вона цього гріхом і занед
банням супроти дитини, що не на
вчила вона її вже змалку читати 
українською мовою та знаходити 
в цьому приємність!

Тимчасом же дитина росте! А 
тому, що українська дитина вже 
по своїй вдачі „голодна та жадна 
знання", вона жадібно втягає в 
себе все, що приносить їй окру- 
ження. Тільки чия це повинна 
бути турбота, щоб дитина вбирала 
в себе поряд з чужим теж і .своє? 
Чи не батьків?! А це ,,сівоє“ в дуже 
великій і. незаступимій мірі саме в 
українській книжці. Там той світ 
мрій, „звірів, що говорять", не
бувалих пригод та героїв. Цього 
світа потребує до свого нормаль
ного розвитку не менше, як їжі, 
одягу та материної' любови1. І коїли 
цей дитячий світ буде український, 
то й дитина виросте на українця. 
Бо українство буде тоді для неї 
першим, а тому й найсильнішим 
переживанням, і на ньому тільки 
може школа та виховники буду
вати опісля справжню національну 
свідомість.

Це завдання батьків — дати ди
тині в руки українську книжку. 
Але справа громадянства, подба
ти, щоб ця книжка була і могла 
дійти до рук батьків. Коли гово
римо про громадянство, то це не 
лиш про письменників, мистців- 
ілю'страторів та видавціві. Тут мо
ва і про Церкву, школи, молодіж
ні організації, а в неменшій мірі й 
про жіночі, про нашу пресу, які 
спільно, повинні подбати, щоб 
батькам не забракло інформацій 
про кожну нову книжкову поя
ву, та щоб могли вони її добути 
для своїх дітей.

Поміж громадськими чинниками 
треба особливо згадати Об’єднан
ня Працівників Дитячої Літерату
ри ім. Леоніда Глібова. Ця неве
лика горстка людей вже 20 років 
дбає, щоб б у л а  українська книж
ка для української дитини у віль
ному світі. Саме з початком но
вого шкільного року це Об’єднан
ня починає посилену дію за .поши
рення нашої дитячої книжки. І
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сподіється, що й усі інші громад
ські чинники не відмовлять у цьо
му своєї співпраці.

Але вислід на.вігь усіх зусиль 
цілого громадянства залежить 
все ж таки від кожної поодино
кої людини: від матері, батька, чи 
іншого члена родини, які рішать 
дитині книжку купити та прочи
тати; чи припильнувати, щоб про
читала. Як звичайно з-іпоміж ці
лої родини таки найбільший обо-

У ГІЇїДІ ото-зі до Ювілейного Жіночого 
Конгресу, що відбувся у Станіславові 
в 1934 p., розписано Конкурс на сти
лізоване народне -вбрання. Мих. Оль- 
шанська-Стефанович зладила проект 
одягу, основаного на давньому жіно
чому вбранні наших міщанок. „Ж у
пана" або „бекешка" темносиньої 
краски з червоним коміром. Під на
мистом стяжка, на голові фез, пов’я
заний білою гаптованою переміткою. 
Спідниця рясована. Пишний гаптова

ний пояс.
М. O lsh an sk a  S te fan o v y ch  m ade  
a design  of an  old U k ra in ia n  

fo lk  w e a r

в’язок і відповідальність тут на 
■матері.

Це вона повинна вважати своєю 
гордістю, коли може похвалитися, 
що її дитина багата-ібагата най
кращим багатством: що в її кім
наті велика шафка українських 
книжок, а в мріях і снах панують 
жучок-чцербачок, і медовий Теле- 
сик, і Мелася, і .малий упівець Ми- 
хайлиік, і ґномик-Ромтмтомиїк; а 
всі — українські!

Hand ґрадуантки
Наспіла листа ґрадуанток каледжів 

і університетів Ню Йорку, що її  зла
дила Окр. Рада СУА. Можливо, що 
нею не охоплені всі молоді жінки, щ о 
закінчили вищі студії в 1965 р. У на
шій метрополії нелегко зладити та 
кий перегляд. Тому прохаємо тих, що 
не знайшлися на цьоіму списку, по
дати свої дані Окружній Раді СУА.

Марта Чапельська, студії музики в 
Джуліярд Скул оф Мюзік І!3 степенем 
магістра. Бувш а учениця УМІ в (Ню 
Йорку, виступала на міській радіо- 
стації „Янґ Америка Плейс", член А- 
мерикаиської Музичної Ліґи. Була 
членом Укр. Студ. Громади при1 Ко- 
ліомбійськоіму Університеті.

Марта Савчак, студії бібліотекар- 
ства в Колюмбійському університеті 
зі степенем магістра. Редакторка Сту
дентського Слова в „Свободі" від
1962 p., член Гол. Управи СУСТА від
1963 p., б. голова Укр. Студ. Клюбу 
Колумбійського' університету, член 
Ред. Колегії журналу „Горизонти" і 
Ред. Колегії журналу „Фенікс".

Мая П адох, студії хемії зі степенем 
B.S. в каледжі св. Віїнкентія. Кори
стувалась стипендією каледжу і стей- 
ту Ню Йорк, ?лайже весь час студій 
була на деканській листі та очолю ва
ла різні студентські гуртки. Закінчила 
з відзначенням. Дістала асистектуру 
в Реселер Політехнічному Інституті, 
де буде продовжувати студії маґі
стерії.

Таня Лютик, студії політичних наук 
в університеті св. Джана зі степенем 
В.А. на протязі 3-ох літ. Була стипен- 
дисткою (Ріджент Сколаршіп). Лля- 
нує вчити у школі св. Юрія в Ню й о р 
ку і рівночасно буде готуватись до 
маґістерії в університеті св. Джана.

Оксана М акарев»ч, студії фізики у 
Менгеттенвіл Каледжі зі степенем 
В.А. Закінчила з відзначенням "sum -

m a cum  la u d e ”. Користувалась сти
пендією (Ріджентс сколаршип). П ро
довж ує студії для осягнення маґісте
рії в Університеті Ню Йорку, де ви
держ ала повну стипендію.

Лідія Василишин, студії хемії в Ган
тер Каледжі зі степенем В.А. Закін
чила з відзначенням “cum  la u d e ”. 
Користувалась стипендією „сколар
шип ґрент“. Упродовж студій у кале
джі була на деканській листі. Одер(- 
жала повну стипендію на дальші сту
дії в Університеті Ню Йорку, де пла
нує осягнути маґістерію.

Марта Савицька, студії історії в 
Квінс Каледжі зі степенем В.А. Під 
час вакацій працювала в бібліотеках, 
полюбила цю працю і тому почала 
готуватись до маґістерії з біібліоте- 
карства в Прат Інституті в Ню Йорку.

Марта Книш-Базарко, студії біоло
гії і фізіології зі степенем В.А. в Ган- 
тер Каледжі. ІІлянує вчити і продов
жувати студії, щоб осягнути маґісте
рію з ендокринології.

Марта Ко корудз-Левицька, студії 
російської літератури зі степенем В.А. 
у Барінард Каледжі в Ню Йорку. П ро
довж ує студії в Колюмбійському уні
верситеті для осягнення маґістерії з 
бібліотекарства.

Звенислава Барагура, студії росій
ської мови в Ситі Каледж зі степе
нем В.А.

Лідія Винник, студії англійської мо
ви в Гантер Каледжі. Студії маґістерії 
буде продовжувати при Ситі Каледжі.

Ірина Демидович, студії зоології і 
передмедичні в Гантер Каледжі зі 
степенем B.S. Вступила на студії деН- 
тистики в Університеті Ню Йорку.

Джан Робертс, студії хєіМії в Гантер 
Каледжі зі степенем B.S. Готується 
до маґістерії з хемії в університеті 
св. Джана.

Марія Глуха, студії педагогії в Ситі 
Каледж зі степенем В.А. Плянує 
вчити.

Богданна Керчньовська, студії п е
дагогії в Ситі Каледжі зі степенем
В.А. ГІліянує вчити в школі св. Юрія 
в Ню Йорку.

ЗАМОВЛЯЙТЕ КОМПЛЕТ 
ЖУРНАЛУ

ГРОМАДЯНКА
з років 1946— 1949

— 5 чисел коштує 1 дол. —
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Нате інтерв’ю

З  Авторського Вечора
Вісжа про вшанування Михай- 

л и ін и  Ольшанської-Стефанович у 
Шикаґо 'Схвилювала жіночий світ. 
Т И Х  СТаріШ ИІХ Т О М у , Щ О' вже 'дов
ший час не бачили на виставках її 
картин. А тих молодших тому, що 
влаштування виставки у сполуці 
з авторським вечором нечасто 
трапляється. Окружна Рада СУА 
і Гурток Книголюбів справив, чи
малу несподіванку всім, що цікав
ляться 'мистецтвом.

І справді! Багатий, самобутній 
талант надто довго- проживав у 
тіні. Пригадаймо собі етапи роз
витку, що причинились до його 
формування.

-Михайлина Ольшанська — уро
дженка Хирова. Згідно з тради
цією галицьких приходств вона 
побирала свою освіту в Переми- 
ському ліцеї і там уже проявився 
її НЄП іЄр!ЄСІЧН И Й  хист до рисунків. 
Підатаву мистецької освіти одер
жала вііід проф. Івана, Скрутка, що 
навчав рисунків у тій школі. Це 
й проібудило' охоту до. дальшого 
навчання і молода дівчина про
довжувала йото у Львові у проф. 
Станіислава Батовського, визнач
ного м а ляр а - б а таліста.

Подружжя й материнство пе
рервало' на деяких час образо
творчі студії. Разом із чоловіком 
д-ром Іваном Стефановичем і си
ном молода м и і с т к и н я  замешкала 
в Миколаєві над Дністром. Але 
мистецькі зацікавлення не погас
ли. Навпаки, вони 'скріпились від 
коли в гостинній хаті п-ва Стефа- 
новиїчів, проживав якийсь час 
проф. Петро ХолоДний. Михайлиг 
на Стефанович стала його студент
кою і під його проводом вглиблю
валася у суть українського ми
стецтва. Проф. Холодний 'спряму
вав її зацікавлення на багате ми
стецтво Сходу та вказав на його 
впливи на Україну. Молода ма
лярка почала пробувати своїх 
сил в іконописі і графіці. У на
ціональному Музеї стала працюва
ти над реставрацією іко-н під про
водом д-ра І. Свєнціцького і 
проф. Пещанського. Її мистець
ка індивідуальність збагачувалась 
але прагнула також ширших об

ріїв. А тих могла їй дати тільки 
загравична мистецька школа.

У тому часі молоду жінку стрі
нуло; велике гор>£' -—- передчасно 
помер її чоловік. Але вона не за
ломилася, бо- обов’язки матері й 
улюблене мистецтво давало- зміст 
її жиїттю. Залишивши сина під 
опікою батьків вона виїхала до 
Парижа, де завершила свої сту
дії дипломом! вчителя рисунків 
Н И Ж Ч О Г О  Й В И Щ О Г О ' ступеня. По
вернувшись із Парижа, вона про
живала в батьків у Хироіві та го
тувалась до нострифікації свого 
диплому. У тому часі вона вико
нала на замовлення ректора Бого
словської Академії, теперішнього 
кардинала о. Йосифа Сліпого, 
ікони для каплиці. Малювала та
кож ікони для каплиці Філії укра
їнської гімназії у Львові.

Михайлина Стефанович - Оль- 
шанська була тоді вже відомим 
мистцем із власним обличчям. її 
зачИслюють ДО’ наших нео>-візан
тиністів, що їм дорогу відкрив 
Михайло Бойчук. Але своєрідний 
шлях її навчаНня, завершений у 
зах. Ввропі, збагатив її вираз та 
надав йому особливого звучання. 
Переборовши вплив П. Холодного 
Михайлина Стефанович- Ольшан- 
ська стала на свій власний шлях.

З того самого часу походять 
також її проекти сучасного' одя
гу, основаного1 на давньому мі
щанському вбранні Хирова. Ми- 
хайлива Стефанович-Ольшанська 
відгукнулась на Конкурс того, ро
ду, що його проголосив Союз У- 
краївок з нагоди скликання Жі
ночого Конгресу у 1934 р. її про
ект єдиний звернув увагу на ба
гатство міщанського строю, що 
до того часу був дуже мало зна
ний.

Вибух війни періеірвав ці пля
ми. Миісткиня пустилась із роди
ною в велику мандрівку, що за
провадила її через Німеччину за 
океан. Та в усіх зупинках цього 
шляху залишились сліди1 її праці. 
У Кракові вона працювала над 
ілюстрацією книжок, у Німеччині 
брала, участь у виставках, що 
принесли їй членство в Freie

K tinstler Union. В ЗДА вона на
в’язала контакт із американським 
мистецьким світом та, виконала 
численні портрети.

А невтомні Союзянки в Шика- 
ґо зуміли відкрити ще один ас
пект її мистецьких зацікавлень -— 
поезію. Це довго заховане джере
ло мистецьких переживань про
явилось публиці щойно тепер. 
Читачки Нашого Життя мали1 на
году 'ствердити це з недавно по
міщеного вірша ,,Відгук" (Н. Ж.
ч. 5, 1965). Там сполучилась уява 
малярки зі світом нашої старо,- 
вини. По етичне1 слово відлунюєть
ся в ній також словами інших по
етів і Михайлина Стефанович-' 
Ольшанська стала перекладати. 
Багато творів, світової літератури 
вона вже переложила на україн
ську мову.

Оце й дало підставу до автор
ського вечора мисткині,. Яке див
не переживання! У залі з пере
глядом її картин, ЩО' віДзеркалю- 
ють її багатий образотворчий 
світ -—- залунали слова, що тво
рять картини з думок і відчувань. 
Таке проглиблення таланту не 
всім дається. Тим, що мають те 
щаістя, воно' збагачує одну ділян
ку другою, допомагаючи у виразі 
й леті. Л. Бура

Коли в Вашій місцевості немає 
Відділу СУА, зберіть гурт жінок, 
щоб його заснувати. Для цього 
потрібно 10 одиниць, що хочуть 
жити організованим життям.
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Сорок сторінок
До 14 Конвенції СУА вже недалеко. Час підрахувати нашу працю 

і осяги, та наздогнати те, що ще не зроблено.
Наш клич „У 40-лїття — 40-сторінкоіве »Наше Життя«“, хоч стрі

нув дуже багато прихильник відгуків — доказом чого, збільшене число 
передплатниць — все ж таки, не був так спонтанним, щоб можна було 
вже думати про зреалізувамня наміченого' лляну.

Союз Українок Америки розростається, а з цим поширюється 
програма праці, обіймаючи1 щораз то ноіві ділянки життя. Самозрозу
міло, що і „Наше Життя" мусить поширити' свої рямці, щоіб вмістити 
новий зміст праці, нові проблеми, що їх несе кожен день, мусить 
знайти місце на дискусійні статті, що їх так живо піднімають наші 
членки на сторінках журналу, шукаючи розв’язки справ і дружньої 
поради. Досвід минулого показує, ЩО' 4 рази до року 40-сторінкове 
число виповнене по берсіги, а матеріялів до редакції напливає щораз 
більше і всі вони цікаві і цінні. Це доказ нашої живучасти і дії.

Тому й не диво, що членство, яке ставить до нас вимоги помі
шувати їхні дописи на час, буде згідне з вами, що нам треба за всяку 
ціїну побільшити „Наше Життя" до 40 сторінок, щоб заспокоїти по
треби СУА і наших читачок.

Ми щасливі, що маємо власну пресу, і бажанням нашим є, щоб 
„Наше Життя" мало щораз кращий зовнішній вигляд і цікавий зміст, 
охоплюючи всі ділянки заінтерзсуванни української жінки. В осередку 
нашої уваги стоїть молоде жіноцтво, для якого „Наше Життя" по
винно стати другом, бо воно природна зміна, що .прийде по наїс.

Не сумніваємось у тому, що всі мій раді б бачити „Наше Життя" 
в повній його зовнішній красі і глибоке змістом. Та бажання —  а дій
сність, це не те саме. Щоб їх звести в одне, треба продумано працю
вати, бо йнакше бажання залишиться у сфері нездійснених мрій.

Починаючи новий сезон праці, зробімо постанову, що мій таки 
докладемо всіх зусиль, щоб здобути нових передплатниць, а кожна 
з нас у цей зма>г вкладе лиш одну нову передплату. Так мало- про
хаємо від наших читачок, але як багато користи зможемо через це 
осягнути!

Навчимся перш за всіє скласти жертву праці, власними силами до
бувати те, до чого змагаємо і не думати, що хтось за нас це зробить, 
бо ніхто інший, тільки ми, членки Союзу Українок Америки, держимо 
в руках долю „Нашого Життя".

Ми певні, що це буде велика і радісна хвилина, коли на Кон
венції, у 40-ліття Союзу Українок Америки зможемо скласти в дарі 
40-сторінкове „Наше Життя".

Тож берімся до праці  ̂ а успіх буде наш!

Осипа Грабовенська
прес. реф. Гол. Управи

НОВІ ВИДАННЯ
Докія Гуменна: Скарга майбут

ньому. Роман. Об’єднання Укра
їнських Письменників „Слово". 
Ню Йорк, 1964. Ст. 326. Ціна 5 
дол.

Найновіший твір письменниці — 
може й найбільш ревеліяіційний. 
Людина, що стоїть в осередку 
його, розкриває нам свою душу, 
її шукання, що хитаються між вар
тістю приязні, ціною кохання, гор
дістю самоти — дають у висліді 
душевний спокій, що його врна 
найбільше прагне. А з його нутра 
вилонюються оті незримі нитки, 
що в’яжуть її з історією свого на
роду, з життям свого рідного мі
ста. Це вже розгорненої в даль
шому томі — книжці „Хрещатий
ЯР“.

Д-р Ілля Витаиович: Історія у- 
країнського кооперативного руху.
Із праць Історично-Філософічної 
Секції НТШ. Т-во Української 
Кооперації, Ню Йорк, 1964. Із пе
редмовою автора. Ст. 624. Ціна 
15 дол.

Історична праця охоплює час 
від . п е р ш и х  кооперативних това
риств в Україні (Харківське Спо
живче Т-во) аж до розвитку ши
рокої кооперативної мережі на 
західних землях. Матеріял поділе
ний на розділи, в яких замкнені 
певні кооперативні типи й осяги. 
Для нас особливо цікавий уступ 
п. н. „Співпраця жінок в західно
українському кооперативному ру
сі". Тут є згадка про видатних 
працівниць кооперативного руху, 
як Ольга Бачинська, Неоніля Се
лезінка, Іванна Блажкевич. Подано 
також список кооператив, що їх 
засновано з переважною участю 
жіноцтва. Між ними вибилась на 
(перше місце кооп. „Українське 
■Народне Мистецтво" у Львові, що 
її Надзірну Раду очолювала Іри
на Бонковська.

Л. Б.

ПОКАЗИ ПИСАННЯ ПИСАНОК
У кожному нашому осередку в ЗДА  

маємо знавців іш санчарської справи, 
що у Великодньому часі демонстру
ють це вміння тисячам глядачіїв. Але 
мало кому відомо', що в родині лроф. 
Олександра Гран одеського також  пле
кають цей наш оібряд. Д руж ина прО'- 
фесора, хоч не українка з  роду, ви

вчила писання писанок досконало. А 
від неї навчились писати й діти. Доч,- 
ка Сандра Армстронґ, заміжна за  ме- 
йором міста іКолюмбія Гейтс, демон
струє це писання в  американському 
світі.

У цьогорічному сезоні п-ні А рм
стронґ дала около 20 показів писання 
писанок у  різних американських ор
ганізаціях. Щ оденник Твін Ситі ,;Ст. 
Пол ГІайонір П рес“ помістив у  своєму

святочному числі докладний репор
таж  із світлинами про ї ї  демонстрації. 
У ньому .подані рисунком головні .пи- 
санкові мотиви, а їв світлині з ’ясова
ний процес писання. Доволі точний 
текст подає дані про походження пи
санки.

Покази п-ні Армстронґ мають уж е 
свою популярність. ї ї  запросили на 
слідуючий рік із виступом різні групи 
у стейті Міннесота.
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П Р О Г Р А М А
XIV. Конвенції Союзу Українок Америки

яка відбудеться

в Ею Йорку
в готелі Статлер при 34-тій вул.

У ДНЯХ 2 6 . - 2 9 .  ЛИСТОПАДА 1965 Р.

ЧЕТВЕР, 26. ЛИСТОПАДА:
Год. 9:00 рано: Річні Збори  Гол. Управи СУА 
Год. 6:00 увечорі: Реєстрація делегаток

П’ЯТНИЦЯ, 27. ЛИСТОПАДА:
Год. 9:00 рано: Реєстрація делегаток  
Год. 10:00 рано: Відкриття Конвенції

Вибір Конвенційної П резидії 
Представлення делегаток
Вибір Комісій —  Номінаційної, Зв ітової, Резолю ційної 
(конвенційних) і  Організаційної, Культ.-Освітньої, Ви
ховної, Зв’язків, Сусп. Опіки, П ресової, Ф інансової 

Год. 1— 2 по пол.: О бідова пора  
Год. 2:00 по п олі.: Звідомлення голови Централі
Год. 6:00 увечорі: В ід’їз д  автобусом  д о  Українського Інституту Куль

тури, д е  відбудеться Конвенційний Панель на тему: 
„Зберігайм о силу нашого поселення'4 

Год. 9:00 увечорі: Чайне прийняття заходам и 72 Відділу СУА

СУБОТА, 28. ЛИСТОПАДА:

Година 9:00 рано: Звіт Звітової Комісії 
Звіт фінансовий 
Звіт Контр. Комісії 
Дискусія над звітами і їх  прийняття 
Звідомлення Комісій  
Ухвалення внесків Комісій  

Год. 1— 2 по пол.: О бідова пора
Год. 2:00 по пол.: Сесія англомовних Відділів із  доповіддю  на тему: „Пі

знаймо корінь наш ого походж ення" і дискусія  
Год. 3:30 по пол.: Сесія молодечих Відділів із доповіддю  і дискусія 
Год. 6:00 увечорі: Кінець Сесії 
Г од. 7:30 увечорі: Бенкет у  готелі

НЕДІЛЯ, 29. ЛИСТОПАДА:
Год. 8:00 рано: Служба Бож а  
Год. 10:00. рано: Вибір Головної Управи 
Г од. 1— 2 по пол.: О бідова пора  
Г од. 2:00 по пол.: Звіт Резолю ційної Комісії 

Ухвалення резолю цій  
Г од . 5:00 п о  пол.: Закриття Конвенції.

ІЗ ЛИСТІВ ДО  ГОЛ. УПРАВИ СУА 

П о д я к а  с т и п е н д и с т к и

Підписана, с т у д е н т и  Ольга Роман- 
чук, яка користала цілий рік із  В аш ої 
стипендії, має приємність повідомити, 
щ о з  місяцем липнем 1965 заверш ує  
свої студії позитивно, і  після вакацій- 
ного часу, має в пляні розпочати са
мостійну працю.

Тому, щ о Ваша стипендія була для

мене д уж е помічною, дозвольте прий
няти від мене найщирішу подяку за  
фінансову поміч і за  Ваш у велико
душ ну уважливість для української 
студентки^

Щ е раз щ иру подяку складаю Окр. 
Раді СУА в Нюарку і всім ж ертводав
цям м о єї стипендії.

З  правдивою пош аною  і висловами 
вдячности

О л я  Р о м а н ч у к

Успіхи жінок
Професійно-громадські осяги наш о

го жіноцтва свідчать про його велику 
виробленість. Недавно тому наша 
преса принесла вістку про вирізненим 
п-ни О л ь г и  Ш у с т е р  у  Дітройті. 
Вона обрана головою  Дітройтської 
В иховної Асоціяції, щ о гуртує около
11,000 вчителів. Рівночасно ввійшла у  
дирекцію стейтоївої Виховної Асоція
ції з  70,000 членів.

П-на Ольга Ш устер —  це дочка 
бл. п. Ю лії Ш устер, перш ої голови  
С ою зу Українок Америки. П-на Ольга 
добре відома також із св оєї праці в 
нашій організації. У 1955 р. увійшла 
до Головної Управи СУА, як р еф е
рентка молоді, а  в пізніш их роках до  
Контрольної Комісії. У 1958 р. вона 
була головою  37 В ідділу СУА в Ді
тройті, а в  1960 р. головою  О кружної 
Ради СУА там ж е. У громадську пра
цю  вкладає разом  із великою віддані
стю цілям організації —  плиновість і 
систематику.

* ** і

У березн і ц. р. здивував українське  
громадянство Едмонтону самостійний  
виступ мисткині П а р а с і  І в а н е ц ь .  
З  нагоди чайного прийняття Т-ва „Д о
бра Воля“ влаштовано виставку око
ло 55 ї ї  картин.

П-ні Іванець 5 літ відвідувала ми
стецьку школу проф. Ю . Буцманюка, 
а потім у  pp. 1962-64 вечірні курси  
малярства Альбертського університе
ту. На виставці найбільше проявилася 
вона в  пейсажі. Тут наша преса від
мітила ї ї  кольорит і відчуття світля
них ефектів. Одначе і в  рисунку п-ні 
П. Іванець виказує опанування форми  
й р у х у  та впевнену техніку. Ц ей пер
ший самостійний виступ наш ої мист
кині каже сподіватися ї ї  дальш ого 
успіш ного ш ляху.

НАШЕ СПІВЧУТТЯ

Нашій дорогій містоголові, пані 
Ользі Літинській висловлю ємо н е 
щ иріш е співчуття з  приводу смерти  
ї ї  незабутнього чоловіка, бл. п . Фран- 
ца Літинського. Замість квітів на його  
свіж у могилу складаємо 5 дол . на пре
совий ф онд Н. Ж .

Управа 57 В ідділу СУА 

в Ютиці
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ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

ДІТРОЙТ, МИШ.
Ділимося сумною вісткою з 

членством СУА, що дня 14. ли
стопада 1964 р. 'відійшла у віч

ність П'О довшій недузі довголітня 
членка нашого Відділу бл. п. Іри
на Попик. Походила з с. Кутузів, 
поїв. Підгайці, Заїх. Україна. Дов
гі роки працювала в нашому Від
ділі, де щиро- й сумлінно сповня
ла свої 'обов’язки. Народилась 8. 
листопада 1888 р. Покинула' у 
глибокому смутку трьох синів, 
дочку Марію, 5 внуків і трьох 
правнуків. Похорон відбувся 17. 
листопада 1964 р. з української 
каїтол. церкви Непорочного За
чаття Ві Дітройті. Членки 5-іГО 
Відділу СУА численно про'вели 
Покійну в останню дорогу, а над 
могилою промовила довголітня її 
співробітниця п-ні Феся СІДІЛО і 
зворушила всіх до сліз. Вічна. їй 
Пам’ять.

Управа 5 Відділу СУА 
у Дітройті

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА.
Ділимося сумною вісткою з 

усім жіноцтвом, що дня 4. серпня 
1965 відійшла у вічність наша 
членка д-р Олена Іванівна Одри- 
на. Народилась у 'Києві в 1890 р. 
в родині Користенських. Таїм же 
закінчила' .середню школу й ме
дичний факультет Київського' уні
верситету. Одружившись із д-ром 
Дмитром Одрин'ою, вона, 'підтри
мувала його в важких хвилинах, 
коли він у 1919 р. став шефом 
Сан. Управи Армії УНР та знемо- 
жений тифом, помер у неї на ру
ках. Важка доля чекала молоду

вдову. Спеціалізуючись у дитячих 
недугах, д-р Олена Одрина пра
цювала в Києві у дитячому шпи
талі, а пізнііше як бактеріолог. 
Вийшовши t i o h o b h О' замііж за ін
женера Теофана Черкаського, О- 
лена Іванівна зазнала радощів ма
теринства!, бо їй народився син 
Дмитро. Але долія не судила їй 
спокійного життя, бо в 1934 <р. її 
заарештовано разом із чоловіком. 
Теофана Черкаського', що 'був мі- 
HiicTDOM народнього' господар
ства, а пізніше міністром іпре'си й 
пропаганди Укр. Нар. Республіки, 
по якомусь часі звільнили, та не 
дозволили жити в межах України. 
Тому 'подружжя поселилось у Ял
ті на Криму, де Олена Іванівна 
знов працювала, як лікар. Але на
став час Єжовщини і тоді рука 
НКВД досягла їх. З цього аїреш- 
тування звільнено тільки Оле
ну Іванівну, а її чоловік не по
вернувся.

Після окупації України, німця
ми Олена Іванівна вийшла з си
ном на еміграцію. Доірога вела її 
через Авґобург ДО' ЗДА, де вона 
прибула в акції пореселення вдів, 
заходами Союзу Українок Амери
ки. Тут її запрошено' очолювати 
захист, що його відкрито для цієї 
акції. Д-р Олена Одрина блиску
че вив’язалась із цього завдання, 
її материнська рука і справедлива 
вдача зробили з цього захисту 
справжнє пристановище новопо- 
селених жінок і дітей. Дальші ро
ки пройшли в иеї на фаховій пра
ці та піклуванні внучатами, що їх 
дуже любила.

Членкою нашого Відділу д-р 
Олена Одрина була недовго, але 
внесла в нього погоду свого духа 
і справжнє зрозуміння його при
значення. Членки полюбили її за 
прямоту її вдачі і щирий, теплий 
підхід. Хоч довго' хворіла, проте 
до останку цікавилась життям 
Відділу і підтримувала його.

Покинула у смутку сина Дми
тра, невістку і трьох унуків. Віч
на їй Пам’ять!

Управа 44 Відділу СУА

ЧЕСТЕР, ПА.
Ділимося сумною вісткою з 

членками СУА, що в квітні неспо
дівано померла довголітня член
ка і перша голова 2 Відділу СУА 
бл. п. Марія Лавкуш, з дому Бі-

ліснянська на 69 році життя. По
кійна народилася в Бейоні, Н. 
Дж. Покинула в смутку чоловіка 
Івана, одного -сина і двоє внуків.

Похорон відбувся при великій 
участі членок нашого Відділу. Із 
щирим жалем провели її членки 
на вічний спочинок, а п-ні М. Іва- 
хів зворушливою промовою1 по- 
прощала Покійну над могилою.

Вічна їй Память!
Прес, референтка

Рідні Покійних і Управі 2, 5 і 
44 Відділів СУА щире співчуття 
висловлює

Екзекутива СУА

Замість квітів
ЗАМІСТЬ КВІТІВ на могилу бл. п. 

Олени Бурачинської складаємо 5 дол. 
на пресовий ф онд Н. Ж .

Управа 48 В ідділу СУА 
у  Ф иладелфії

ЗАМІСТЬ КВІТІВ на могилу бл. п. 
Ольги Німців, вдови по проф. Іванові 
Німціву, щ о померла 26. липня ц. р. 
в Австралії, складаємо 10 дол. на пре
совий ф онд Нашого Життя

О. і В. Шиприкевичі 
у  Ф иладелфії

ЗАМІСТЬ КВІТІВ н а  св іж у могилу 
бл. п. Олени РіпеЛь, учительки Р ідної 
Школи на рідних зем лях і на еміґра,- 
ції, складають 15 дол. на ж урнал для 
„бабусі“

Учителі Р ідної Школи, ім. Юрія 
Липи при О середку СУМ 

у  Торонто

ЗАМІСТЬ КВІТІВ на далеку могилу 
сестри мого чоловіка, бл. п. Ганни 
Ю рчакової, довголітньої артистки т е
атру, щ о повернулась із Сибіру і по
мерла 6 . липня ц. р . у  Львові, складаю  
10 дол. на дві передплати Нашого 
Життя для „бабусі" і 10 дол. на Укра
їнських Інвалідів.

Марія Малевич, Питтсбурґ

ЗАМІСТЬ КВІТІВ на могилу бл. п.
о. декана Куціля складають 10 дол. 
на Ф онд „Мати й Дитина“, а 10 дол. 
на Укр. Інвалідів

В. і С. Семанюки, Рочестер

ЗАМІСТЬ КВІТІВ на могилу бл. п. 
Олени Бурачинської складаю 3 дол. 
на Вих. Ф онд ім  Ганни Ракочої

Катря Гуцал
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Світова Федерація Українських Жіночих Організацій
___________________________________ЧИСЛО ДЕСЯТЕ

Два жіночі З ’їзди

СІМНАДЦЯТИЙ РІК ВИДАННЯ

КНИГА ПРО БЕЗІМЕННИХ
Централя Об’єднання Жінок Лі- 

ґи Визволення України в Канаді 
звернулася до нашого загалу з 
проханням надсилати матеріали до 
квили (про українських героїнь. 
Книжка, має 'появитися у 1967 p., 
у 20-ліття УГТА, інасвітлити участь 
української жінки в армії, що> 'бо
ролася від 1942-1947 pp. проти 
різних ворогів України, встоялася 
у цій боротьбі кілька років без 
зовнішньої допомоги, і щойно на
ступ трьох чужих держав міг спи
нити її розмах.

Воєнні операції УПА є закріп
лені деякими нашими істориками, 
але .мало знаємо- про поодинокі 
епізоди боротьби, про окремих 
борців, про жінок, що були за
труди єні в армії як розвідниці, 
МСД-СсСТрИ, лікарі, ПОіСЄр'ЄДНІИКИ 
між 'населенням, а військовими 
одиницями: для достав и ліків., 
зброї, харчів., 'були водночас здис- 
циплінованими вояками й гинули 
безстрашно, часто замученії воро.- 
гом, що в страху перед УПА був 
неймовірно жорстокий і нечесний. 
Гик'ули жінки й дівчата здебільша 
безіменно, байдужі за свою осо- 
бисту славу, а в потребі вживали 
прибраних імен. Єдині, що мо
жуть ще нині розказати про* них, 
про уїМ О В И Н И  їхньої дії і бороть
би, це родина,, знайомі, друзі, то
вариші зброї, що остали в жи
вих, різні наочні свідки подій.

Є основа думати,, що' всі вони 
підуть назустріч закликові видав
ців, дадуть свої спомини, опові
дання, світлини, а хоч би лиш 
Факти й дані — на адресу Цен
тралі ОЖ ЛВУ в Торонті і збага
тять книжку про тих, що- віддали 
життя за вільну Україну. Щойно 
зібравши разом більшу кількість 
матеріялу, зможемо собі створити 
образ цілої участи жіноцтва в 
цій кривавій війні, передамо істо
рію наступним поколінням. І. П.

У липні 1965 р. відбулись два 
українські жіночі З’їзди. Один із 
них Влаштував у днях 3. і 4. лиіп- 
ня у Парижі Союз Українок Фран
ції з нагоди свого 20-ліття. А 
другий провів дня 24. і 25. липня 
у Мелбурні Союз Українок Ав
стралії з нагоди' 80-ліття жіночо
го' руху і 15-ліття СУА. Зоргані
зованії далеко- й незалежно- від 
себе —- творять успішний і ціка
вий прояв жіночого організовано
го життя.

Союз Українок Франції побу
дував свою програму у формі па- 
нелто п. н. ,,3а зміну нашого сти
лю життя “. Впродовж першого 
дня нарад доІповіДниці розглядали 
ці можливості в родинному житті, 
вихованні, домашньому господар
стві, а подекуди і в культурному 
й політичному житті. В -обширній 
дискусії, що вилонилась, висува
лись думки, що потім оформили 
себе у напрямні.

Союіз Українок Австралії подав 
своє становище до сучасних справ 
нашого. організованого життя в 
одній доповіді н. т. „Проблеми 
сучасного' українського жіноц- 
гвіа“. Доповідь була, поділена на 
дві частини. В одній розглянено 
участь жіноцтва і .потреби в бо
ротьбі за визволення України'. А 
в другій н-акреслено завдання, що 
їх вимагає правильна постава жін
ки у власній промаді.

Обидва З’їзди присвятили ува
гу 80-літтю українського жіночо
го руху окремими доповідями. У 
Парижі виголосила. її п-ні Вален
тина Воропай, містогол. СФУЖО 
в Евроіпі, а в Мелбурні п-ні 
Лідія Гаєвіська-Денес, міс тог олова 
СФУЖО в. Австралії.

У своїх резолюціях обидва 
З’їзди- з ’ясували свій підхід до 
організованого життя. У тому бу

ла деяка різниця. Тоді, коли в 
Парижі покладено натиск на- ро.- 
динно-громадські прикмети, то їв 
Мелбурм- увага була, спрямована 
на її громадську виробленість та 
приділено багато уваги її впли
вам на наше культурне життя.

Відповідно доі того були по
ставлені рямки З’їздів. Союз Укра
їнок Франції використав громад
ські можливості Парижу, презен
туючи концерт молодих талантів 
та бенкет із участю представни
ків інших організацій. Союз Укра
їнок Австралії провів Виставку 
Жіночої Творчости у Мелбурні, 
показуючи1 книжки жіночого пера 
і картини образотворчих мисткинь 
та влаштовуючи1 Авторську Зу
стріч.

Сам факт скликання й прове
дення З’їздів виказує потребу та
кої зустрічі. Провідні жіночі сили 
прагнуть обміну думок, закріплен
ня своїх -поглядів, підтримки й 
уваги суспільства. А широкі1 маси 
членства притягає дружня това
риська 'атмосфера і мистецькі- ви
ступи. Тому треба висловити при
знання тим нашим складовим ор
ганізаціям, що взяли на себе всі 
зусилля й клопоти, пов’язані з 
тим.

Але не слід забувати! при тому 
і дрібної щоденної праці-. Це є 
підстава росту і тривання жіно
чої організації. Тільки опершись 
на такому ґрунті можна говорити 
про- розбудову, розглядати про
блеми, змагати до нового. Сама 
ухвала напрямних не доведе до 
цілі, коли їх не будеться перево
дити' В  Ж И Т Т Я  вперто' І П О С Л ІД О В Н О .

Прийдіть на імпрезу найближ
чого Відділу СУА! Пізнаєте гро
мадську готовість нашого жіноц
тва й відчуєте теплу, товариську 
атмосферу.
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Із З ’їзд у  О б’єднання Українок Бельгії:
Сидять зліва направо: інж. 3. 'Витязь, голова, проф. Р. Лісовький, галова 
Союзу Українців Великобританії, п-ні В. Димінська. Стоять зліва на
право: пп. К. Васюта, М. Свищук, К. Фединяк, К. Бойко, Е. Бакинська,
І. Коваль, К. Раб, ГІ. Галабурда і JI. Демчук. Відсутні пп. М. Нижанків- 

ська, І. Футорська, Д. Лиско і Н. Попович.
U krain ian  W om en’s A ssociation in  Belgium, held recen tly  

its Convention in  Brussels.

Ш арлеруа, Лімбурґ і Вам, а по диску
сіях, звіті Контр. Комісії й уділенні аб
солюторії, на внесок Номінаційної 
Комісії, обрав одноголосно нову Гол. 
Управу ОУБ у такому складі: інж. 3. 
Витязь, голова; Е. Бачинська, 1. мї- 
стоголова; К. Васюта, 2. містоголоіва; 
Л. Демчук, секретарка; І. Коваль, ка- 
сієрка; М. Нижанківська, К. Раб, К. 
Фединяк і К. Бойко, члени Управи, та
І. Футорська, ГІ. Галабурда і В. Димін- 
ська, заступниці. Контрольну Комісію 
затверджено в складі пп. Н. Попович, 
голова, М. Свищук і А. Лиско, члени.

Основним гаслом З ’їзду і темою ви
ступів —• було' „Збереження нашого 
молодого покоління, що виростає на 
чужині", що знайшло своє повне від
ображення у прийнятих резолюціях.

Перед закінченням З ’їзд  висловив 
подяку проф. Р. Лісовському за його 
прекрасний дар для ОУБ — високо
мистецьку емблему прапору, а п-ні 
Димінській, що також потрудилася 

(Докінчення на обгортці)

З ’ЇЗД  ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНОК 
БЕЛЬГІЇ

27 травня 1965 року в Брюсселі від
бувся черговий З ’їзд  Об’єднання У- 
країнок Бельгії при участи ЗО делега
ток та численних представників орга
нізацій і гостей.

З ’їзд  попередило Богослуження в 
церкві св. Володимира й урочисте по
свячення прапору ОУБ, що їх  відпра
вив о. кан. Г. Фуканчиїк у сослуженні
0. д-ра Б. Куриласа. Українська гро
мада в Бельгії в цей святочний день 
вітала також високого гостя проф. Р. 
Лісо'вського з Англії, голову СУБ-у 
і визначного українського мистця, 
який виготовив емблему для прапору 
та був запрошений на посвячення йо
го першим кумом.

З ’їзд  проходив у Домі УДК, і в 
створенні друж ньої та  піднесеної ат
мосфери його велику ролю відограїли 
ті численні теплі привіти та добрі п о
бажання, що були виголошені.

Наради очолювала Почесна П рези
дія їв складі о. кан. Г. Фуканчика, 
проф. Р. Лісовського та п. М. Ходо- 
ровського і Д ілова Президія, предсід(- 
ницею якої була п-ні інж. 3. Витязь, 
заступницею п-ні Е. Бачинська, а  се
кретарками пп. Л. Демчук і А. Бора- 
чок.

Після звітів Централі ОУБ (голова,
1. містоголова і скарбничка), З ’їзд  за 
слухав короткі звіти Секцій Льєж,

Шостий Літературний Конкурс СФУЖО
Ш остий Літературний Конкурс, проголошений Світовою Ф едерацією  Укра

їнських Ж іночих Організацій і уфундований М арусею Бек, радною  міста Д і
тройту, що мав за тему переклад із ч уж ої мови ва українську, закінчився 
рішенням М истецького Ж ю рі на засіданні дня 28. серпня 1965 р.

Л ітературне Ж юрі у  складі —  Алла Коссовська, Володимир Куліш і Марія 
Стратієнко —  при співпраці консультантів Л ідії ІІІульгиної і Оксани Ґенґало—  
розглянули 18 перекладів, щ о надійшли на Конкурс і признали нагороди, як 
слідує:

и~" Одна з  нагород у  висоті 100 дол. за ВЕРКОР: МОРЕ МОВЧИТЬ, опові
дання, переклад із французької мови, якого перекладачем по відкритті коверти 
виявилась Оксана Соловій.

Д ругу нагороду у  висоті 100 дол. поділено між дв ох  учасниць, а  саме: . . .
ДОРОТІ ПАРКЕР: САНТИМЕНТ, нарис, переклад з  англійської мови, 

якого перекладачем по відкритті коверти виявилась Ганна Черінь.

ВІРДЖ ІНІЯ ВУЛЬФ: КНЯГИНЯ І Ю ВЕЛІР, оповідання, переклад з  англій
ської мови, якого перекладачем по відкритті коверти виявилась Ольга Литвин.

Окрім того Літературне Ж ю рі відзначило щ е кілька перекладів, щ о заслу
говую ть на увагу:

ҐАБРІЄЛЯ МІСТРАЛЬ: ВІРШ І, переклад з  еспанської мови —  виконала 
Віра Вовк.

ДЖ О РДЖ  БЕРНАНОС: ДІЯЛОГИ КАРМЕЛІТОК, п’єса, переклад із фран
цузької мови —  виконала Катерина Ш туль.

БЛЯНКО ІБАНЬЄЗ: ПОМСТА МАВРА, переклад з  еспанської мови —  ви
конала Оксана Керч.

ВІНЦАС КРЕВЕ: АНТАНУКІВ РАНОК, переклад із  литовської мови —  ви
конала Тетяна Гринюк.

В загальному Конкурс виявив у  перекладній галузі нові сил» та добрий  
літературний вибір творів.

Алла Коссовська  
Володимир Куліш  
Марія Стратієнко

14 НАШЕ ЖИТТЯ —  ЖОВТЕНЬ, 1965
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Роман Міхняк

Складники відживлювання

Товщі складаються з вуглецю 
водня і кисня, подібно як вугле
води й подібно спалюються в ор
ганізмі, .витворюючи тепло. Оди
ницю, якою можна міряти тепло-, 
названо кальорією. Є це кількість 
тепла, яка може огріти одну літ
ру води о 1° С. Товщ має най
більше кальорій, тому слід ужива
ти йото в невеликій кількості. Ко
ли організм зуживає менше ка
льорій ніж побирає, тоді надвиш- 
ка магазинується в мільйонах тов- 
щевиіх клітин'. Про товщі вже бу
ла .мова в ,,Нашому Житті" в ч.
10 за листопад 1963 р. З тварин
них товщів найлучше є масло, 
ЩО ЙОГО ЛЄГКО' присвоює організм 
і яке має корисні вітаміни!. Для 
старших масло вже не є добре, 
бо збільшує хоотестерол у крові. 
За те корисні є рослинні олії. 
Денне запотребуївання для стар
ших є 2 ложки. Хто зі старших 
м£і має надмірної ваги й забагато 
холестеролу у крові, може їсти 
масло, але в дуже малій кількості.

Мінерали є потрібні до будови 
клітин, наприклад у костей. Клі
тини різних органів мають запо- 
требування в різні мінерали. На
приклад —  залізо потрібне для 
гемоглобіни 4'ервюного пігменту, 
який надає краску тішьцям крови. 
Гемоглобін лучиться з киснем і 
черев кровообіг розносить його 
по тілі. Наступна пожиіва має 
більшу кількість заліза: печінка, 
м’ясо, яйця, зелена городина, ме
ляса, горіхи, фасоля, бурий цу
кор, -садовина, повне зерно, кар
топля (в лушпині), мід. Молоко 
майже не миє заліза. Міідь піддер
жує акцію заліза в крові, діє як 
каталізатор. Запотребування є мі
німальне, є в поживі, в якій зна
ходиться залізо. Кальцій і фос
фор роблять кости й зуби твер
дими'. Найбільше кальцію має мо
локо, сир, фасоля, повне зерноі.

Йод помагає щитовій залозі ( th y 
roid) продукувати тироксину, гор
мон, що спалює товщ, помагає в 
Переміні речовин-. З браку йоду 
постає 'побільшення щитовю'ї за
лози, т. зв. воле. Добре є вжива'- 
ти йодовану сіль. Рафінована1 по
жива, позбавлена різних міне
ральних речовин, не може дати 
ні здоров’я, ні довго задержати 
молодість.

Вітаміни є це хемічні речовини, 
ЩО' знаходяться в кожнім живім 
організмі і які, сповняють дуже 
важні життєві функції. Вітаміни 
мають великий вплив на перемі
ну речовин 'в організмі, .регулю
ють окскідаційні процеси, вплива
ють на діяльність залоз. Вітаміни 
в свіжій їжі більше корисні для 
організму ніж синтетичні в таб
летках. Вітаміни означується бук
вами лат. альфабету А, В, С, D,
Е, К, Р. В щоденній нашій їжі миє 
бути потрібне мінімум вітамінів. 
Мішана пожива з перевагою рос
линної є найкраща. Найкраща є 
сира 'поживаі, бо- має багато віта
мінів. Під час варення їжі давати 
мало- води, не давати соди, варити 
в накритих посудинах.

Віт. А —  продовжує життя, 
здержує старіння, збільшує від
пори і сть організму, роз’яснює очі, 
впливає на витворювання гладкої 
шкіри.

Віт. В є це коші лет вітамінів, 
що мають різні фізико-хемічні 
властивості і відіграють різну ро- 
лю в організмі. Всіх досі знаних 
родів, віт. В є 20. З важніших є: 
Віт. В-1 (thiam ine). Через його 
брак цукор н,е спалюється нор
мально в організмі, наступає 
ослаблення м’язів і органі© трав
лення. Віт. 2-2 (riboflavin). Не
достача його викликує свербіння 
очей, запалення уст і язика, випа
дання волосся, нервове подраз
нення, без со нність, зимні й сині

руки й ноги. Віт.-6 (pyrodoxine).
Недостача його викликує нервові 
недомагання, безсонність, болі в 
шлунку. Віт.-12 Уживається про
ти ‘анемії. Інші роди вітамін мають 
рівнож великий вплив на організм 
людини. Вітаміни В скріплюють 
пам’ять.

Віт. С —  скріплює капіляри, 
впливає корисно на залози і їх 
гормони. Недостача викликує за
бурення в переміні речовин, по
стає скорбут, зменшується від- 
ПОрНІСТЬ проти ІЖЬеКЦІЙНИіХ не
дуг, постає втрата ієнергії, випа
дають зуби.

Віт. D —  скріплює оксидацій- 
прсцеси і відпорність організму, 
скріпляє серце. При нестачі його 
організм не використовує міне
ральних речовин, у дітей викли
кує рахіт.

Віт. Е —  продовжує молодість 
і довігсіту життя. Помагає протій 
численних хворіб старшого- віку, 
як: астма, цукриця, серцеві не
домагання. Брак викликує сексу
альні недомагання і неплідність. 
Є в рослинних оліях.

Віт. К —  брак зменшує ціп- 
нення крови, тому кривавлєння 
довше триває.

Віт. Р —  скріплює кровоносні 
судини. (Leslie J. H a rr is  —■ V ita 
m ins in  th eo ry  and  p ractice, 
C am bridge, Gr. B rita in  1955). 
Рафіноівана, вбога в вітаміни й 
мінеральні складники пожива є 
причиною хронічних модерних не
дуг і мимо позірно доброго віджив- 
лювання людина хворіє (D r. Н. 
A nem tiller — G esundheit durch  
sinnvolle E rn a h ru n g  und D iat, 
S tu t tg a r t  1958).

Вода. Організм людини витра- 
чує денно 2— 2 у і літри води. Та
ку втрату треба зрівноважити че
рез різні рідини, що їх побирає
мо денно (вода, напої, юшки й т. 
п.) через поживу й переміну ре
човин в організмі. Регулює тем
пературу тіла, займає приблизно 
70% ваги тіла. Під час вправ тяж
кої праці, гарячих днів, організм 
витрачує більше води й зростає
б і л ьш £< з ап о тр еб у в а ння.

В щоденній їжі має бути1 від
ношення білків до товщів і вугле
водів як 1:3:6. Наприклад: При 
їжі ;в 1800 кал. має бути: 
білків 180 кал. •—■ 44 гр.



Аняа Сивуляк

Дріб трохи йнакше
Восени H 2 M С С О З 'Л іХ О О  с мізкує 

Дріб, 'бо В ІН  М О Л О Д И Й  І добре ВіГО1-  

дований. Тому курку чи качку 
можна 'включити в кожний обід,
Я К И М  Х О Ч Є М О  В Г О С Т И Т И  рОДИІН'у чи 
приятелів. Але нераз усі способи 
приладження вже нам збуденніли 
й хочеться чо'гось нового. Раджу 
■використати цей, що подаю ниж
че.

С т р а в о с п и с :

К у р к а  н а ч и н е н а  с в и н и н ею  
З е л е н а  с а л а т а  
З а п е ч е н и й  р и ж
Т о р т  із  я б л у к  н а  н о в и й  сп осіб

Курка, начинена свининою 
П о т р іб н о :

1 курка 4 ф (брати лиш молоду, 
щоб була м’яка)

1 ф свиннни (худа, без костей, так 
як береться на ковбасу)

1 горнятко січеної цибулі 
пів горнятка січеної салери 
1 ложка масла або курячого товщу
1 горнятко вершків (сметанки)
1 ложка борошна (муки.)
З мурки треба вибрати всіі ко

сти. Це значить —  промивши 
курку, відрізати крильця. Потім 
поставити її  хребтом .наверх, роз
різати шкіру ВЗДОВЖ і гострим но
жем відсунути. м ’яСО ВІД КОСТЄЙ. 
Вийняти кости грудної кл-ітки.
З лабками поступити подібно: пе
рерізавши вздовж стегна і литку
— вийняти кістку. Так дістаємо 
розпластану курячу тушу на 
стільниці, яку тре'ба посолити і 
злегка потоївкти, щоб вирівняти 
горбики м’яса.

Взяти СВІИІНІИІН'У в одному к у с н і ,  
потовкти, іп ос о лити! і поставити 
на тушу в такий спосіб, щоб «а 
частину грудей прийшла] грубша1,

товщі.в 540 кал. —  58 гр.
вуглеводів 1080 кал. —  263 -гр.

Вже в 25 роках життя починає 
зменшуватися енергія організму. 
В 40 і 50 роках скількість кальо- 
рій редукується на 10%, а ів  70% 
роках на 30%.

а на частину лабок тонша части
на. Мож'на- навіть поділити свини
ну іна два нігрівні кусні. Тоді згор
нути курку і зашити білою нит
кою або зчіпитиі щипіцяміи.

На сковороді всмажити на ма
слі або товщі з курки цибулю 
і салеру, а. коли хто' любить, може 
додати кілька січених гри'бкіїВ'. На 
це покласти начинену курку, лри.- 
кріити сріїбним папером і по стави
ти до іпечі на легкий вогонь 325° 
Нехай оечеться 3 години. Води 
не треба доливати, бо воно' саме 
пустіить сок, лиш мусить бути 
прикрите. Коли вже м’яке' (спроі- 
буїйте виїлкою), тоді треба, зла
дити підливу. Взяти горніяткої вер
шків (сметанки), а коли' хто не 
любиїть, може взяти й молоко, ви
мішати з ложкою борошна1 (му
ки) вилляти це до /курки і раз 
заварити.

Мішана салатка
П о т р іб н о :

пів головки італійської салати 
пі'в головки кучерявої салати 
пів зеленого огірка 
кілька корінців червоної редьки 
одна мала зелена паприка (перець) 
два помідори
Салату пошаткувати, не дуже 

дрібно. Редьку, паприку й огірок 
покроїти на тоненькі кружечки 
і вимішати' раїзом із салаток»'. Не 
треба, солити. Виложити цю міша
нину до салатниці, а на верх роз
містити чвертки помідорів. Все це 
полляти зверху підливою. її лади
мо в такий спосіб: 2 ложки майо
незу, 2 ложки оцту, пів ло'жечки 
соли й одну ложку помідорових 
повил (ca tch u p ) добре вимішати.

Торт із яблук
П о т р іб н о :

1 горнятко зварених і перетертих
Яіблук

З цілі яйця
2 горншка борошна (муки)

Vi ф масла
1 горнятко цукру

1 ложечка цитринового соку
1 ложечка ванілії
2 ложечки порошку до печення 

У± ложечки соли
Вбити добре масло з цукром, 

потім додати до того жовтки і 
ще раз добре вбити. Борошно 
(муку) пересіяти з порошком і 
сіллю і потрохи досипати до по
передньої маси. Тоді додати та
кож варені яблука, цитриновий і 
■ванілевий сок. На кінець вібити 
білки на тугий шум і злегка ви
мішати з рештою. Вимастити1 ма
слом два листи (бляшки), 'Обси
пати ім.уїкою і виложити в них м>а- 
су. Пекти Ві гарячій печі на 325°
о коло 30-35 хвилин. Коли вистиг
не, переложити начинкою.
П о тр іб н о  н а  н а ч и н к у :

Уг ф сметанкового сира (cream 
'cheese) /

1 ф цукру-мучки
1 ложечка 'ванілевого запаху
2 ложки гарячих вершків (сметан

ки) або' молока 
Уг горнятка оріхів

Вбити сиір із цукром разом із 
вершками і ванілевим запахом аж 
зробиться з того' густа масаі. Цією 
масою прикрити долішній корж. 
Посікти оріхи й посипати ними 
начинку. Тоді прикрити її  горіш
нім коржем і подавати.

СТАНДАРТНІ МІРИ
Всі складники наших приписів 

подаємо1 © ложках і горнятках. Та
кими користується тепер коїжве 
домашнє господарство, бо> всюди 
знайдете стандартну ложку і гор
нятко з поділкою. А коли, на' має
те, то при,дбайте його! Значно 
легше міряти ним, ніж орудувати 
вагою.

Для тих, що мають ще старо
давні приписи на дека і грами, 
подаємо' перелік головних скліад- 
н икіів  на горнятка. їх опрацювала 
Савеля Стечишин у своїй кухо
варській книжці “U k ra in ian  T ra 
d itional Cookery.”

Сто грамів масла —  пів гор
нятка (7 ложок).

Сто грамів борошна —  И  гор- 
няткіа (11 ложок)

Сто грамів цукру —  пів гор
нятка, (7 ложок).

Чи ви вже вирівняли передплату 
за „Наше Життя"?
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Дитячий плащик
Проект Марії Хомин

Осіння пора викликує нові потреби. 
Тепліший одяг для дітвори звичайно 
включає плащик із вовняного матеї-

ріялу. Як гарно його можна прикра
сити вишивкою! Зокрема коли буде
мо взоруватись на взорах і швах, що 
ними прикрашені сільські киптарі або 
свитки.

Матеріял. Для цього може послу- 
хити вовняне сукно білого, брунат
ного або вишневого відтінку.. Зви 
чайно підбиваємо його підшивкою у 
відповідній красці.

Крій. Щ об примінити вишивку, м у
симо підобрати крій, що нагадує 
сільську свитку. На рисунку подаємо 
одну розв’язку. Такий плащик скла
дається з переду, спини і рукавів, що 
підходять аж  під шию кроєм „раґ- 
лан“. Виріз шиї викінчений коміром-

стоячком. Подібний крій може мати 
вшивані рукави.

Вишивка. Добираючи нейлонову 
волічку в народніх красках (чорна, 
червона, жовта, зелена), обводимо 
наперед краї плащика. Для обкинен- 
ня можна стасувати обмітку, косич
ку, стебнівку в різних відмінах. Те 
саме викінчення примінимо при к о 
мірі. Потім треба обдумати й  засто
сувати прикрасу передніх полів. Взо- 
руючись на гуцульських киптарах 
примістимо на ігрудях один якийсь 
мотив, як на світлині. Ц е є „кучер“ із 
золічки в різних красках.

Найлегше виконати його при помо
чі шнурка, виплетеного з 'волічки. 
Тоді прикріплюємо шнурок у два або

Крій плащика 
C oat p a t te rn

Деталь вишивки „кучера“, що уміще
ний зпереду 

P a r t  of th e  design , m ad e  of 
w oo len  th re a d

три ряди на передній полі на грудях, 
завертаю чи обидва кінці в „кучер“. 
Кінці кучерів викінчені кутасиком. Із 
таких же шнурків виконані петлі, а 
волічкові кутасики правлять за ґу 
дзики.

Подібним шнурком тут обведені 
краї плащика. Він притриманий звер
ху  стібами волічки відмінної краски.

НОВИЙ АЛЬБОМ УЗОРІВ

Українські 
Н ародні Вишивки

Видання СУА

Серія З
Десять таблиць узорів

Взори з Полтавщини, Київщини, 

Буковини, Яворівщини, Гуцулмцини

Ціна 2 дол.

Замовляти в Централі СУА
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ВИШИВКА

Дитячий плащик із білого сукна, при
крашений гуцульською  вишивкою. 
A fa ll coat fo r ch ild ren , ad o rn ed  

w ith  U k ra in ia n  designs



Як водиться?
З у с т р і ч  Ґ р а д у а н т і в

У нашій місцевості відбулась недав
но тому Зустріч Ґрадуантів, яку влаш
тували батьки дітей. На запрош еннях  
був підписаний батьківський комітет 
із прізвищами кількох батьків. Зустріч  
складалась із бенкету й балю та від
булась у  гарному готелі. Було багато 
гостей, кілька промов і гарний настрій.

Повернувшись із ц ієї Зустрічі я за 
становилась над формою  ц ієї імпрези. 
Властиво кажучи, це була приватна 
гостина, яку влаштували зацікавлені 
батьки. Зрозум іло, щ о вони хотіли  
відзначити цей радісний день у  житті 
св оїх  дітей. Але чи мали вони мораль
не право на влаштування такої го
стини на громадській базі?  А про те  
свідчили широко розіслані запрош ен
ня й оплата 7 дол. від особи , яку 
Батьківський Комітет побирав.

Мені здається, що в такому випадку 
батьки повинні були влаштувати Ґра- 
дуаційну Забаву тільки з  участю мо
лоді й самі понести ї ї  кошти. Я цікава, 
як воно відбувається в інших місце
востях і якої Ви думки про те?

С о ю з н и к а

У цьоіму числі прочитаєте звідом
лення з Ґрадуаційної Зустрічі, яку 
влаш товує Окружна Рада СУА у Ню 
Й орку -вже п’ятий раз. Окр. Рада СУА 
у Филаделфії вже має чотири З у 
стрічі за собою. Ця форма відзна
чення вже прийнялась на цьому те
рені і тішиться щораз більшим успі
хом серед молоді. Вони відчувають, 
що українська громада радіє їх  ося- 
гам, 'висловлює їм своє признання та 
приймає їх  у свої ряди. А батьки пе
реживають це спільно' з громадою і 
вдячні за таку увагу.

Отже не можна дивуватись, що і в 
інших місцевостях батьки змагають 
до того. Правда, краще було б, коли б 
вони звернулись із такою пропози
цією до Відділу СУА або до Відділу 
У Ж А . Тоді вони допомогли б прове
сти 'Підготовну роботу, а згадана орга
нізація репрезентувала б українську 
громаду в цьому ділі.

Але й так пишете, що гостей було 
багато й гарний 'був настрій. Отже 
громада належно відгукнулась і при
вітала нашу талановиту молодь. Од)- 
наче батьки повинні враховувати й 
організаційно-виховний момент. Воно 
має своє значення, коли цю Зустріч

Щ Е ПРО ПОЛТАВСЬКЕ 
ВИРІЗУВАННЯ

Прочитавши опис полтавського ви
різування в Н. Ж. 1964, ч. 8, і додат
кове пояснення п-ні О. Ковальської 
в Н. Ж. 1965 ч. 5, подаю ще одну за
увагу до цієї техніки вишивання.

Всім заінтересованим подаю до ві
дома, що вирізування мусить бути 
закріплене, заки його настелиться. 
Тоді вишивка буде тривала.

Домашнє полотно закріплюється 
звичайною обкидкою, наколюючи ко
жен проріз тричі. Зате при фабрич
них, особливо рідких полотнах, а та 

ких тепер уживаємо, треба кожну 
розтяту нитку закріпити „поза гол
ку", це значить захопити одну нитку 
там, де має бути проріз і повернути 
голку, як при стебнуванню, виколю 
ючи на край прорізу. Тоді кожен про
різ (рахую чи „чйсницею“ —  по три 
нитки), наколюється 6 разів.

Найкраще закріплювати ще перед 
вирізуванням, аж  тоді підважувати 
голкою намічені 3 нитки і розтинати 
поверх голки жілегкою, або витягнути 
голку і вж е підважені нитки розтина
ти ножицями.

До закріплення прорізів уживається

улаштовує громадський чинник. Це є 
найбільш пригожий момент, щоб за 
пізнати молодь з  організованим ж ит
тям нашої громади. А Батьківський 
Комітет молодь пам’ятає зі школи 
українознавства чи парохіяльної, от
же це для неї не новина.

О тж е подумайте над тим у майбут
ньому! Будемо дуже раді, коли Ваш 
Відділ подбає про Ґрадуаційну З у 
стріч 'на другий рік. Ред.

тоненької голки і короткої нитки, 
найрадше поодинокої мулінки, тоді 
коли до иастилування вирізу треба 
подвійної, а часом потрійної — за 
лежно від грубости полотна.

Закріплення зовсім не трудне у ви
конанні. Може забрати пів годинки 
часу, зате дасть запоруку, що ніодна 
ниточка не висмикнеться під час пран
ня машиною, як колись не лякалася 
праника.

Тоді закріплений проріз насталю є
мо рівно, а не скісно, наколюючи про
різ 4 рази, захоплюючи наріжні, зов
нішні ріжки лиш однією скісною нит
кою, а хрестики робимо лиш унутрі.

Наріжні хрестики подибується лиш у 
перестарілих вирізуваннях.

Л ю ба Луцька

МОЛОДЕЧИЙ ВИГЛЯД
Французькі й англійські творці мо

ди накреслили для молоді справжній 
молодечий вигляд. Спіднички скоро
тили вище колін, але клинами і  склад
ками поширили ї ї  так, що вона надає 
постаті якусь веселу, розвіяну силь- 
ветку. До того сукні прикрашені ба
гато збирками, фальбанками, мереж и
вом і стрічками. Дуж е популярні б у 
дуть светери, навіть гачковані з ме
режива. Комбінації кольорів дуже 
відважні. При гладких сукнях широко 
вживані комірчики з піки або орґан- 
ди. На день пануватиме вовна і пле
тиво, а ввечорі шіфон, шовковий во- 
аль і мереживо.

Всі ці суконки „на дитячу моду“ до
повнені взористими панчохами, що 
найчастіше білі. До того черевики на 
низьких підборах у відповідному ко
льорі до сукні.

О. Літинська-Санторе

Для вишивки вирізуванням треба полотно перед тим 
закріпити

T h e  lin e n  fo r  th e  U k ra in ia n  cu t e m b ro id e ry  has 
to  b e  fa s te n e d
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-  U k r a i n i a n  W o m a n  -

In PerspectiveOUR ENGLISH SESSION
From  the  program  of the  XIV 

Convention we learn th a t  a spe
cial Session dedicated to the  
English-speaking Branches will 
be held on November 27. The 
them e of the  day’s lecture will 
be: “Let us become acquainted 
w ith our ancestry .” The title  
suggests th a t  we will be offered 
a crossview of the  cultural world 
of our fo refathers, will come to 
understand its  treasure, will 
find in it  th a t  which is closest 
to  our hearts. We use “we” be
cause th is  lecture will be not 
only the  assignm ent of the  
speaker, Miss K atherine Shara- 
bura. She has agreed to prepare 
the  subject, and we are eager to 
listen to  her ideas and sugges
tions. However, th is  lecture will 
be only a p a rt  of the  program . I t  
will be completed and fulfilled 
by our questions, propositions, 
and comments. All of us, who 
belong to  th e  English-speaking 
Branches of the  UNW LA should 
take an active p a rt in th e  dis
cussion, following the  lecture. 
W hether the  Session is a suc
cess will depend on us, and on 
us alone. I t  should not rem ain 
a m ere Convention memory, bu t 
should serve to  m ark  out a new 
pa th  fo r UNW LA activities.

I t  is therefore  im portan t th a t  
we take  some tim e and effo rt 
to  prepare ourselves fo r th is  Ses
sion. Each one of us recalls some 
m om ent in her life, which has 
served to  link her closely w ith 
th e  life of our U krainian born 
parents. I t  m ight be church 
singing, as in the  case of our pi
anist, Malvina Leshok, or grand
m other’s fa iry  tales, as in the  
case of authoress M aria Halun- 
Bloch. In  each case these mem
ories rem ained an inspirational 
ligh t in the  lives of these noted 
women. We feel th a t  i t  is indis
pensable th a t  we come to  a  bet
te r  understanding and love of 
such treasu res of our culture.

“The role of U krainian-A m er
ican youth ,” a lecture presented 
by Mr. W alter Odaynyk before 
the m em bership of Branch 72 in 
New York City m ay certainly 
have inspired some controversial 
thoughts. No doubt there  were 
several UNWLA m em bers and 
invited guests who shook th e ir 
heads a t the  young m an’s brave 
program .

Let us review briefly  some of 
the  suggestions which Mr. Oday
nyk made. F irs t — the  use of 
the  U krainian language in the  
family, the  church, and schools 
of U krainian subjects. A lthough 
his m otivation was sound and 
well founded, he nevertheless 
conceded th a t  it  is no easy m at
ter. Second, to  keep in step w ith 
the  newest curren ts of U krain
ian life by reading th e  English 
editions of U krainian newspa
pers and h te  U krainian Concise 
Encyclopedia. Third, the  devel
opment of U krainian educational 
facilities in the  United States, 
which would encompass Am er
ican-born youth of f irs t, second, 
and th ird  U krainian generations. 
And finally, the  form ation of a 
type of “public relations bureau” 
to  conduct an unobtrusive bu t 
effective and p ersis tan t adver
tising  campaign on our behalf.

W hat fascinated us about th is 
four-point program  was its 
sound m otivation and intercon
nection, although these same 
problems had already been dis
cussed countless tim es by peo
ple w ith  g rea ter civic experi
ence th an  W. Odaynyk. They had 
never, however, been presented 
w ith such m otivation, and fin 
quite the  same aspect. Mr. Oday
nyk offered some sound reasons 
fo r his suggested program .

1) Learning the  U krainian 
language? I t  will streng then  an 
individual’s union w ith  his com
m unity, and w ith his ancestral 
past.

2) Masses in old church Slav
onic or the  U krainian language? 
I t  is m ainly the  U krainian lan
guage which makes our Masses 
so dear to our hearts, for we can 
hear an English-language Mass 
anywhere.

3) A U krainian high school or 
university? This can surely be 
accomplished as there  already 
are sim ilar such Russian and 
Jewish institu tions. As to  the  
last suggestion correcting m isin
form ation about the  U kraine — 
th is  should be a daily task  of all 
U krainians who are fam iliar 
w ith the  English language.

An in teresting  aspect of Mr. 
Odaynyk’s lecture was its  per
spective. He spoke about ideas, 
while supplying the  listener w ith 
concrete examples. For example 
the  Czechs prepared in the  f irs t  
constitution of the  Czechoslovak 
Republic in P ittsbu rgh  in 1919. 
Couldn’t  a  sim ilar opportunity 
happen to  the  U krainians? The 
erection of Shevchenko’s Monu
m ent in the  N ation’s capital 
forced the  Soviets to  erect a sim 
ilar m onum ent in Moscow. W as 
th is  not as example of our 
s treng th , asked Mr. Odaynyk.

We feel th a t  even the  biggest 
skeptics among us had to accept 
Mr. Odaynyk’s lecture positive
ly. G ranted th a t  not every one of 
the  program  points can be fu l
filled. B ut w ith a little  tim e and 
e ffo rt we can realize the  m ajor
ity  of them . Only a firm  belief 
in the  ideal and in our ju s t  cause 
will guarantee our success. This 
belief we derived from  Mr. Oday
nyk’s lecture, and th is  belief we 
should accept.

Spring again and once more hopes 
In the sad heart germ inate 
Once more I am lulled by dreams, 
Visions o f a happier fate.

Lesya Ukrainka
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Mrs. M ary Suchjorsky, P residen t 
of UNWLA B ranch  61

PRESID EN T OF BRANCH 61
Mrs. Suchorsky is the  daug- 

te r  of the  late  Mr. and Mrs. 
F rank  Govoronsky, who emi
grated  to  the  United S tates in 
1910 from  W estern Ukraine and 
settled  in W estern  Penna. Mrs. 
Suchorsky was born on a farm  
in Bentleville, Pa. and attended 
schools in Charleroi, Pa.

In 1941 she moved to  Eliza
beth, N. J. where she m et her 
husband, William, whose parents 
had also been born in Ukraine. 
They were m arried in 1946 in 
S t. V ladim ir’s U krainian Cath
olic Church in Elizabeth. In 1950 
they  moved to W hippany, N. J.

Mrs. Suchorsky was one of 
th e  organizers eight years ago 
<of the  choir of St. John 's U krain
ian Catholic Church in W hippa
ny, of which she is still a mem
ber. She also helped to  organize 
th e  U krainian W omen’s Club 
and is curren tly  serving her 
th ird  te rm  as president.

Mrs. Suchorsky is th e  m oth
e r  of th ree  ch ildren : W illiam J r. 
18, who will be a ttending  Fair- 
leigh Dickenson U niversity  in 
Sept., Michael, 15, who will be 
a  sophomore a t Hanover P ark  
H igh School, and Elaine, 10, who 
a ttends Cedar Knolls Public 
School.

Mrs. Suchorsky is very active 
in  local charity  drives and has 
prom oted m any U krainian cul
tu ra l projects in  the  M orris 
County area. She loves to  bake 
and cook U krainian foods and 
enjoys m aking pysanky, an a r t

in which she is now instructing  
her children. Michael and Elaine 
a ttend  U krainian dancing school 
and Elaine is currently  a ttend
ing U krainian school on S a tu r
day afternoons.

We wish Mrs. Suchorsky con
tinued success in all her U krain
ian and civic projects.

THE ANNUAL M EETING 
OF UNW LA BRANCH 61

The annual m eeting of our 
Branch was held on M arch 1 of 
th is  year. The branch was found
ed in 1960. A lthough our head
quarters are in W hippany, N. J., 
our m em bers are scattered 
th roughout a ra th e r  large geo
graphical area, and th is  some
w hat ham pers our work and lim
its the  num ber of our cultural 
and social events. Nevertheless, 
our m onthly m eetings are well 
attended.

The M eeting was opened by 
Mrs. M ary Suchorsky who led 
the  assembled in prayer, and 
greeted the  representatives of 
the  Regional Council form  New
ark, the  Mesdames Olha Saluk 
and Sophia Andrushkiw . Mrs. 
Saluk then  took over the  m eet
ing, while Mrs. Halyna Gural 
served as secretary. B ranch re 
ports were given by Mrs. Su
chorsky and Mrs. Gural.

The Branch has 18 members. 
Six new m em bers joined in 1964: 
A nna Berdey, Irene Bilenka, Le
na Iwashko, Oksana Klufas, 
Em ilia Woch, and Zina Ferenz. 
The Branch devotes m uch tim e 
and a tten tion  to  the  care of 
youngsters. Each year it  spon
sors a S t. Nicholas Day in both 
the  U krainian and English lan
guages. In the  sum m ertim e the  
Branch conducts a picnic for the  
youngsters. The Branch also en
gages actively in charitable 
work. A cake sale, and a used- 
clothing Bazaar brought in the  
necessary funds to  send ker
chiefs to  needy women in Uk
raine. The Branch participates 
in various U krainian community 
affa irs, and a representative of 
th e  Branch was one of the  dele
gates who visited the  Mayor on 
behalf of U krainian Indepen
dence Day.

Following the  report of the  
A uditing Committee, a  new 
Board was elected of the  follow
ing: Mrs. M. Suchorsky, presi
dent ; Mrs. M ary Kozlowska, 
vice-president; Mrs. Halyna Gu
ral, secre ta ry ; Mrs. K atherine 
Rockefeller, treasu rer. The fol
lowing were elected Chairm en: 
organizational, Mrs. Olena Kusa; 
culture, Mrs. Irene B ilenka; so
cial welfare, Mrs. Irene Orynych 
and Mrs. Anna B erdey; press, 
Mrs. Nancy C horp ita ; home eco
nomics, Mrs. M ary Hryckowian.

Elected to the  A uditing Com
mission : Mrs. M ira Iwashko and 
Mrs. M ary Chelada.

Halyna Gural, Secretary

A NEW  GRADUATE
We have already noted th a t  

Philadelphia has acquired a new 
m em ber in its  professional rank, 
M ary Ann Bochey, who gradu
ated th is year form  a 3-year 
nursing  program  a t Mercy F itz 
gerald Hospital. Miss Bochey re 
ceived her nursing diploma in 
September, 1965 from  Temple 
U niversity. She is now employed 
in Lankenau Hospital.

M ary Ann Bochey was born 
in 1945 in Philadelphia, a ttend
ed a local elem entary school and 
St. Basil’s Academy in Fox 
Chase. Her m other, Mrs. Amelia

Miss M ary A nn Bochey, 
g raduate  nurse
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CONVENTION 
COMMITTEE NEW S

On June 12, a Convention 
Committee was form ed in New 
York City, comprised of the  fol
lowing m em bers: Mrs. Irene Pa- 
doch, ch a irm an ; M rs. N atalia 
Chaplenko and Mrs. K atherine 
Peleshok, vice-chairm en; Mrs. 
B arbara  Bachynska, secre ta ry ; 
Mrs. M ary Rzepecka, tre a su re r ;  
Mrs. M ary Demydchuk, press 
and publicity. The Committee 
hopes in tim e to  organize the  
following Com m issions: Ban
quet, Hotel, R egistration, and 
E xhibit.

*

The 40th anniversary  of the  
UNW LA will be m arked w ith 
the  publication of a  special Jubi
lee Book, which will p resen t th e  
work of th e  UNW LA th rough  
th e  p ast 40 years, as well as give 
a crossview of the  work of th e  
Regional Councils and th e  indi
vidual Branches of the  UNWLA. 
I t  is very im portan t th a t  we re 
ceive as m any ads fo r th e  Book 
as possible. F or th is  purpose 
please m ake use of the  special 
form s which were sent out to 
you in th e  early  spring.

*

The special English Session, 
scheduled fo r November 27, 
should bring  in th e  en tire  mem
bership from  New York and vici
n ity . A lecture en titled : “Get to  
know your ancestry” will be p re
sented by Miss K atherine Shara- 
bura  of Branch 72. All p resent 
should take  p a rt in th e  discus
sion following th e  lecture. An
other h ighlight of th e  Conven
tion will be th e  Banquet, which 
will be held in the  evening on 
November 27. The program  will 
include an exhibit of historical

Bochey is P resident of UNW LA 
Branch 52 in Philadelphia. H er 
grandm other, Mrs. A nna Sywu- 
lak is a  long-time m em ber of th e  
Executive Board of th e  UN
W LA Besides her professional 
work, M ary Ann also enjoys m u
sic, plays th e  piano and sings in 
the  church choir.

Our congratulations!

U krainian costumes (UNW LA 
Branch 64).

*

The Convention will also in
clude an Exhib it of W omen’s 
A rts  and C rafts. The Exhib it 
will fea tu re  books by U krainian 
women authors, as well as hand
made embroidery, E aste r eggs, 
and ceramics.

Irene Padoch, Chairm an

THE “YOUNG LOOK”
There is a “young look” in to 

day’s fashion which has been 
created by a group of young 
French and English designers, 
and th e ir  snappy creations are  
becoming favorites of young 
elegants everywhere. Skirts are 
sho rter th an  ever, reaching way 
above the  knee. The f i t  is easy 
and swinging, very appropriate 
fo r the  fa s t “go-go” life of 
young people.

The designs are creative and 
m ost refresh ing . There are un
lim ited color combinations w ith 
a g rea t feeling fo r geom etric 
form  and bold plaids fo r day
tim e clothes. Soft paisley chif
fon, m isty  silk voile and lace are 
th e  m aterials used fo r dainty 
fem inine evening skim m ers. The 
clothes have a V ictorian “little  
g irl” look, w ith ruffles, bows, 
lace trim , and rom antic long 
sleeves. Necklines are  usually 
e ither very  high or plunging, 
and the  w aist is well defined. 
W hite organdy and pique col
lars and cuffs adorn m any sim 
ple dresses. Lacy crochet sw eat
ers and dresses add a  soft youth
ful touch. All of these “little 
g irl” fashions are worn w ith tex- 
tu red  hose, preferably  white, 
and very low heeled, strapped 
shoes. H ardly  any jew elry is 
worn, and handbags are tiny.

These youthful styles are 
really very charm ing and offer 
a  fresh , appealing look to  today’s 
fashions. O. L. S.

Are you an active member,
The kind th a t  would be missed, 
Or are you ju s t  contented 
T hat your name is on the  lis t?

C o u n c ilw o m an  M ary  B eck

ELECTION CAMPAIGN
U krainian women have shown 

g rea t in te rest in the  curren t 
election campaign to  the  D etroit 
City Council. This fall M ary 
Beck, a  long-time City Council
woman and sponsor of the  W F- 
UWO’s L ite rary  Prize, is once 
again seeking re-election. Miss 
Beck has served in D etro it’s City 
Council since 1949, when she be
came the  f ir s t  woman to  hold 
th is  post. A lthough her position 
is assured and she is highly 
popular among the  voters, we 
would like to  rem ind our read
ers of her m any accomplish
m ents and contributions to  the  
Ukrainian-A m erican commun
ity .

MANOR COLLEGE 
NEEDS BOOKS

M anor Junior College’s large 
student enrollment calls fo r more 
books. The need is pressing for 
books in these fie ld s: Social Sci
ence, Philosophy, Theology, Sec
re ta ria l Studies and Hum anities.

Those of you th a t  m ay have 
books in the  above categories are 
invited to  w rite  or call ES 9- 
2361. M anor Junior College is 
located in Jenkintown, Pa.

We can assure you th a t  your 
books will be g reatly  appreciated 
and will be well used. Our need 
is g rea t and our ability  to  ac
quire them  is lim ited.
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Михайло Стельмах

їж ачок  та бурячок
Петро Кізко

На городі, що при броді 
Біля гатки в грядку-латку, 
Сам, без матері, без татка 
їжачок —  мале дитятко, 
Садить носом —  бурячок.

Проштовхнув у грядці дірку. 
В дірку вкинув насінинку. 
Славно, справно —  їжачок 
Посадив свій бурячок.

Зняв кожух із голочок, 
Заскородив грядку-латку 
Та й бігом із ведром 
Почимчикував до броду —  
Ллє на грядку теплу воду.

їжачок, мале дитятко,
Сам полив з посівом грядку. 
Потім став собі на кладку 
Та й гадає важно гадку:

Що йому робить і як,
Щоб на славу ріс буряк? 
Промайнуло кілька днів, 
Бурячок зазеленів.

їжачок взяв сапку в лапку, 
Посапав уранці грядку,
Щоб не муляли грудки 
Бурячку попід боки.

Не лїнився їжачок —  
Доглядав свій бурячок, 
Шарував і поливав,
Різних добрив з віз привіз,
А буряк все ріс і ріс 
І угору і униз.

Пролетіло тихе літо 
Із полів зібрали жито 
І моторний їжачок 
Сам прийшов по бурячок.

На городі їжачок 
Смикав з грядки бурячок 
І руками, і ногами,
Гичку стис у кулаки, 
Підривався під боки 
Та не зрушився ніяк 
З ґрунту капосний буряк.

їжачок —  мале дитятко, 
Утомився, зажурився

І заплакав біля грядки, 
їжачкові мама й татко 
Чують —  плаче їх  малятко;
Та й бігцем, тюпцем із хатки 
перебігли разом кладку:

— Не ридай, їжаченятко,
От ми разом так і сяк
З грядки витягнем буряк.
І всі троє дружно, любо 
Буряка беруть за чуба. 
Потягнули вгору, вбік,
Смик уліво, вправо —  смик, 
А буряк з землі —  ніяк!

Здивувались мама, татко:
—  От який буряк в малятки! 
Та й на поміч звуть в долину 
їжакову всю родину. 
Позбігалися тітки,
Наїжачені ляльки,
Швагери і дівери,
Брати, свати і зовиці,
І малята-небожата 
Всі колючі, всі чуботі.

Стали колом тісно в полі, 
Узялися так і сяк 
І за гичку й за буряк.
Разом крикнули улад, 
Похилилися назад —
На всю силу їжачину 
Потягнули бурячину.

І поволеньки отак 
З грядки вирвали буряк!
Не буряк, а бурячище —
На півметра корневище!

Здивувавсь їжачий рід:
—  Є ж у світі корнеплід!
Де й коли такий поріс?
Не поміститься у віз!

І всім родом понад бродом 
Буряка із грядки-латки 
Покотили аж до бору 
На зимівлю у комору!

ПЕСИК-ЛЕСИК

В мене є маленький песик, 
Називається він —  Лесик.

Вірний друг і помічник,
Мудрий пес, мов чарівник.
В двір чужих він не упустить, 
Зразу гавкне і укусить,
А як хто з своїх іде,
Аж у хату проведе.
Біля річки, коло броду,
Кину м’ячика у воду, —  
Песик-Лесик враз туди 
І несе м’яча з води.
Загублю де рукавички 
Чи забуду черевички, —  
Песик-Лесик в одну мить 
З ними, радий, прибіжить.
Раз в криницю я схилився 
Й мало-мало не втопився. 
Песик-Лесик ззаду —  смик! —  
Й од криниці поволік.

Отакий у мене песик,
Називається він —  Лесик. 
Вірний друг і помічник,
Мудрий пес, мов чарівник!

Г. Чорнобицька

ПАПУГИ

Ой, невиховані птахи 
наші дві папуги: 
все говорять і не змовкнуть 
ні одна, ні друга.

Вже нам час до столу сісти, 
а вони говорять, 
нам сніданок треба їсти, 
а вони говорять.

Тато став журнал читати, 
а вони говорять.
І як гості прийдуть в хату, 
то вони говорять.

Ми б комусь тих нечемних 
віддали охоче, 
віддали б хоч і задарма, 
так ніхто не хоче.
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Олена Цегельська

Щ ось за вікном тупотить
Одного дня річка, -що над нею 

жили хлопчики, Гнатко і Андрусь, 
нагло стала якась така велика, 
широка і ,розлога, та, на диво, що
раз більшала. Такою вони її ще 
ніколи не ’бачили. Ха.таї, де вони 
жили, їхній сад та поля були ви
ще, дальше від ріки. А все таки, як 
ріка підступала щораз ближче ха
ти — хлопчики затривожились.

— Мамо! Чому наша ріка стала 
така велика? — спитав молодший 
Андрійко. -—- Чи вона допливе аж 
до нас? — Може Бог дасть, що ні. 
Це така повінь. — А що воно таке 
повінь, мамо? А з чого воно? — 
На це мама взяла тарілку, підста
вила її під кран і пустила воду. 
Тар'ілка вмить наповнилась і вода 
поплила понад береги. — Бачиш, 
синочку, це так повстає ,,повінь4'. 
На горах заскоро топиться сніг, 
або всюди подають рясні дощі — 
тоді вода скоро заповнює ріку по 
береги і понад береги.

А Гнатко й Андрусь тривожно 
спостерігали, як їхня ріка прибу
вала і не лиш це, -—- але й те, що 
вони тепер у її каламутних водах 
бачили: пливли якісь дошки, де
рева, навіть і буда, а на ній собач
ка, бреше та скавулить. Далі напів 
розвалена хата і потоплені якісь 
звірята. Навіть серну добачили, як 
вона боролась із хвилями, навіть 
голубник із живими голубами.

А тут дощі падають і падають, 
а ріка прибуває. Вечером тато з 
сусідами пішли на міст. Може їм 
вдасться дещо врятувати. Пізно 
хлопчики пішли спати. А як поля
гали, старшенький Гнатко сказав:
— Андрійку, помолимось, щоб рі
ка більше не підступала! — І вони 
вдвох почали молитися. По молит
ві поснули.

Аж тут, серед ночі почувся я- 
кись шелест, щось наче шкрябало 
по стіні, щось стукотіло, тупоті
ло надворі. Перший збудився Ан
дрійко. Став слухати. Пригадав 
собі повінь і вже хотів крикнути, 
але зі страху не міг добути голо
су. Причаївся. Слухає. Думає: — 
Ні, це не повінь. Таж татко і су
сіди над рікою. Вони не дали б 
дітям загинути. Врятували б. Ну, 
а що це таке? Відважився розплю
щити очі. Перед образом блимало

слабе світло ляімпадки. І знов- по
чувся шелест, тупіт. ■— Боже, що 
це таїш? І Андрійко зважився шеп
нути; Гнатку, ти спиш? Та на ди
во Гнатко також не спав. — А що, 
ти боїшся? — спитав. — Ой, бо
юся! Ти; чуєш? — Чую, то щось 
є під ха'тою, під вікном. •— Я та
кож боюся! Ходи до мене!

Андрійко миттю вискочив з ліж
ка і побіг до нього, всунувся під 
братове покривало і пригорнув
ся до нього. А воно там далі щось 
тупотить, наче ходить по-піід вік
ном, шкрябає, стукнуло чимсь у 
шибку а вона задзвеніла.

(Врешті хлопчики не видержали, 
цікавість перемогла. Гнатко пер
ший сказав: — Ану, загляньмо у 
вікно! Що буде, те й буде! І вже 
вискочив з ліжка, та тривожно, 
навшпиньках підікрався до вікна. 
А Андрійко обережно за ним. 
Гнатко підняв крайок завіски. Тем
но — нічого не видно. Пильно 
вдивляєтьс'я в темінь . . .  і . . .  ба
чить: — Звірятко! О, Боже! — 
шепнуві, -—• напевно вовк. — Та 
й мов ошпарений, відскочив від 
вікна.

— Ой, Гнатку! --— з плачем брат
чик — та ж він може збити шиб
ку і дібратись до нас! Ходімо до 
мами!

Тай побігли. У спальїні мами не 
було. Побігли до кухні. А там ма
ма сидить при столі і молиться з 
книжечки. Побачила хлопчиків і 
злякалась. -— А ви чого тут діти? 
А вони тремтючи пригорнулись 
до неї і вигукнули: — Ой, вовк, 
вовк, мамо! Вовк під нашим вік
ном!

— Ой, ви боягузи, боягузи! — 
засміялась мама, коли ліхтаркою 
посвітила крізь вікно. —  Та, ж не 
вовк це, о ні! — А що таке? — То 
мале лошатко, коник! А яке збі
ловане! Шерсть наїжилась, а на 
ноженятах ледве держиться! Бідне 
воно, заблукалось, мабуть втрати
ло у повені маму, а само придиба
ло під хату, до1 людей. І вже ніз спа
лось дітям. На радощах вибігли з 
хати. Та до лошатка: — Кось-кось! 
Не бійся, маленьке! Ти з нами! 
Не скривдимо тебе! І голублять і 
обіймають, і виносять йому то 
хлібця, то молочка.
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ЛЕСИКОВА КАЗОЧКА

Лесик має книжечку гарненьку, 
Він щодня прохає любу неньку:

„Ой, зробіть мені, матусю, ласку, 
Прочитайте Лесикові казку!"

„Добре, сину! —  каже люба 
мати. —

Прийде вечір, будемо читати".

Добра мама казочку читає,
Лесь очей з матусі не спускає.

Слухає уважно казку Лесик, 
Сіра киця і кудлатий песик.

Новіть жовта Лесева папужка 
В хатці-клітці наставляє вушка.

За вікном холодний вітер дує —  
Лесик має казку, не нудьгує.

Роман Завадович

ВЕСЕЛІ ЧЕРЕВИЧКИ

А у мене черевики 
Самі чують, де музики,
Самі в коло 
Ідуть,
Мої ніжки 
Ведуть!

Черевики-танцюристи,
Чи дасте мені присісти? 
Через вас,
Через вас,
Я танцюю весь час!

Інна Кульська

І так лошаткої лишилось жити 
при їхній хаті. Хлопчики щиро за
йнялися лошатком-сиріткою. І во
но, пізніше, виросло в ставного 
коника. А на, спомин цієї події 
назвали його ,,Вовчиком".



Нарешті можемо обчислити число приєднаних членок у  минулому році! 
На перш ому місці стоїть округа Ню Й орку з і  105 членками, щ о сталося за 
вдяки двом новозаіснованим Відділам (82 і 83) СУА в тій місцевості. Слідом  
за тим іде округа Нюарку з  66 членками, що теж  завдячує у  великій мірі но- 
возаснованим 85 і 86 Відділам СУА. На третьому місці стоїть округа Дітройту 
з  58 членками, що завдячує цей приріст новозаснованому 81 Відділові СУА. 
Дальше слідує округа Ф иладелфії, що приєднала 37 членок (новозаснований  
88 Відділ СУА тут щ е не врахований). Округа Ш икаґо теж  м ож е похвалитись 
ЗО новими членками, головно завдяки новозасноваиому 84 Відділові СУА. 
А на кінці стоїть жвава округа Рочестеру, що приєднала тільки 16 членок 
у  цьому році. На ї ї  терені не було нового Відділу, але напевно постане 
в майбутньому!

А тепер пригляньмось до тих Відділів, щ о не належать до О кружних Рад. 
Вони положені далеко від наш их центрів і тому кож ен приріст членства треба  
щ е більш е повітати!

17 ВІДДІЛ СУА, МАЯМІ:
Анна Білецька 
Анна Головчак 
Лідія Ладомирак 
Ірина Менк 
Марія Мимрик 
Анна Цапар

55 ВІДДІЛ СУА, ЛОС АНДЖЕЛЕС: 
Валентина Балабан

ЗВІТНІ ЛИСТКИ

У підготов! до  Конвенції вж е поча
ли ми опрацьовувати звітні листки 
у с іх  Відділів СУА. Вислід роботи  
В ідділів б у д е  поданий в окремо від
битом у звідомленні. На жаль, щ е ба
гато Відділів не надіслало св оїх  звіт
них листків. ІЦ е є  час ці звітні листки 
надіслати, щ об звідомлення на Кон
венції охопило всі наші клітини.

Відгукнулись також ті Відділи, щ о  
надіслали лиш частину звітних лист
ків і доповнили свої звідомлення. Але 
бракує деяких звітних листків В ідді
лів 4, 19, 22, 24, 36, 59, 64, 69, 71, 72, 
82. Ми вислали їм  удруге формулярі 
й прохаєм о бракуючі дані доповнити.

У двадцятиліття
У 20-лІття Нашого Ж иття прошу 

прийняти вияв признання за Вашу не
втомну працю у  редагуванні такого 
для всіх нас цінного журналу, щ о у 
своїх статтях піддержує давні наші 
звичаї і традиції, кріпить на дусі, а 
молодь заохочує до пізнавання кра-

Стефанія Захарчук  
Марія Прокопович 
Олена Прокопович 
Людмила Славська

77 ВІДДІЛ СУА, ФІНІКС, АРІЗОНА: 
Тамара Бурда  
Єлисавета Генсон 
Тетяна Івасів 
Стефанія К узь

ЕКЗЕКУТИВА СУА

їни своїх  батьків, наш ої далекої, а  
такої близької нам усім України.

Тому бажаю витривалосте: та  як
найкращих успіхів у такій корисній 
праці.

Надія В ерб’яна, Ірвінґток

З  НАГОДИ ЮВІЛЕЮ  

З  нагоди 50-літнього ю вілею  п о
друж нього життя складаю 5 долі, на 
пресовий ф онд Нашого Життя.

Марія Буцяк, М енчестер, Н. Г.

Вже вийшла книжка

в и х о в н и ц я
П О К О Л І Н Ь

із життєписним нарисом 
Константани Малицької

Вміщає численні спогади сучасників

Видання СФУЖО

Замовляти в канцелярії СФУЖО 

Ціна 2 дол.

Вісті з Конвенційного 
Комітету

Дня 12. червня 1965 р. офор
мився в Ню Йорку Конвенційний 
Комітет. Наі чолі його станула 
п-ні Ірина Падох, б. голова Окр. 
Ради СУА. Містоголовами стали
— пп. 'Катерина Пелешок і Ната
лія Чапленко, секретаркою п-і 
Варка' Бачинська, касієркою п-і 
Марі'я Р'женецька, пресовою ре
ферент,кою о-ні Марія Демидчук. 
Окрім того- намічено комісії •—- 
бенкетову, реєстраційну, вистав
ки і готеліеВу.

❖ ❖

З нагоди 40-ліття організації 
вийде Пропам’ятна Книжка, йому 
присвячена. Вона подасть історію 
СУА за 40 лііт та перебіг діяння 
Окр. Рад і Відділів. СУА. Тому 
збирання оголошень до цієї 
Книжки є справою незмірної ваги. 
Від того, скільки їх зберуть, за
лежатиме розмір і вигляд нашої 
Пропам’ятної Книжки. Прохаємо 
використати для цього коїжну 
мюжливість у вашій місцевості.

***
Для Ювілейної Конвенції спо

діваємось зібрати найбільшу кіль
кість делег аток. Адже цеі буде 
єдина в 'світі нагода зустріти пер
ших піонерок, теперішніх провід
ниць і молоді провідні сили. Тому 
зголошуйте якнайбільше своїх 
делегаток, що' будуть заступати 
ваш Відділ на Конвенції! Окрім 
відкриття і ділових сесій найбільш 
притягаючою частиною буде бен
кет. Сподіваємось згуртувати на 
ньому поважних американських 
гостей, і хотіли б також, щоб на
ше членство і піублиіка численно 
явились.

* **
З Конвенцією буде получена 

3. Виставка Жіночої Творчости.
Окрім наших письменниць будуть 
виставлені вироби вишивальниць, 
пиісанчарок і керамікаро'к. Даймо 
оцінку нашим талантам, що> тво
рять нашу культуру і плекають 
народне мистецтво'! Перегляд на
ших історичних строїв зголосив
64 Відділ СУА. Це гарний почин, 
що збагатить мистецьку програ
му біенкету.

Ірина Падох, голова
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НЮ ЙОРК, Н. Й.

Зустріч Ґрадуантів

Старанням О круж ної Ради СУА при 
помочі Батьківського Комітету Ґ р а 
дуантів і Студентської Громади в су
боту, 19. червня 1965, в залі Н арод
нього Дому 'відбулась Зустріч Ґраду 
антів із гайскулів і каледжів. До сто
лів, уставлених у формі підкови, по
середині залі, засіло понад 50 студен
ток і студентів. Одні закінчили вищі 
студії, інші середню школу, але перед 
усіми ними однаково невідомий шлях 
у широкий світ. При головнім столі 
ініціятори зустрічі й визначні гості, 
по боках залі батьки й матері ґраду
антів. Свяго-Зустріч відкрила голова 
Окр. Ради СУА п-ні Наталія Чапленко 
коротким привітом, почім о. О. Засій- 
біда з 'церкви св. Юрія провів молит
ву. Під кінець вечері відбулась ми
стецька програма, виконана ґрадуан- 
тами.

Першою точкою було фортепіянове 
сольо „Березневий вітер" Стефанії 
Марущак, ґрадуантки гайскулу. Слі
дував клясичний танок „Ноктюрн" 
Ш опена, виконала Таня Лютик, ґра- 
дуантка Університету св. Івана. Д аль
ше, фортепіянове сольо „Тоссата" 
Дебюссі й „Ноктюрн" Ш опена вико
нала Марта Цибик, ґрадуантка гайску
лу. Сольоспів англійських пісень та 
пісню „Гандзя Цяця-М олодичка" (Ко-

ципінський) виконав Ігор Котлярчук, 
ґрадуант Університету Фордгам. Фор- 
тепіяновий супровід виконали п-на 
Соня Яворів, студентка Університету 
св. Івана, Андрій НІуль, студент Рат- 
ґерс Університету і п-ні Лідія Котляр
чук, виховна референтка Окр. Ради 
СУА, під головуванням якої ця З у 
стріч відбулась. Мистецьку програму 
закінчено студентським гимном „Ґав- 
деамус Іґігур".

Крім мистецької частини були при
віти й промови. Від Студентської Гро
мади говорив Євген Данилишин, ґра
дуант Стівенс Технологічного Інсти
туту по-українськи, Ігор Котлярчук, 
ґрадуант університету Фордгам, по- 
англійськи. Від ґрадуантів гайскулів 
промовляли Христина Прокоп, по- 
українськи, а Ігор Кіналь по-англій- 
ськи. Від батьків ґрадуантів зложив 
побажання і висловив надії батьків 
д-р Я. Па лох, якого дві доні були ґра- 
дуантками — одна з каледжу, друга 
з гайскулу.

Від Укр. Лікарського Т-ва в Ню 
й орку  промовляв д-р Ворох, від „За- 
рева" п. До.рожинський, від УНС го
лова п. Й. Лисогір і д-р Я- Падох, що 
роздав ґрадуантам дарунок від УНС
— книжку „Думи та пісні"* Т. Ш ев
ченка. Крім усних привітів наспіли 
письменні привіти від СУМА, УСС та 
інших. Тостмайстро’м був А. Шуль. 
Пістя вечері і формальної частини

молодь пізнавала себе і забавлялась 
дуже гарно при звуках оркестри В. 
Задорного.

Тут треба сказати, що такі студент
ські вечірки є дуже побажані в кож 
ній нашіїй громаді і вони без сумніву 
притягатимуть молодь до україиськоь 
го середовища. Піснею „Прощаюсь, 
ангеле, з тобою ", під згуки оркестри, 
пізно вночі закінчилась Зустріч.

На кінець треба згадати і тих, що 
дали великий вклад праці, без якої 
жадна імпреза не може відбутись. Це 
ті членки СУА і матері ґрадуантів, що 
приготовили вечерю і дали свою чем
ну й товариську услугу при столах 
під час вечері, а це пані: Ярослава 
Сулжинська, Олімпія Роговська, М а
рія Данилишин, Марія Баран, Анна 
Свенсон, О. Химчук і інші. Д екора
цією залі зайнялась Ілеона Сочинська, 
ґрадуантка гайскулу, й Євген Котляр
чук, студент архітектури Пратт Інсти
туту.

Хай цей гарний вечір остане назав
жди в пам’яті студентів, що так чи
сленно прибули. М. Д.

ДІТРОЙТ, м и ш .

День М арусі Бек —  перш ої радної 
міста Дітройту

Українці Дітройту дуже горді на 
свою  М арусю Бек, довголітню Радну 
нашого міста. Справді є чим горди
тись! Маруся Бек — це перша жінка, 
яка була виїбрана в 1949 р. на це ста
новище. Перша жінка і перша укра
їнка! А сама Маруся Бек як особа? 
Хто її не знає? Це надзвичайно цін-

Ґрадуанти гайскулів на Зустрічі в Ню Й орку 
U k ra in ia n  h ig h  school g ra d u a te s  of 1965 a t  th e  G ra d u a tio n  P a r ty  
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на одиниця, особа з великими при- 
родніми здібностями, які вона зуміла 
використати і які її ведуть до вершин, 
розуміється завдяки ї ї  невпинній пра
ці над собою.

Ц ієї осени знову будуть вибори до 
міської управи. Чи всі ї ї  піддержуть? 
Маруся Бек знову кандидує! Перед
виборча кампанія в Дітройті йде пов
ною парою. Комітети — не-україн- 
ський та український — уже працю
ють. ї ї  успіх буде і нашим успіхом. 
Це мусимо ми всі як слід розуміти й 
мати на увазі!

Щ об показати свою пошану до на
ш ої Марусі Бек та піддержати її  на 
дусі, українське зорганізоване ж іноц
тво Дітройту-Захід, а саме Відділи 
Союзу Українок Америки чч. 23, 58 і 
81 та Українського Золотого Хреста
ч. 14, влаштували 25. липня 1965 р. 
великий Пікнік — День Марусі Бек, 
у міському парку. Українське ж іноц
тво Дітройту завжди виявляє свою 
ініціятиву і невтомну працю в усіх 
ділянках громадського життя. Де є 
українська жінка, там пульсує життя!

Окремий Комітет українських ж і
нок, що його очолила п-ні М. Ясін
ська, складався з членок обох ж іно
чих організацій —- СУА і УЗХ. До 
нього ввійшли пп. А. Левкут — мі
стоголова, К. Хом’як — рек. секретар
ка, К. Ониськів — касієрка, М. Квас- 
ницька — фін. секретарка та членки: 
пп. М. Стружовіська, П. Боднар, М. 
Батрин, І. Козаченко, М. Град омська, 
М. Честух, Д. Ґардій, М. Провальна, 
К. Ратушняк, Г. Дворянин, М. Кахній, 
М. Томток, К. Німчук, М. Слупецька,
Н. Вонсуль. Усі вони вложили багато 
праці й у короткому часі приготовили 
програму і прийняття. Була і виграв- 
ка — льотерія і слід 'підкреслити, що 
прекрасна українська лялька на ви- 
гравку була зроблена безкоштовно 
панею М. Ш валюк.

Голова п-ні Ясінська відкрила про
граму і привітала гостей. Програмою 
проводила п-ні Хом’як, що в своїм 
слові дала коротку сильветку Марусі 
Бек, підкреслюючи її  прив'язаність 
до українського життя, за що вона і 
заслуговує на повну підтримку. Далі 
Я-ні М. Квітковська в своєму слові 
вказала, як Маруся Бек своєю особи
стістю і поставою приносить славу 
нашому народові та згадала, як п-на 
Бек, крім політичної карієри, завжди 
старається піднести престиж україн
ської жінки, цікавиться і піддержує

діяльність зорганізованого україн
ського жіноцтва. Один такий вияв — 
створена нею Фундація Літературних 
Н агород Світової Федерації Україн
ських Жіночих Організацій (СФУЖО)
— якою вона заохочує наших пись
менниць до літературної творчости у 
вільному світі, знаючи, що наші пись
менниці на рідних землях не можуть 
виявляти одверто своїх почувань! 
Дальше промовляли пані: А. Левкут, 
М. Стружовська, М. Абоні (мадярка), 
та панове: І. Бек, д-р Д. Квітковський, 
д-р М. Климишин, І. Корній, С. Віхар,
І. Білоус, адв. Чарновський. Усі за 
кликали не лиш любити і шанувати 
Марусю Бек, але допомогти їй у її 
кампанії, щоб вона поновно була ви
брана, бо цим ми допоможемо мати 
українку в Міській Управі!

Маруся Бек також прибула на цей, 
їй присвячений, День. Вона дякувала 
присутнім за вияви пошани та висло
вила сво€ зворушення, що українське 
зорганізоване жіноцтво, членки УЗХ 
і СУА, виявило таку ініціятиву й до 
казало, що є зацікавлене справою  її 
перевибору. П-на Бек також поясни
ла проблеми нашого міста, за які воїна 
бореться (розмір злочинности, недо
магання і непорядки в Міській Управі 
і т. д.). Вона заявила, що в ній пливе 
українська кров, а український нарід 
страждає в неволі і бореться б е з
упинно, так і вона буде боротися 
проти зла й старатися, щоб кожний 
громадянин Дітройту мав те, що1 йому 
належиться, а  не лиш певна група. 
М аруся Бек пригадала нам, що бо
ротьба за  права і волю українського 
народу не йде лише на рідних землях, 
але всюди де живуть українці. Нам 
треба впливових людей, на високих 
позиціях у всіх ділянках політичного 
й громадського життя.

День Марусі Бек був успішним. У- 
країнське жіноцтво дало від себе до 
рогий час для влаштування його, а 
чистий дохід у сумі 300 дол. передано 
Українському Комітетові на ведення 
кампанії.

Українському Комітетові, що його 
очолює д-р Д. Квітковський, бажаємо 
сил і успіхів у передвиборчій кампа
нії, щоб Маруся Бек стала на чолі 
М іської Ради Дітройту!

(М. К-ка)

Приналежність до жіночої ор
ганізації —  це доказ громадської 
зрілости кожної жінки.

З нагоди перевибору Управи 26-го 
Відділу СУА відбулися дня 15 лютого
1965 р. збори в домі гостинної членки 
п-ні Катерини Кобаси. Присутніх чле
нок було 38. Ці сходини відбулися в 
полудневих годинах. Уступаюча го
лова пі-ні Марія Бережанська відкри
ла збори молитвою. На предсідницю 
вибрано п-ні Анну Ганиш. Покликана 
п-ні Марія Бережанська щиро подя
кувала членкам за співпрацю і поба
ж ала новій голові п-ні Марії Воскрес 
якнайкращ их успіхів. Відтак поклика
но до слова довголітню секретарку 
п-ні Ст. Заплітну, яка також  із при
знанням віднеслася до членок і пере
дала книги протоколів нововибраній 
секретарці п-ні Стефанїї Лужецькій, 
а  кореспонденцію голові п-ні Марії 
Воскрес. Членки щиро дякували усту
паючій Управі, а  нова голова вручила 
дарунки п-ні Марії Бережанській, б. 
голові, пп. Стефанії Заплітній і Марії 
Бортник, що очолювала комітет під
приємств. Членки засіли до гарно заі- 
стеленого стола й з’їли смачний обід, 
що його приготовила голова комітету 
п-ні Марія Дидів, господиня дому п-ні 
Катерина Кобаса, п-ні Голєнда й інші 
членки. При дружній гутірці провели 
мило час. Під час обіду зібрано 35.50 
дол. для тяжко хворої жінки бл. п. 
Грицай, і 16 дол. на прес, фонд „На
шого Ж иття". Під час тих зборів ви 
брано п-ні Стефанїю Заплітну деле
гаткою на Конвенцію СУА. ГІри кінці 
була мала розгривка фартушків, що 
їх  пошила пі-ні Катерина Кобаса і п-ні 
Михайлина Ш андак. Жінки обіцяли 
співпрацювати з новою Управою та 
привести кілька нових членок на слі
дуючі збори. Молитвою закінчено ці 
сходини. Ст. Заплітна

заст. секретарки

Збори 26 Відділу СУА

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА.
Співпраця Відділів СУА

Заходами 41 і 44 Відділів СУА у 
Ф иладелфії відбулась дня 13. червня 
(Ц. p .,  о год. 3-тіій по полудні, в домі 
Централі СУА — цікава доповідь на 
тему: „Перша допомога1*, иолучена 
з висвітлюванням фільму про першу 
допомогу. На тому місці слід подати 
до відома заінтересованим, що філь
ми — кольорові й звукові — випози
чає даром Американський Червовий 
Хрест, треба тільки на. час їх повер
нути.
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Ґрадуангги каледжів на Зустрічі в Ню Й орку:
Перший ряд зліва до права: Андрій IIIуль, Ірина Демидович, Ю рій Третяк, Юрій іПопель, Мая Падох, Меріл 
Літепло. — Другий ряд зліва до права: Орест Черник, Євген Данилишин, Джан Робертс, Ігор Котлярчук,

Юрій Волошин.
U krain ian  college graduates of 1965 a t the G raduation  P arty  of th e  UNWLA Council in  New York, N.Y.

Доповідь виголосила голова 41 Від
ділу СУА, а фільїм висвітлював заслу
жений член місцевої громади п. Але- 
ксевич, якому на цьому місці склада
ємо ще раз подяку в імені членства 
обох Відділів — за щирий, безінтере- 
совний труд.

Опісля подано чайок і солодке пе
чиво, які за староукраїнським звичаєм 
гостинності!, щиро й обильно приго
товили членки 44 Відділу СУА.

Тією наскрізь удалою імпрезою 
проводила вміло голова 44 Відділу, 
п-ні Г. Бондаренко. Описана вгорі ім
преза — це гарний приклад співпраці 
на терені СУА у Филаделфії.

Лідія О дежинська

Товариська зустріч 48 В ідділу СУА

Згідно з наміченим планом, 20 черв
ня 1965 р. відбулися товариські схо
дини нашого Відділу в Домі Україн
ської Громади, Найставн-Піввіч.

У програмі цього дня відчитано ре
ферат д-р Євгени Єржківської: „У 
80-ліття українського жіночого руху".

Присутні мали змогу почути про 
перший жіночий з”їзд  у 1884 p., про 
наші піонерки жіночого руху, Н ата
лю Кобринську в Галичині й Олену 
Доброграївну на Великій Україні, що 
присвятили все своє життя для осві- 
домлення жіноцтва в ролі, яку воно 
має зайняти в рухові за визволення 
Батьківщини.

В програмі дитячого виступу були 
вірші й пісні. Під проводом виховної 
референтки п-ні Леонтини Петрович, 
виступали Маруся Прядка, Віра Сте- 
фанів, Галина Петрович, Христя Гун-

дерук, Ірина Мииджук, М аруся і Д а
рія Містерман.

В часі перекуски була вигравка, що 
принесла милу несподіванку для Від
ділу.

Готуючись до Конвенції, зроблено 
спільну знимку членок і окремо У- 
прави Відділу, для поміщення у  К он
венційній Книзі та в Нашому Житті. 
Обговорено також  справи, зв’язані з 
історією 35-літнього існування 48-го 
Відділу СУА.

Олена Господаревська
пресова реф.

БАЛТИМОР, М Д.

Літературний Вечір Оленки Ґердан- 
Заклинської

Ми знаємо Оленку Ґердан-Заклин- 
ську як мистця танку, найбільш попу
лярну українську сценічну танцюрист
ку в Західній Україні, яка і до сьоі- 
годні продовжує свою працю серед 
української спільноти в Америці й 
Канаді. Мистецтво танку змалку тяг
нуло О. Ґердан до виступів на сцені, 
а тим самим до професійних студій 
і прасці в тому напрямку. Батько О- 
ленки не схвалював сценічної картери 
своєї дочки і постійно заохочував її 
до писання. На Літературному Вечорі, 
що його влаштував авторці наш Від
діл СУА 16. травня 1965 р. ми пізнали 
її, як ліричну поетесу.

Цей небуденний для нашого член
ства СУА Вечір, відкрила мґр. Лідія 
Лемішка, представляючи присутнім 
п-ні Оленку Ґердан-Заклинську, на
черкуючи її життєвий, мистецький і

літературний шлях та відчитавши її 
вірш „Моїй матері".

О. Ґер  д ай-Зак линська, уродженка 
Гуцульщини (с. Ж аб’є) ще в дитин
стві пізнала, відчула і полюбила кра
су гір і при Богом даному непересіч
ному талантові, зуміла це також пе
редати в танку, поезії і малярстві. 
Здавалося б — танок і поезія — дві 
різні галузі мистецтва. У неї вони 
сплелись органічно, нероздільно. Зда
ється, що О. Ґердан є лоеткою  в тан
ку і танцюристкою в поезії.

На цьому Літературному Вечорі О. 
Ґердан-Заклинська читала вірші зі 
своєї щ е неопублікованої збірки 
„Ритми полонин*1, яка охоплює три 
окремі відділи —  „Танкова прозе
лень", „Півонія” і „Рокіт Черемоша". 
З прочитаних віршів ясно видно, що 
вони гісно пов”язані з горами, пісня
ми, музикою, танками й образами 
Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщи
ни й Закарпаття. Чигаючи свої вірші, 
авторка виявила вірність почувань 
людини до всього рідного, вишіека- 
ного в серці батьками ще в дитинстві, 
які залишили на своїй дочці незатерті 
сліди у формуванні її світогляду. В е
лику любов до України і вужчої її 
батьківщини — Гуцульщини можна 
було відчути з кожного1 рядка її вір
шів, які входять до циклів „Гори гра
ють", „Танкові образи", „Мій страд- 
ний край‘“, „Ми“ й „У зеленому 
ритмі".

Прекрасна дикція, милозвучність 
голосу, знамените виголошення, доі- 
рога й близька тематика ї ї  ліричних 
віршів залишили незатертий слід у
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серцях усіх тих, що мали нагоду по
чути в нас Оленку Ґердан-Заклин- 
ську. Присутня

Річні збори 59 В ідділу СУА

Дата: 13. червня 1965.
Збори відкрила голова п-ні мґр. Л і

дія Лемішка, привітала голову Ц ен
тралі п-ні Олену Лото'цьку, що загої- 
стила.

Президія: п-ні Олена Лотоцька, го
лова, п-ні Валентина Луців, заступ
ниця, п-ні Оксана Калиновська, се
кретарка. пп. Ангелина Талан і Анна 
Проценко, члени.

Звіти Управи зложила — іі-ні мґр. 
Л. Лемішка, голова.

Діяльність Відділу:
а) Організаційна: Відділ відбув 11 

засідань Управи і 5 ширших сходин, 
що мали святковий або тематичний 
характер. Відділ є в тісному зв’язку 
з Відділом УККА й іншими громад
ськими організаціями в місцевості.

б) Культ.-освітня й імпрезова: На 
ширших сходинах були доповіді д-ра 
Ярослава Хмілевського на тему „На 
що хворіли і від чого вмирали наші 
князі", д-ра Любомира Баб’яка про 
значення інспекції м”яса з додатком 
відповідного фільму. Сходини 29. ли
стопада 1964 р. були присвячені 50- 
літтю УСС, а 21. лютого 1965 80-літ/- 
тю українського жіночого руху і 20- 
літтю ж урналу „Наше Ж иття”. Про 
них уже була мова в наш ому журналі. 
Д ня 16. травня 'відбувся авторський 
вечір Оленки Ґердан-Заклинської.

в) Виховна: Відділ провадить Ди
тячу Світличку, яку відвідує поважне 
число дітей дош кільного віку. Провід 
Світлички є в руках п-ні Галини Пі- 
сецької.

г) Зв’я’зки: у звітовому році Відділ 
брав участь у жіночій виставці у Ва
шінґтоні й двічі у святкуваннях „Дня 
Національностей*', де в заряді наших 
членок була українська кухня, за що 
двічі українська група одержала н а 
городу і мала гарний дохід (259 дол.).

Спільно з Відділом УККА спрова
джено з Филаделфії „Театр у П’ят
ницю" з виставою „Багряні рожі". 
Разом із Відділом УККА, Пластом і 
Укр. Студ. Громадою влаштовано Р із
двяну Зустріч, що пройшла дуже у- 
спішно.

ґ) Суспільна Опіка: Відділ зложив 
відповідну пожертву на дар для їх 
Еміненції Кардинала Йосифа, на б у 
дову церкви-пам’ятника в Бавнд Б ру

ку, на пам’ятник Олени Степанів та 
на Фонд Катедри Українознавства.

В дискусії порушено багато акту
альних справ і в ній взяли участь усі 
присутні.
. .  Нова Управа: мґр. Лідія Лемішка, 
голова, пп. Марія Булавка, О. Вацла- 
вів, О. Сушко, А. Притула, Р. Зелин- 
ська, Г. Пісецька, А. Ю зенів, А. М ель
ник, А. Стельмах, Н. Зінкевич, А. Та
лан, А. Зобнів, А. Поліщук, І. Сливка
— члени.

Контр. Комісія: п-ні Валентина Л у
ців, голова, пп. О. Калиновська і М. 
Хархаліс — члени.

Збори закінчено відсиіванням „мно
гая літа" голові Відділу і новій У- 
праві.

Надія Зінкевич
пресова референтка

ДЖ ЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ- 

З  діяльности 71 В ідділу СУА

Рік-річно обов’язком організації є 
подати короткий перебіг праці, будь 
вона широка на терені — чи непо
мітна. Хоч у нас членство своєю а к 
тивністю не дуж е дописує, проте за 
вдяки гуртові ідейних одиниць намі
чена праця виконується.

На протязі 1964 р. відбулись святоч
ні сходини, присвячені українським 
жінкам-героїням, із рефератом п-ні О. 
Княжинської. Патріотична доповідь 
вдоволила зібраних членок, а допо 
відницю нагороджено оплесками. В 
травні 'відзначено Свято М атері при 
співучасте Рідної Школи, а рівночас
но відбулась Дитяча Забава. А в серп
ні знов сходини присвячені 150-им ро
ковинам з дня народження Т. Ш ев
ченка з доповіддю п-ні О. Княжин- 
ської, яка в дуж е приступній формі 
проаналізувала творчість незабутньо
го поета, примінюючи до сьогоднішніх 
обставин.

З ініціативи п-ні М. Білозор в рам- 
цях Виховного Семінара проведено 2 
лекції, з малою участю членок і на 
тому треба було закінчити — бо не 
знаходились охочі вислухувати лек
цій, хоч були вони дуж е інтересні. 
Щ об роздобути трохи гроша, Відділ 
улаштував восени Котиліонову за б а 
ву. Членство хоч раз хотіло трохи 
потанцювати, ну, а найголовніше, роз
важитись. Може б тим способом уда
лось би втягнути молодших до н а 
шого гурта? Та й тут не пощастило. 
Прихід не дуже вдоволив. Аж щойно

в листопаді, коли то Передріздвяний 
ярмарок показався успішним, наші 
лиця роз’яснились. І тут велика дяка 
нашій голові п-ні Галині Білик, член
кам пп. М. Турко і К. Коць, які багато 
старань доклали, щоб ярмарок удався.

Це все праця місцевого характеру, 
зосереджена довкруги нашої громади 
і членства. Суспільна опіка була різ- 
нородна, залежно від потреб і обста
вин. І так, висилано пачки для потре
буючих. Кромі того Відділ приходив 
із допомогою жінкам-иисьменницям, 
як також причинився до сплачення 
довгу за школу — своїми пожерт
вами.

Сумною подією було прощання 2-х 
членок, що перенеслись в іншу місце
вість, а це 'піп. М. Білозор і д-р Н. 
Коропецької. П-ні М. Білозор, як член 
Ініціятивного Комітету створення на
шого Відділу, довгі роки була місто- 
головою Відділу та служила нам усе 
прикладом у всьому, а своїми пора
дами була нам такою потрібного, як 
мати — дитині. Своєю витриманістю 
у різних випадках - -  а було їх  на 
протязі 7-літнього існування доволі — 
не тратила ніколи спокою, рівноваги 
духа, вміла все полагодити без у- 
щербку для справи і своєї особи. Ц е 
людина гартована життєвими удара
ми і то жорстокими. Усі членки про
щали п-ні Білозор, а голова п-ні Г. 
Білик вручила обом паням кераміку 
від Відділу — на добру згадку.

У лютому 1965 р. перейшли Загаль
ні Збори, на яких була присутня го 
лова Окр. Ради в Ню Й орку п-ні Н. 
Чапленіко. І так до нової Управи вві
йшли: п-ні Лідія Величковська, го
лова; п-ні Галина Білик, містоголова; 
п-ні Наталія Клапіщак, секретарка; 
п-ні Олександра Княжинська, касієр
ка. Референтками стали: п-ні Ірина 
Качмарська культ.-осзітньою, п-ні 
Ольга Ш коляр організаційною, пп. 
Катерина Коць і Юстина Попович іім- 
презовими, піт. Анна Карий і Анна 
О зорська господарськими. Контр. Ко
місія: пп. Дарія Яременко і М. Оду- 
ляк.

Рік 1965 записався у нас критичним 
роком, бо знов відійшли в іншу місце
вість пп. М. Турко й Олена Назар. 
ІІ-ні М. Турко, як член Ініціятивного 
Комітету для створення нашого Від
ділу й голова Відділу на протязі 3-ох 
років, була рушієм нашого Відділу. 
Дуже активна, енергійна, все давала 
поштовх до праці — з вірою  в най
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Управа 48 В ідділу СУА у  Ф иладелфії на рік 1965
Сидять від ліва: пп. Анна Костик, заступниця скарбнички, Анна Волчек, скарбничка, Антоніна Мицак, секретарка, 
Марія Баб'як, голова Відділу, Марія Головінська, членка, Олена Господаревська, пресова референтка — Стоять 
від ліва: пп. Леонтина Петрович, виховна референтка, Надія Максим’юк, культ.-осв. референтка, Марія Цюпаїк, 
містоголова, Олена Петрів, організаційна референтка, Катерина Марків, член Контр. Комісії, Марія М аксимо

вич, заступниця секретарки.
T h e B oard  o f th e  48 U N W L A  B ra n ch  in  P h ila d e lp h ia , P a.

кращий вислід наших починів і ста
рань. Своєю невсипущою працею все 
старалась прийти Відділові в користь. 
П-ні О. Назар, як бувша референтка 
сусп. опіки й голова Відділу (1 рік), 
розуміючи недолю наших братів за 
океаном, старалась їм допомогти, вмі
ла роздобути фонди всякими доро
гами — фантовою льотерією, збірка
ми тощо.

Щ ирі побажання .від Відділу висло
вила п-ні Ірина Качмарська, дякуючи 
їм за так совісну працю, а п-ні Г. Бі- 
лик вручила на пам’ятку кераміку. 
Велика шкода, що відійшли від нас 
ці активні членки, бо- кожна з них 
відзначалась цінними прикметами.

І в попередніх роках відійшли за 
служені працівниці Відділу, а саме — 
П-ні М. Садівник, що впродовж 5 ро
ків була скарбничкою Відділу та вела 
взірцево його книги, й п-ні В. Бачин
ська, що була рік головою та пра
цювала дуже жертвенно. І хоч тепер

Відділ відчуває цю втрату й праця 
утруднена, проте нова Управа напев
но доложить сил і поведе її, як і 
давніше, або й ще краще, що дай 
Боже!

Членка 71 Відділу СУА

ІЗ ЛИСТІВ ДО  РЕДАКЦІЇ 

ВЗІР НА КЕРАМІКУ 
В одном у з  попередніх чисел був  

уміщений на останній сторінці кольо
ровий взір на кераміку. Я займаюсь 
керамікою у  вільних хвилинах і знаю , 
щ о багато читачок також  малю є і ра
д о  користали б із таких узорів . На 
жаль, не знаю  з  яких причин більше 
взорів не появилось. Якщо це не п о
в’язане з  якимись особливими труд
нощами, то було  б д у ж е  побаж ано це  
продовжувати, бо  неодна з  читачок 
була б вдячна за  поданий взір. Г.

Ми мали в пляні подавати частіше 
керамічні взори з Гуцульщини, щоб

ширити між нашими прихильницями 
кераміки справжні стилеві мотиви. 
Але в тому маємо деякі труднощі, як 
слушно догадуєтесь. Бракує добрих 
рисівників, що зуміли б уміло пере
рисувати глечик чи миску. А для ви
конання рисунку в друку це необ
хідне.

Та заохочені Вашим бажанням бу
демо шукати таких спеціялістів. Може 
у відповідь на це Ваше домагання 
зголоситься хтось? Будемо вдячні за 
охоту й добру волю. — Ред.

О д и н а д ц я т ь  
КОМЕДІЙ І САТИР

із

К онкурсу Сатири 
СУА
коштує 10.00 дол.
Замовляйте комплет 
у Канцеляїрі/Ї СУА
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— Ви кажете, що в нас, у Ню Йорку, громад
ське життя кипить? — заперечив Андрій. —  Якраз! 
Примітив, нудота та'ка, що на ті збори та академії 
хіба що за кару ходити! Весь час те саме, всіє: в одну 
дудку трублять! А що вже суперечок партійних та 
загумінкових, мабуть, що тільки в Ню Йорку такі 
вистави бувають!

Оля додавала свої аргументи: вона ввесь час 
працювала з дітьми при парафіяльній школі та 
в пласті, але місцеві кумасі заїли її до того, що 
мусіла покинути.

— От тепер вибралися на хутір, та й маємо 
спокій.

Професор лагідно заперечував. Як не як, куль
турне життя тут прогресує. Літературно-мистецький 
клюб працює регулярно,, малярські виставки бува
ють пречудові, доповіді готуються ЗМІСТОВНІ й фа
хові, ну, і діти не відстають. Зокрема, Богдан то 
вже (мабуть усього Шевченка напам’ять зінаїє, бо на 
кожнім концерті деклямує . . .

■— Андрію, я тебе не пізнаю, —  заатакувала 
я свого друга дитинства. -—- Звичайно, в ґетті жити 
не дуже приємно, та щеі коли з усіх боків негри- 
тянсько-порторіканська навала, обступає, але що. ж 
би то було, коли б усі отак, як ви, на хутори повті
кали? Що ж би тоді від української справи зали
шилося?

На кілька хвилин всі ніяково замовкли. Про
довження такої розмови приївсяо> би ДО) неприємно
стей з нашими найкращим,и друзями, що ми з ними 
мілька рокіїв не бачились і хто :зна коли зноїв поба
чимось... Тому, погомонівши ще трохи на „нев- 
тральні“ теми, мій вийшли просвіжитись на Бродвей. 
Вночі Бродвей був справді чу'доівий: свіжіє прохо
лодне повітря з океану, ласкава, теплота лиіпінеївоіго 
вечора, яскраві вогні, що ми. до них вже звикли, 
здавались веселими й 'прекрасними;... Ми творили 
досить солідну розміром „процесію“ : спереду — 
я з чоловіком, як гості, а між нами професор, за 
нами — Оля з Андрієм. Андріія мій навантажили 
всіми закупами, непомітно всовуючи йому до рук 
пакунок за пакунком, а він, захоплений розмовами, 
вісе це на себе приймав,. Ззаду плентались діти : моя 
дочка з Богданом. Воїни, почувались незручно, бо 
не знали, про що говорити, а йти повільно позаду 
старших, та ще й парою' —- це найбільша для них 
мука. До, того ж, моя дочка була на цілих шіїсть 
місяців старшою «ід Богдана, і він її  вважав мало

не старою дівою... Ситуацій трохи покращала, коли 
добрячий Андрій здогадався купити їм моровива,.

Невеселі думи не покидали: мене... Ну що, ж, 
тепер у нас ідуть незчисленні академії, вистави іі по- 
писи, всі їх критикують, скаржаться, що> зачасто-, 
занудно, по-аматорськи... Як би там не було, 
справа йде: в парафіяльних і осередкових школах 
Мартусі й Богданчики вчаться читати й писати по- 
українськиї, готуються 'до Шевченківського/ Свята1, 
дають Різдвяні вистави... А що ж воно: буде, коли їх 
батьки пороз’їжджаються на хутори? Звичайно, на 
важливу імпрезу кожен свідомий українець приїде, 
для того ж і в нас авіто... Але чи будуть ті Богдаїн- 
чики щосуботи в школі, чи буде хор після роботи 
приходити на співанки,, чи зможуть пластуни Підго
туватися добре до показу гаїївок? Ох, біда наїм 
з тим хуторянством! „Моя хата скраю", -—• і так 
собі можна на своїм хуторі від усього* світу ізолюва
тися. Але попробував бій хтось сказати, що вони —- 
не добрі патріоти1!

5. СЕПАРАЦІЇ
Наступного ранку Андрій, як він нам пообіїцяв, 

„дужіз захворів", і прій телефоні, пояснюючи свою 
„недугу “ шефові, так корчився з уявіних болів, що 
ми почали сміятися. Андрій поспішив повісити слу
хавку :

—- Хай ,вам хрін! Малої не зіпсували мені всієї 
комедії!

Не гаючи часу, ми почали збиратися. Спер
шу -—- ДО/бра яешня „ІПОі-ЧернІГІВСЬКіИ", потім: -—- 
Обговорення пляїну дая: Спершу •—- на Коні Айленд 
(мамаі називала його, по-своєміу, „Коніячий Острів"), 
потім — Радіо Ситі, Статуя Свободи, Будинок Об’
єднаних Націй, Музей Модерного' Мистецтва:, Бм- 
пайр Білдііінґ... Гай-гай, та й великий же той Ню 
Йорк!.. Ми з Олею, крім того, змовилися якось іще 
прошмигнути доі крамниць та купити собі на пам ять 
нашої зустрічі, кілька сукенок, блюзочок та ша- 
лиіків. Але чоловікам нашим про те покищо ні слова1, 
бо на. них такі речі діють, як на бика червоний колір.

Ось ми й готові, всі в легких спортивних убран
нях, бо день заповідаіється пекельно-гарячим. Ан
дрій ще встиг виходячиі крикнути до старенької:

— Мамо, спечіть нам пирога з вибрикоісами!
Ми і не вчулися, як прибули на Порт Оторіті, 

вихідне місце всіх наших мандрів, а далі, підзем
кою, поїхали просто на „Конячий Острів". Коні 
Айленд — єднання сомця, океану і піску. Тисячі
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напівголих тій розпластані на розпеченім піїску, 
навколо- мас снують .сотні босих ніг, пісок летить 
вам у лиіце й .волосся, діти хлюпають іна вас со
лоною в,одою1, принесеною' відерцями із океану, 
з усіх бокіів грають портативні радіоприймач і', ство
рюючи якусь божевільну какофонію... А ви лежите 
собі, ні про що на світі не дбаючи, і відчуваєте 
себе володарим природи...

Я досі не можу збагнути, чому люди так люб
лять приморський ПЛІЯІЖ, не дивлячись на -осто
гидлий натовп, шум і) досить забруджений пісок. 
Для мене пляж, перш за все, означає страшенну 
витрату часу, бо ні творити, ні читати, ні думати 
на пляжі я не можу. Колись Олесь писав про. Ві
денський Пратер, ЩО' їв нім протало в розвагах 
стільки ідей і праці... А що вже й казати про- пляж! 
Чоловіки принаймні м>ають нагоду надавитись на 
красунь а ля натюрель. Та й то ні: якимсь дивом, 
на пляжі найбільше виставляються товстухи, що 
не вміщаються в купальник, або страшніші від чуми 
старі діви.

А проте, пляж — це місце, де модерна*, заць
кована електронними темпами людина: ще може 
сполучитися ііз матір’ю своєю — природою, від
чути себе її дитиною, частиною її могутности 
і величі... А океан період очима, без меж, без пере
пон — справді символ свободи...

— Ой, я вже так засмалилася, — .сказала 
негритянка з досить т е м н о ш к ір о ї породи!, пере
ступаючи через мої ноги. Я підняла' голову, щоб 
поібачити, де вона так засмалилася, але нічого не 
помітила і «зову занурила носаі в пісок. До мене 
долинула притишена розмова сусідок:

—■ Вона собі гріється на сонечку, та й не 
зінає, що ©же червона, як рак. І чоловік її, чи бой- 
френід, чи що ото коло неї розляглось, їй не 
скаїже...

Я знов підняла голову, щоб побачити того 
,,ракаі“, і раптом усвідомила собі, що вони див
ляться на мене. Отже, тої про мене була мова! 
Я почала докоряти чоловікові, що він про, свою 
власність аяіі трохи' не дбає.

-— Як я міг знати, коли мені через соняшні 
окуляри КОЛ'ЬОру Т В О Ї шкіри не ВИ Д Н О '!

— Треба' було зняти. Що ти, зі мною тільки 
що ©женився? Ще мене не знаєш? Кожного літа 
та сама історія! Тільки й бракувало б, щоб я тепер 
на два дні в ліжко- піти мусіла!

Наші друзі побачили, що- треба з Конячого 
Острова тікати, і ми вирішили перейти ДО' наступ
них пунктів нашої програми. Покищо моя шкіра 
не боліла, а Андрій поспішив підбадьорити мене 
компліментами, що така цера мені страшенно 
пасує.

Проте, було багато пізніше, ніж ми еподів,аі- 
лиюя. Коні-Айленд нас своїми чарами затримав 
трохи задовго. Почали обговорювати, що відві
дати, а що' пропустити. І тут то ми з чоловіком не 
погодились: (він хотів побувати наї Емпайір Білдіяґ, 
а мене більш цікавій® Музей Мистецтва!. Я хотіла 
до Радіоцентру, а він тягнув, міене до Біржіі! Нашим 
друзям було все одно, бо- вони все вже нераз ба

чили, самопожертвеніно водячи по Ню Йорку всіх 
друзів і знайомих, що відвідували їх. З огляду на 
те, що наша поїздка була короткою, ми вирішили 
розділитись на ІДЗІ, групи;, щоб спільними зусиллями 
таки побачити в Ню Йорку якнайбільше. Чоловік 
з Олею та дочкою подерлись на Емпайр, а ми з Ан
дрієм подались до Музею Модерного Мистецтва:. 
Андрій вибрав для себе цей маршрут не так через 
те1, що любив модерне мистецтво' (далі ми поба
чимо, як він його любив!), а тому, що. в музейній 
кав ярні подають дуже смачні крихкі тістечка, аі мій 
друг буїв, страшенний ласун!

6. ЧОРТ
В музеїї приємно’, тихо, і прохолодно. Ідемо 

собі, як належиться в такім місці, чемно- і поважно. 
І раптом —• вибухаємо нестримним реготом, стобаї- 
чивши якусь мару, що має означати скульптуру 
і підписана багатомовно „Символ Сучасностиі“. Ноги 
з поламаних водогінних труб, тулуб із старого ди
тячого- во'зика, голова; з баняка, дві гайки правлять 
за очі, а іржаве лезо —: за рот. І волосся є, ще 
й у перманенті: мідні металеві стружки. Дійсно — 
сучасність!

— Це ти! — по-дитячому сказав Андрійко, як 
колись, пару десятків літ тому, коли ми ще разом 
ходили до. школи.

—- Тихо-, — цитькнула я на нього. —- Он на 
теїбе люди дивляться.

На нас справді з обуренням дивилася стара, по
важна пані, що ретельно змальовувала осміяний 
нами шедевр у великий бльоік-інот. Ми пішли далі. 
Дальші експонати були ще смішнішії, і щоб трохи 
розважитись, ми з Андрієм заграли' в- таку гру: він 
стояв трохи на віддалі, а я білія самої скульптури. 
Я питала:

— Що це?
— Чорт, — впевненої відповідав Андрій.
-— Зовсім ні. Це — „Дівчина чеше коси“, — 

подивившись на напис повчала я його.
Перейшли до наступного експоната::

— Ану, може ти цю вгадаєш. Щоі це, Андрію?
-—- Чорт, — знову відповів Андрій.
— Та ж ні, це — „Мати з дочкою
— О, то я помилився': ке чорт, а два чорти, -—- 

виправився Андрій.
— Ну, а як ти думаєш, що це?
—- Чорт, — неїзміінно відповів Андрій.
— Та що ти при кожнім слові- чорта згадуєш, 

Андрію? Це зовсім не гарно.
— А я винний, що вони самих чортів пока

зують? А що ж це?
•—- Це — абстракція під числом 567, і ніякий 

чорт. Ану, вгадай оце, тільки вже без чорта. І так 
воно вже на нього, неї схоже.

—• Це — дядько-, що об’ївся кавуна', — вга
дав Андрійко. Скульптура показувала якогось кре
тина з величезним животом, і хоч т-вір був назва
ний інакше, я навіть не виправляла Андрія, бо його 
назва була більш вдала. Проте, при наступній 
скульптурі Андрій знов спом’янув чорта, я роїзсер-
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дила-сь, сказала, що в,іін сам чорт, а мрім того, воїн 
профан і „ні чорта“ не 'розуміє в мистецтві -і тому 
я його більше бачити не хочу. І ми розійшлись 
у різні боки, зовсім, як діти. Проте, коридор ви
ставки був круглий, ми обійшли навколо і зно-в зу
стрілися. Тоді, весело засміявшись, ми пішли пити 
каву з тими знаменитими пундиками. Проте., it тут 
нас чекало розчарування: пундики вже хтось і без 
нас поїв, і нам лишилися тільки гатдоґи. Підкрі
пившися так-сяк, ми пішли ;на другий поверх огля
дати картини. Деякі з них були просто шматки 
дошки з двома плямами: чорното і зелено-червоною, 
або ж із хиткою мережею плутаних ліній, але Пі- 
кассо був цікавий, а „аівто-Шній" Салватор Далі — 
божевільню-оригінальний. Звертали на себе увагу 
і картини Генрі Руссо, що вражали прекрасно, ви- 
мальоіваяими пейзажами джунглів з дуже цікавими 
кольорами... Але що в тих .джунглях водилося, якби 
ви знали! Посеред хащів стояла плюшева канапа, 
на ній, в чім мама 'народила., лежала жінка з дуже 
гарним тілом і дуже! поганим лицем, а на жінку 
дивився з кущів тигр. Я не могла (відірватися від 
цього видовища, і мене не дивувало те, що гола 
жінка лежить собі на канапі і ні трохи не боїться 
тигра; інше мене мучило: як ту канапу в такі джун
глі притарабанили і для чого вюна тут здалася? 
Мабуть для якогось голшвудського фільму...

Надивившись на картини, ми ще прогулялись 
музейним садом, де більш умірковані статуї при
крашають водоймища і відстрашують від берега 
золотих риб. 'Коли мій вийшли з музею, Андрій ви
словив припущення, що одну із таких статуй і він 
хотів би поставити в своїй садибі, за пугало.

7. ЗУСТРІЧ

До зустрічі з другою половиною нашої експе
диції лишалося півгодини, і ми вирішили трохи по
бродити біля Сентрал Парку. Там, біля гарного 
фонтану з квітами, стояла кавалькада візників 
у чорних фраках і циліндрах:

— Чи це кого ховають? — тривожно запи
тала я, бо вже після справдження деяких нещасли
вих прикмет, зустріч із похоронами мене трохи 
непокоїла.

•—- О, ні... Це в нас тут візники (возять людей 
кіньми, по Сентрал Парку... Романтика і таке інше...

Дві старших пані саме сіїдали. на віз, і візник 
запобігливо їх обмощував та нащось, в таку спеку, 
вкривав попоною їм ноги.

— От, якби, скажімо-, я був закоханий у тебе, 
то і я б тебе взяв на таку прогулянку.

На мене наїпав такий сміх, як ще ніколи 
в житті. Ні відвідини міодерністичного музею з „чор
тами", ні читання бітніківських віршів такої реак
ції викликати не змогли б. Андрій, дивлячись на 
мене, теж сміявся, але я відчувала, що моє став
лення трохи його вжалило. Справді ж, я сміялася 
тому, що ніколи не могла би уявити жадного- ро
ману між нами. Що завгодно, тільки не це. І не 
том-у, що Андрій був поганий із себе, чи що. Нав
паки, -він був дуже милий, із своїми невинними ди
тячими небесно-блакитними очима і б^зпомічно-

лу кавою білозубою усмішкою. Але мені відразу пе
ред очима стала картина з наших дитячих літ, коли 
із хати вилетів Андрійко в самій нічній сорочині, 
а за ним мама з віником. Андрійко, плачучи;, тричі 
оббіг навколо хати, а мама гналась за ним, щоб від
лупцювати за якусь нову шкоду. Я ж із зацікавлен
ням стежила за цією .сценою, висунувши голову із 
наших сіней, і кожного разу, як Андрійко пробігав 
повз мене, показувала йому язика. Мама, врешті, 
махнула рукою і пішла в хату, посварившись паль
цем на сина, а Андрійко, ще раз хлипнувши, повер
нувся в мій бік і, на відплату, заспівав мені вига
дану ним приказку:

Гандзя дура,
Замазура,
Полюбила щикатура.
Щикатур не дурак,
Продав Гандзю за п’ятак.

Ця дражнилка завжди виводила мене з рівно
ваги. Поіперше, всі добре знали, а в тім числі і я 
сама, що- я —- зовсім не дура. І не завжди я була 
замазурою. Крім того., я ніколи в -світі не полюби
ла б „щикатура“. А коли б уже і полюбила^ то він 
не продав -би- мене. А коли б вже- й продав,, то. не 
за п ятак, а багато дорожче. Отож, зачувши таке, 
я кидалась на Андрійка з кулаками., і починало ле
тіти пір’я. От, який же роман міг би бути у мене 
з таким типом?!

— Та не тому, дурненька, —  заперечив Ан
дрій, коли я йому пригадала. -—- Справа в тому, що 
за- цю прогулянку візники, таку ціну деруть, що 
всяка романтика скисне. От слухай!

В цей час повернулася з прогулянки літня вже 
пара, чоловік із своєю жінкою, а може й ні. По
чувши ціну, що' їм скаазв візник, обидвоє почали 
сваритися на -два фронти: з візником і- одне з одним.

— От бачиш, — тріюмфував Андрій. — За ці 
гроші ми можемо- піти до театру, ще й повечеряти. 
А ти думала, що я скупий або трухлий...

Підійшли нарешті наші, і ми почали наперебій 
розповідати про -свої вражіння.

-—- Що ж доброго, ви бачили на Ем-пайрі? — 
запитала я. -—- Що там. було за велике чудо?

■—- Найбільше чудо, — відповів мій чоловік, — 
була- одна українська пані з п’ятьма дітьми.

— Ну й чудо! Чим же вона така цікава?
— Тим, що- всі діти, у віці від п’ятнадцяти до 

восьми, прекрасно говорять -по-українськи між со
бою і з мамою. Я вперше чув від дітей таку багату, 
щиру і невимушену українську мову. Слава такій 
мамі. (Продовження' буде)

МОЛОДИЙ ТАЛАНТ 1965 Р.
Розгляньтесь між молодим ж іноцтвом Вашої 

околиці Чи є в них осяги в мистецькій, професійній 
або громадській ділянці? Подайте нам життєписні 
дані зі світлиною!

Р е д а к ц і й н а  К о л е ґ я  Н. Ж.
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З’ЇЗД О. У. БЕЛЬГІЇ
(Докінчення зі ст. 14)

жертвенно для організації, за її цей 
гарний жест, як також за артистичне 
гаптування і виконання прапору, 
д-рові В. Поповичеві, мґр О. Ковалеві, 
мґр. Г. Ощипкові та М. Ходоровської- 
му —  за дружню співпрацю і допо
могу, п-ні К. Фединяк за участь у ви
готовленні прапору, п. Г. Ковткові за 
його активну і жертвенну допомогу 
в підготовці до урочистостей і в пере
веденні їх, як також —  за їхню працю
—  господиням З’їзду (пп. Коївальчук, 
Кобилянській та Петрик) і їх поміш- 
ницям (пп. Хомі, Чепак, Проць і Ми- 
китин та юначкам М. Карпі і О. Ко- 
зицьїкій).
Піднесеним однодушним відспіван- 

ням державного гимну України закін
чило жіноцтво свої офіційні урочи
стості, а святочний день ще продов
жився приємною гостиною, що її 
влаштували господині З’їзду, і гарним 
прийняттям п. М. Ходоровського на 
честь проф. Р. Л ІС О В С Ь К О Г О .

Управа ОУБ

ІЗ ЛИСТІВ ДО АДМІНІСТРАЦІЇ 
Журнал є побажаним гостем

Наше Життя є побажаним гостем 
у моїй хаті. Моя 10-літня донечка чи
тає меншим дітям казочки та віршики, 
часто спонукує мене випробовувати 
приписи на печиво, подані в журналі, 
якраз тепер вишиває чудовий взір із 
Київщини „виноград". Коли показала 
це вишиття в англійській школі, її 
вчитель запропонував цю вишивку на 
міську виставку дитячих робіт.
А я використовую журнал у субот

ній школі українознавства для мен
ших дітей, дуже часто знаходжу до
цільні теми для гутірки з СУМ-ів- 
ською молоддю. О'сь один приклад: 
Під час зайняття в СУМ-і одна стар
ша юначка поставила мені питання: 
„Чи сучасна молодь в Україні також 
ставить спротив окупантам?1* І на це 
питання я не могла уявити кращої 
відповіді, як „Вістка з України1* у Ве
ликодньому числі...
Наш місцевий Гурток ОУЖ, якого 

членкою я вже 12 років, також кори
стується цим журналом у різних га
лузях.

Марія Ткачук, Аштон, Англія

Своєчасно внесена передплата 
дає здорову фінансову підставу 
видавництву.

ІЗ ЛИСТІВ ДО АДМІНІСТРАЦІЇ 
Приєднування передплатниць

Радію дуже, що з .кінцем 1964 р. не 
припинився змаг за приєднування пе
редплатниць. У 40-ліття СУА буду 
знов старатись приєднувати дальших 
читачок, щоб об’єм журналу збіль
шився. Тепер зголошую дві нові пе
редплатниці пп. Віру Дорожиніську і 
Наталку Савицьку та засилаю їх пе
редплату. Разом маю 12, а хотіла б 
діійти до 20. Я так чекаю на побіль
шення журналу!

Олена Лиско, Бронкс
Цікаві дитячі віршики й казки

Впродовж цілого року знаходжу в 
журналі цікаві вістки з жіночого сві
ту, а також про різні світові події. 
Але найбільше стають мені в пригоді 
дитячі віршики й казки.

Олена Думенко, Торонто

Щиро дякую за пригадку
Щиро дякую Вам за пригадку про 

закінчення моєї передплати. Мушу 
признатися, що я не знала, коли вона 
кінчиться, тому що отримала Наше 
Життя в подарунку від п-ні Бучаків-

ської. А тепер дуже радо продовжу 
передплату й очікую чергового числа. 
Бажаю Вам, щоб журнал скоро знай
шовся в кожній українській хаті!

Розалія Федьків, Бронкс

ЗАМОВЛЯЙТЕ ПІДРУЧНИКИ

Д итяча світличка
укладу Ірини Пеленської 

Весняний цикль, 16 лекцій 
Осінній цикль, 14 лекцій 

разом із частиною

„Дитячі ІГ ЇС Н І"

із збірничками: Зима, Золоте 
павутиння, Веселий струмок, 
Срібна зірка, Проліски, Осін
нє листя, Щ ебетали пташеч

ки, Снігова баба.

Ціна одного циклю із збірничками 
(5 прим.)

3.50 дол*
Замовляти в адміністрації 

„Нашого Ж иття".
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Взори з Чернігівщини
Ч. 1. Взір із пошевіки у с. Ко'мань, пов. Новгород Сіверський. Ч. 2. Взір із хустки в Конотопському повіті.
Ч. 3. Взір із рукава в Кроленецькому повіті. Ч. 4. Взір із полика в Конотопському ттовіті. Ч. 5. Взір із о. Со- 
бич у Крол енецькому повіті. Із збірки П. ЛИТВ'ИНОВОІ
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