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З Святом Незалежности‚  
брати і сестри українці! 

25 літ над Україною сяє 
сонце свободи! 25 літ україн-
ський народ втішається від-
новленою державною неза-
лежністю – після довгих деся-

тиріч неволі‚ десятиріч націо-
нального‚ релігійного‚ мовно-куль-

турного гніту.
Мабуть‚ не помилюся‚ сказавши за все 

наше союзове братство і за всіх українців Аме-
рики: ця остання чверть віку‚ котра відді-
ляє нас від незабутнього 24 серпня 1991 року‚ 
проминула для нас швидше‚ ніж для усіх 
інших етнічних громад нашої країни‚ швидше‚ 
ніж для усіх інших народів. Бо усі ми‚ попри 
щоденну працю‚ попри професійні і родин-
ні обов’язки‚ жили Україною‚ її турботами‚ її 
нелегкою долею‚ її немалими перешкодами на 
шляху від формальної до сутнісної незалеж-
ности. Ми стежили за всіма новинами з укра-
їнської землі‚ зокрема з тих країв‚ звідки бере 
початок коріння наших родин‚ а тому‚ що ті 
новини так швидко змінювали одна одну й 
нерідко були несподівані‚ навіть шокуючі‚ то й 
час для нас ішов мовби швидше.

Зрозуміла річ: ми тут одержували всю най-
важливішу інформацію‚ в тому числі й неґа-
тивну‚ але та обставина‚ що на українську 
реальність ми дивилися все ж зі сторони‚ то 
бачили її дещо іншими очима. Так‚ на жаль‚ 
тема неґативів залишається актуальною. Є 
серед тих неґативів не просто прикрі‚ зако-
номірно пов’язані з ростом‚ розвитком‚ але й 
дуже тривожні. 

Однак‚ чи ж це було для нас чимось новим? 
Ще наші батьки‚ діди і прадіди знали‚ звід-
ки іде постійна біда на нашу змелю‚ на наш 
багатострадальний нарід. Понад три сторіччя 
Московія випивала з України живильні соки‚ 

отруювала нашу національну кров‚ винищу-
вала найкращих‚ найперспективніших синів 
і дочок нашої нації‚ істотно пошкодивши 
наш генофонд. Це страшна‚ незмінна‚ неви-
правна орда‚ і ми ніколи не мали і не пови-
нні мати щодо неї жодних ілюзій. Замість 
покаятися перед Україною за тяжкі злочи-
ни супроти неї‚ Москва чинить й нині те‚ що 
чинила завжди – розбій‚ зазіхання на україн-
ські території‚ намагання повернути історію 
назад і поновно зробити з українців безмов-
них рабів.

Ми бачимо все це і розуміємо‚ хто є хто в 
цьому усе складнішому‚ усе непередбачува-
нішому світі. Але також ми виразно бачимо 
головне: Україна‚ всупереч багатьом неспри-
ятливим обставинам‚ зовнішнім і внутріш-
нім‚ здолала 25-річний шлях самостійного 
національного буття. За цей час народило-
ся і увійшло в повноцінне суспільне жит-
тя нове покоління нашого народу – народи-
лося вже в умовах незалежности‚ тож свобо-
да для цього покоління‚ є вже такою природ-
ною‚ як дихання. По-друге‚ ці молоді люди 
вже набагато краще‚ набагато ближче знають 
світ поза Україною‚ вміють у ньому орієнту-
ватися‚ переймати від нього той цінний дер-
жавницький досвід‚ котрий допомагає Укра-
їні утверджуватися у колі світової демократії.

Тому я з такою впевненість кажу і закли-
каю до до впевнености усіх українців Амери-
ки: 25 років – це вже той значний‚ фундамен-
тальний історичний період‚ який не дозво-
лить нашому одвічному ворогові втілити свій 
завойовницький плян. Україна була‚ є і буде! 
Святкуймо разом з нею!

Стефан Качарай‚ 
Президент Українського Народного Союзу

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Орда вже біля воріт
Петро Часто

Можна мати сумніви щодо всього на білому 
світі‚ лише не щодо Московії‚ не щодо її намі-
ру поставити Україну на коліна або знищи-
ти. Надходить остання година. Остання – не 
тому‚ що коротконогий кремлівський вождь 
набув особливої сили і може розраховувати 
на легку перемогу. Навпаки – він поспішає‚ 
бо Росія‚ попри фальшиві пропаґандистькі 
фаєрверки‚ вже по шию стоїть у борговій ямі: 
в 2017 році змушена виплатити за зовнішні-
ми боргами 60 млрд. дол. Таких грошей путін-
ський режим не має‚ інфляція‚ за 7 відс. дефі-
цитом державного бюджету‚ виходить з-під 
контролі. Тисячею різних способів Кремль 
розхитує і розвалює Европейський Союз‚ щоб 
звільнитися від економічних санкцій і‚ мож-
ливо‚ від боргів. Европа‚ тим часом‚ залиша-
ється сліпою.

А внутрішнє невдоволення і можливий 
бунт російської маси Володимир Путін споді-
вається відвернути блискавичним збройним 
завоюванням України. Це може статися з при-
ємним для московських загарбників симво-
лізмом – до Дня Незалежности України. „Не 
може змиритися Росія з тим‚ що 25-та річни-
ця незалежности України відбулася нормаль-
но‚ не може змиритися‚ щоб до Києва на свят-
кування приїхали очільники провідних дер-
жав світу“‚ – передбачає добре поінформована 
людина – представник України в контактній 
групі на Мінських переговорах Євген Марчук.

З початком серпня на кордонах з Украї-
ною Москва зосередила 100-тисячне військо‚ 
підтягнула до передової лінії бронетехніку‚ 
ракетні комплекси‚ бойову авіяцію‚ в лікарнях 
підготувала місця для майбутніх поранених. 

Водночас триває шалене дезорієнтування 
демократичного світу. Постійний представ-
ник Росії в ООН Віталій Чуркін‚ відомий сво-
їм безчестям‚ заявив у Раді Безпеки‚ нібито це 
Україна „готує ґрандіозний збройний наступ 
і вбиває цивільних людей на Донбасі“. Тобто 
знов і знов злодій кричить: „Тримайте злодія!“. 
Такою є незмінна кремлівська тактика: розпа-
лити збройний конфлікт у сусідній країні‚ а 
відтак оголошувати „гуманітарну миротвор-
чу операцію“.

Очевидно‚ не з добрих намірів Кремль 
нашвидкоруч змінює свого посла в Києві 
– замість льояльного до української влади 
Михайла Зурабова Кремль пропонує колиш-
нього каґебіста‚ одного з душителів чечен-
ської свободи Михайла Бабича. Це в такій мірі 
одіозна‚ з українського погляду‚ особистість‚ 
що група російських опозиціонерів заклика-
ли Президента Петра Порошенка відмовитися 
від послуг М. Бабича як потенційного органі-
затора шпигунського кубла в Києві. 

Про готування В. Путіна до маштабної 
війни проти України говорять вже й росій-
ські військові експерти‚ наприклад – Руслан 
Пухов: „На кордоні з Україною російська сто-

(Закінчення на стор. 22)

Гімнаст Верняєв 
здобув першу золоту 
медалю для України

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. – Україна на 11-ий день 
Олімпіяди-2016 у Ріо-де-Жанейро отримала пер-
ше золото. Український гімнаст Олег Верняєв 16 
серпня здобув золоту медалю у вправах на пара-
лельних брусах. Леґендарний український легко-
атлет, головний олімпієць України, голова Наці-
онального Олімпійського Комітети України Сер-
гій Бубка нагородив Олімпійського чемпіона. 

Це вже друга медаля О. Верняєва у Ріо-де-
Жанейро. 10 серпня він здобув срібну медалю в 
індивідуальному змаганні чоловіків у спортив-
ній гімнастиці. 

О. Верняєв після виступу поділився своїми 
емоціями з прес-службою Національного олім-
пійського комітету України. ,,Я дуже щасливий 

Олімпійський чемпіон гімнаст Олег Верняєв (впра-
ви на паралельниx брусax). (Фото: НОК України) (Закінчення на стор. 5)
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 ■ Урядовці декляруватимуть статки

КИЇВ. – Українські високопосадовці з 15 серп-
ня зобов’язані деклярувати всі свої статки 
в електронній формі. Система стартує по-
при всі перешкоди – навіть без сертифіката 
Держспецзв’язку, повідомила голова Націо-
нального агентства із запобігання корупції 
Наталія Корчак. Громадські антикорупційні 
організації, однак, застерігають: без цього сер-
тифіката не настає кримінальної відповідаль-
ности за брехню у декляраціях, тож у тестово-
му режимі програма ефективно працювати не 
зможе. Між тим, наголошують вони, електронне 
деклярування статків чиновників – це одна із 
умов візової лібералізації з Евросоюзом і отри-
мання Україною траншу Міжнародним валют-
ним фондом. (Радіо Свобода)

 ■ Визначено найкращі проєкти

КИЇВ. – Конкурсна комісія Міністерства освіти і 
науки України 15 серпня визначила 79 наукових 
проєктів молодих вчених, які протягом двох ро-
ків фінансуватимуться з державного бюджету. 
Йдеться про Конкурсну комісію з відбору про-
єктів молодих вчених, які працюють у вищих на-
вчальних закладах та наукових установах, під-
контрольних МОН. Конкурс оголосили у травні 
цього року за тематичними напрямами, що від-
повідають пріоритетам участи України у Рамко-
вій програмі Евросоюзу із досліджень та іннова-
цій „Горизонт 2020“. За словами Міністра освіти і 
науки Лілії Гриневич, це – перший в Україні кон-
курс для молодих вчених. На його фінансування 
Кабінет міністрів виділив 12 млн. грн. „Проекти, 
як правило, дворічні. Це означає, що в бюджеті 
2017 року ми маємо закласти відповідну суму, 
і сподіваюся, що вона буде значно більшою“, – 
зазначила Л. Гриневич. У конкурсі взяли участь 
114 вищих навчальних закладів та наукових 
установ з усіх реґіонів України. Вони подали 439 
наукових проєктів. Серед проєктів-переможців 
– зокрема такі, що стосуються боротьби з раком, 
протидії гібридній війні, енерґоефективності, 
нових систем зв’язку, сільськогосподарських 
технологій, безпечного довкілля тощо. За слова-
ми заступника міністра освіти і науки Максима 
Стріхи, найдорожчий із проектів-переможців 
цьогоріч отримає близько 200 тис. грн. Аналізу-
вали проєкти і визначали переможців незалеж-
ні експерти-молоді вчені, яких запропонувала 
Рада молодих вчених при МОН. Один науковий 
доробок оцінювали чотири експерти, якщо роз-
біжність в оцінках складала понад 15 відс. від за-
гальної кількости балів, до експертизи залучали 
додаткового фахівця. (Радіо Свобода)

 ■ Ріст ВВП України прискорився 

КИЇВ. – Валовий внутрішній продукт України у 
другому кварталі цього року виріс на 1.3 відс. 
порівняно з другим кварталом минулого року. 
У першому кварталі 2016-го зростання складало 
лише 0.1 відс., повідомили у Держстаті. Минуло-
го року ВВП України, за даними відомства, упав 
на 9.9 відс. Під кінець 2015-го падіння почало 
уповільнюватися, і на 2016 рік Світовий банк 
прогнозує українській економіці зростання на 
1 відс. Утім, у банку зазначали, що показники ім-
порту і експорту все ще слабкі, і не досягли на-
віть половини рівня 2012 року. (ВВС)

 ■ Стріляли з важких гармат

ДОНЕЦЬК. – 16 серпня російські окупаційні 
війська відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 
48 разів. Так, 23 випадки застосування зброї 
противником встановлено на Донецькому 
напрямку. Півтори сотні мін забороненого 
калібру випущено по позиціях Авдіївської 
промзони, Зайцевого та Майорська, де ворог 
також активно застосовував гранатомети та 
кулемети великого калібру. У Новоселівці, що 
на Маріюпольському напрямку, супротивник 
відкривав вогонь з важкої артилерії калібру 
122 мм. По укріпленнях сил АТО в Тарамчуку, 
Талаківці, Красногорівці та Водяному ворог 
вів  щільний вогонь із заборонених міноме-
тів калібру 120 та 82 мм, бійців ЗСУ в Мар’їнці 
провокував кулеметним вогнем, а у Красного-
рівці та Широкиному застосував бронетехні-
ку. („Українська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ      
ТОЧКА ЗОРУ

„Сирітка“ Надія Савченко
Євген Дикий

„Антимайдан стояв за те саме, що і Майдан“, 
– каже Герой України Надія Савченко.

Поширені в медії та віднедавно передані 
через Надію Савченко послання про „там-
теж-люди“, „між-нами-нема-різниці“, „ми-всі-
хочемо-одного“ при нібито „правдивості“ 
насправді є брехнею вищого ґатунку – „лука-
вою правдою“.

Але щоб здолати цю облуду, варто розі-
братись, чому ж вона така поширена? Чому 
тисячі наших – тих, хто ще вчора були з нами 
на барикадах Майдану та в окопах східньо-
го фронту, несли світові правду – сьогодні 
радісно ковтають цю ворожу „макуху“ та тим 
самим дають підчепити себе на гачок Володи-
мира Путіна, „Мертвечука“ та компанії? Чому 
у людей, яким вистачило мужности на револю-
цію, війну та стійкість у полоні, у головах каша 
з несумісних понять, взаємовиключних цін-
ностей та безглуздих уявлень?

І навпаки – чому для частини людей хиб-
ність та згубність подібних псевдо-гуманістич-
них та псевдо-ліберальних конструкцій оче-
видна?

Усе досить просто. Ми просто живемо у різ-
них історичних контекстах, і це пояснює світо-
глядну різницю.

Для Надії та тисяч подібних Україна почала-
ся 25 років тому. Почалася з незрозумілих при-
чин (ну от був собі „совок“, а потім взяв та й 
розпався, довелося стати Україною...) і невідо-
мо навіщо. А українська нація взагалі почалася 
два роки тому, коли вони, молоді та прекрасні, 
героїчно вийшли на Майдан творити історію – 
ту саму, яку ніколи не мали часу вивчити.

В такій парадигмі мета революції зводиться 
до „повалити Януковича, бо дістав до печінок”. 
У кращому разі – до вирішення найгостріших 
суспільних питань дуже короткочасової пер-
спективи („податкова реформа + дереґуляція 
бізнесу“).

А війна стає взагалі не до кінця зрозумілою. 
Спершу вона бодай частково виправдовується 
як „захист завоювань революції“, а далі взага-
лі перетворюється на „війну за Пороха проти 
Путіна“, які „один одного варті“, що як не кру-
ти, виглядає тупим братовбивством.

У цій парадигмі логічно в певний момент 
„прозріти“, почати називати вчорашніх захис-
ників батьківщини „урядовими військами“, 
коляборантів окупаційної армії – „армією 
ДЛНР“, відтак „героїчно“ заволати „Геть війну, 
хай буде мир!“ та кинутись в обійми „таким-
само-людям“ по той бік лінії фронту.

Надія – „сирітка“. Як казав Михайло Ломо-
носов, „сама собі предок“, українка у першому 
поколінні.

І країну, і нашу війну вона бачить поглядом 
людини, яка сама собі перша винайшла, що ж 
то є Україна та українці, до якої тут не було 
нічого вартісного та гідного, і яка „з нуля“ 
бавиться державо- та націєтворенням у межах 
своєї освіти та інтелекту.

При такому погляді два роки війни вигляда-
ють ледь не вічністю. І кілька разів змінити за 
цю „вічність“ свої погляди, переконання, поділ 
на своїх та чужих – річ цілком природна.

Поза сценою при подібному ракурсові лиша-
ються „дрібниці“ – кілька століть історії, кіль-
кадесят мільйонів смертей, та несумісність 
двох суспільно-політичних Традицій. Саме 
з великої літери, у сакральному сенсі – бо ж 
насправді саме за них з покоління у поколін-
ня вмираємо та вбиваємо ми, українці, та наші 
опоненти з Північного Сходу.

На відміну від Надії, для мене ця війна поча-
лась не 2014 року. Це – прадавня війна двох 
Традицій, Ординської Вертикалі та Київсько-
го Віча.

Різниця позицій намітилась ще у князів-
ські часи, коли волелюбні кияни п’ять разів 
поспіль збирали Майдан та гнали з міста 
„живого і леґітимного“ Юрка Довгорукого, а 
той відсиджувався у болотах Московії, будував 
там остроги та „вертикаль“, шукав привід для 
інтервенції.

Ця різниця викристалізувалась пізні-
ше, коли остаточно усамостійнились в окре-

мі народи колишні слов’янські племена. Ми 
разом з білорусами стали націями Литовських 
Статутів, тобто націями европейської право-
вої культури, римського права та трохи згодом 
„суспільного договору“. А північно-східні сусі-
ди остаточно ствердились як нації ординської 
Яси, данини та східньої деспотії.

І саме тоді між цими взаємовиключними 
Традиціями розпочалася війна на знищення. 
Бо кожний нарід має жити лише в одній Тра-
диції, в одній правовій культурі – і культура 
Орди розпочала свій чотиривіковий наступ на 
Захід. Той самий наступ, черговий порух якого 
ми у 2014 році тимчасово зупинили по Сівер-
ському Донцю та Кальміусі.

Культура Орди породила Івана IV, котрий 
винищив населення „прозахідніх“ Пскова та 
Новгорода – крайніх північних форпостів 
київської вічової Традиції.

Тим часом культура Статутів породила 
„вольності козацькі“, від перших угод між реє-
стровцями та Речі Посполитої до „Статтей“ 
Пилипа Орлика. На жаль, наші предки – коза-
ки були по-европейськи наївними і‚ укладаю-
чи Переяславські статті‚ помилково виходи-
ли з єдиних звичних їм політичних принци-
пів - принципів „контракто соціяле“, угоди між 
володарем та народом, в якій обидві сторони 
обмежені взятими зобов’язаннями.

Це нерозуміння відмінности Традицій 
коштувало їм дорого – від вирізаного Петром 
Батурина до депортованої Катериною Січі. 
Але‚ принаймні‚ вони не без бою здали свої 
„вольності“ та „статті“, дописавши в історію 
війни Традицій яскраві рядки оборони прав та 
свобод.

У ближчій ретроспективі все ще очевидніше.
Перша світова війна дала шанс на реванш 

українцям, і на сцену історії вийшли наші пря-
мі попередники – творці та захисники Україн-
ської Народної Республіки.

На відміну від княжих чи козацьких часів, 
між нами та бійцями столітньої давнини нема 
жодного „порожнього місця“ чи проміжку – є 
неперервний ряд добровольців нашої Традиції, 
„воїнів світла, воїнів добра“ у кожному поко-
лінні‚ від УНР до Майдану та східнього фрон-
ту.

На відміну від Наді, я не вважаю себе пер-
шим та унікальним – ї це дуже змінює картину 
світу. Я всього лише підібрав прапора, впер-
ше піднятого безіменним студентом, загиблим 
під Крутами. Загиблим, на перший погляд, за 
таких само нікчем, що і наш сьогоднішній кер-
манич, а насправді – за перемогу нашої Тради-
ції, традиції права, гідности та свободи.

До мене цей прапор побував у багатьох 
руках. Його ніс назустріч червоним карателям 
повсталий селянин на Черкащині. Перехову-
вав від польських поліцаїв галицький студент 
з Української Військової Організації. Піднімав 
на захопленому партійному приміщенні пар-
тизан УПА. Зберігав від каґебешних обшуків 
мій прямий, безпосередній попередник та вчи-
тель – дисидент-„шістдесятник“.

Зрештою, десь у ґорбачовські часи я сам та 
мої однолітки підросли досить, щоб підняти 
цього прапора на вічах та студентському голо-
дуванні, пронести його на барикадах Вільнюсу 
та Москви.

І от саме тоді нашими руками, а аж ніяк не 
„самсобою“, сталася‚ на думку В. Путіна‚ „най-
більша геополітична катастрофа“ – Совок роз-
валився. І здалося, що ординська Традиція 
нарешті програла війну.

На жаль, московська Традиція східної деспо-
тії не менш живуча, ніж наша Традиція свобо-
ди. Війна Традицій зажевріла знову. Перші бої 
пролунали на околицях Імперії, і ми несли наш 
прапор на фронти Грузії та Чечні. А сліпі укра-
їнці не вірили, що завтра фронт наблизиться 
до нас.

Не вірили, бо не розуміли самої суті цієї 
війни та неминучости її останнього, вирішаль-
ного двобою. На жаль, Надія та тисячі з нею не 
хочуть зрозуміти цього і зараз – бракує істо-
ричного кругозору.

Між тим наші вороги чудово це усвідомлю-

(Закінчення на стор. 7)
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 ■  До війська прийшли чужинці

КИЇВ. – На сьогодні контракт зі Збройними си-
лами України уклали близько 100 іноземців, 
повідомив 16 серпня виконувач обов’язків 
начальника головного управління персоналу 
– заступник начальника Генерального штабу 
ЗСУ Володимир Талалай. За словами В. Талалая, 
від початку цього року на військову службу за 
контрактом до Збройних сил України прийшли 
понад 45 тис. людей, зокрема 5,000 офіцерів. 
(Радіо Свобода)

 ■ Обмеження на купання зняли

ОДЕСА. – 15 серпня на міських пляжах Оде-
си зняли обмеження на купання, оголошені 8 
серпня через сильні опади. Станом на 15 серп-
ня вода на пляжах „Лузанівка”, „Ланжерон”, „Від-
рада”, „Дельфін”, „Аркадія”, „Чайка”, „Курортний” 
і „Золотий берег” відповідає нормам. 7 серпня 
на Одесу і частину Одеської області обрушився 
гураґан, затопило вулиці, від поривів шкваль-
ного вітру ламалися дерева. У Білгород-Дні-
стровському районі під час фестивалю від 
удару блискавки загинула людина, кілька по-
страждали. Наступного дня міська влада реко-
мендувала якийсь час не купатися в Чорному 
морі через сміття, яке потрапило у воду зі зли-
вою. (ВВС)

 ■ Не радять їхати в Таїлянд

КИЇВ. – Міністерство закордонних справ Укра-
їни 16 серпня попередило туристів про захо-
ди безпеки на відпочинку в Таїланді у зв'язку 
із серією вибухів, що сталися на курортах цієї 
країни 11-12 серпня. Громадянам України, які 
вже перебувають на території Таїланду або 
плянують найближчим часом відвідати цю 
країну, МЗС рекомендує виявляти пильність, 
уникати місць масового скупчення людей, не-
ухильно виконувати вказівки місцевих органів 
і стежити за місцевими новинами, – йдеться в 
повідомленні. („Українська правда“)

 ■ Суд переніс розгляд справи „Торнадо“ 

КИЇВ. – Засідання Оболонського районно-
го суду Києва у справі колишніх бійців роти 
спеціяльного призначення Міністерства вну-
трішніх справ України „Торнадо“ 16 серпня 
перенесли на 23 серпня, заявив один із адво-
катів „торнадівців“ Володимир Якімов. За його 
словами, засідання перенесли у зв’язку з тим, 
що одному з обвинувачуваних стало зле і його 
забрала „швидка допомога“. Водночас речни-
ця суду Інна Свинаренко повідомила, що дата 
наступного засідання у справі „торнадівців“ 
залежатиме від результатів медогляду одно-
го з обвинувачених. 3 серпня засідання у цій 
справі перенесли на 9 серпня у зв’язку з не-
можливістю доставки до суду обвинувачених. 
А перед цим засідання суду у справі колишніх 
членів роти „Торнадо“ 2 серпня закінчилося 
сутичками. Тоді поліція відкрила два кримі-
нальні провадження. Мітинґувальники під су-
дом вимагали, щоб засідання було відкритим, 
а також закликали до прискорення розгляду 
справи. За даними Генпрокуратури, групу ко-
лишніх бійців роти „Торнадо“ підозрюють у 
скоєнні злочинів за понад десятьма статтями 
Кримінального кодексу України, серед яких 
створення злочинної організації, катування, 
доведення особи до замаху на самогубство. 
У 2015 році Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков підписав наказ про розформування 
роти патрульної служби особливого призна-
чення МВС України „Торнадо“. (Радіо Свобода)

 ■ Вирубали ліс у Закарпатті

КИЇВ. – Українських прикордонників підозрю-
ють у співучасті у вирубці лісу на 19 млн. грн. 
Чотирьох офіцерів Чопського прикордонного 
загону вже затримали, повідомили 16 серпня 
у Генпрокуратурі. Йдеться про вирубку 7,663 
цінних порід (ясень, дуб, бук) у зоні біля дер-
жавного кордону України, які збували за екс-
порт. Офіцерам оголосили підозру у недбало-
му ставленні до військової служби та обрали 
запобіжні заходи – тримання під вартою із 
можливістю застави. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ       
АВТОРИТЕТНА ДУМКА

Ен Еплбавм – про цілі Путіна
Для Европи Росія є більшою загрозою, ніж „Іслямська держава“, вважає відома публіцистка, 

дослідниця історії‚ лавреат Пуліцерівської нагороди Ен Еплбавм. В інтерв’ю Мирославі Ґонґа-
дзе для програми „Прайм Тайм“ „Голосу Америки“ вона розповіла, яка, на її думку, кінцева мета 
путінської аґресії в Україні та що допоможе зупинити російського ведмедя.

Володимир Путін поставив собі нереалістич-
ні завдання, вважає Е. Еплбавм. За її словами, 
за російською аґресією ховається спроба зна-
йти безпечне місце для забруднених корупцією 
російських грошей.

„Його мета – зруйнувати Европейський Союз, 
підірвати довіру до НАТО, вивести американців 
з Европи і отримати Европу, яка була б безпеч-
ною для російських корумпованих грошей. Де 
росіянам було б значно легше вести бізнес, тому 
що зараз вони обмежені багатьма нормами. Де 
той же „Ґазпром“ зможе відновити свої монопо-
лії і де европейська демократія, як альтернатив-
на ідеологія, буде нецікавою для росіян. Адже 
він бачить, що опозиція до нього – це проевро-
пейська опозиція“, – каже публіцистка.

Якщо Кремлеві не вдасться досягти цілей, 
він все ж таки своїми спробами принесе чима-
ло шкоди не лише українцям, а й самій Европі. 
Хоча остання недооцінює цю можливість, вва-
жає авторка численних статтей про Україну та 
кремлівську інформаційну війну.

„Він може дестабілізувати політику в всьому 
реґіоні. Ми знаємо, що він може дестабілізувати 
Україну, бо він це робив раніше, він може деста-
білізувати Центральну Европу, він може допо-

могти крайньо правим та крайньо лівим силам 
прийти до влади. І я думаю, багато шкоди може 
бути зроблено у найближчі роки“, – зазначає 
авторитетна журналістка.

Захід повинен зрозуміти суть російської 
загрози. Е. Еплбавм звертає увагу, що західні 
політики не до кінця розуміють наслідки фінан-
сування Кремлем деяких партій в Евросоюзі, 
що ведуть антиевропейську політику. Або ж як 
російська корупція пускає коріння за межі евро-
пейського кордону.

„І звичайно, використання інформаційного 
простору, тролінґу, фальшивих вебсторінок та 
медія, кампанії з дезінформації. Захід повинен 
все це краще розуміти. Треба ставати людьми, 
які не просто бачать це, але й тими, хто це зупи-
нить. Але основна річ наразі – це зрозуміти, що 
це є і як воно працює“.

Е. Еплбавм є прихильницею створення про-
грами протидії російській пропаґанді. Зокре-
ма вона виступає за введення у школах кур-
су вивчення медія та інформаційного просто-
ру. Російське вторгнення в Україну вона називає 
дзвіночком для пробудження всієї Европи.

„Голос Америки“‚ 12 серпня

ТОЧКА ЗОРУ

Путін боїться „пугачовщини“
Віктор Каспрук

Ще донедавна Володимир Путін робив вигляд, 
що нічого не боїться. Його не бентежить громад-
ська думка, бо її в Росії немає. Він не остерігається 
російського народу, бо цей народ критично зазом-
бований телевізійною пропаґандою. Та небезпека 
путінському режимові надходить від покищо без-
мовної маси, котра здатна переродитись на роз-
лючений натовп. Тому В. Путін страшенно боїться 
стихії розлюченого натовпу, який нічим неможли-
во зупинити.

Звісно, що після потужних протестів на Болот-
ній площі, В. Путін зробив усе для того, аби поді-
бне в Російській Федерації більше не повторило-
ся. Зараз у нього підгодована „потішна опозиція“, 
він провів потужні чистки в армії та Федераль-
ній службі безпеки, опирається на приватну армію 
Рамзана Кадирова, й тому нібито нікому повстава-
ти проти нього.

Але санкції, застосовані до Росії після анексії 
українського Криму і початку Москвою війни на 
Донбасі, таки працюють. І хоча пропаґанда з теле-
візора зараз заміняє для населення здоровий глузд, 
усе може дуже різко змінитися тоді, коли росіянам 
не буде чого їсти.

А це стане найбільшим спонукальним чинни-
ком для російського народу, щоб різко розлюбити 
свого політичного ідола – В. Путіна.

Великі пожежі починаються з невеликого 
займання. Так само і повстання проти влади В. 
Путіна може початися льокально в одному пери-
ферійному реґіоні Російської Федерації, а потім 
різко перекинутися на всю Росію.

І тоді вже ніяка національна ґвардія В. Путінові і 
його поплічникам не допоможе.

Російська історія говорить, що у Московії майже 
всі бунти пов’язані з голодом.

Тому можна спробувати вивести своєрідну фор-
мулу: можливість повстання в Росії є обернено 
пропорційна кількости доступної для населення 
їжі.

В. Путін боїться „пугачовщини“ в Росії ще й 
тому, що після народного повстання йому дове-
деться відповідати за все скоєне.

Проте, якщо еліти не використають останньо-
го шансу врятувати від остаточної поразки Росію, 
прибравши В. Путіна, то можна спрогнозувати 
розгортання декількох сценаріїв розпаду Росій-
ської Федерації.

Сценарій перший: цього разу народні протести 
почнуться не в Москві, а в периферійних реґіонах. 

Можливо, що в Сибірі. „Пугачовщина“ виллєть-
ся в те, що спочатку голодне населення громи-
тиме крамниці, супермаркети, а потім (увійшов-
ши в шал), і будівлі путінських адміністрацій. 
Влада переходить до тимчасових місцевих уряду-
вань, котрі вибираються народом. Проголошуєть-
ся утворення Сибірської республіки зі столицею в 
Новосибірську.

Сценарій другий: бачачи, що центральна мос-
ковська влада втрачає важелі управління реґіо-
нами, Кавказ починає заявляти про свій вихід зі 
складу Російської Федерації. Одна за одною про-
голошують про свій суверенітет Республіка Даґес-
тан, Республіка Інгґво-Черкеська Республіка і 
Чеченська Республіка. Президент Чеченської Рес-
публіки Р. Кадиров, від імени кавказьких народів, 
заявляє про створення Конфедерації народів Кав-
казу.

Сценарій третій: на Уралі відбувається перехід 
силовим шляхом влади від промосковськи нала-
штованого бюрократичного апарату до виборних 
представників повсталого народу. Путінську реґі-
ональну номенклятуру арештовують, а столицею 
Уральської республіки оголошують місто Єкате-
ринбурґ.

Сценарій четвертий: Татарстан проголошує 
свою незалежність від Москви. Татарську рес-
публіку відразу ж визнає Туреччина і встанов-
лює з нею дипломатичні стосунки. Казань про-
сить Анкару про інвестиції та фінансову допомо-
гу і отримує їх.

Сценарій п’ятий: Далекий Схід заявляє про 
свою незалежність і проголошує столицею Дале-
косхідньої республіки місто Владивосток. Пер-
шими визнають суверенітет від Кремля Далекос-
хідньої республіки Пекін і Токіо. Налагоджують-
ся дипломатичні стосунки між новою республі-
кою і сусідніми країнами. Пекін надає Далекос-
хідній республіці мільярдні інвестиції та направ-
ляє до неї мільйони своїх „спеціалістів“ для їхньо-
го освоєння.

Сценарій шостий: в европейській частині тери-
торіяльних залишків Росії відбувається велике 
силове протистояння між політичними та еконо-
мічними елітами за розподіл на свою користь того, 
що ще залишилося від великої колись держави.

Сценарій сьомий: на початку „паради суверені-
тетів“ В. Путін і його команда намагаються сило-
вими методами жорстоко придушити прагнен-
ня до незалежности територій, що колись вхо-

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ США потребують боєвих пілотів

ВАШІНҐТОН. — Військово-повітряні сили (ВПС) 
США стараються заповнити недостачу 700 бо-
євих пілотів, яких бракуватиме до кінця року. 
Секретар ВПС США Дебораг Лі Джеймс також 
сказала 10 серпня репортерам в Пентагоні, що 
вона плянує виплачувати бонус в сумі 35 тис. 
дол. річно тим пілотам яких контракт вигасає, 
щоби відновити його. Вже довший час ВПС ма-
ють проблему з втримуванням своїх пілотів, бо 
їх притягають цивільні компанії обіцюючи їм 
вищу заплату. („Associated Press”)

 ■ Росія і Сербія переведуть навчання

БЕОҐРАД. — Сербія гоститиме спільні військові 
навчання з російськими і білоруськими зброй-
ними силами. Про це повідомило Міністерство 
оборони Сербії 9 серпня. Навчання відбудуться 
у двох етапах: у вересні та жовтні. Офіційно Сер-
бія є позабльоковою державою. НАТО є дуже 
непопулярним в країні відколи альянс під про-
водом США збомбардував столицю в 1990-их 
роках, намагаючись стримати репресивні ата-
ки юґославського режиму на східні країни. Але 
Сербія також хоче вступити до Европейського 
Союзу, хоч багато його країн є членами НАТО. 
(„Newsweek”)

 ■ Европа дає гроші на нафтопровід

БРЮСЕЛЬ. — Европейська Комісія заявила, що 
вона призначила фонди щоби закінчити енер-
ґетичну ізоляцію Фінляндії. Европейський Мініс-
тер енерґетики Аріяс Канете сказав 10 серпня, 
що комісія призначила 210 млн. дол. для розбу-
дови першого нафтопроводу природнього газу, 
який пов’яже Фінляндію з Естонією. Міністер до-
дав, що ця диверсифікація допоможе Фінляндії 
звільнитися з залежности від російського газу. 
Новий нафтопровід матиме 100 миль довжини 
і повинен бути закінченим до кінця 2019 року. 
(„United Press International”)

 ■ Росії відібрали медалю з 2008 року

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. — Міжнародний Олімпій-
ський Комітет (МОК) 16 серпня відібрав від Росії 
золоту медаль з бігу з естафетою на пекінській 
Олімпіяді 2008 року після того як повторна ана-
ліза виявила допінґ в одній з її учасників. Юлія 
Чермошанськая також була дискваліфікована у 
бігу з естафетою на 200 метрів на цьогорічній 
Олімпіяді в Бразилії. Інші три члени її команди 
з 2008 року автоматично втратили свої медалі 
також. Змінені висліди означають що Бельгія 
одержить золоту медалю, Ніґерія – срібну, а Бра-
зилія – бронзу. Вживаючи модерну технологію, 
МОК перевела повторну аналізу понад 1,000 до-
пінґових зразків з Олімпіяд в Пекіні та Лондоні 
(2012 року). Внаслідок цього зловлено 98 додат-
кових атлетів. („Associated Press”)

 ■ 80-літня жінка грабувала поклонннків

ВАРШАВА. — Польська влада 9 серпня зааре-
штувала 80-літню жінку, яка присипляла і відтак 
грабувала цілий ряд своїх поклонників. Жінка-
пенсіонер, якої ім’я подано лиш як Яніна М., вси-
пала наркотики до їжі своїх поклонників, щоб 
відтак пограбувати їх. Вона вкрала 2,000 дол. в 
одного самітного 78-літнього чоловіка, який за-
просив її до себе. Якщо суд визнає її вину, їй за-
грожує 20 років тюрми. („AFP”)

 ■ Війна мільярдерів у виборах

ВАШІНҐТОН. — Республіканський кандидат у 
президенти Дональд Трамп є мільярдером. Але 
за останній рік, 24 мільярдери склали понад 42.5 
млн. дол. на різні організації які підтримують 
демократичного кандидата у президети Гиларі 
Клінтон. Серед них найбільш знаними є фільмо-
ві режисери Стівен Спілберґ і Джефрій Кацен-
берґ, фінансисти Ворен Бафет і Джордж Сорос, 
і спадкоємець компаніїї Волмарт Алис Волтон. 
Найбільшу суму, 9 млн. дол., зложив Дж. Сорос. 
Гаїм і Шерил Сабан, власники еспанської теле-
віізійної мережі Юнівіжин, склали 7 млн. дол. 
Представник Г. Клінтон Джаш Шверін сказав: 
„Понад 900 тис. осіб пожертвувало гроші в липні 
на президентську кампанію Гиларі Клінтон, і пе-
ресічна сума була 44 дол.”.  („Fox News”)

АМЕРИКА І СВІТ                      

З ПОГЛЯДУ ГЕОПОЛІТИКИ

НАТО прокидається
Лілія Шевцова

Ми й не помітили, як рутиною стали облети 
російськими „Су“ не тільки натовських літаків, але 
й американських есмінців, що виглядає чи то як 
залякування, чи то як гра-знущання. 

Відповідь не забарилася, й ось уже рутиною 
стає західній ескорт російських літаків в просторі 
над Балтійським морем. Недавно натовські вини-
щувачі піднімалися по тривозі п’ять (!) разів для 
супроводу російських військових літаків. І весь 
цей обмін – зовсім не для засвідчування взаємної 
доброзичливости.

Кремль, зробивши висновок, що епоха Заходу 
завершилася, взявся посилено смикати за хвіст і 
вуса розніжене і зледащіле створіння, яке ми нази-
ваємо ліберальною цивілізацією. Захід довго не 
реаґував ані на дражнилки, ані на силовий шан-
таж, очевидно, сподіваючись, що Росію можна 
переконати поводитися пристойно. Західні провід-
нии вважали, що ми працюємо в одній з ними сис-
темі понять. Яка наївність! Ці хлопці не зрозуміли, 
що терпіння і вмовляння в російській ментальнос-
ті сприймаються як слабкість і невпевненість. 

Але після кримсько-українського відара холод-
ної води Захід прийшов до тями. Агонізуюче 
НАТО почало – хоча і невпевнено – шукати відпо-
відь на російський мачизм.

Нещодавно опублікована доповідь „Closing 
NATO’s Baltic Gap“, авторами якого стали колиш-
ні командувачі силами НАТО – Веслі Кларк, Еґон 
Рамс і Річард Шіреф, а також колишній Міністер 
закордонних справ і оборони Естонії Джурі Луїк, 
дає враження про еволюцію настроїв серед захід-
ніх військово-політичних кіл щодо Росії. Поглянь-
мо на деякі тези доповіді:

„Росія є загальним дестабілізуючим знаменни-
ком як на східньому, так і на південному напрям-
ках“.

Росія „засвідчила здатність швидко пересувати 
численні сили через великі дистанції і підтримува-

ти їх в бойовому стані тривалий час“. 
А ось НАТО, на думку авторів доповіді, посту-

пається Росії в швидкості прийняття рішень. 
Командні структури НАТО на північному напрям-
ку були ліквідовані. Тільки одна третина амери-
канських сил знаходиться на задовільному рівні, і 
більшість їхніх керівників не має досвіду ведення 
конвенціональних кампаній. В Европі американ-
ський континґент налічує 65 тис. осіб, що менше, 
ніж чисельність поліцаїв в Ню-Йорку. Для Велико-
британії буде проблемою зібрати навіть боєздатну 
бриґаду. А про Німеччину і говорити немає чого, 
її армія в 170 тис. осіб не готова до маштабних опе-
рацій. Список натовських проблем можна про-
довжити. Але і цього досить, щоб запитати: чому 
альянс на такій стадії розкладання став загрозою 
для Росії ?

Колишні командувачі, які тепер можуть сказати 
те, що хочуть, пропонували саміту НАТО  перейти 
до стратегії жорсткого стримування Росії. Ство-
рюється враження, що це зовсім не думка одина-
ків-марґіналів. Якщо навіть третина з їхніх про-
позицій буде здійснена, Росія вступить в ситуацію 
силового протистояння з Заходом.

І як Росія з її військовим бюджетом в 87.6 млрд. 
дол. витримає тиск військового комплексу, бюджет 
якого перевищує 1.023 трлн. дол.? Чи розумів хто-
небудь в Кремлі, чим закінчиться гра в дражнил-
ки? Невже не вірили, що Захід може прокинутися? 
А між тим, зупинити цю військову машину дуже 
складно – і тому, що порушені амбіції; і тому, що 
посилюється страх ліберальної спільноти перед 
тим, що Кремль викине, якщо його не зупинити.

Нагадаємо, чим закінчилося наше військове 
протистояння з Заходом минулого разу – розпа-
дом СРСР. Закон ненавмисних наслідків, одначе.

„Газета по-українськи“

Лілія Шевцова – російський політолог, опозицій-
ний до режиму Володимира Путіна.

Закарпаття: чверть сторіччя 
повернення до свого „я“

Олександер Гаврош 

25-та річниця Незалежности України – добрий 
привід, аби кинути оком на пройдені чверть сто-
ліття в умовах – нарешті! – власної держави. І хоч 
минає ювілей у стані найгострішого протистоян-
ня з зовнішнім аґресором, який ніяк не змириться 
з самостійністю України, чверть століття – це вже 
історична віха. З чим себе і привітаємо!

Закарпаття є другим наймолодшим українським 
реґіоном після Криму, хоча минуло вже й 70 років 
з часу його входження до України. Себто в облас-
ті хіба кілька відсотків жителів (від 75 років і стар-
ші) пам’ятають „угорські“ чи „чеські“ часи. Решта 
поколінь уже виростали в загальноукраїнському 
просторі й ділили спільну долю з усіма українцями.

За цей час частка українців в краї зросла із 60 
відс. до 80.5 відс. Якщо до Другої світової війни 
українці були в меншості у багатьох райцентрах 
та містечках Закарпаття, то нині ситуація зміни-
лася на протилежну. Якщо в Ужгороді і Мукачеві у 
1936 році проживало всього 25 відс. українців, то 
за переписом 2001 року їх уже було 78 відс. У Тяче-
ві кількість українців зросла з 40 до 73 відс., у Вино-
градові – з 40 до 82 відс., у Великому Березному – із 
40 до 97 відс., у Сваляві – з 50 до 95 відс., в Хусті – з 
55 до 89 відс.‚ в Перечині – з 60 до 95 відс., в Іршаві 
– з 60 до 98 відс.

Причини зміни національного складу не тільки 
демографічні. Євреїв у Другу світову війну насиль-
но вивезла з краю угорська влада, чехи і словаки 
відійшли на свою батьківщину після возз’єднання 
Закарпаття з Україною, німці та угорці посилено 
еміґрували вже в демократичні часи. Наприклад, 
якщо у німецькому селі Усть-Чорна до війни було 
2 відс. українців, то нині їх 93 відс. (усі німці виїха-
ли). Таким природним чином змінилось національ-
не обличчя закарпатських поселень.

У колись мішаних закарпатських містечках кіль-
кість українців суттєво зросла: у Батьові – з 1 до 33 
відс., у Чопі – з 1 до 46 відс., у Берегові – з 10 до 40 
відс., у Середньому – з 45 до 81 відс., у Королеві – з 
55 до 93 відс., у Буштині – з 65 до 93 відс., у Велико-
му Бичкові – з 65 до 95 відс.

З 13 закарпатських районів нині лише у двох 
(Берегівський та Ужгородський) українців менше‚ 
ніж 70 відс.. У решті вони в переважній більшос-
ті, а в деяких (Воловецький, Іршавський, Перечин-
ський, Свалявський, Великоберезнянський, Між-
гірський) їх понад 95 відс.. Нині тільки на Берегів-
щині українці перебувають у меншості.

Суттєво змінилася національна картина і біля 
Ужгорода, де проходила своєрідна межа між укра-
їнськими і угорськими поселеннями. Тут найближ-
чі до обласного центру села поступово „українізу-
ються“ внаслідок напливу нових поселенців і виїз-
ду за кордон старих (переважно в Угорщину). Якщо 
у приміському селі Минай у 1936 році було 10 відс. 
українців, то у 2001 році – 82 відс., у Холмоку кіль-
кість українців зросла з 5 до 50 відс., у Концові – 
з 5 до 47 відс., у Сторожниці – з 50 до 70.5 відс. За 
останні 15 років ця різниця між колись і тепер ще 
збільшилася і стосується всіх сіл у 20-кілометровій 
зоні довкола Ужгороду.

Новими поселенцями є в абсолютній більшос-
ті закарпатці, які шукають для себе комфортніших 
умов. До речі, згідно з переписом 2001 року, уро-
дженцями области є 93 відс. населення краю. Тоб-
то міт про „прийшляків“, які не дають жити „міс-
ним“, виявився дутим. Тих 7 відс., що переселили-
ся в часи СРСР, нині здебільшого вже на пенсії і не 
впливають на активні процеси в області. Надума-
ною виявилася теза і про „засилля“ галичан, яку 
весь час роздувають місцеві українофоби. Згід-

(Закінчення на стор. 5)

ДО 25-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТИ                                                                                                                    
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 ■ Ограбовано плавців США на Олімпіяді

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. — Розбійники переодягнені 
у поліцаїв ограбували чотирьох американських 
плавців 14 серпня в столиці Бразилії. Про це по-
відомив Олімпійський Комітет США. Серед них 
був Раєн Лакте, володар 12 олімпійських меда-
лів, котрий здобув дві на цьогорічній Олімпія-
ді. Американці їхали таксівкою яку зупинили 
„поліцаї”, котрі забрали від своїх жертв гроші 
та інші особисті речі. Міністер спорту Бразилії 
Леонардо Пічіяно сказав, що плавці були „поза 
своїм місцем змaгань у невідповідний час”. Він 
додав, що жодний спортовець не мав проблем 
на місцях змагань чи в олімпійському селі. Бра-
зилія вживає 85 тис. поліцаїв та вояків для без-
пеки під час Олімпіяди, два рази більше ніж 
Британія на лондонській Олімпіяді 2012 року. 
(„Associated Press”)

 ■ Повінь спричинила великі шкоди

БАТОН-РУЖ, Люїзіяна. — Після трьох днів злив-
них дощів і повені, мешканці південної Люїзія-
ни почали підраховувати свої втрати 16 серпня 
коли води почали відступати. Загинуло принай-
мні 11 осіб, приблизно 30 тис. мусіли бути вря-
товані, а 40 тис. домів були пошкоджені. Губер-
натор Джан Бел Едвардс признав, що стейт ще 
не знає скільки осіб пропало безвісти, але 8,100 
спало в притулках. („The New York Times”)

 ■ Протестують проти переховання Маркоса

МАНІЛЯ. — Приблизно 1,500 філіпінців демон-
струвало 14 серпня проти рішення Президента 
Родріґо Дутерте переховати тіло колишнього 
Президента Фердінанда Маркоса на військово-
му цвинтарі героїв. Різні ліві групи обвинувачу-
ють Ф. Маркоса у порушеннях людських прав. 
Він був президентом 14 років до 1986 року; по-
мер 1989 року у вигнанні на Гаваях, де проживав 
зі своєю родиною. Пізніше його тлінні останки 
були перевезені до рідного містечка в північній 
частині країни. Його жінка Імельда і двоє з трьох 
дітей були евентуально вибрані на різні політич-
ні посади. Р. Дутерте, котрий став президентом в 
червні, арґументує що Ф. Маркос заслужив бути 
похованим на цім цвинтарі бо був колишім воя-
ком і президентом. („Associated Press”)

 ■ Крайньо праві серби проти Байдена

БЕОҐРАД. — Сотні крайньо правих сербів го-
лосно демонстрували 16 серпня під час візити 
Віце-президента США Джо Байдена до столиці. 
Вони скандували „Голосуйте за Трампа!” близь-
ко президентського будинку. Дж. Байден при-
був до Сербії з одноденною візитою, а відтак 
поїхав до Косова, де США втішаються великою 
популярністю бо їх вважають спасителями від 
сербських атак в 1999 році. Косово проголоси-
ло свою незалежність 2008 року, але Сербія не 
визнає суверенности своєї колишньої південної 
провінції. Віце-президент Дж. Байден висловив 
співчуття родинам тих сербів, які загинули під 
час бомбардувань НАТО. Це був перший високо-
посадовець США який зробив це. („Reuters”)

 ■ Єпископи критикують Джо Байдена

ВАШІНҐТОН. — Після того як опубліковано 
фото Віце-президента США Джо Байдена пе-
реводячи цивільну шлюбну церемонію двох 
мужчин які працюють в Білому Домі, провідні 
діячі Конференції Католицьких Єпископів США 
зареаґували 5 серпня. Президент конференції, 
Архиєпискон Люїсвілу (Кентакі) Джозеф Курц, 
Єпископ Бофало (Ню-Йорк) Ричард Меловн, 
та Архиєпископ Маямі Томас Венскі видали 
заяву, в якій говориться: „Коли видатний ка-
толицький політик публічно й добровільно 
переводить офіційну церемонію урочистого 
вшанування відносин між двома особами тієї 
самої статті, виникає неясність щодо като-
лицького навчання про подружжя та відповід-
них моральних обов’язків католиків”. Одначе 
єпископи не назвали Дж. Байдена по імені. 
Він є першим католицьким віце-президентом 
США. У 2012 році він виступив на підтримку 
одностаттевих цивільних шлюбів. Кілька днів 
пізніше, Президент Барак Обама зробив те 
саме.  („The Salt Lake Tribune”)

АМЕРИКА І СВІТ                      ДО 25-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТИ                                                                                                                    

„Oб’єднавши наші зусилля ми зможемо перемогти 
у цій війні за незалежність і суверенітет України“

Привітання Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Валерія Чалого україн-
ській громаді Сполучених Штатів Америки з нагоди 25-oї річниці Незалежности України.

Дорогі українці Америки!
Від імені українського народу маю честь і при-

ємність вітати всіх вас з 25-ою річницею Неза-
лежности України.

Для всіх українців світу святкування цього 
значного ювілею затьмарене почуттям глибо-
кої скорботи за невинними жертвами ганебної 
війни, розв’язаної Росією, за нашими Героями, які 
полягли в боротьбі за вільну і незалежну Україну.

Під час Революції Гідности сотні тисяч укра-
їнців вийшли на вулиці Києва, тому що не могли 
залишитися осторонь і мовчати тоді, коли їхня 
доля, їхня свобода були під загрозою. Сьогодні, 
коли кремлівським режимом розгортається чер-
гова військова ескаляція, ми використовуємо всі 
можливі засоби, щоб зупинити ворога і перешко-
дити його підступним плянам.

Світ повинен почути і зрозуміти наше най-
важливіше послання: більше двох років поспіль 
Україна захищає не тільки себе, але й безпеку 
Европи. Вона платить жахливу ціну за це: тисячі 
життів своїх синів і дочок. 

Маючи міжнародну підтримку, Україна зупи-
нить російську аґресію і війна не перекинеться на 
інші молоді демократії. 

Я неодноразово говорив, що саме слабкість 
провокує аґресією. Сильна країна з потужною, 
добре оснащеною армією – її зупиняє.

Саме тому демократичний світ повинен зараз 
допомогти Україні. І саме зараз нам вкрай потріб-
на підтримка Сполучених Штатів.

Я твердо знаю, що лише об’єднавши наші 
зусилля ми зможемо перемогти у цій війні за 
незалежність і суверенітет України.

Український народ має невід’ємне право віль-
но визначати своє майбутнє, жити в мирі і про-
цвітанні.

Дорогі друзі!
Від набуття незалежности у 1991 році Украї-

на і Сполучені Штати були й надалі залишаються 
дружніми країнами. За ці роки ми стали й страте-
гічними партерами, вийшовши на новий рівень 

політичного діялогу і довіри. 
І хоча попереду ще багато роботи, вже сьогод-

ні ми констатуємо відкриття нових можливос-
тей, вихід на новий рівень взаємодії, зокрема у 
сфері дослідження космосу, військового та нау-
ково-технічного співробітництва тощо. Спіль-
ними зусиллями ми збудували міцні міжлюд-
ські взаємини. Ми глибоко вдячні Вашінґтоно-
ві за тверду, послідовну позицію, за надання тех-
нічної і гуманітарної допомоги. І неабияку роль 
у цьому процесі відіграє українська діяспора, 
яка завжди була, є і, впевнений, буде рушійною 
силою в наших двосторонніх відносинах. 

Ще задовго до здобуття Україною незалежнос-
ти і до сьогодні, американські українці дбайливо 
бережуть пам’ять про землю своїх предків і „як 
парость виноградної лози“ плекають українську 
мову, її традиції і культуру на теренах США.

Користуючись цією нагодою, хочу висловити 
глибоку вдячність всій українській громаді Аме-
рики за великий внесок у зміцнення українсько-
американського партнерства. 

Ви є не лише відданими хранителями і носія-
ми яскравої і різноманітної української культури, 
а й міцними професіоналами, які щоденно пра-
цюють на благо двох своїх батьківщин, а у серцях 
мають дві великі любові – до України і Сполуче-
них Штатів Америки.

З нагоди 25-ї річниці Незалежности України я 
хочу побажати всім нам, щоб слова українсько-
го національного гимну в найближчий час стали 
реальністю:

Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Слава Україні!
Щиро Ваш, 

 Валерій Чалий
24 серпня 2016

но з переписом 2001 року, на Закарпатті уроджен-
ців Львівської, Тернопільської та Івано-Франків-
ської областей усього 1.4 відс. Думаю, що стільки ж 
закарпатців і в цих сусідніх областях.

Національний портрет Закарпаття дедалі стає 
виразно українськішим за формальними рисами. У 
нелегкій і плутаній історії краю весь час сходилися 
в герці доцентрові й відцентрові сили. Нині відцен-
трові сили, де об’єдналися різновекторні політичні 

екстремісти (угорські праві, москвофіли, неоруси-
ни), перебувають у стані очікування. Зросла ефек-
тивність українських силовиків, змусили їх діяти не 
так відкрито й нахабно, як вони практикували за ці 
чверть століття. Але це не значить, що загроза про-
вокацій чи протистояння на Закарпатті зникла. Ні! 
Щупальці монстра просто сховалися вглиб. Якщо 
держава не хоче повторення донецького варіянту 
на західньому кордоні, то мусить діяти, а не спати. І 
це головний висновок за чверть століття.

Олександр Гаврош – письменник, публіцист‚ 
Ужгород.

(Закінчення зі стор. 4)

Закарпаття: чверть сторіччя...

та пишаюся цією медаллю! Нарешті я тримаю в 
руках олімпійське ,,золото”. 

Він також зізнався: ,,Після багатоборства тро-
хи засмутився, тому що розраховував на пер-
ше місце, мріяв про олімпійське ,,золото”, але не 
склалося. Наступного разу треба бути ще сильні-
шим. А зараз – зараз все добре!”.

Третім завершив виступи в секторі для стриб-
ків у висоту українець Богдан Бондаренко. 
,,Бронзову” висоту 2 метри 33 сантиметри він 
взяв із першої спроби, а чемпіонські позначки 
2.38 і 2.40 подолати не зміг. 

Після свого бронзового стрибка Б. Бондарен-
ко прокоментував прес-службі НОК України 
свої враження та емоції після сьогоднішньо-
го фіналу. ,,Якби мені сказали 10 днів тому, що 
буде такий результат, я б, мабуть, засмутився, 
тому що я був у гарній формі. Якби мені сказали 
про такий результат три дні назад – я б, не пові-
рив. Так як на останньому заключному зборі тут 
в Бразилії, сильно застудився, лікувався. У день 

кваліфікації лише завершив приймати антибі-
отики, але все одно почував себе не дуже. Хво-
роба дуже вплинула на мене і мій результат, але 
Олімпійські ігри поводяться один раз на чоти-
ри роки, тому потрібно було боротись. Мені про-
сто не вистачило сил”, – прокоментував новоспе-
чений призер. 

На запитання чи задоволений Б. Бондарен-
ко своєю нагородою, він відповів: ,,Задоволений, 
сьогодні зробив максимально все, що від мене 
залежало”.

15 серпня Жан Беленюк став срібним призе-
ром з греко-римської боротьби у вазі до 85 кіло-
грамів. У фіналі 25-річний Ж. Беленюк змагався 
за золото із росіянином Давітом Чакветадзе, але 
програв за кількістю очок. 

День раніше збірна України (Ольга Хар-
лан, Аліна Комaнчук, Олена Кравацька, Оле-
на Воронінa) виборола срібло в жіночій шаблі. 
У фіналі команда на чолі з олімпійською чем-
піонкою Пекіна О. Харлан поступилася (30:45) 
російській команді. О. Харлан додала командне 
,,срібло” до особистої ,,бронзи” Ріо-де-Жанейро.

 Радіо Свобода, НОК Украіни

(Закінчення зі стор. 1)

Гімнаст Верняєв...
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

В Україну прийшло свято
Наступної середи Україна та закордонні українці відзначатимуть 25-ту 

річницю відновлення Незалежности України – знаменної події у багато-
віковій історії національного державотворення. З метою засвідчення 
поваги до подвигу борців за свободу, незалежність і територіяльну ціліс-
ність, єднання суспільства у справі розбудови України як високорозви-
неної европейської держави Президент України Петро Порошенко ще 3 
грудня 2015 року визначив головні заходи свята.

23 серпня у Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатич-
них установах України відбудуться офіційні церемонії урочистого піднят-
тя державного прапора України‚ інформаційні та культурно-мистецькі 
заходи, спрямовані на популяризацію державних символів України.

24 серпня готується проведення урочистостей у Києві з участю керів-
ництва держави, дипломатичного корпусу, міжнародних організа-
цій, української діяспори, науковців, творчої інтеліґенції, духовенства. 
Будуть покладені квіти до пам’ятних знаків та місць поховань видатних 
діячів українського державотворення, борців за незалежність України 
у XX ст., учасників Революції Гідности та воєнних дій в Донецькій і 
Луганській областях. 

Інформаційні, наукові, просвітницькі, культурні та інші заходи, при-
свячені історії здобуття Україною незалежности відбудуться у навчаль-
них закладах з метою формування у підростаючого покоління актив-
ної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомости. 
Запропоновано релігійним організаціям провести 24 серпня молебні за 
Україну.

29 квітня була встановлена ювілейна медаля „25 років незалежности 
України” для відзначення громадян за значні особисті заслуги у вста-
новленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні 
міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соці-
яльно-економічний, культурно-освітній розвиток. Національний банк 
України має випустити ювілейну монету‚ а пошта – поштову марку і кон-
верт з спеціяльним погашенням поштової марки. Український інститут 
національної пам’яті проведе завершальний етап конкурсу „Як зробити 
історію України цікавою для молоді“ з нагородженням переможців.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України покаже 
документальні фільми, радіо- і телепрограми, присвячені історії бороть-
би за незалежність України.

Водночас святкування не повинно затьмарити проблем українського 
життя. Триває війна з підступним ворогом‚ гинуть захисники України і її 
цивільні мешканці. Перед урядом і місцевим самоврядуванням гостро 
стоять проблемні питання соціяльного захисту осіб, які стали інвалі-
дами‚ беручи участь у Революції Гідности, у воєнних діях в Донецькій 
і Луганській областях, родин загиблих‚ а також державної підтримки 
громадян, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіяльну цілісність 
України. 

Держава має сприяти розвиткові добровольчого руху, громадських 
об’єднань, релігійних організацій, активістів, які надають підтримку осо-
бам, які втратили здоров’я і працездатність внаслідок останніх подій. 

Свято приходить також у закордонні українські громади‚ у яких 
особливо міцне відчуття його історичної значимости‚ не порушуване 
поточними негараздами‚ які мають тепер люди в Україні. Активна участь 
закордонних українців у святкуванні покликана ще і ще раз показати в 
місцях поселення‚ що не вмерла України ні слава‚ ні воля‚ що держава‚ 
попри дії ворогів‚ живе‚ діє‚ зростає. 

Думки, висловлені в матеріялах, підписаних конкретним автором,
не конче віддзеркалюють позицію редакції тижневика „Свобода“ або її видавця.

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
E-mail subscription@svoboda-news.com

ІСТОРІЯ

Український Голодомор 1932-33 років 
– число жертв. Ще одна спроба

Аскольд С. Лозинський

Володимир Сергійчук є про-
фесором історії Київського наці-
онального університету ім. Тара-
са Шевченка і одним з найбільш 
видатних дослідників радянських 
архівів. З точки зору публікацій 
його результатів, він, мабуть, най-
більш плідний з дослідників. 

Однією з тем його дослідження є 
український голод 1932-1933 років. 
Протягом довгого часу він просто 
приймав число жертв за оцінка-
ми істориків на Заході. Коли число 
7 млн. було оскаржене в недавніх 
публікаціях як в Україні, так і на 
Заході, проф. В. Сергійчук вирішив 
провести своє власне досліджен-
ня, щоб встановити, наскільки це 
можливо, найточніше число жертв 
українського Голодомору. Наскіль-
ки це можливо, тому що радянські 
службовці були сумно відомі свої-
ми приховуваннями правди. При-
скіпливо переглянувши свої власні 
дослідження архівів і ознайомив-
шись з дослідженнями і висновка-
ми інших, він визначив, що є сер-
йозні недоліки в методології їхньої 
підготовки.

У той час як історики і демогра-
фи, зазвичай, називають три пере-
писи 1926, 1937 і 1939 років при 
спробі встановити число жертв 
голоду, ніхто, наскільки я знаю, не 
вживав або використовував доку-
менти, які В. Сергійчук недав-
но віднайшов і котрі датовані 1932 
роком. Це додаткові документи, 
які проливають світло на масшта-
би жертв.

В. Сергійчук зміг розкопа-
ти радянські документи, які свід-
чать, що в січні 1932 року налічу-
валося 25,553,000 сільських жите-
лів в Українській РСР (у 1926 – 
23,663,113). Це було пов’язано з 
нормальним темпом зростання 
народжуваности, що перевищує 
смертність. До 1937 року ця цифра 
різко впала до 18,825,842 осіб. 

Дехто може припустити, що кри-
чуще зниження сільських жителів 
сталося не тільки через смертність, 
а й у зв’язку з міґрацією населен-
ня в міста в пошуках хліба. Ціка-
во відзначити, що не всі переписи 
можуть бути використані для під-
тримки будь-якої певної відповіді. 
Хоча перепис 1926 року таки вклю-
чав питання про міґрацію, в 1937 
і 1939 роках у переписах населен-
ня цього питання не було, відтак 
ми не можемо знати, скільки укра-
їнських селян перебралися в укра-
їнські міста, а скільки їх змогло 
виїхати за межі УРСР. Крім того, є 
дані про велику кількість росіян, 
котрі переселилися в міста Украї-
ни в період з 1926 по 1937 рік, в той 
час, коли до голодомору 1932-1933 
років українські селяни не дуже 
поспішали покидати землю й осіда-
ти в містах.

Крім того, В. Сергійчук на кон-
кретних документах спростовує 
версію про мільйон депортова-
них куркулів з УРСР до голодомо-
ру 1932-1933 років, велику кіль-
кість переселенців у цей час з укра-
їнського села за Урал і далі на схід. 
Документально він доводить, що 
перед початком голоду тобто на 1 
січня 1932 року в українському селі 
було набагато більше селян, ніж це 
відображено переписом 1926 року 
і на який винятково посилаються 

ті історики й демографи, що вва-
жають остаточною цифру втрат від 
Голодомору 3.9 млн. осіб. Відтак і 
кількість жертв Голодомору відпо-
відно збільшується.

Ці його знахідки в колишніх 
таємних архівах стверджують-
ся відкритими джерелами з 1930-
их років, до яких не звертаються 
інші дослідники. Так, опублікована 
в Харкові, тодішній столиці Укра-
їнської РСР, „Інформація про тери-
торію і населення станом на 1 січ-
ня 1932 року, відповідно до висно-
вків Центральної адміністратив-
ної територіяльної комісії Всеукра-
їнського центрального виконав-
чого комітету”, зазначає: загаль-
на чисельність населення Укра-
їнської СРР на 1 січня 1932 року 
була 32,680,700 осіб, з них 7,127,700 
міських жителів та 25,553,000 сіль-
ських. Крім того, станом на 1 жов-
тня 1932 року відповідно допо-
відної до Центрального Коміте-
ту Комуністичної партії України 
було 31,909,000 осіб в цілому, з них 
7,235,000 міських жителів та в сіль-
ській місцевості 24,674,000. Цей 
другий набір чисел важливий, щоб 
показати серйозне зниження сіль-
ського населення з січня по жов-
тень 1932 року і помірне збільшен-
ня міського населення. Сільське 
зниження не відповідає міським 
зростанням.

Вкладаючи ці цифри в те, що 
ми знаємо на сьогоднішній день, 
така парадигма буде враховувати 
наступне:

Чисельність населення Україн-
ської РСР: 

перепис 1926 року – 28,925,900; 
січень 1932 року –  32,680,700; 
жовтень 1932 року – 31,909,000; 
перепис 1937 року –  28,213,800.

Загальна різниця населення між 
січнем 1932 і 1937 роками стано-
вить 4,466,900 прямих втрат.

А я додам, що якщо ми включи-
мо темпи зростання між 1926 та 
січнем 1932 років у розмірі 12.96 
відс. (2.16 відс. річно і тут правда 
могли входити вибірково і неукра-
їнці) і застосуємо його тільки до 
1934-1936 років (коли голоду вже 
не було) до чисельности загаль-
ного населення згідно з перепи-
сом 1937 року, то саме зростання 
повинно було бути 1,828,254 осіб. 
Таким чином, загальне скорочен-
ня чисельности населення в Укра-
їнській РСР пряме і непряме з січ-
ня 1932 року, коли голод починає 
вступати в силу, по грудень 1936 
року, до чисток Сталіна та Єжова, є 
6,291,154 осіб. 

Сільське населення Української РСР: 
перепис 1926 року –  23,663,113;
січень 1932 року –  25,553,000; 
жовтень 1932 року – 24,674,000; 
перепис 1937 року – 18,825,842.

Загальна різниця сільсько-
го населення в період з січня 1932 
року та 1937 роком є 6,727,156 осіб. 

А я додам, що якщо ми вклю-
чимо темпи зростання між 1926 
та січнем 1932 років у розмірі 7.99 
відс. (1.33 відс. річно, що є дуже 
реальним бо росіяни і другі неу-
країнці не поселювалися у селі) і 
застосуємо їх тільки до 1934-1936 

(Закінчення на стор. 8)
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МОВА – ДУША НАЦІЇ

Незамінність рідного слова
Богдан Гаврилишин

Завдяки Революції Гідности і 
через аґресію Росії, більшість укра-
їнського суспільства стала патрі-
отичною‚ без огляду на етніч-
не походження, релігію, материн-
ську мову, побутові звичаї. Це 
дуже позитивна еволюція. Одна-
че, дивує, що російська мова домі-
нує в багатьох газетах‚ телепрогра-
мах‚ особливо в журналах люкс, 
друкованих на дуже доброму папе-
рі з чудовими світлинами. Я час-
то літаю рейсами з Києва до Жене-
ви і з Женеви до Києва, в літаку 
роздають газети і журнали. Є аж 
15-20 тижневиків і декілька жур-
налів російською мовою, але якщо 
попросити щось українською 
мовою, то мають‚ і то не кожного 
дня‚ лише єдине видання – „Дзер-
кало тижня".

В особистому спілкуванні між 
людьми, які прекрасно володі-
ють українською мовою, російська 
мова теж домінує. Чому це так? 
Є офіційна політика дерадяніза-
ції – зміна назв, міст, місцевостей, 
вулиць. З маленькими винятками‚ 
це відбулося швидко, без конфлік-
тів. Що заважає громадянам Укра-
їни, які знають українську мову, 
навіть люблять її, спілкуватися 
рідною мовою? Чи це за інерцією, 

так звикли за Радянського Сою-
зу? Українська мова мала офіцій-
ний статус, але було зручніше, я 
б сказав, безпечніше розмовляти 
мовою „старшого брата”. Крім цьо-
го, російською мовою видавались 
книжки в Україні на всі теми, про 
всі сфери людської діяльности.

Повертаючись до теперішньо-
го часу, спостерігаю, що чимало 
українців, куди б вони не прихо-
дили, кого б вони не зустрічали, 
про що б не говорили, починають 
російською – річ ясна, що і люди, 
до яких вони звертаються, реаґу-
ють у відповідь тією ж мовою. Піс-
ля повернення до України у 1988 
році я побував у всіх її куточках, 
але розмовляв лише українською 
мовою. В Ялті деякі радо відповіда-
ли українською, а інші‚ з перепро-
шенням‚ – російською мовою.

В Донецьку, куди я поїхав пре-
зентувати книгу „До ефективних 
суспільств. Дороговкази в майбут-
нє“ мене чекали приємні неспо-
діванки. Я жив в готелі „Донбас-
Палац“, що належить Рінатові 
Ахметову. Троє дівчат в приймаль-
ні привітали мене російською 
мовою, а я сказав, що спілкуюся 
українською, тож вони відразу з 
посмішкою перейшли на чудову 
українську мову. То саме повтори-
лося і з офіцянтами. 

Що ще цікавіше – перед поїзд-
кою до Донецька мене попереди-
ли, що потрібно зробити переклад 
„Дороговказів“ і російською мовою 
(книга була опублікована восьмо-
ма мовами‚ включно з корейською 
та японською), і мій помічник при-
віз 150 примірників українською та 
російською мовами. Приходжу до 
ректора, він тепло вітає мене укра-
їнською мовою і відразу каже, що 
постійні викладачі читають свої 
лекції лише українською мовою. 
Гості можуть це робити російською. 
Проректор додав, що коли моя кни-
га з’явилась українською в 1990 
році, він написав на її базі свою 
докторську дисертацію. 

Я зробив коротку презентацію, і в 
дискусії всі студенти ставили запи-
тання чи робили зауваження тіль-
ки українською, одна дівчина навіть 
запитала: „Богдане Дмитровичу, чи 
велика різниця між нашими реґіо-
нами і чи є небезпекою для нашої 
суверенности та територіяльної 
цілісности?”. Я відповів, що два тиж-
ні тому я робив подібну презента-
цію в Івано-Франківську в Прикар-
патському університеті, і випадково 
одна студентка поставила теж запи-
тання і сформулювала його точні-
сінько так само. Тоді я запитав: „А 
яка є різниця між вами і ними?”.

Повертаюся до запитання: „Чому 

україномовні громадяни почина-
ють говорити російською?”. Чи це 
підсвідома меншовартість, чи це 
ще залишки в нас малоросів з часів 
Російської Імперії? В інтерв’ю від 3 
серпня для газети „День“ з Римою 
Зюбіною є така думка: чому поляки 
вистояли при тоталітарному режи-
мі? Бо в них був важливий фак-
тор, якого в нас немає, – це мова. 
Але нас, на жаль, культурологічно 
не об’єднує мова. Як вилікувати цю 
нашу спільну хворобу?

Річ ясна – нам треба зберіга-
ти знання і російської мови, але 
кожен громадянин, громадян-
ка, які знають українську мову, а 
це переважна більшість населен-
ня, особливо молоде покоління, 
повинні починати розмову будь-
де‚ будь-з-ким і про будь-що тіль-
ки українською мовою. Тоді й їхні 
співрозмовники відповідатимуть 
українською мовою і, як показує 
мій досвід, робитимуть це радо, 
навіть з посмішкою. Таким чином 
ми звільнимо самих себе від заста-
рілих стереотипів, спілкуватися 
українською мовою стане для всіх 
нормально і леґітимно.

„Українська правда“‚ 3 серпня

Богдан Гаврилишин – економіст‚ 
громадський діяч‚ Київ.

Вивчаймо українську мову
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запи-

тання читачів ВВС. Початок у „Свободі“ 22 січня‚ 12 лютого‚ 4 березня‚ 
15 квітня‚ 13 травня і 8 липня.

Чи є відмінність у наголошуван-
ні слова судно в різних значеннях?

Немає. І плавний засіб, і посуд 
для хворих людей з обмеженими 
можливостями мають наголос на 
останньому складі: судно – суд-
на, як вікно – вікна, відро – відра. 
Але з числівниками два, три чоти-
ри наголошуємо два, три, чотири 
судна.

Я к  п е р е к л а с т и  з  р о с і й -
ської мови предъявлять спрос и 
предъявитель?

Пр едъявлять спр о с  –  с т а-
вити вимогу. Предъявитель – 
пред’явник.

Яка різниця у поняттях ваги і 
терези?

Прилад для зважування – ваги. 
А з коромислом – терези.

Як правильно: рази чи рази?

Іменник раз у множині має 
наголос на другому складі – рази. 
Але з числівниками два, три, 
чотири кажемо рази.

Чи дерева квітнуть чи цві-
туть? 

Словник української мови подає 
дієслова квітну ти й цвісти як 
синоніми – розкриватися, розпус-
катися (про квіти). Тож про дере-
ва можна сказати, що вони й квіт-
нуть, і цвітуть.

Як кликати Іллю та Ігоря?

Від власних імен Ілля та Ігор 
кличний відмінок Іллє, Ігорю (як 
лікар – лікарю).

Чи є різниця у словах прискорен-
ня і пришвидшення?

Слово прискорення словники 
подають поряд із пришвидшен-
ня. Але лексемі пришвидшен-
ня потрібно віддати перевагу. На 

позначення близького часового 
відтінку маємо синоніми: швидко, 
незабаром, невдовзі, скоро, хутко.

Як вимовляти: готуєшся чи 
готуєсся?

Одним із правил української 
ортоепії є уподібнення шиплячо-
го наступному свистячому зву-
кові. Тож при написанні готуєш-
ся, дивишся, збираєшся потрібно 
вимовляти готуєсся, дивисся, зби-
раєсся.

Чи надмірне скупчення тран-
спорту на дорогах можна назива-
ти корок?

Як правило, таку ситуацію звуть 
затор, але не варто засуджувати й 
тих, хто каже корок, адже в мові є 
багато слів, уживаних у перенос-
ному значенні. До цього просто 
потрібно звикнути. Не варто тяг-
ти в українську мову ще й слово 
пробка.

Чи горнятко, кобіта є галицьки-
ми діялектизмами?

Ці слова не всі є галицькими 

діялектизмами. Горня, горнятко – 
малий горщик, кватирка – шибка 
у вікні, яку відчиняють для прові-
трювання, давно стали літератур-
ними. Креденс – буфет для посу-
ду – на сучасний період є застарі-
лим. А кобіта – досить поширений 
у Галичині полонізм.

Чому наприкінці пишемо разом, 
а на початку – роздільно.

П рис л і в н и к и  на почат к у  й 
наприкінці пишемо разом, а коли 
йдеться про іменник з приймен-
ником – роздільно. Порівняймо: 
„Напочатку співачка зробила кіль-
ка музичних вправ, а потім поча-
ла репетицію сольного концерту“ і 
„На початку осени погода була ще 
цілком літня“. 

Свої  запитання надси лай-
те на адресу bbc.ukrainian.kiev@
bbc.co.uk, вказавши в темі листа 
„Запитання до професора Понома-
рева“. Якщо ви хочете запитати 
про значення котрогось слова, будь 
ласка, спочатку загляньте до слов-
ника – можливо, там уже є відпо-
відь на ваше запитання.

ють і навіть прямо формулюють. 
Для них очевидно, що вони не самі 
по собі – за ними Традиція, за ними 
також покоління попередників.

І от хіба в цьому сенсі ми з ними 
дійсно однакові. Тільки от Традиції 
дуже вже різні.

За ними чекісти й розстрільні 
команди НКВД та заповнені тру-
пами підвали – за нами отамани 
Холодного Яру, які навіть у сті-
нах Лук’янівки прихитрились дати 

катам останній бій, та партизани 
УПА, які ризикнули почати війну 
одночасно проти двох найбільших 
тиранів століття.

За ними парткоми, КҐБ, тонни 
доносів‚ за нами – написані в табір-
ному бараку вірші Василя Сту-
са та травневі читання поезій під 
пам’ятником Тарасові Шевченко-
ві, з яких щоразу хтось йшов прямо 
на етап, але щовесни на його місце 
заступав наступний.

Зрештою, на їхньому боці палії 
чеченських сіл на броні з червони-
ми прапорами, на нашій – добро-
вольці УНСО.

І лише після цього всього як 
логічні завершення кожний сво-
го „еволюційного ряду“ – власне 
ми, з нашими коктейлями по один 
бік барикад, і озброєні „беркути“ з 
тітушнею по інший.

Так, по обидва боки барикад 
люди стояли за цінності – але дале-
ко не за одні й ті ж. Вони – за пра-
во тиранів катувати та вбивати. Ми 
– за право народу повстати проти 
тиранів та навіки позбавити будь-
кого права вбивати та катувати. Ми 
відрізняємось у базовому розумін-
ні Добра та Зла, і вже не перше сто-
ліття.

Так виглядає війна Традицій. 
Війна, в якій Майдан – лише один 
епізод, далеко не найяскравіший і 
не найтрагічніший.

Ми – всього лиш одні зі століт-
нього ряду – не більше. Але і не 
менше. А ще ми таки маємо шанс 
стати в цьому ряді останніми – 
якщо переможемо. 

„Газета по-українськи“‚ 4 серпня

Євген Дикий – український біо-
лог‚ колишній командир сотні 
д о б р о в о л ь ч о г о  б а т а л ь й о н у 
„Айдар“.

(Закінчення зі стор. 2)

„Сирітка“ Надія... 
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„День Батька“ відзначили на „Тризубівці“
Роман Лужецький

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – На спортовій 
оселі „Тризуб“ відзначили „День 
батька“. Фестиваль відкрив Евген 
Луців молитвою „Боже вели-
кий, єдиний“. Присутні вшанува-
ли хвилиною мовчання пам’ять 
„Небесної сотні“ та полеглих вої-
нів, котрі віддали життя в Доне-
цькій і Луганській областях за 

єдину Україну.
Державні гимни США й Украї-

ни виконав Ігор Кушнір. Далі від 
імени Ореста Лесюка – голови 
Українського Спортового Осе-
редку „Тризуб“, ведучий привітав 
усіх з „Днем Батька“.

Фестиваль розпочався музи-
кою фолкльорного гурту „Кар-
пати“. Орест і Валентина Бороді-
євич виконали мелодії до пісень 

„Гори Карпати“, „Іванко, Іванко“, 
„Як літав орел“ у сучасній оброб-
ці.

Дитяча школа танцю “Волош-
ки” під керівництвом Олега Гуде-
мяка виконала хореографічну 
композицію „Привіт“ та танці з 
Поділля, Буковини, Закарпаття, 
Бойківщини, Гуцульщини.

Із добіркою українських пісень 
виступили юні співачки Софія 

Пітула та Діяна Савчин.
Одночасно з  концертом на 

восьми футбольних полях про-
ходив фінал чемпіонату з футбо-
лу за кубок Американської ама-
торської футбольної федерації. 
Команда з Балтимору під прово-
дом Браяна Буґаріна стала чемпі-
оном і отримала кубок федерації.

Далі відбулася забава до вечора 
під звуки оркестри „Карпати“.

Школа танцю „Волошки“ виконує „Закарпатський танець“. 
З „Днем Батька“ветерана американської армії, відомого боксера Віктора 
Літкевича вітають дівчата школи танцю „Волошки“. 

Балтиморські чемпіони Американської аматорської футбольної федерації.
Юна співачка Діяна Савчин виконує в’язанку українських 
народних пісень. (Фото: Роман Лужецький).

років (коли голоду вже не було) 
до чисельності сільського населен-
ня згідно з переписом 1937 року, то 
саме зростання повинно було бути 
753,034 осіб. Таким чином загальне 
скорочення чисельности сільського 
населення в Українській РСР пря-
ме і непряме з січня 1932 року, коли 
голод починав вступати в силу, до 
січня 1937року, становив 7,480,192 
осіб.

Документи від січня 1932 року 
найкраще ілюструють рух населен-
ня Української РСР на своїй висо-
ті, оскільки голод, по суті, почав-
ся кілька місяців по тому. Крім 
того, важливо те, що по суті, роз-
глянуто питання втрат окремо між 
сільським і міським населенням, 
оскільки селянство було найбільш 

постраждале.
Нарешті, важливо визнати, що, 

оскільки постанова від 22 січня 1933 
року заборонила сільським жите-
лям покидати територію Української 
СРР, загальна чисельність населення 
УРСР не могла дуже постраждати від 
зовнішньої міґрації.

Необхідно також наголосити й 
на іншому: В. Сергійчук до жертв 
Голодомору відносить не тільки тих, 
хто поіменно встановлений у доку-
ментах про смерть, а й тих безі-
менних голодних, хто не зміг виї-
хати до Росії за хлібом і похований 
біля залізничних станцій у вели-
ких могилах, досі ніким не дослі-
джених. Чи в таких же могилах біля 
великих заводів і шахт, керівники 
яких не взяли на роботу знесилених 
голодом місцевих селян, а вербу-
вали робочу силу за межами УРСР. 
Наприклад, у Запоріжжі біля май-
данчика Дніпрогазу.

Окремо В. Сергійчук зупиняєть-
ся на такій категорії жертв Голодо-
мору, як розстріляних або помер-
лих в тюрмах в’язнів, засуджених за 
так званим законом про п’ять коло-
сків, тіл яких не видали родичам 
для поховання в рідному селі. Ніх-
то й донині не порахував, скільки 
засуджених цієї категорії померло в 
концтаборах на теренах Росії.

Крім того, не встановлено, скіль-
ки безіменних прохачів хліба стали 
жертвами канібалів, скільки трупів 
невідомих померлих порозтягали 
здичавілі собаки. Немає також ста-
тистики тих, хто загинув від куль 
радянських прикордонників, коли 
пробували перебратися через кор-
дон до Польщі чи Румунії.

Тільки після ретельного вивчен-
ня всіх обставин, вважає Сергійчук, 
можна визначити остаточні втрати 
українського селянства під час Голо-
домору 1932-1933 років. А цього, 

на жаль, не зробили ті дослідники, 
котрі бралися досі за це діло. 

Названі вище цифри стосують-
ся лише Української РСР. Додатко-
во до українських жертв слід роз-
глядати жертви з реґіонів Росій-
ської ССР, зокрема, на Кубані, яка 
була густо заселена українцями і з 
яких міґрація була також заборо-
нена постановою від 22 січня 1933 
року. Відомий історик Роберт Конк-
вест, без використання радянських 
архівів, підрахував, що близько 1 
млн. українців загинуло в результа-
ті голоду 1932-33 років за межами 
Української РСР.

Простіше кажучи, на закінчення, 
загальноприйнята мінімальна циф-
ра українських жертв голоду 1932-
1933 роках в загальній кількості 7 
млн. підтверджується документа-
ми, а що Голодомор був геноцидом 
українського селянства немає най-
меншого сумніву. 

(Закінчення зі стор. 6)

Український Голодомор...

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте 973-292-9800, дод. 3040
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                                    
Діє табір „Україна – це ми!“

ЧЕРВ ОНОГРА Д‚  Львів ська 
область. – 160 дітей, віком від шес-
ти років, з різних куточків України 
стали учасниками Всеукраїнсько-
го благодійного табору „Україна – 
це ми!“.

Організувала його Світова Управа 
Спілки Української Молоді (СУМ) 
та Крайова Управа СУМ в Україні з 
підтримкою Міністерства молоді та 
спорту України в рамках проєкту 
„Україна єдина“. Місцем проведен-
ня табору обрана мальовнича міс-
цина поблизу Червонограду‚ до якої 
приїхала 1 серпня молодь з міст і сіл 
Луганської, Донецької, Дніпропе-
тровської, Чернігівської, Тернопіль-
ської, Львівської та Івано-Франків-
ської областей, щоб провести разом 
незабутні два тижні.

Серед учасників – діти, батьки 
яких загинули, захищаючи тери-
торіяльну цілісність України, діти 
військових, які зараз обороня-
ють Україну, діти, яких бойові дії 
на Донбасі змусили покинути рідні 
домівки. 

Досвідчені виховники з України і 
США спрямували молодечу енерґію 
таборовиків у творче русло, запро-
понували долучитися до цікавих 
майстер-клясів та мистецьких май-
стерень, які проводять знані україн-
ські письменники та співаки. Фізич-
не загартування забезпили терено-
ві ігри, мандрівки та спортивні зма-
гання, а присутність на таборі свя-
щеника дала можливість хлопцям та 
дівчатам отримати духовну опіку та 
підтримку.

Постала третя філія Інституту серця 
Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – У обласному діягнос-
тичному центрі 20 липня запрацю-
вала філія Інституту серця – третя 
в Україні. Дві попередні вже діють 
в  Житомирі та  Чернігові. Відтак 
люди отримали можливість в Рів-
ному, а не в Києві, пройти обсте-
ження хвороб серця на новітньому 
обладнанні та отримати консульта-
ції фахівців, що навчалися в Інсти-
туті серця. Таких фахівців наразі 
п’ятеро. 

У відкритті філії брав участь 
відомий хірург-кардіолог, директор 
Інституту серця Борис Тодуров, 
який у  2001 році першим в  Украї-

ні провів операцію з пересадження 
серця, а цього року (також вперше) 
здійснив пересадження механічно-
го серця. 

На фестиваль приїхали угорці
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – Молодіжний мистець-
кий фестиваль „Ференц-фест“ 
відбувся 7-9 травня на честь 
Ференца Ракоці ІІ у Бережан-
ському замку‚ де 6 травня 1703 
року вождь повстанців, керів-
ник антигабсбурзької національ-
но-визвольної війни угорсько-
го народу 1703-1711 років, князь 
Трансильванії  (Семигороддя) 
видав свій „Маніфест“ (так зва-

ну „Бережанську відозву“), в яко-
му закликав угорський народ до 
повстання проти австрійського 
панування. 

Свято організували туристич-
на аґенція „Коза-плей“ з Тернопо-
ля, обласна і районна адміністра-
ції, а також Закарпатський угор-
ський інститут ім. Ференца Рако-
ці ІІ у Береговому, Клюб історич-
них реконструкцій Тернополя з 
підтримкою народного депутата 

Оновлено Збаразький замок
Володимир Чайка

ЗБАРАЖ, Тернопільська область. 
– Національний заповідник „Зам-
ки Тернопілля“, який опікується 11 
замками в області, провадить онов-
лення Збаразького замку XVII ст,. 
який ще в 1994 році увійшов до 
складу заповідника. 

За останні п’ять років вдало-
ся реставрувати низку приміщень 
замкового палацу. У 2011 році було 
відреставровано і відкрито для від-

відувачів дві залі першого повер-
ху, які дістали назви „Зелена“ та 
„Жовта“. Вже в цьому році онов-
лено Оливкову і Голубу їдальні, 
залю історії замку, каретну, верхню 
аркову ґалерію, Білу камінну залю, 
Дзеркальну залю, інші приміщен-
ня палацу. 

У відреставрованих залях замку 
19-20 травня відбувся Міжнарод-
ний інвестиційний форум, у якому 
взяли участь представники понад 
25 країн світу.

Відкриття табору „Україна – це ми!“.

Міжнародний інвестиційний форум у Білій камінній залі.

Конс у льт а ц і ї  д а є  д и р е к т о р 
Інституту серця Борис Тодуров. 
(Фото: Євген Цимбалюк)

(Закінчення на стор. 20)

Фестивальні танці біля ратуші в Бережанах.

Згадали про отамана Зеленого
СТАЙКИ, Київська область. – 23 

липня у краєзнавчому музеї „Бере-
гиня“ відбулася зустріч з письмен-
ником Романом Ковалем і кобза-
рем Василем Литвином. Розпочав-
ся вечір з пісні „Мені однаково” 
на слова Тараса Шевченка у вико-
нанні Купави Козинської, виклада-
ча Стрітівської школи кобзарсько-
го мистецтва. 

Р. Коваль розповів про події, 
які відбулися у Стайках 1919 року, 
зокрема про отамана Зеленого 
(Данила Терпила), прочитав ури-
вок зі спогаду старшого десятника 
УГА Василя Ілащука, якого „зеле-
нівці“ врятували з денікінського 
полону і 11 жовтня 1919 року при-
вели у Стайки.

Антоніна Литвин розповіла про 
повстанця Василя Купрієнка з Гре-
бенів, а Наталя Музиря прочита-
ла свій вірш про отамана Зелено-
го. Промовляли також інші учасни-
ки зустрічі. 

Історичний клюб „Холодний Яр”
Пам’ятник отаманові Зеленому 
(Данилові Терпилові) у селі Стайках.
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вітають
Україну та ввесь український народ

Ми віримо в єдність народу
та бажаємо ладу і миру в державі,

котра переходить важкі часи.
Молимось за наших героїв

і чекаємо перемоги на користь нашої держави.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
„СВОБОДА“  „СВОБОДА“  „СВОБОДА“  

татата
„УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК“„УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК“„УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК“

з 25-ою річницеюз 25-ою річницеюз 25-ою річницею
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИНЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИНЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!МНОГАЯ ТА БЛАГАЯ ЛІТА!
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Selfreliance.ComSelfreliance.Com

®

Україно! 
Вітаємо з 25-літтям 

Незалежності!
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ІСТОРИЧНИЙ ДЕНЬ: 24 серпня 1991 року
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Події 24 серпня 1991 року в Києві описані в 
Свободі (на підставі повідомлень УНІАР, ПС 
УРП, УЦІС). Тут подаємо уривок історичної 
вістки про історичний день.

В суботу, 24-го серпня 1991року надзви-
чайна сесія Верховної Ради проголосила 

незалежність України та створення самостійної 
української держави. 

Надзвичайна сесія розпочала свою працю в 
годині 10-ій ранку з розгляду політичної ситуації 
в Україні після спроби державного перевороту 
в СРСР. З доповіддю виступив голова Верховної 
Ради України Леонід Кравчук, який запропону-
вав створити національну ґвардію, раду оборо-
ни, департизувати армію, КҐБ і МВС території 
України та перевести їх у республіканське підпо-
рядкування. 

Від комуністичної більшости виступили Олек-

сандер Мороз та перший секретар ЦК КПУ Ста-
ніслав Гуренко. О. Мороз засудив державний 
переворот і підтримав ідею створення націо-
нальної ґвардії. Він також наголосив на необхід-
ності виходу КПУ з КПСС. С. Гуренко зазначив, 
що наростає кампанія антикомуністичної гісте-
рії.

Тим часом понад 20,000 демонстрантів, про-
рвавши міліційні кордони, оточили будинок Вер-
ховної Ради України і вимагали проголошення 
незалежности України, звільнення політв’язнів, у 
тому числі і народного депутата Степана Хмари, 
усунення Компартії від влади.

Голова опозиційної Народної Ради в парля-
менті академік Ігор Юхновський коротко поін-
формував про дії та заходи демократичних сил 
України під час спроби здійснення державно-
го перевороту в СРСР, після чого запропону-
вав народним депутатам текст проєкту поста-

нови Верховної Ради про оголошення України 
суверенною незалежною державою, припинення 
діяльности КПУ та про націоналізацію союзного 
і компартійного майна на території республіки. 

Протягом перерви депутати зустрілися з гро-
мадськістю, яка заповнила площу перед будин-
ком Верховної Ради, а узгоджувальна комісія в 
цей час підготувала тексти постанови і акту про 
незалежність України. 

На вечірньому засіданні відбулося голосуван-
ня. Більшість народних депутатів о 5-ій годи-
ні 56 хвилин проголосували за проголошення 
України незалежною державою. Із 360 присут-
ніх „за“ проголосували 321, „проти“ –  2, решта 
утрималися. 

Після голосування у залі Верховної Ради вста-
новили національний синьо-жовтий прапор. 

(Фото: Христина Лапичак/The Ukrainian Weekly)
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з 25-ю рiчницею  
Незалежностi України 

www.UkrNatFCU.org
(866) 859-5848

Вітаємо  

Український Народ  

в діаспорі та на рідних землях,

військових Збройних Сил України і волонтерів, 

Президента та Уряд України, ієрархів українських церков

та все наше членство

Бажаємо Вам Божої Благодаті, миру-добробуту,  

сил та натхнення у розбудові процвітаючої України!

1-888-644-SUMA
E-mail: memberservice@sumafcu.org  •  Internet: www.sumafcu.org

Головне Бюро:
125 Corporate Blvd., Yonkers, NY 10701-6841
Phone: (914) 220-4900 • Fax: (914) 220-4090

e-mail: memberservice@sumafcu.org
Філія у Стемфорді: 
39 Clovelly Road, Stamford, CT 06902
Phone: (203) 969- 0498 • Fax:  203) 316-8246
e-mail: stamford@sumafcu. org 

Філія в Ню-Гейвен: 
555 George St., New Haven, CT 06511
Phone: (203) 785-8805  • Fax: (203) 785-8677 
e-mail: newhaven@sumafcu. org 

SUMA (Yonkers) Federal Credit Union

25-î¿ Ð²×ÍÈÖ² 
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ДИРЕКЦІЯ І ПРАЦІВНИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТОВОЇ КООПЕРАТИВИ СУМА 

В ЙОНКЕРСІ, Н. Й.
зi своїми фiлiями 

СПРІНГ ВАЛІ, Н. Й., СТЕМФОРДІ, Кон., НЮ-ГЕЙВЕН, Кон.
вiтають 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД В УКРАЇНІ ТА НА ПОСЕЛЕННЯХ 
з нагоди

Філія у Йонкерсі:
301 Palisade Ave., Yonkers, NY 10703
Phone: (914) 220-4900 • Fax: (914) 965-1936
e-mail: palisade@sumafcu.org

Філія у Спрінґ Валі: 
16 Тwin Ave., Spring Valley, NY 10977
Phone: (845) 356-0087 • Fax:  (845) 356-5335
e-mail: springfalley@sumafcu.org 
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дили до складу Російської Федера-
ції. Але те, що ці процеси почалися 
фактично одночасно по всій колиш-
ній Російській Федерації, не дає мож-
ливості центральній владі у Кремлі 
насильницькими військовими мето-
дами приборкати народні бунти.

Але чи існує шанс у Москви при-
наймні загальмувати розпад Росій-
ської Федерації і уникнути „пугачов-
щини“? Так, але за однієї умови. Росія 
має перетворитися на Конфедерацію 
незалежних держав.

У такому разі вона мусить не лише 
автоматично змінити свою назву з 
Російської Федерації – на Російську 
Конфедерацію, а й здійснити швидку 
децентралізацію.

У В. Путіна сьогодні трагічна ситу-
ація в економіці. І якщо провести 
аналогію з часами перед розпадом 
СРСР, то зараз у РФ десь 1990 рік.

Вже можна помітити перші ознаки 
катастрофи Росії. Але й досі переваж-
на більшість росіян ще сподівається, 
що це лише тимчасові труднощі.

Перезавантаження світового 
порядку дійсно відбувається, однак 
Росія у цьому процесі не тільки не 
полюс сили, а й навіть не суб’єкт.

В. Путін бореться саме за право РФ 
стати суб’єктом цього процесу. Але 
своїми аґресивними діями він опус-
тив статус Росії нижче будь-якого 
пристойного рівня. Між тим, чітким 
сиґналом того, що В. Путін боїться 
некерованої стихії „пугачовщини“, є 
те, що парляментські вибори в Росії 
перенесли з грудня на вересень. У 
Кремлі явно побоюються що восени 
російська економіка „посиплеться“, і 
тоді вже не вдасться намалювати фан-
тастичні цифри „народної підтримки“ 

влади пітерських клептократів.
Ситуація в Росії надзвичайно кри-

тична. Адже будь-який організм, 
політичний, економічний, чи соці-
яльний функціонує лише доти, поки 
він здатний до постійного самоонов-
лення, самоочищення та розвитку. 
Поки він адекватно реаґує на сиґна-
ли зовнішнього світу. І конкуренція – 
природний стимул цих процесів.

З відсутності конкуренції будь-яка 
соціяльна чи біологічна система втра-
чає стимули до постійного самоонов-
лення і деґрадує.

В. Путін править Росією вже 17 
років і намагається вживити в світо-
вий порядок облудні правила обману, 
фальсифікацій і силового тиску.

Світ справді потребує нового сві-
тового порядку. Але на засадах здо-
рового глузду і відповідальности, а 
не на умовах В. Путіна, який зробив 
невдалу спробу прогнути під себе 
увесь світ.

Хоча напрошується дещо пара-
доксальний висновок: той факт, що 
Захід виявився не зовсім готовим до 
гібридних викликів з боку Росії, міс-
тить не тільки неґативну складову, а 
й позитивну. Ця уповільнена реакція 
є показником внутрішньої доскона-
лости, досягнутої західньою цивілі-
зацією на попередньому історично-
му етапі.

З а в е рш и т ь с я  е т а п  і  З а х і д 
обов’язково перебудується, бо в ньо-
го немає внутрішніх протиріч. А ось 
ті, хто протистоять йому, зіткані з 
протиріч, яких не злічити.

Захід сильний, а от Москві ніяк не 
обійти існуючий закон – зажди про-
грає слабший.

Радіо Свобода‚ 7 серпня

Віктор Каспрук – український неза-
лежний політолог‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Путін боїться...

У МЕТАЛІ, НА ПАПЕРІ
монети, банкноти та поштові марки 
незалежної України, 1991-2016

Український Музей має честь представити
дві нові виставки, присвячені цьому важливому

ювілеєві в історії України

ГРОШІ, СУВЕРЕННІСТЬ І ВЛАДА
папeрові гроші

революційної України, 1917-1920

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street, New York, NY 10003
212.228.0110 • www.ukrainianmuseum.org
Години Музею: від середи до неділі 11:30 ранку – 5:00 год. по пол.*

Виставки відкриті від 11 вересня до 27 листопада 2016 р.

* Музей буде закритий у середу 24-го серпня 2016 р.

Український Музей 
вітає членів УМ і весь український народ

з нагоди 25-ої річниці 
НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ

1976     
2016



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 19 СЕРПНЯ 2016 РОКУ No. 3416

ЗІ СВЯТОМ НЕЗАЛЕЖНОСТИ!

Український народ на рідних землях 
і всіх наших земляків, розкинених 

по різних країнах світу. 

Бажаємо

успіхів у всіх заходах для об’єднання 
національно-державницьких сил 
у справі відбудови та закріпленні 

соборної самостійної України.

Слава Україні! - Героям Слава!

Олександер Процюк
голова

Центральна Управа, 
Відділи i все членство 

Організації Державного
 Відродження України 

(ОДВУ)

вітають

„...Плекатиму силу і тіла, і духа,
Щоб нарід мій вольним, могутнім зростав,
Щоб в думах журливих невольнича туга
Замовкла, а гордо щоб спів наш лунав...“

В імені цілої Пластової родини Америки

Крайова Пластова Старшина США

вітає

весь Український народ

з нагоди

25-oї Річниці Незалежности
вільної, самостійної і суверенної 

України.

Многая і Благая Літа!     Слава Україні!

Злучений Український Американський
Допомоговий Комітет  -  ЗУАДК

щиро вітає українську громаду з нагоди

25-ої Річниці
Незалежности України

Слава Україні!
United Ukrainian American Relief Committee

1206 Cottman Ave.,  Philadelphia, PA 19111
Tel.: (215) 728-1630  *  Fax.: (215) 728-1631 

www.uuarc.org

Український Конгресовий Комітет Америки
 UKRAINIAN  CONGRESS  COMMITTEE  OF  AMERICA,  INC.

щиро вітає українську громаду в США з нагоди

     ХХV Річниці Відновлення Незалежности України!

UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE OF AMERICA 
203 Second Ave., New York, NY 10003

Phone: (212) 228-6840/6841 · Fax: (212) 254-4721
e-mail: ucca@ucca.org 

UKRAINIAN NATIONAL INFORMATION SERVICE
311 Massachusetts Ave., N.E., Washington, D.C. 20002

Phone: (202) 547-0018 · Fax: (202) 543-5502 
e-mail: unis@ucca.org

Наші вітання шлемо українському народові! В цей ювілейний рік, нехай Господь дасть 
йому силу пережити цей тяжкий час коли Україна бореться за свою незалежність.

www.ucca.org 

Вшановуючи пам’ять моїх батьків
Андрія і Фавронії Кушнірів,

вітаю весь український нарід 
з нагоди 

25-ої Річниці 
Незалежности України.
Слава Україні!  Героям Слава!

Іван Кушнір
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Вітання з нагоди 
25-ої Річниці Незалежності України

24 серпня 1991 р. – 24 серпня 2016 р.

Дорогі друзі!

Конґрес Українців Канади, складові організації, провінційні ради 
та місцеві відділи висловлюють найщиріші вітання українсько-ка-
надській громаді та всім, хто святкує 25-ту річницю незалежності 
України. 

25 років тому здійснилися прагнення українського народу за не-
залежність, самовизнання та свободу і мрії багатьох поколінь 
хоробрих патріотів були зреалізовані. 24-го серпня 1991-го року 
Україна стала незалежною, неподільною, демократичною держа-
вою. 

Сьогодні українці зі зброєю в руках знову захищають свою Бать-
ківщину, як це змушені були робити багато попередніх поколінь 
упродовж століть. Російська Федерація розв’язала проти України 
жорстоку війну, прагнучи ще раз підкорити український народ, 
поставивши його під залежність  російської тиранії. 

Але світло свободи сильно горить в серці та душі кожного укра-
їнця! Народ України відповів на заклик захищати свою державу із 
завзяттям, єдністю та мужністю. І народ України переможе в своїй 
праведній боротьбі, тому що його справа – це справа Вільних Лю-
дей цілого світу жити в свободі та гідності й разом будувати свою 
долю. 

Сьогодні, святкуючи 25-ліття незалежності України, ми вшанову-
ємо тих, хто віддав  своє життя за волю України. Ми згадуємо тих, 
хто сьогодні змушений захищати свободу України. Ми продовжує-
мо бути єдиними в нашій рішучості підтримувати хоробрий укра-
їнський народ. Ми молимось, щоб мир повернувся до України. 

Слава Україні!
Героям Слава! 

РАДА ДИРЕКТОРІВ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

АМЕРИКИ
вітає

Український народ на рідних землях 
та усіх українців розкинутих 

по різних країнах світу
з нагоди

25-ої річниці
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

Бажаємо
успіхів у всіх заходах для об’єднання 

національно-державницьких сил, у справі 
відбудови та закріплення соборної 

самостійної України.

Ukrainian Institute of America
2 East 79th Street (corner Fift h Avenue) New York City

212-288-8660  www.ukrainianinstitute.org

Michigan
Ukrainian Selfreliance Michigan
Federal Credit Union
26791 Ryan Road
Warren, MI 48091
T: 877. POLTAVA
Branch offi  ces:
Hamtramck, MI
Dearborn Heights, MI
www.usmfcu.org
Michigan
Ukrainian Future Credit Union
26495 Ryan Road
Warren, MI 48091
T: 586.757.1980
Branch offi  ces:
Hamtramck, MI
West Bloomfi eld, MI
Dearborn Heights, MI
www.ukrfutcu.org

New Jersey
Self Reliance (NJ)
Federal Credit Union
851 Allwood Road
Clift on, NJ 07012
T: 888.BANK.UKE
Branch offi  ce:
Botany Village; Clift on, NJ
www.bankuke.com

Pennsylvania – New Jersey
Ukrainian Selfreliance
Federal Credit Union
1729 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111
T: 888.POLTAVA
Branch offi  ces:
Jenkintown, PA
Philadelphia, PA; Trenton, NJ
www.ukrfcu.com

Pennsylvania
Ukrainian Selfreliance
of Western Pennsylvania
Federal Credit Unon
95 South Seventh Street
Pittsburgh, PA 15203
T: 412.481.1865
www.samopomich.com

Connecticut-Massachusetts
Ukrainian Selfreliance New England
Federal Credit Union
21 Silas Deane Highway
Wethersfi eld, CT 06109
T: 800.405.4714
Branch offi  ces:
Westfi eld, MA; New Britain, CT
www.usnefcu.com

Illinois – New Jersey
Selfreliance Ukrainian American
Federal Credit Union
2332 West Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
T: 888.222.UKR1
Branch offi  ces:
Newark, NJ; Jersey City, NJ;
Whippany, NJ; 
Palatine, IL; Bloomingdale, IL;
Chicago, IL
www.selfreliance.com

Maryland
Selfreliance Baltimore
Federal Credit Union
2345 Eastern Avenue
Baltimore, MD 21224
T: 410.327.9841
selfrelbaltfcu@aol.com

New York
Self Reliance (NY)
Federal Credit Union
108 Second Avenue
New York, NY 10003
T: 888.SELFREL
Branch offi  ces:
Kerhonkson, NY; Uniondale, NY;
Astoria, NY; Lindenhurst, NY
www.selfrelianceny.org

New York – Connecticut
SUMA (Yonkers)
Federal Credit Union
125 Corporate Blvd.
Yonkers, NY 10701
T: 888.644.SUMA
Branch offi  ces:
Spring Valley, NY; Stamford, CT;
New Haven, CT; Yonkers, NY
www.sumafcu.org

New York – New Jersey
Ukrainian National
Federal Credit Union
215 Second Avenue
New York, NY 10003
T: 866.859.5848
Branch offi  ces:
South Bound Brook, NJ
Brooklyn, NY; Perth Amboy, NJ
www.ukrnatfcu.org

New York – California
Massachusetts – Ohio – 
Oregon – Washington
Ukrainian Federal Credit Union
824 Ridge Road East
Rochester, NY 14621
T: 877.968.7828
Branch offi  ces:
Buff alo, NY; Amherst, NY; 
Cohoes, NY;  Syracuse, NY; 
Webster, NY; Westwood, MA; 
Parma, OH; Portland, OR; 
Citrus Heights, CA; 
Federal Way, WA; Vancouver, WA
www.rufcu.org

Ohio
Cleveland Selfreliance
Federal Credit Union
6108 State Road
Parma, OH 44134
T: 440.884.9111
Branch offi  ces:
North Canton, OH; Lorain, OH
www.clevelandselfreliance.com 

ЦЕНТРАЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КООПЕРАТИВ АМЕРИКИ (ЦУКА)
UKRAINIAN NATIONAL CREDIT UNION ASSOCIATION

2315 W. Chicago Ave.,  Chicago, Illinois 60622  •  Tel. 773 489-0050  •  www.uncua.com

З нагоди 

25-ої РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ 
вітаємо 

Українский народ на рідних землях і в діяспорі.
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РІДНА ШКОЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА 
м. ПАССЕЙК, НЮ-ДЖЕРЗІ    

проводить набір учнів віком від 4-16 років на 2016-2017 н.р.
Заняття проводять кваліфіковані  вчителі. 

Навчання починається 10 вересня.

КОНТАКТУЙТЕ – ми завжди  раді вас чути: 
     тел. 201-602-5787            
     е-пошта; ridnashkolapassaic@gmail.com

У нас завжди знайдеться цікава інформація для вас.

РІДНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНОЗНАВСТВА, 
м. ПАССЕЙК, НЮ ДЖЕРЗІ

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 
КВАЛІФІКОВАНІ ВЧИТЕЛІ.

ПРОХАННЯ ЗГОЛОШУВАТИСЬ ПО
ТЕЛ. 201-602-5787, Е-ПОШТА   ridnashkolapassaic@gmail.com

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ЮРІЙ СИМЧИК
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

 YURIY SYMCZYK
Licensed Life Insurance Agent

Ukrainian National Assn., Inc.

2200 Route 10, P.O. Box 280, Parsippany, NJ 07054
Tel.: (973) 292-9800 (Ext. 3055) • Fax: (973) 292-0900

e-mail: symczyk@unamember.com

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                  

Анатолій Матвійчук оспівує Україну 
Світлана Глаз

БАТ-ЯМ, Ізраїль. – 10-16 липня в Ізраїлі відбу-
лися творчі зустрічі народного артиста України 
Анатолія Матвійчука. Поет і співак, композитор, 
член Спілки письменників України, був гостем в 
кількох містах країни, розповів про свої творчі 
пляни на місцевому телеканалі. В Українському 
культурному центрі в Бат-Ямі він прочитав нові 
вірші і представив на розсуд ізраїльських шану-
вальників українського слова збірку поезії „Зер-
на“ та пісенні диски „Дорога до себе“ та „Спрага“. 

Приїзд А. Матвійчука до Ізраїля і зустрічі з 
шанувальниками української мови і музики – 
своєрідний підсумок 10-річного творчого дороб-
ку поета. За цей час вийшли нові збірки пое-
зій, серед яких „На варті“ – пристрасний і боліс-
ний відгук на події в Україні. Війна і мир, життя і 
смерть, добро і зло ці вічні поняття осмислюють-
ся поетом через призму війни.

 
Панує жахлива навала, 
та наші серця не скорити.
Нас сотні разів поховали, 
а ми все продовжуєм жити! 

На творчих зустрічах в Тель-Авіві та Карміе-
лі, де живуть друзі і музиканти, з якими почи-
нав співати артист на сценах Києва, А. Матвійчук 
виконав свої пісні, які стали українською кляси-
кою – „Сивий музикант“, „Присвята батькам“. 

Зустрічі відбулися з підтримкою Посольства 
України в Ізраїлі та Товариства „Українці в Ізра-
їлі“. В Українському культурному центрі учас-
ники зустрічі подарували мистцеві годинник з 
видами Єрусалима, як символ того, що час не 
можна зупинити і потрібно встигнути зробити 
так багато, аби залишити по собі добрий слід. 

Зустрівся гість і з жителями північного міс-
та Карміель, яким подарував свій концерт. Він 
перeдав їм почуття про країну, в якій народив-
ся, змужнів, живе і переживає разом з нею всі 
радости і теперішні непрості часи, своє став-
лення до батьків, які були і є найвищим міри-
лом людяности і добра, жінку, яка завжди поруч, 
надихає і є джерелом натхнення для мистця, 
чарівну Любочку. Присутні аплодували артисто-
ві, співали разом з ним, замислено слухали його 
вірші, насолоджувалися атмосферою вечора. 
Заля співала з ним разом. Заспівали дуетом давні 
друзі А. Матвійчук і Елі Даніелі. 

Аби вечір видався вдалим доклали сил, жіно-
чого вміння і винахідливости Ольга Леонова 
та Ліля Гальперина, за музичним супроводом 
слідкував Віктор Семрак. Активно вела знімки 
Любов Перцюк. Послухати українського артис-
та прийшли відомі люди Ізраїля: поет Ігор Барах, 
музикант Юрій Поволоцький, педагог Сіма 
Авдеєва. На згадку про вечір ізраїльська оперна 
співачка Світлана Бендикова від імени присутніх 
подякувала за приємні хвилини дотику до укра-
їнської культури, що без сумніву, сприятимуть 

зближенню двох культур – української та єврей-
ської.

 Рабин центру „Маганаім“, де відбувся кон-
церт, колишній киянин Елі Тальберґ підкреслив, 
що тільки свобода і творчість робить світ кра-
щим і зближує народи і побажав якнайшвидшо-
го світла та миру Україні. 

Карміельці Петро Воровський і Карина Шакір 
заспівали пісню А. Матвійчука „Сьогодні у нас 
свято“. Вечір став святом поезії, пісні та дружби. 

Світлана Глаз і Анатолій Матвійчук на вечорі 
в Українському культурному центрі. (Фото: 
Любов Перцюк)

Композитор приїхав з Кривого Рогу
Світлана Глаз

ТЕЛЬ-АВІВ – В столиці Ізраїля 
5 липня відбулася прем’єра опе-
ри Михайла Бендикова „Шукай-
те жінку“ за мотивами арій про-
відних творів світової оперної кля-
сики, які на різних сценах співала 
ізраїльська оперна співачка укра-
їнського походження, володарка 
кольоратурного сопрано Світлана 
Бендикова. 

Це був іскрометний музичний 
спектакль про те, як двоє ізраїль-

тян Моті та Йосі подорожують кра-
їнами і континентами в пошуку 
нареченої для одного з них. В доро-
зі вони зустрічають багато гарних і 
розумних жінок, але наречену зна-
ходять, повернувшись на батьків-
щину, в рідний Ізраїль.

У виставі прозвучали арії та дуе-
ти з опер і оперет композиторів 
Джузепе Верді, Джоакіно Росіні, 
Жака Офенбаха, Імре Кальмана, 
Фредерика Лов, Ісаака Дунаєвсько-
го, а також музика і пісні М. Бен-
дикова на вірші ізраїльських пое-

тів Ріни Левінзон і Євгена Камін-
ського. 

У виставі були зайняті провідні 
оперні співаки Ізраїля: бас-баритон 
Анатолій Лайф, баритон Михай-
ло Гайсинський, тенор Михайло 
Рискин, актори, музиканти місце-
вих театрів та музичних і хорових 
колективів. 

Прем’єра опери стала підсум-
ком 30-річної творчої діяльности 
на сценах України, зокрема Кри-
вого Рогу, звідки приїхала роди-
на, та Ізраїля, де за 16 років відбу-
лися сотні концертів в різних залях 
для вишуканої публіки. Два роки 
М. Бендиков працював над твором, 
щоб показати публіці найкращі 
оперні арії у талановитому вико-
нанні С. Бендикової та її колеґ на 
сцені. У залі не було вільних місць, 
публіка аплодувала, дарувала квіти 
і довго не відпускала артистів. 

С. Бендикова, яка того вечо-
ра була і Оленою з „Сицилійської 
вечірні“ Дж. Верді, і Кармен Жоржа 
Бізе, кружляла Джульєтою у вальсі 
Шарля Ґуно‚ сказала: „Мені приєм-
но, що я і моя родина, а мені допо-
магали і сини-музиканти Борис та 
Семен, які грали в оркестрі, пода-
рували ізраїльській публіці ці хви-
лини прекрасної музики. Мені при-

ємно, що все те, чого я навчила-
ся в Україні‚ допомагає мені в моїй 
творчості тут, на Святій землі“. 

Пісні М. Бендикова знають і 
люблять в Ізраїлі, вони звучать зі 
сцен театрів, на радіо та телебачен-
ні, неодноразово були переможця-
ми міжнародних музичних конкур-
сів. 

Співачка українського походжен-
ня Світлана Бендикова. (Фото: 
Студія „Корчак“)
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*	 Відсотки	тільки		
	 на	перший	рік
	 Всі	пенсійні	рати		
	 підлягають	змінам.		
	 Не	дійсні	в	усіх	штатах.

2200	Route	10,	Parsippany,	NJ	07054	•	Загальні	інформації:	800-253-9862	•	Fax:	973-292-0900
www.UkrainianNationalAssociation.org	•	facebook.com/UkrainianNationalAssociation

888-538-2833

Отримайте 
бiльше  

з УНСоюзом

3%
3.5%

4%

*

*

*

Український Народний Союз, Iнк.

ЗвертайтеСя� 
дО НаС:

Майбутнє  

  с
воєї р

одини 

    
забезпечте тепер

Довготривалi ануiтети

5 - річний

7 - річний

9 - річний

•	 Без	додаткових	
	 адміністративних	оплат	
	 від	продажу	і	збереження

•	 10%	можна	вибрати	
	 без	штрафу

•	 Мінімальна	сума	вкладки		
	 тільки	$1,000

•	 Довгострокове		
	 переривання	контракту	
	 (вибір	грошей)	можливе	
	 за	умов:

	 •	Поліса	дотримується		
	 	 до	кінця	терміну

	 •	У	випадку	тяжкої	недуги
	 •	Вимог	старечого	дому
	 •	Медичних	видатків,	
	 	 пов’язаних	з	нещасними	
	 	 випадками

З нагоди великого національного свята 
нашої державності 

ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
прийміть найсердечніші вітання і побажання від 

Української Федеральної Кредитової Кооперативи 
“Самопоміч”, що в Новій Анґлії!

Від щирого серця і від усієї душі зичимо 
всім українцям на еміграції і в Україні миру, 
достатку, добра і процвітання, злагоди і сили 

у подоланні наших ворогів у нелегкий час, 
що наступив. Нехай мрія про краще майбутнє 

окриляє вас на нові звершення.

Слава Українi! Героям Слава!

   CLEVELAND SELFRELIANCE
  FEDERAL CREDIT UNION

                 „САМОПОМІЧ“

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЛЬНА
КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА
„САМОПОМІЧ“ У КЛІВЛЕНДІ

вітає
СВОЇХ ЧЛЕНІВ 

та

ВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
В УКРАЇНІ І ДІЯСПОРІ

з нагоди

25-ої РІЧНИЦІ
НЕЗАЛЕЖНОСТИ

УКРАЇНИ
608 State Road, Parma, Ohio 44134

Tel.: (440) 884-9111 • Fax: (440) 884-1719
Lorain (440) 277-1901 • Canton (330) 305-0989
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Головне Бюро
125 Corporate Blvd

Yonkers, New York 10701
Tel: 914-220-4900
Fax: 914-220-4090
1-888-644-SUMA

E-mail:  memberservice@sumafcu.org

Філія в Йонкерсі
301 Palisade Ave

Yonkers, NY 10703
Tel: 914-220-4900
Fax: 914-965-1936

E-mail:  palisade@sumafcu.org

Філія в Спрінґ Валі
16 Twin Ave

Spring Valley, NY 10977
Tel: 845-356-0087
Fax: 845-356-5335

E-mail:  springvalley@sumafcu.org

Філія в Стамфорді
39 Clovelly Road

Stamford, CT 06902
Tel: 203-969-0498
Fax: 203-316-8246

E-mail:  stamford@sumafcu.org

Філія в Нью-Гейвен
555 George St.

New Haven, CT 06511
Tel: 203-785-8805
Fax: 203-785-8677

E-mail:  newhaven@sumafcu.org

Це найкраще м ісце для 
збереж ення ваших 

ощадностей!

Інтернет: www.sumafcu.org

Завантажте наш мобільний додаток  
для зручності контролю за рахунками! 

 

 Шукайте SUMA FCU Mobile 
Депозит чеків 
Перегляд балансів та історії транзакцій 
Перекази між рахунками та оплата позичок 
Оплата рахунків та більше 

 

Телефонуйте 914-220-4900.

 

ЯКІВ  ГНІЗДОВСЬКИЙ
ВІДБИТКИ  РИСУНКИ  МАЛЮНКИ

Компанія William Greenbaum Fine Prints 
є в бізнесі понад 50 років. В даний час маємо 

для продажу 50 творів підписаних Я. Гніздовським. 
Також хочемо купити ще більше його 

відбиток, рисунків та малюнків.

JACQUES HNIZDOVSKY
WOODCUTS    LINOCUTS

William Greenbaum Fine Prints has been buying and selling 
prints and paintings by many different artists for 50 years.  
We are delighted to announce that we currently have more  

than 80 signed prints by Jacques Hnizdovsky for sale.

All inquiries are welcome. 
Please email us at wngreenbaum@verizon.net 

or phone us at 508-284-7036.

William Greenbaum Fine Prints
98 South Street

Rockport, MA 01966
www.greenbaumprints.com

Member: International Fine Print Dealers Association

ВСІ ТВОРИ МОЖНА ОГЛЯНУТИ НА ВЕБ-СТОРІНЦІ
www.greenbaumprints.com

Просимо звертатися з усіми питаннями на
wngreenbaum@verizon.net

або по телефону,  508-284-7036 

William Greenbaum Fine Prints
98 South Street

Rockport, MA 01966 
Ґалерія відкрита за попереднім домовленням.

Член: International Fine Print Dealers Association

України Тараса Юрика і Благодій-
ного фонду „Подоляни“. 

До Бережан прибула делеґація з 
60 угорців (керівник Дюла Фодор), 
у тому числі з Закарпаття, ман-
дрівники з Тернополя з київським 
режисером Олесем Котиком та 
львівським мистцем Олегом Сус-
ленком.

У краєзнавчому музеї викладачі 
угорського інституту (ректор Іль-
дика Орос) представили лекцію-
презентацію сучасної, у тому числі 
закарпатської угорської літерату-
ри. Потім учасники заходу взяли 
участь у відкритті виставки живо-
пису в Бережанському замку та 
дискусії „Конституційні витоки“ 
про спільну історію двох сусідніх 
народів.

8 травня на площі Ринок біля 
ратуші відбулися урочиста інсце-
нізація зустрічі делеґацій і флеш-
моб гаївок та веснянок „А вже 
весна скресла“, у якому взяли 
участь понад 200 учасників‚ зокре-
ма дитячі хореографічні колекти-
ви „Водограй“‚ „Розмарія“‚ „Вікто-
рія“ та „Віночок“, хореографічний 
колектив „Екстраваґант“ районно-
го будинку культури. 

Урочис то зву ча ла фанфар-
на музика, під яку вийшли шість 
пажів і майстер церемоній‚ актор 
поетично-фолкльорного театру 
„Взори“ Микола Марущак‚ який 
проголосив вітання. 

До пам’ятної таблиці на стіні 
замку в честь князя Ференца Рако-
ці ІІ представники місцевої вла-
ди та угорської делеґації поклали 
вінки шани з стрічками кольорів 
угорського та українського дер-

жавних прапорів. Перед присут-
німи виступив голова районної 
адміністрації Володимир Петров-
ський.

Участь у святі брав консул Угор-
ської республіки в Ужгороді Ласло 
Віда‚ який виголосив промову.

Представники делеґацій обмі-
нялись подарунками. Угорці пода-
рували бережанцям портрет кня-
зя Ференца Ракоці ІІ. „Маніфест“ 
зачитали викладачі Закарпат-
ського угорського інституту ім. 
Ференца Ракоці ІІ Іштван Часар 
(угорською мовою) та Василь 
Яцканич (українською). 

У концертній програмі (режи-
сер-постановник Олена Різник) 
брали участь хор інституту під 
керівництвом Юліяни Кіш, гурт 
„Sodro edyuttes“ з Берегова, терно-
пільський гурт „Бріо“, танцюрис-
ти під керівництвом Ласло Сіладі, 
учасники театру „Взори“, дитячого 
театру „Дивосвіт“ (керівник Люд-
мила Ткаченко) з Козової. Варто 
зазначити, що запальні угорські 
танці залюбки виконували й бере-
жанці. Увечорі відбулася прем’єра 
музичного проєкту „Слимак“ тер-
нопільського музиканта Олега 
Божка. 

Були виставка живопису відо-
мого бережанського художника 
Олега Шупляка, угорські націо-
нальні страви (головний кухар 
Ільдіка Пушкаш). Учасники свя-
та подали ідею відкрити музей у 
кімнаті замку, де у 1703 році князь 
Трансильванії написав свій знаме-
нитий „Маніфест“.

Учасники фестивалю побува-
ли у селах Соснів та Раковець, де 
вперше за 100 років над могилами 
загиблих угорських вояків про-
звучали тужливі пісні Першої сві-
тової війни їх рідною мовою. 

(Закінчення зі стор. 9)

На фестиваль...
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Головне б’юро:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 
 

 

www.selfrelianceny.org 

Полагоджуйте всі банківські справи через інтернет 
 

 Перегляд своїх  рахунків 
 Перевірка вкладів 
 Електронні оплати рахунків 
 Електронні щомісячні звіти 

Без оплат 
Безпечно 
Доступно 24/7 
Надійно 
Просто 

Вигідно розташовані філії: 

Lindenhurst: 
Holy Family Ukrainian 

Catholic Church 
225 North 4th Street 

Lindenhurst, NY 11757 
Tel:  631.867.5990 
Fax:  631.867.5989 

Uniondale: 
St. Vladimir Parish Center 

226 Uniondale Avenue 
Uniondale, NY 11553 

Tel:  516.565.2393 
Fax:  516.565.2097 

Astoria: 
32 01 31st Avenue 
Astoria, NY 11106 
Tel:  718.626.0506 
Fax:  718.626.0458 

Kerhonkson: 
6329 Route 209 

Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 845.626.2938 

Fax:  845.626.8636 
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PO Box 746, Chester, NY 10918

•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

• Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

ROSELLE, NJ
645 W. 1st Ave.
Tel.: (908) 241-2190

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: (215) 969-4986 

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

Інтенсивні Курси Англійської Мови
Всі рівні володіння мовою • Англійська мова для підприємництва

Вдосконалення вміння писати і читати • Підготування до іспиту TOEFL
Повний вибір курсів Apple іМас Photoshop та Offi  ce for Мас

“English through the Arts” - Центр Діяльности

Spanish-American Institute
служить міжнародним студентам на Times Square від 1955 p.

240 West 35th Street, 2nd Floor, Manhattan, NY 10001 
Тел.: 212-840-7111 • Факс: 646-766-0302

Info@sai.nyc • www.sai.nyc 
SKYPE: StudentClub • www.FaceBook.com/StudentClub

This school is authorized under Federal Law to enroll non-immigrant alien students. 
Registered by the Department of Education of the State of New York.

Українська православна церква 
в Maplewood NJ шукає чоловіка і 
жінку, щоб взяти в оренду хату (3 
спальні 1 і 1/2 лазнички) по зни-
женій ціні за доглядання церки 
та прицерковної площі. По до-
даткової інформації телефонуй-
те до Алекса

973-714-2459

Малa автотранспортна компанія шу-
кає досвідчених CDL водіїв далекома-
ґістральних і власників вантажівок. 
Пропонуємо нове обладнання і добру 
зарплату. Можливість стати власни-
ком вантажівки.

708 506 1357 Dangis

ДО ВИНАЙМУ АБО НА ПРОДАЖ
Кондомініюм, 2 спальні в 
St. Andrew Ukrainian Condo 
Association в Норт-Порті, Фла. 
По інформації тел. до Юрія: 

847-404-9538

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

� eodore M. Lytwyn, Manager
NJ Lic. No. 3212

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Ave (corner of Stanley Terr.)

UNION, NJ 07083
908-964-4222 • 973-375-5555
www.unionfuneralhome.com

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

Peter Jarema Funeral Home, Inc.
129 EAST 7th STREET

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

e-mail: roxolanaltd@roxolana.com
web: www.roxolana.com

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

• Для замовлення наліпок, для підбору 
пакунків телефонуйте: (973) 538-3888.

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

• У нас можна замовити авіаквитки на будь-які 
авіакомпанії до більшости европейських країн.

• Візові послуги до України (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі

пашпорти на нові українські.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
 $100 - $7 $500 - $12 $900 - $20
 $200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
 $300 - $12 $700 - $17 $1500 - $37.50 
 $400 - $12 $800 - $17 $2000 - $50
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

ПА К УНК И В  У КРАЇНУ

ЗАМОВ ЛЯЙТЕ

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

борошно - 20 ф., гречка - 10 ф.,
олія - 1 ґальон, тушонка - 3 ф., салямі - 3 

ф., родзинки - 3 ф., дріжджі - 1 ф.,
кава мелена - 2 ф., шоколяд - 2 плитки.

Ціна $99 за 51 ф.

рона створює три основні гру-
пи‚ готові до раптового удару у 
напрямку Києва‚ а на півдні – фор-
мує армію для оточення україн-
ських сил на території Лівобереж-
ної України“.

Чи вдасться В. Путінові „бліц-
кріґ“? Адже від часу Революції Гід-
ности Україна з нуля створила 
досить сильну і боєздатну армію. 
Набутий величезний досвід фор-
мування добровольчих батальо-
нів. А за рівнем і ефективністю 
добровольчого руху з Україною не 
зрівняється жодна з европейських 
країн.

Однак‚ не все так просто і глад-
ко. Відомий український волонтер 
і військовий експерт Юрій Касья-
нов стверджує у своєму блозі‚ 
що українські військові формації 
укомплектовані лише на 60 відс.
‚ тобто у разі московського напа-
ду на лінії фронту стоятиме мен-
ше‚ ніж 40 тис. українських воя-
ків. „Та й не в кількості справа‚ 
– пише експерт. – У нас зараз діє 
тупа політика стримування проти-
вника. Справжя війна починається 
раптово. Ми сидимо й чекаємо‚ а в 
цей час керівництво держави втра-
чає довіру суспільства. Ми зараз 
на порозі подій‚ які супроводжу-
ватимуться великою кров’ю…“.

Про близьку воєнну загро-
зу з боку Росії говорив у Літ-
ній школі журналістики в редак-
ції київської газети „День“ авто-
ритетний військовий діяч‚ Гене-
рал армії Ігор Смешко – колишній 
аташе з питань оборони Посоль-
ства України у США‚ колишній 
голова Служби безпеки України. 
На його думку‚ Україна повинна 
робити все‚ щоб отримати статус 
основного союзника США поза 
НАТО“. 

На жаль‚ тепер‚ принаймні 
за пів року до президентських 
виборів у США‚ Білий Дім май-
же виключно зайнятий цією вну-
трішньою проблемою‚ а не світом‚ 
не Україною. При цьому Москва 
розраховує‚ що Дональд Трамп‚ у 
разі своєї перемоги‚ розв’яже Росії 
руки і в Сирії‚ і в Україні.

Тому І. Смешко радить у кри-
тичний час покладатися виключ-

но на власні сили: „Найгірше‚ що 
може бути під час війни – це ілю-
зії щодо допомоги союзників‚ бо 
її ніколи не буде. Для військових 
людей є непробачною недооцінка 
сил противника‚ переоцінка своїх 
союзників та неадекватна інфор-
мація про реальний стан речей 
як всередині‚ так і навколо театру 
бойових дій“.

Розв’язану Москвою війну Укра-
їна не може програти і не програє‚ 
бо на боці нашого народу – вища 
мотивація: боротьба за життя і 
свободу. Однак‚ не дай того‚ Боже‚ 
не обійдеться без тяжких втрат. Не 
в останню чергу – з причини нея-
кісної влади і її відірваности від 
корінних інтересів українського 
суспільства. 

Саме це має на увазі у своїй 
аналізі професор Стенфордсько-
го університету у Каліфорнії Лері 
Даймонд: „Тяжко було повірити у 
можливість швидких змін в Укра-
їні. Надто багато перешкод: кри-
зова економіка‚ слабка держава‚ 
відсутність серйозних демокра-
тичних традицій. Корупція зали-
шаєтся головною проблемою і 
за Президента Петра Порошен-
ка. Дуже сумно спостерігати‚ що 
„кумівський“ капіталізм в Україні 
й не гадає щезати. Тому США мать 
ясно дати Києву зрозуміти: ми 
готові надавати дуже щедру допо-
могу – фінансову‚ політичну‚ вій-
ськову‚ але це не карт-блянш. Ми 
не будемо чекати чудес‚ поки дру-
зі президента й інші впливові осо-
би випомповують з України гро-
ші‚ поповнюючи власні банківські 
рахунки. Мені здається‚ Порошен-
ко повинен спромогтися на від-
чайдушний вибір – рискнути сво-
їм політичним капіталом‚ розгро-
мивши „кумівський“ капіталізм і 
створивши основи для нормальної 
економіки і функціональної дер-
жави. Інакше Україна покотиться 
вниз – не лише як демократія‚ але‚ 
може статися‚ взагалі як держа-
ва. Бо Путін – поруч‚ і він корис-
тується кожним виявом слабкос-
ти‚ розбрату‚ цинізму і зрадництва 
з боку української політичної елі-
ти…“. 

Це відомо: ні еліта‚ ні влада в 
Україні не ідеальні. Але все ж не 
настільки‚ щоб не усвідомлюва-
ти небезпеку з боку московської 
орди.

(Закінчення зі стор. 1)

Орда вже біля воріт
Відділ реклями: 973-292-9800, дод. 3040
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У 1-шу болючу річницю відходу у вічність

св. п.

Василя Пелещука
який упокоївся 27 серпня 2015 року на 93-му році життя,

просимо згадати Його у своїх молитвах.

Залишаються у глибокому смутку:

син  - Стефан з дружиною Лярисою та дітьми Данилом 
     і Іванкою
дочка -  Лідія з чоловіком William та дітьми Ліамом, 
     Ґаннером і Чейсом

„Пам’ять про Тебе навіки залишиться в наших серцях“

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, 
що 30 липня 2016 року у Warren, 
Michigan, несподівано відійшла 

у вічність на 93-му році життя наша 
найдорожча Мама і Бабуся 

св. п. д-р Марія Балтарович 
з дому Кричфалушій 

нар. 5 січня 1924 року в селі Кричово, Tячівського району 
Закарпатської області в Україні

ПАНАХИДА відбулася в четвер, 4 серпня 2016 року, в Mandziuk & 
Son Funeral Home/Buhay Funeral Directors, Sterling Heights, Michigan.

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в п`ятницю, 5 серпня 2016 року, в 
Українській Православній Катедрі св. Покрови в Southfi eld, Michigan. 

Покійна похоронена на Resurrection Cemetery, Clinton Township, 
Michigan

У глибокому смутку залишилися:
дочки - д-р Оксана з чоловіком д-ром Юрієм Гудь
  д-р Леся з чоловіком Віктором Крайнц
  д-р Марія з мужем д-ром Олегом Дубровським
внучки - д-р Лариса Гудь з чоловіком д-ром Робертом 

       Ольшевським
  д-р Наталія Гудь
  д-р Христина Гудь
  Вікторія Крайнц
  Оксана Дубровська
та ближча і дальша родина в Америці, Канаді та Україні.

   
В пам`ять Покійної можна складати пожертви на:

St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Cathedral
c/o Dr. M. Baltarowich, 4265 E. 10 Mile Rd., Warren, MI 48091

Вічна Їй пам’ять!

У глибокому смутку повідомляємо 
рідних, друзів і знайомих, що 14 серпня 

2016 року, на 93 році життя відійшла 
у Господню вічність, прийнявши 

Найсвятіші Тайни, наша найдорожча 
Мама, Буся, і Прабуся.

св. п. 

Любов Савчак Коленська 
народжена 17 квітня 1923 року в Івано-Франківську, Україна.

Письменниця і журналістка, напротязі 25-ти років, редакторка в 
українській газеті „Свобода“, член Спілки Українських Журналістів в 
Америці, член міжнародного ПЕН-у, член Об’єднання Українських 
Письменників „Слово“, член Спілки Письменників України, довголіт-
ня учителька Школи Українознавства в Нюарку, Н. Дж.

Панахида відбулася 17 серпня у похоронному заведенні Литвин і 
Литвин (1600 Stuyvesant Ave., Union, N.J.). 

Заупокійна Служба Божа в церкві св. Івана Хрестителя (733 Sanford 
Ave., Newark, N.J.), відтак - похоронна відправа на Українському пра-
вославному цвинтарі св. Андрія в С. Бавнд-Бруку, Н. Дж.

Залишилися у безмежному смутку:

доньки: Христина з чоловіком Френком
  Марта

внуки:  Олесь з дружиною Карлою із сином Ліямом
  Дануся
  Марта з чоловіком Крістофором
  Михайло
  Робин з чоловіком Андрієм із сином Ітеном
  Анна з чоловіком Вилгелмом
  Матей
  Петро
  Бенджамин

та ближча і дальша родина в Америці, Канаді й Україні 
та найближчі друзі.

Вічна Їй пам’ять!

Замість квітів просимо складати пожертви на Українські сиротинці 
в Україні.

Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття з 
приводу відходу своїх близьких і друзів, не забувайте підтриму-

вати видання тижневика пожертвами на пресовий фонд!

Ділимось болючою та сумною вісткою з друзями, 
знайомими і Українською громадою, що у неділю, 
14 серпня 2016 року, на 83-му році життя відійшов 
від нас у Божу вічність найдорожчий і незабутній 

Чоловік, Тато, Дідусь і Брат

св. п.

інж. Віктор Павлович Росинський
довголітній громадський, політичний, церковний 

та ОДУМ-івський діяч.

Залишилися у глибокому смутку: 

дружина  - Оля

дочка  - д-р Мишел Оксана з чоловіком Миколою 
     Невмержицьким 

син  - Павло Тарас з дружиною Сарою Ларсен 

сестра  - д-р Оксана Ренолдз з сином Лукою

брат  - Симон Нагнибіда з дружиною Ларисою 
     та дітьми Катею й Івасем 

внучка  - Вікторія Невмержицька

Панахида відбулася в середу, 17 серпня, в 7-ій годині вечора, 
Mandziuk Funeral Home, 18 Mile and Ryan Roads, Sterling Heights MI

Похорон відбудеться в суботу, 20 серпня, в 11-ій годині ранку 
в Церкві-Пам’ятнику св. Андрія в С. Баунд-Бруку, Н. Дж.

Тлінні останки покійного будуть поховані на цвинтарі св. Андрія 
в С. Баунд-Бруку, Н. Дж.

Вічна Йому пам’ять!

Замість квітів, родина хоче виконати бажання св. п. Віктора, щоб 
переслати пожертви на розвиток Українського Музею-Української 
Православної Церкви в Саут Баунд-Бруку, Н. Дж. Пожертви просимо 
висилати на адресу:

The Ukrainian Historical and Educational Center of NJ 
135 Davidson Avenue
 Somerset, NJ 08873
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НОВЕ ПОКОЛІННЯ для НОВОЇ УКРАЇНИ!
A NEW GENERATION for A NEW UKRAINE!

UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY COMPREHENSIVE CAMPAIGN

 BENEFIT EVENTS  
TO SUPPORT UCU

БЛАГОДІЙНІ БЕНКЕТИ 
НА ПІДТРИМКУ УКУ

OCT 30
CHICAGO

Ritz-Carlton Hotel

OCT 23
LOS ANGELES

Ukrainian Cultural Center

OCT 29
PHILADELPHIA

Simeone Automotive Museum

NOV 6
NEW YORK
Roosevelt Hotel

The Ukrainian Catholic University is in the final phase of its Comprehensive Campaign  
to support the building of a modern campus and the establishment of new academic programs.
To date, 95% of our goal has been reached – Help us to go over the top!

Invited Speakers*

Natalie Jaresko
Ukraine’s Minister of 
Finance (2014-2016)

Serhiy Fomenko
Renowned  
Ukrainian singer

Bishop Borys Gudziak
President, Ukrainian 
Catholic University

* Speakers and Stars will not appear in all cities. Additional Speakers and Stars to be announced.

FOR MORE INFORMATION,  
call the Ukrainian Catholic Education Foundation 1 (800) 599-3671 or visit us at www.ucef.org  


