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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Що відтепер буде?
Петро Часто

Наче вихор здійнявся над людським сві-
том‚ над звичними державно-політичними 
порядками і традиціями‚ над вчорашньою 
визначеністю. А може‚ це й добре? Може‚ світ 
наш у чомусь подібний до природи‚ бо ж вона 
любить легкий повів‚ оживає‚ всміхається 
під ним. „Без вітру не родить жито‚ без вітру 
вода не шумить…“. Аби тільки не переходив у 
руйнівну бурю. А це вже залежить від самих 
людей‚ від міри їхньої мудрости‚ від того‚ на 
чий бік ми стаємо у все ще не закінченій битві 
між світлом і тьмою.

Це політичне завихрення‚ в якому присут-
ня і моральна‚ і духовна складова‚ торкну-
лося водночас багатьох держав‚ що свідчить 
про певну закономірність нинішніх проце-
сів і явищ. Ледве чи мають рацію ті експер-
ти й автори‚ котрі у відчаї заламують руки над 
„несподіваними“ змінами в Европі. Ні‚ були 
вони вповні сподіваними. Марна річ – очіку-
вати‚ аби маятник-орієнтир відхилявся лише 
вліво та вліво. До вподоби це нам чи ні – вре-
шті він рушить у протилежний бік. Саме це 
переживає нині вся об’єднана Европа‚ майже 
в усіх її країнах знайшлися відцентрові сили‚ 
котрі не бажають триматися купи. А може‚ 
річ саме в цьому понятті – „купа“? Це завжди 
щось аморфне‚ невиразне‚ каламутне‚ що 
викликає підозри і нехіть: є ж бо великі май-
стри ловити рибу в каламутній воді. Бо інак-
ше чому б Великобританії‚ цьому вособленню 
европейської цивілізації‚ виходити з Европей-
ського Союзу? Чому подібні настрої вже пану-
ють у Франції‚ Польщі‚ Угорщині‚ Австрії‚ Іта-
лії‚ навіть у Німеччині – мужньому провідни-
кові европейської інтеґрації?

А тепер дійшло і до США. Отже‚ справа не 
в Дональдові Трампові‚ і звичайно ж‚ – не у 
впливі кремлівського лиходія‚ хоч‚ самозрозу-
міло‚ той при цьому вдоволено потирає руки.

Що далі? Міжнародний вихор з епіцен-
тром у трампівському Білому Домі переросте 
в гураґан? Чи навпаки – стихне‚ і 45-ий прези-
дент стане символом нехай якоїсь нової‚ та все 
ж надійної рівноваги у світі?

Те‚ що напередодні і в самий момент інав-
ґурації вулиці Вашінґтону й багатьох вели-
ких американських міст гомоніли антитрам-
півськими протестами‚ небагато значитиме. 
Як і низький рівень підтримки Д. Трампа з 
боку громадян країни. Для його ексцентрич-
ної натури рейтинґи – не арґумент. Але про-
сто не віриться‚ що він і надалі буде конфлік-
тувати з пресою‚ сумніватиметься у висно-
вках незалежних експертів і‚ замість своїй роз-
відці‚ довірятиме Володимирові Путінові. Це 
абсолютно різні люди. Д. Трамп – господарник‚ 
уміє робити гроші і вміє їх цінувати. В. Путін 
не вміє нічого‚ крім як по-злодійськи висна-
жувати багатства землі і робити дурнів зі сво-
їх громадян.

Одначе‚ Д. Трампова господарність ледве чи 

(Закінчення на стор. 18)
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ДО 80-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ

Сталінщина повертається у Росію 
Світлана Чорна, 
Георгій Лук’янчук

Незадовго до свого арешту 13 грудня 2016 
року, голова карельського „Меморіялу“, історик, 
який 30 років свого життя присвятив пошуку 
спеціяльних поселень, поховань замордованих 
людей та встановлював імена в’язнів соловець-
ких таборів і будівників Біломорканалу, серед 
яких були десятки тисяч українців, Юрій Дмітрі-
єв в одному з інтерв’ю сказав, що в Росію „повер-
тається диктатура страху й брехні“. 

Якою вона була‚ він добре знав, адже дослі-
джував сталінські репресії 1930-1940 років. Саме 
завдяки Ю. Дмітрієву, з яким ми познайомили-
ся під час прощ 2011-2013 років на Соловки, було 
знайдено місця масових поховань жертв полі-
тичних репресій у Сандармосі й Красному Бору. 

У карельському лісовому урочищі Сан-
дармох, неподалік столиці Біломорканалу 
Медвеж’єгорська, у 1930-их роках органи НКВД 
розстріляли 9,500 осіб, зокрема і так званий Соло-
вецький етап із 1,111 в’язнів, у якому був цвіт 
української нації – священики, історики, держав-
ні діячі, режисери, багато письменників і поетів. 

У липні 1997 року Ю. Дмітрієв з членами 
санктпетербурзького й московського „Мемо-
ріялу“ пройшов сотні кілометрів дрімучими Дослідник історії сталінських таборів Юрій 

Дмітрієв біля хреста „Убієнним синам України“ 
у Сандармосі (2012 рік).(Закінчення на стор. 13)

Відкрили меморіяльну дошку 
Євгенові Коновальцеві 

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 22 січня урочис-
то відкрили меморіяль-
ну дошку Євгенові Коно-
вальцеві  до 125-річчя 
його народження на стіні 
будинку на вулиці Січових 
Стрільців‚ де в 1918 році 
розміщувалися казарми 
Галицько-Буковинського 
куреня (згодом – 1-го пол-
ку) Січових Стрільців. 

На честь цього форму-
вання й отримала назву 
центральна вулиця Києва, 
що до 2016 року називала-
ся іменем більшовицього 
діяча Артема (Федора Сер-
гєєва).

У  ц е р е м о н і ї  в з я -
ли участь Віце-прем’єр-
міністер України Пав-
ло Розенко, голова Укра-
їнського інституту наці-
ональної пам’яті Володи-
мир В’ятрович, Міністер 

Учасники відкриття меморіяльної дошки Євгенові Коновальцеві. 
(Фото: Георгій Лук’янчук) (Закінчення на стор. 13)
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 ■ Посол спілкувався з Дональдом Трампом

ВАШІНҐТОН. – 21 січня Посол України у США 
Валерій Чалий після інавґурації Президента 
Дональда Трампа повідомив, що скористався 
можливістю поговорити з новим президентом 
про відносини з Україною і розмова відбулася 
в позитивному ключі. Він також зауважив, що 
ключове завдання для України тепер – це забез-
печення прямого контакту на найвищому рівні. 
Посольство вже передало підготовлений Укра-
їною перелік питань, по яких варто розвивати 
співпрацю у сферах взаємних інтересів. В. Ча-
лий зазначив, що на інавґурації він мав можли-
вість говорити з багатьма ключовими особами 
з нової адміністрації Білого Дому. Посольство 
України в США вже тривалий час працює з пе-
рехідною командою Д. Трампа. Україна зберігає 
двопартійну підтримку в обох палатах Конґресу 
США. („Українська правда“)

 ■ Готували замах на Антона Геращенка

КИЇВ. – 22 січня народний депутат Антон Гера-
щенко подякував Службі безпеки України (СБУ) 
за порятунок його життя. 20 січня в Києві було 
затримано двох осіб, які плянували його вбив-
ство. Голова СБУ Василь Грицак, співробітники 
контррозвідки, оперативних служб, спецпі-
дрозділу „Альфа“ працювали для того, щоб за-
тримати небезпечних терористів. Затримано 
двох раніше судимих громадян України, які за 
вказівкою Федеральної служби безпеки Росії 
готували замах. Обидва прибули в Україну 14 
грудня 2016 року, спочатку до Харкова, потім 
до Києва і впродовж тижня вивчали маршрути 
пересування депутата та іншу інформацію. За-
тримані плянували закласти вибуховий при-
стрій під автомобіль депутата. (Радіо Свобода)

 ■ Надію Савченко виключили з комітету

КИЇВ. – Комітет Верховної Ради з питань націо-
нальної безпеки і оборони 18 січня виключив 
народного депутата Надію Савченко зі свого 
складу. За таке рішення проголосували 10 чле-
нів комітету. Перший заступник голови парля-
ментської фракції „Народного фронту“Андрій 
Тетерук на засіданні звинуватив Н. Савченко у 
безвідповідальності та грі в інтересах Кремля‚ 
у цілеспрямованій роботі на державу-аґресора. 
Комітет звернувся до Генеральної прокурату-
ри з проханням дати оцінку заявам про ознаки 
державної зради у діях Н. Савченко‚ яка заяви-
ла, що без здачі Криму Росії розраховувати на 
мирне звільнення окупованих районів Доне-
цької та Луганської областей не доводиться. 
Народний депутат та один з повідників крим-
сько-татарського народу Рефат Чубаров назвав 
висловлювання Н. Савченко щодо здачі Криму 
заради збереження Донбасу зрадою України та 
кримсько-татарського народу. („Укрінформ“)

 ■ Шукатимуть зниклі стародруки

ЛЬВІВ. – 21 січня Міністер культури України 
Євген Нищук заявив, що для перевірки фондів 
Львівської ґалерії мистецтв ім. Бориса Возниць-
кого створена комісія. При цьому він не зміг по-
відомити, чи є якісь просування у розслідуванні 
ймовірного зникнення раритетних видань. Мі-
ністерство очікує отримати результати пере-
вірки до 1 березня. Керівник ґалерії Тарас Воз-
няк 5 січня повідомив, що з Музею мистецтва 
давньої української книги зникла майже сотня 
стародруків і рукописів XVI-XVIІ ст., серед них 
„Апостол“, виданий першодрукарем Іваном Фе-
доровим, перші друковані львівські Євангелії, а 
також два цінні манускрипти. (Радіо Свобода)

 ■ Святкували українське Різдво

САНКТ-ПЕТЕБУРҐ‚ Росія. – 14 січня Українська 
національно-культурна автономія з підтрим-
кою Генерального консульства України в Санкт-
Петербурзі та Будинку національностей про-
вела великий різдвяний концерт. Була яскрава 
коляда і професійний спів артистів міських 
театрів, деклямування поетичних творів. Ан-
самбль української пісні „Рось“ виконав укра-
їнські пісні „Місяць на небі“ та „Ой, на горі два 
дубки“, а глядачі підспівували і ставали до тан-
цю. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ

Східня Европа стрімко мілітаризується
Нолан Петерсон

Понад 10 тис. вояків і мирних мешканців 
уже загинули у війні на сході України. Це ста-
тична окопна війна українських військ про-
ти об’єднаних сил проросійських сепаратистів і 
російської реґулярної армії.

Війна триває в Европі. Між двома найбільши-
ми сухопутними реґулярними арміями на кон-
тиненті. І один з гравців, Росія, володіє найбіль-
шим у світі арсеналом ядерної зброї.

Роля США в конфлікті обмежується лише 
тренуванням українських військових на Захо-
ді країни, за 800 кілометрів від лінії фронту. 
Також організовують консультації. Штати нада-
ли Україні нелетальну військову техніку, вклю-
чаючи „Гаммери“, безпілотники, контрбатарейні 
мобільні радіольокаційні станції.

Але Україна хоче від Вашінґтону зенітних 
ракет і протитанкового озброєння, щоб зупини-
ти російське вторгнення.

Зараз Україна має другу за величиною армію 
в Европі після Росії. За дворічний експрес-курс 
відновлення армії Україна збільшила її з 150 тис. 
до 250 тис. військовослужбовців. Франція має 
приблизно 209 тис. активного війська, Німеччи-
на – близько 177 тис., Еспанія – 133 тис., Поль-
ща – 101.5 тис., Великобританія – 153.6 тис.

Україна також збільшила оборонний бюджет 
близько до 6 млрд. дол. – приблизно 5 відс. від 
валового внутрішнього продукту (ВВП) Укра-
їни. Військові витрати плянують збільшувати 
приблизно на 10 відс. щорічно.

Населення Росії втричі більше, ніж України. 
А ВВП вдесятеро перевищує український. У неї 
800 тис. активного війська і 2 млн. осіб в запасі. 
Оборонний бюджет 2015 року становив близько 
65 млрд. дол. Це вдесятеро більше, ніж в Украї-
ни.

Річний бюджет Міністерства оборони Укра-
їни — крихта у військовій обороні Заходу 
(Франція – 36 млрд. дол., Німеччина – близь-
ко 37 млрд. дол. і Великобританія – близько 65 
млрд. дол.).

Але Україна стає військово потужнішою в 
розмірах армії і кількости військової техніки. 
Має понад 2‚800 танків.

У Франції – 423, у Великобританії – 407‚ в 
Німеччині – 408. Український арсенал налічує 
625 реактивних систем порівняно з 44 у Фран-
ції, 42 у Великобританії і 50 Німеччини.

Однак, зберігаючи чисельну перевагу над 
іншими европейськими країнами у військовому 
пляні, Україна потребує військової модернізації. 
Багато чого з українського арсеналу ще з часів 
„Холодної війни“.

Згідно зі звітами українських військових, 
об’єднані російські сепаратистські сили на Дон-
басі мають близько 700 танків, 1,200 одиниць 
бронетехніки, 1,000 одиниць артилерії, 300 
реактивних систем залпового вогню.

Кількість цієї техніки в Луганській і Доне-
цькій „народних республіках“ більша, ніж у 
збройних сил Франції, Німеччини, Італії, Еспа-
нії та Сполученого Королівства. Серед країн ЕС 
лише Польща має більше танків, ніж сепаратис-
ти на Донбасі.

За даними українських військових, а також 
звітів цивільних розвідувальних компаній, на 
Донбасі зараз від 1,500 до 5,000 російських сол-
датів. У тандемі з сепаратистами – це близько 40 
тис. Росія також розгорнула 55-тисячне військо 
поблизу українського кордону. Близько 45 тис. 
російських військових – на території окупова-
ного Криму.

З 2010 року на 80 відс. збільшилися військо-
ві витрати Росії. Вона приблизно на півдоро-
зі до реалізації 10-річної модернізації. З 2010 до 
2020 року на проєкт військового капітального 
ремонту Кремль плянує витратити 19 трлн. руб. 
– приблизно 647 млрд. дол.

Попри економічне падіння, Росія все ще 
на шляху до досягнення цьогоріч 17.5 трлн. 
з заплянованих 19 трлн. руб. на капітальний 
ремонт.

Російські військові авантюри в Україні відгук-
нулись і в інших пострадянських країнах – Лат-
вії, Литві та Естонії. Всі троє – члени НАТО. У 
2020 році сукупні оборонні бюджети цих кра-
їн мають зрости на 226 відс. порівняно з 2005 
роком. З 930 млн. дол. до 2.1 млрд. дол.

Українські збройні сили зараз у процесі капі-
тального ремонту, щоб відповідати стандартами 
НАТО до 2020 року.

У 2015 році Міністерство оборони України 
створило спеціяльний відділ реформ.

20 травня 2016 року Президент України Петро 
Порошенко підписав закон про всеохопний плян 
військової реформи – Стратегічний оборонний 
бюлетень. Документ закликає до повної рекон-
струкції військової доктрини для досягнення 
„критеріїв, необхідних для повноправного член-
ства в НАТО“. Він також виділяє Росію як загро-
зу число 1 національній безпеці держави.

Багато українських військових і політи-
ків стверджують, що нинішній конфлікт — це 
боротьба за незалежність України від Москви. 

„Газета по-українськи“

Нолан Петерсон – американський воєнний 
журналіст, кореспондент „The Daily Signal“.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Дивний розмін Дональда Трампа 
Богдан Яременко

Дональд Трамп має намір запропонувати Воло-
димирові Путінові скасування запроваджених 
проти Росії санкцій в обмін на угоду про змен-
шення ядерних озброєнь. Але ці речі між собою 
ніяк не пов’язані. Санкції проти Російської Феде-
рації запроваджувалися за порушення нею між-
народного права, збройну аґресію проти України 
та анексію Криму. Водночас питання стратегічної 
безпеки (або рівноваги) реґулюються окремими 
міжнародними договорами — багатосторонніми  
або двосторонніми між США та Росією. 

Ці питання, очевидно, покищо пов’язані тіль-
ки в голові членів команди Д. Трампа або в його 
голові. На практиці вони ніяк не перетинають-
ся. Думаю, що такій підхід не матиме перспектив, 
тому що сьогодні Російська Федерація загрожує 
Сполученим Штатам Америки не лише ядерною 
зброєю — вона реалізує цілу низку інших аґре-
сивних актів, скажімо, втручання в кібернетичній 
сфері, втручання в політичну систему тощо. 

Фактично Росія діє проти США тими ж засо-
бами, що й проти України. І зняття санкцій, 
пов’язаних із її аґресією проти України, жодним 
чином не скасує російську аґресивність або пля-
ни Кремля щодо створення конфлікту між США 

та ЕС, ніяк не вреґулює суперечності, які є між 
США і Росією на Близькому Сході тощо. 

Тому ідея Трампа виглядає дивним розміном і 
спробою ув’язати надто різні питання. Тим біль-
ше, якщо Д. Трамп справді захоче скасувати санк-
ції проти Росії, йому доведеться не просто реа-
лізовувати свої президентські повноваження, 
але й переконувати Конґрес. Адже велика части-
на санкцій запроваджена проти Росії саме Кон-
ґресом. Йому доведеться навести вагомі і реальні 
арґументи, чому Конґрес повинен змінити свою 
позицію. Таким чином, ці пляни й обіцянки Д. 
Трампа самі по собі виглядають дивними та поки-
що не здаються реалістичними. 

Судячи з першої реакції Кремля на ідею Д. 
Трампа, можна сказати, що росіяни просто тор-
гуються. Тому що, безперечно, їм потрібно домог-
тися скасування санкцій. Але, в першу чергу, їх 
цікавить скасування тих санкцій, які стосують-
ся фінансової сфери, а також газо- і нафтовидо-
бувної сфери. Адже саме ці санкції завдають дуже 
серйозних економічних збитків Росії і позбавля-
ють її засобів для розвитку. Таким чином, фак-
тично створюється ситуація, що у перспекти-
ві Росія втратить можливість протистояти США 

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ Донбас – військово-повітрянa зонa

КИЇВ. – Президент Петро Порошенко 23 січня 
своїм указом запровадив ще одну – четверту 
військово-повітряну зону „Схід“. Повітряний 
простір України поділяється на чотири військо-
во-повітряні зони та один окремий військо-
во-повітряний район. Повітряний простір над 
територією окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей у межах військово-повітряної 
зони „Схід“ належить до зони відповідальности 
повітряного командування „Схід“ з урахуванням 
особливостей, визначених постановами Вер-
ховної Ради України про визнання окремих ра-
йонів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 
областей тимчасово окупованими територіями. 
(„Укрінформ“)

 ■ Порошенко закриває фабрику в Росії

КИЇВ. – 21 січня корпорація „Roshen“ заявила 
про закриття своєї кондитерської фабрики у 
російському місті Липецьку через економічні і 
політичні причини, зокрема, через арешт майна 
фабрики, що зробив продаж підприємства не-
можливим. З 2013 року виробництво продукції 
на фабриці скоротилося в три рази через тиск 
влади в низці реґіонів на торговельні організації 
і зниження загального рівня купівельної спро-
можности населення. Повна зупинка виробни-
цтва заплянована на квітень цього року. 26 трав-
ня 2014 року Петро Порошенко заявляв, що має 
намір продати своє підприємництво і підписав 
договір про передання своєї частки в корпорації 
„Roshen“ незалежному трасту під управлінням 
чужоземного банку, який має право вести пере-
говори про продаж компанії. (Радіо Свобода)

 ■ Суд віддав українця до Туреччини 

СУМИ. – 19 грудня 2016 року Вища рада юстиції 
України вирішила звільнити Євгенію Глущенко 
з посади судді Роменського суду Сумської об-
ласті у зв’язку з її заявою про відставку. Суддя 
Є. Глущенко ухвалила рішення про передання 
громадянинові Туреччини Мехметові його вось-
мирічного сина. З Мехметом мама хлопчика 
Ольга познайомилася 10 років тому, коли при-
їхала з села на навчання до Сум. Дівчина була 
служницею в родині заможного турка. Невдовзі 
завагітніла, однак турок дитини не хотів, тому 
дав дівчині гроші на аборт‚ але Ольга народила 
дитину. Суд визнав постійним місцем проживан-
ня дитини Турецьку республіку. В Управлінні у 
справах дітей обласної адміністрації вважають, 
що рішення суду, коли в матері українки забира-
ють дитину та відсилають за кордон, суперечить 
Конвенції з прав дитини. Ольга подала апеляцію 
і сподівається, що новий розгляд справи випра-
вить помилку суду першої інстанції. За її сином 
вже приходила виконавча служба, але громада 
села не дала забрати хлопчика. (Sumy.Today)

 ■ Олександра Олеся поховають на Лук’янівці

КИЇВ. – 21 січня Міністер культури України Євген 
Нищук заявив, що у Києві визначили місце для 
перепоховання останків українського письмен-
ника Олександра Олеся. „За бажанням нащадків 
це буде Лук’янівське кладовище в Києві, де пля-
нують облаштувати місце для перепоховання 
відомих українців. Точної дати перепоховання 
О. Олеся в Україні ще немає“‚ – сказав Є. Нищук. 
(„Укрінформ“)

 ■ Знайшли 50 вкрадених авт

МИКОЛАЇВ. – Співробітники Служби безпеки 
України (СБУ) 23 січня вилучили ще 50 ванта-
жівок, які через шахрайські дії були вкрадені в 
Мінського автомобільного заводу. Автомашини, 
що знаходилися у розшуку, виявили на кількох 
автотранспортних підприємствах Миколаїв-
ської области. У жовтні 2016 року СБУ виявила 
100 вантажівок у різних реґіонах України. Пра-
во власности на автомобілі буде повернуто бі-
лоруському заводові. У 2013 році комерційна 
структура уклала договір на постачання 150 
вантажних авт марки МАЗ та причепів до них 
вартістю понад 15 млн. дол. Отримані вантажів-
ки шахраї перепродали іншим підприємствам, а 
одержані гроші зловмисники перевели у готівку 
та привласнили. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Чому невтралітет – не вихід для України?
Альона Гетьманчук

На початку грудня 2016 року, у день чергової 
річниці підписання славнозвісного Будапешт-
ського меморандуму, Інститут світової полі-
тики (ІСП) оприлюднив дослідження „Безпе-
ка перехідного періоду. Як протидіяти аґресії з 
обмеженими ресурсами“. Одна з п’яти безпеко-
вих моделей, проаналізованих у дослідженні, 
– озброєний невтралітет. Оскільки з усіх боків 
різноманітного штибу миротворці знову почали 
промотувати невтралітет для України як найе-
фективніше та найтриваліше заспокійливе для 
Володимира Путіна, ми в ІСП вирішили зроби-
ти і презентувати ще й мемо з цього приводу. 
Нижче публікую основні висновки щодо наслід-
ків реалізації саме такої моделі безпеки.

Від себе лише додам, що, по-перше, пропону-
вати відмову від інтеґрації в НАТО – це те саме, 
що заявити про відмову піти на вечірку, на яку 
тебе ніхто не запрошував. Чи відмовитись вихо-
дити заміж за того, хто тобі й не збирався роби-
ти пропозицію. І В. Путін, мабуть, теж ще не 
настільки з’їхав з глузду, щоб вірити в членство 
України в НАТО і ЕС в осяжній перспективі. 

По-друге, для України, у випадку якої модер-
нізація армії стала екзистенційним питанням, 
інтеґрація до НАТО – це не просто про член-
ство, як спрощено намагаються донести світу 
прихильники невтралітету. Це про те, які стан-
дарти переймати, від чиїх інструкторів і радни-
ків досвід переймати і чиї озброєння купувати. 
І тут досить відповісти на запитання: ми хочемо 
армію російського штибу з російським озбро-
єнням, чи таку, як в провідних країнах-членах 
НАТО? Потрібно визначитась, невтральними 
бути не вийде ніяк. 

По-третє, якщо досвід України з позабльо-
ковістю нічого не навчив сучасних українських 
реалістів (чи реалістів-ілюзіоністів), то могли б 
уважно вивчити досвід Молдови, де невтралі-
тет прописаний навіть в Конституції (здавало-
ся б, ну чого ще хотіти Москві), але Росії і цьо-
го виявилось замало, хочуть ще закон і купу різ-
них речей як бонус. 

І нарешті: жодний запропонований Україною 
невтралітет не спроможний заспокоїти аґре-

сора, допоки його політика щодо України чіт-
ко підпорядковуватиметься одній простій фор-
мулі: „Або Україна існуватиме в тих параме-
трах, в яких її бачить В. Путін, або В. Путін зро-
бить все можливе, щоб вона не існувала зовсім“. 
І мені просто цікаво: чи справді старо- та ново-
спечені реалісти вважають, що невтралітет – це 
єдиний параметр, на якому ґрунтується бачення 
України В. Путіном? І що цього параметру буде 
досить, щоб після проголошення невтралітету 
Кремль залишив Україну в спокої? 

Більше того, я чомусь думала, що прихиль-
ники невтралітету виявляться більш винахід-
ливими та прагматичними, бо якщо вже й про-
понувати якийсь варіянт невтралітету, то вар-
то було б: 

а) Спочатку доступно арґументувати, яким 
саме чином невтралітет відповідає інтересам 
українського суспільства, а не Росії чи В. Путі-
нові (не виключаю, що українці з їхніми схиль-
ностями до ізоляціонізму і самі б почали з 
часом симпатизувати моделі невтралітету, якби 
його так брутально не нав’язувала Росія). 

б) Якщо невтралітет України такий бажа-
ний для В. Путіна, то чому цей переговірний 
лот не можна виставити по максимальній ціні (з 
поверненням Криму, і т. д. і т.п.), а не пропону-
вати Росії ледве не задарма і ще до оголошення 
будь-якого авкціону з цього приводу?

Це так, думки вголос, без претензії на жод-
ний програмний документ, а от, власне, і наші 
висновки з мемо:

1. Відсутність ґарантії дотримання гіпотетич-
ного невтрального статусу України з боку Росії.

Враховуючи численні порушення двосторон-
ніх і багатосторонніх зобов’язань щодо України 
з боку Росії, в нинішніх умовах гіпотетичне про-
голошення Україною невтралітету має усі шан-
си повторити долю Будапештського меморан-
думу. Невтральний статус України дозволить 
Росії уникнути відповідальности за аґресію, 
повернути їй доступ до західніх ресурсів, змен-
шить увагу Заходу до проблематики України, а 
отже, створить умови для відновлення аґресив-
них дій.

ТОЧКА ЗОРУ

Нам пропонують моральне роззброєння
Ольга Лень

Немає ніяких вирізьблених у камені і бронзі 
стандартів журналістики на всі випадки життя. 
Треба відмовитися від того бачення, що мож-
на взяти щось готове і використовувати. Нам 
потрібно створити власні стандарти – стандар-
ти журналістики країни, яка захищається від 
зовнішньої аґресії. Це не можна вирішити мит-
тєво. Це шлях, який треба пройти.

І це є стандарти журналістики, яка є сторо-
ною конфлікту

Є підміна понять. Під маркою „боротьби з 
мовою ворожнечі“ нам намагаються нав’язати 
капітуляцію перед ворогом. Намагаються 
нав’язати обговорення питання, чи має право 
Україна захищатися перед аґресором. Хоч тут 
в принципі нема чого обговорювати, бо право 
країни на захист ґарантовано і визнано цілою 
низкою міжнародних документів та угод. Я тро-
хи навіть співчуваю борцям з „мовою ворожне-
чі“ в українських засобах масової інформації: 
тяжко, напевно, шукати чорну кішку в темній 
кімнаті, коли її там немає.

Коли говорять журналістам: „Ви повинні 
бути над конфліктом“, – що це значить на прак-
тиці? Це значить: „Ви не повинні почуватися 
громадянами“. Що особисто я вважаю правиль-
ним посланням для журналістів воюючої краї-
ни: ви повинні бути громадянами, і ви повинні 
бути чесними громадянами.

Нам пропонують одностороннє моральне 
роззброєння. Наслідки такого односторонньо-
го роззброєння такі ж, що й наслідки односто-
роннього роззброєння реального – вас просто 
завоюють ті, хто і не збирався роззброюватися. 

Якщо ви опираєтесь маніякові, то маєте шанс 
вижити. Якщо ні, то загинете.

В липні 2016 року в Европейскому Союзі 
була розповсюджена доповідь „Ведмідь в овечій 
шкурі“, де описується, як Росія створила мере-
жу центрів впливу з підриву західнього сві-
ту. Серед рекомендацій щодо боротьби з росій-
ською пропаґандою є відслідковування фінан-
сових потоків, розвінчання російських фаль-
шивок і трансляція власного змісту російською 
мовою. От відслідковування фінансових пото-
ків, з яких фінансуються проросійські засоби 
масової інформації в Україні, особливо погано 
працює. Можливо, тому й інше не спрацьовує.

Але найголовніша рекомендація: необхід-
ність повернути власний порядок денний у 
медіяпростір країн ЕС. Протиставити мітам 
Кремля щодо невдач та шкідливости проєкту 
ЕС просування цінностей, заснованих на пра-
вах людини, свободі та верховенстві права.

Вміння формувати власний порядок денний, 
що не піддавався б маніпуляціям з Росії, – це 
ключовий спосіб захисту від російської інфор-
маційної аґресії.

Нелогічно підпорядковувати заборону про-
паґанди війни і ненависти нормам про сво-
боду вираження поглядів та свободу преси. 
По-перше, така пропаґанда не є правом люди-
ни та виявом свободи слова. По-друге, заборо-
на такої пропаґанди якраз і є правом людини на 
життя і недискримінацію.

„День“

Ольга Лень – журналістка‚ громадська діяч-
ка‚ Київ.

(Закінчення на стор. 15)
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 ■ Джо Байден скритикував Путіна

ВАШІНҐТОН. – За два дні перед залишенням 
своєї посади Віце-президент США Джо Байден 
скритикував Президента Росії Володимира 
Путіна, кажучи‚ що він хоче підірвати НАТО. 
Виступаючи 18 січня в Давосі, Швайцарія‚ Дж. 
Байден вказав на аґресію Росії проти своїх сусі-
дів, яка „посилає так званих „малих зелених чо-
ловічків“‚ щоб викликати насильство”, натякаю-
чи на насилля в східній Україні. Щодо НАТО він 
заявив: „Ми прийняли священне зобов’язання, 
що атака на одного з нас є атакою на всіх”. 
(„Bloomberg News”)

 ■ Ізраїль встановив оборонну систему

ЄРУСАЛИМ. – Міністерство оборони Ізраїля по-
відомило, що 18 січня країна встановила обо-
ронну системи проти балістичних ракет. Цю 
систему, звану „Arrow-3”, уфундували США. Вона 
була створена державною компанією Ізраїля 
„Аеропросторні індустрії“ та американською 
компанією „Боїнґ“. У повідомленні сказано, що 
це „поважно зменшить можливості‚ що балістич-
ні ракети” поцілять в Ізраїль. (Reuters)

 ■ „Вестерн Юніон“ покарана на 586 млн. дол.

ВАШІНҐТОН. – Найбільша у світі компанія пере-
силання грошей „Вестерн Юніон“, яка має понад 
500 тис. бюр у понад 200 країнах світу, призна-
лася 18 січня до обману, тому що іґнорувала ви-
падки відмивання грошей. Департамент спра-
ведливости США й Федеральна торговельна 
комісія покарали компанію на 586 млн. дол. За 
третій квартал 2016 року „Вестерн Юніон“ мала 
приходів на 1.4 млрд. дол. Компанія сказала, що 
вона видає приблизно 200 млн. дол. річно на до-
тримування американських законів. (Reuters)

 ■ Південна Корея не зволікатиме з обороною

СЕУЛ. – Нині діючий Президент Південної Кореї 
Гванґ Кйо-агн сказав 23 січня, що встановлення 
американської протиракетної оборонної сис-
теми не можна відкладати перед зростаючою 
північнокорейською ядерною загрозою‚ не 
зважаючи на опозицію Китаю. Південна Корея 
і США кажуть, що розміщення американської 
системи „THAAD” є запляноване для захисту кра-
їни від ядерних та балістичних спроможностей 
комуністичної Північної Кореї, яка провела се-
рію ядерних і ракетних випробувань наперекір 
санкціям ООН. Гванґ виступав замість Прези-
дента Парка Ґеун-гє, яка є під імпічментом пар-
ляменту через корупційний скандал. Вона втра-
тила свою владу та очікує рішення суду щодо її 
дальшої долі. (Reuters)

 ■ Трамп повернув погруддя Черчіля

ВАШІНҐТОН. – Президент США Дональд Трамп 
повернув погруддя колишнього Прем’єр-
міністра Великобританії Вінстона Черчіля на 
його місце в Овальному бюрі Білого Дому. Ре-
портери побачили погруддя 20 січня‚ коли 
Президент підписував свої перші накази. По-
груддя було забране з бюра 2009 року за часів 
Президента Бараки Обами, котрий переніс його 
до своєї резиденції. В той час Білий Дім заявив‚ 
що погруддя забране‚ щоб знайти місце для по-
грудь Президента Абрагама Лінкольна та Мар-
тина Лютера Кінґа. Під час своєї візити до Англії 
2016 року Б. Обама заперечив‚ що перенесен-
ня погруддя було зневагою Великобританії. „Я 
люблю Вінстона Черчіля”, – сказав Б. Обама на 
прес-конференції з тодішнім Прем’єром Дейві-
дом Камероном. („The Hill”)

 ■ Медведєв: знесення санкцій є ілюзією

МОСКВА – Прем’єр-міністер Росії Дмитрій Мед-
ведєв сказав‚ що санкції Заходу проти Росії 
правдоподібно залишаться „на довгий час”, не 
зважаючи на сподівання‚ що інавґурація Пре-
зидента Дональда Трампа доведе до кращих 
відносин між Вашінґтоном і Москвою. Виступа-
ючи 22 січня перед членами правлячої партії 
„Єдина Росія“, Д. Медведєв заявив‚ що провід-
ники Росії „не можуть покладати наші надії на 
чужоземні вибори”, і що „настав час позбавити-
ся ілюзії‚ що санкції проти нашої країни будуть 
зняті”. („The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ                   
ТОЧКА ЗОРУ

Чи буде 2017 рік останнім  
для Петра Порошенка-президента?

Тарас Кузьо

Історія повторює себе. Був Микола Мельни-
ченко, а тепер є Олександер Онищенкo. Піс-
ля заяв О. Онищенка про те, що він записав на 
електронний пристрій в годиннику таємні роз-
мови з Петром Порошенком, перед входом в 
Адміністрацію президента треба здавати годин-
ники і ледве не роздягатися.

Після народного протесту до влади прихо-
дить президент, який обіцяє реформи і европей-
ську інтеґрацію, однак‚ йому бракує політичної 
волі докорінно зруйнувати клептократичну коа-
ліцію кланів. Революційний президент залишає 
стару кримінальну ґвардію при владі та зберігає 
корумповану олігархічну систему. З часом грома-
дяни все більше обурюються тим, що жоден зло-
чинець не сидить у в’язниці.

Після кількох років система починає засто-
ювання. Рейтинґ президента невпинно падає. 
Досвідчені політики, як от Юлія Тимошенко, та 
їхні менш досвідчені колеґи набирають популяр-
ности. Замість того, щоб прислухатись до гро-
мадської думки, президент замикається в собі, 
оточує себе підлабузниками і не слухає порад 
ззовні. Його заганяє в глухий кут нездатність 
слухати та глибоко вкорінені зарозумілість і 
самозакоханість. У цьому П. Порошенко дуже 
нагадує Дональда Трампа.

П. Порошенко успадкував збанкрутілу країну 
та зіткнувся з аґресивною Росією, що окупувала 
Крим і почала гібридну війну на Донбасі. Украї-
на була змушена суттєво збільшити витрати на 
оборону. Притік чужоземних інвестицій прак-
тично припинився. 

Все ж за президентства П. Порошенка між-
народний клімат сприятливіший для України. 
Захід запровадив санкції проти Росії за анек-
сію Криму й аґресію на Донбасі. Водночас Барак 
Обама став першим президентом США, який не 
відвідав Україну.

Небажання П. Порошенка культивувати вер-

ховенство права, обмежувати владу олігархів і 
боротися з корупцією неґативно вплинули на 
його популярність в Україні та репутацію на 
Заході.

Зараз це набагато небезпечніше, ніж було в 
часи Віктора Ющенка, адже може призвести до 
того, що Европейський Союз не продовжить 
санкції, якщо новий Президент США Д. Трамп 
виконає свою передвиборчу обіцянку та скасує 
санкції проти Росії. Ще одне „перезавантажен-
ня“ у стосунках США і Росії становитиме сер-
йозну загрозу національній безпеці України.

Опитування громадської думки свідчать, що 
популярність П. Порошенка після 2014 року 
стрімко впала. Сьогодні Ю. Тимошенко очолює 
рейтинґ симпатій громадян, а П. Порошенко 
змагається за друге місце з провідником „Опози-
ційного бльоку“ Юрієм Бойком.

Ця тенденція продовжиться до часу прези-
дентських виборів 2019 року. Вони нагадува-
тимуть вибори 2010 року, бо в другому турі за 
перемогу знову змагатиметься Ю. Тимошенко. Її 
суперником, зважаючи на динаміку громадської 
думки, буде П. Порошенко або Ю. Бойко.

Зрозуміло, П.Порошенко хотів би бачити сво-
їм суперником у другому турі Ю. Бойка, а не Ю. 
Тимошенко. Тоді міг би використати тактику 
Леоніда Кучми, яка на виборах 1999 року спри-
чинила масове голосування проти голови Кому-
ністичної партії Петра Симоненка.

2019 рік суттєво відрізнятиметься від 2014 
року, коли П. Порошенкові вдалося обдурити 
українців, представивши себе „новим обличчям”.

Українська історія повторить себе щодо Мель-
ниченка-Онищенка і Ющенка-Порошенка. Все 
більше схоже, що доля П. Порошенка буде гірша, 
ніж доля В. Ющенка.

„Газета по-українськи“

Тарас Кузьо – науковий співробітник Канад-
ського інституту українських студій.

ТРИВОЖНИЙ СИҐНАЛ

Заява з приводу Національної ґвардії
Андрій Білецький

Я не можу більше мовчати про ситуацію в 
Національній ґвардії України. Ситуація абсо-
лютно ненормальна для третього року війни – 
на керівних посадах перебувають відверті сепа-
ратисти, діє систематична корупція. Для мене 
загальна ситуація в Нацґвардії не є чужою – 
більшість вояків і офіцерів Національної ґвар-
дії є моїми бойовими побратимами і соратни-
ками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. 
Ситуація, про яку я кажу, – це не результати дії 
більшости нацґвардійських офіцерів, які чесно 
виконують свій обов’язок перед Батьківщиною, 
це – виключно злочини верхівки.

Керівництво Національної ґвардії несе загро-
зу обороноздатності нашої країни.

Я звинувачую керівництво Нацґвардії у пря-
мому покриванні офіцерів-сепаратистів. Остан-
ні приклади, що з’явились у медія-просторі, – 
поза межами будь-якого розуміння. 

Командир Центрального оперативно-тери-
торіяльного об’єднання Національної ґвардії, 
полковник Олександр Голяков – сепаратист. У 
лютому 2014 року він під прапорами „Партії 
Реґіонів“ створював Криворізький Антимайдан 
та закликав людей записуватись у „Криворізьку 
ґвардію“. Подібні ґвардійці вбивали учасників 
Революції Гідности, а пізніше ставали ключо-
вою силою у захопленнях обласних державних 
адміністрацій та розхитуванні ситуації в Украї-
ні в цілому. 

Приклад іншого характеру – полковник Юрій 
Колмик, заступник командира військової час-
тини 3057. Під час наступу російських військ у 
Криму та на Донбасі цей офіцер активно долу-
чився у соцмережах до тих, хто пропаґував так 
звану „Донецьку народну республіку“ та при-

єднання до Росії. Його заступник, майор Юрій 
Задерін, у соцмережах голосував за створення 
Новоросії, підтримував Володимира Путіна та 
дії „Беркута“ на Майдані.

Нещодавно громадськості стали відомі факти 
затримання трьох жінок-військовослужбовців 
(медсестер) на окупованій території. Але затри-
мують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїзд-
ки здійснюють і офіцери. Офіцерів не затриму-
ють, вони повертаються з окупованих терито-
рій і далі залишаються командувати. Діє систе-
ма домовленостей з ворогом. І ця ситуація відо-
ма вищому керівництву Національної ґвардії.

Я із командою волонтерів готую розкриття і 
корупційної складової в Національній ґвардії. 
Ми вже маємо докази того, що ця система краде 
кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий 
оприлюднити ці факти.

Порушую іншу тему – систематичне знищен-
ня добровольчих батальйонів, яке здійснює 
керівництво Національної ґвардії. Мабуть, біль-
ших патріотів нашої Батьківщини, як ті перші 
добровольці, що пішли голіруч на смертельну 
битву за Україну, не знайти. Де всі ці добробати? 
Їх поступово розчиняють, розформовують, не 
оформлюють, зрештою – знищують. 

Згадайте батальйон „Донбас“ – його не змо-
гли знищити в Іловайську, то тепер це завер-
шать через паперові процедури. Від своїх побра-
тимів з „ Азова“ я трохи не щоденно чую бла-
гання врятувати полк. Ми створили одну з най-
кращих військових одиниць в Україні. Само-
достатню, мотивовану, озброєну. Наші танкіс-
ти та артилеристи показали найкращі результа-
ти серед збройників 2016 року. Але якщо гово-
рити про минулий рік – Нацґвардія не виділила 

(Закінчення на стор. 16)
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 ■ Джо Байден похвалив свого наступника

ВАШІНҐТОН. – У інтерв’ю для репортерів Білого 
Дому 12 січня уступаючий Віце-президент Джо 
Байден хвалив свого наступника Майка Пенса, 
кажучи‚ що він знає більше про Росію‚ ніж  До-
нальд Трамп. Дж. Байден сказав, що М. Пенс ім-
понує йому і є добре поінформований про пове-
дінку Росії, її наміри та Володимира Путіна. Дж. 
Байден додав, що він реґулярно посилає своєму 
наступникові поради‚ як ставитися до провідни-
ків Іраку та України, і що М. Пенс радо приймає 
його поради. („Radio Free Europe/Radio Liberty”)

 ■ Барак Обама залишив Трампові листа

ВАШІНҐТОН. – Президент Дональд Трамп 22 
січня показав членам штабу Білого Дому листа, 
якого попередній Президент Барак Обама зали-
шив йому в президентському Овальному бюрі. 
Д. Трамп подякував Б. Обамі за традиційного 
листа, якого уступаючі президенти залишають 
їхнім наступникам. Зміст церемоніяльного лис-
та, який звичайно є коротким і дає поради, нор-
мально не оприлюднюється впродовж років. 
Національна служба архівів 19 січня оприлюд-
нила лист колишнього Президента Джорджа В. 
Буша до Б. Обами в 2009 році. Лист закінчується 
словами: „Будеш мати Всемогутнього Бога поті-
шити тебе, родину‚ яка любить тебе, і країну‚ яка 
підтримує тебе, включно зі мною. Що би не ста-
лося, ти будеш надхнений характером і співчут-
тям народу, яким ти тепер провадиш. Нехай Бог 
благословить тебе”. („Business Insider”)

 ■ Джеймс Метіс підкреслив зобов’язання

ВАШІНҐТОН. – Секретар оборони Джеймс Метіс 
під час свого першого дня в бюрі 23 січня поте-
лефонував до союзників США в НАТО і запевнив 
їх у американських зобов’язаннях альянсові. Він 
говорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом 
Столтенберґом, Міністром оборони Великобри-
танії Майклом Фалоном і Міністром оборони Ка-
нади Гарджітом Саджаном. („USA Today”)

 ■ Секретар оборони призначив дорадників

ВАШІНҐТОН. – Секретар оборони Джеймс Ме-
тіс 23 січня призначив двох найвищих дорад-
ників Пентагону. Контр-адмірал Крейґ Фолер 
буде найвищим військовим дорадником Дж. 
Метіса, повідомив капітан Джеф Дейвис, пред-
ставник Пентагону. Контр-адмірал (у відставці) 
Кевин Свіні буде начальником штабу Секрета-
ря оборони. Дж. Метіс також попросив тепе-
рішнього Заступника секретаря оборони Баба 
Шорка залишитися на своєму пості під час змі-
ни президентської адміністрації у Вашінґтоні. 
(„Military Times”)

 ■ США передали 221 млн. дол. палестинцям

ВАШІНҐТОН. – Дослівно в останніх годинах ад-
міністрації Барака Обами уряд передав Палес-
тинській владі 221 млн. дол., передання яких 
республіканці в Конґресі стримували. Письмо-
ве повідомлення про це було передане Конґре-
сові ранком 20 січня. Одночасно, адміністрація 
передала додаткових 6 млн. дол. на закордон-
ні справи, включно 4 млн. дол. на програми 
щодо зміни клімату та 1.25 млн. дол. для ООН. 
(„Associated Press”)

 ■ Вбивства поліцаїв зросли на 56 відс.

ВАШІНҐТОН. – Число поліцаїв‚ котрі загинули 
під час виконання своїх службових обов’язків‚ 
зросло на 56 відс. за 2016 рік порівняно з попе-
реднім. Із 135 погиблих поліцаїв майже полови-
на (64) була застрілена, 21 з них в особливо під-
готованих засідках. („Associated Press”)

 ■ Міська влада шукає пустельника

ЗАЛЬЦБУРҐ, Австрія. – Міська влада і представ-
ники Римо-Католицької Церкви містечка Саль-
фельден шукають пустельника, котрий жив би 
у 350-літньому будинку‚ вбудованому в крутих 
скелях в районі Зальцбурґу. До осені 2016 року 
там проживав монах. Через брак води й тепла 
пустельник не жив би там в зимові місяці. Пред-
ставник Церкви сказав, що кандидат мусить 
мати християнський світогляд і бути готовим ві-
тати паломників. („Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                    Американські журналісти написали президентові
Напередодні інавґурації Дональда Трампа 

на посаді Президента США головний редактор 
„Columbia Journalism Review“ Кайл Повп 18 січня 
опублікував від імени всіх журналістів, які будуть 
висвітлювати діяльність адміністрації, відкритого 
листа, в якому розставив „крапки над i“ у стосун-
ках між новим президентом, його адміністрацією і 
журналістами.

Днями Д. Трамп доручив своєму секретареві 
закрити „новинне бюро“ у Білому Домі, склав спи-
сок засобів масової інформації (ЗМІ), яким забо-
роняє про себе писати, і взявся лобіювати шир-
ше судове трактування поняття „наклеп“ у суді. 
Також він спілкується з виборцями безпосередньо 
через Twitter, де нікому спростувати брехню або 
некоректний фактаж. Це й обурило журналістів. 

У заяві К. Повп підкреслив, що відкритість Біло-
го Дому для преси — конституційна вимога в 
США, але навіть якщо Д. Трамп не пускатиме жур-
налістів на брифінґи і прес-заходи, вони знайдуть 
альтернативні джерела інформації. Уточнив, що 
журналіст і редактор самі вирішують, скільки хви-
лин чи скільки знаків присвятити темі або циту-
ванню доповідача. 

Така заява провідних американських журналіс-
тів швидко викликала нечуваний світовий резо-
нанс, і вкотре показала готовність медіясередови-
ща консолідуватися у важливих смислових питан-
нях. 

А ще стала серйозною лекцією для українських 
медійників. Адже американці показали, що вмі-
ють арґументовано, чітко і конктерно викладати 
свою позицію, навіть у розмові з найвпливовішою 
людиною світу вибудовувати і вимагати прийнятні 
„правила гри“, апелювати до професійних стандар-
тів та принципів, а не емоційно кричати про утис-
ки свободи слова. Вони консолідуються довкола 
концептуальних смислових плятформ, а не інтере-
сів вузького прошарку. І це — ключова відмінність 
американських колеґ від українських. 

Лише один факт — 2016 рік завершився в Укра-
їні без прес-конференції Президента Петра Поро-
шенка. Питання про те, чому цього не було навіть 
не озвучили в українських ЗМІ, не кажучи вже про 
готовність вимагати відкритої звітности та цивілі-
зованого діялогу з Адмінстрацією Президента.

„День“ 

Відкритий лист до Трампа від американської журналістської спільноти
Шановний пане обраний президенте!
У ці останні дні перед Вашим вступом 

на посаду, ми подумали, що було б корисно 
роз’яснити, на які відносини між Вашою адмі-
ністрацією і американською журналістською 
спільнотою ми очікуємо. Ви не здивуєтеся, коли 
почуєте, що ми очікуємо, що ці відносини будуть 
напруженими. 

В останні кілька днів з’явилися повідомлення, 
що ваш прес-секретар подумує виселити бюра 
новинних ЗМІ з Білого Дому, і ці повідомлен-
ня є лише останнім за часом елементом поведін-
ки, яка не змінювалася протягом усієї кампанії: 
Ви заборонили деяким новинним ЗМІ висвітлю-
вати Вас. Ви почали писати на Twitter, щоб зну-
щатися з окремих журналістів і погрожувати їм, 
а також закликали Ваших прихильників роби-
ти те ж саме. Ви виступаєте за менш чіткі закони 
про наклеп і погрожували численними судови-
ми позовами, але не подали жодного. Ви уникали 
зустрічей із пресою‚ коли тільки могли і знева-
жали норми щодо репортерів і реґулярних прес-
конференцій. Ви висміювали репортера, який 
написав щось‚ що Вам не сподобалося, тому що 
він має інвалідність. 

Все це, звичайно ж, Ваш вибір, і, таким чином, 
Ваше право. Хоча Конституція захищає свобо-

ду преси, вона не диктує, як президент повинен 
її дотримуватися; реґулярні прес-конференції не 
закріплені в цьому документі. Але хоча Ви й має-
те повне право встановлювати свої правила для 
взаємодії з пресою, у нас так само є деякі влас-
ні правила. Зрештою, це наш етерний час і наші 
шпальти, на які Ви хочете впливати. Ми, а не Ви, 
вирішуємо, як краще служити нашим читачам, 
слухачам і глядачам. Тому просимо розгляда-
ти нижченаведені рядки як довідку про те, чого 
очікувати від нас протягом наступних чотирьох 
років.

Ми хотіли б мати доступ до Вас, але це не 
має вирішального значення для нас. Ви можете 
вирішити, що надання журналістам доступу до 
Вашої адміністрації ніяк не поліпшить Ваше ста-
новище. Ми вважаємо, що це було б помилкою з 
Вашого боку, але знову ж таки, це Ваш вибір. Ми 
дуже добре вміємо знаходити альтернативні спо-
соби отримання інформації; більше того, серед 
кращих висвітлювачів цієї виборчої кампанії 
були ті новинні ЗМІ, які Ви не допускали на Ваші 
мітинґи. Нам не подобається, коли нам не дають 
до чогось доступу, але ми любимо такі складні 

(Закінчення на стор. 17)

У Києві вели мову про заміщення посад
Георгій Лук’янчук 

КИЇВ. – „Чи вдасть-
ся Міністерству куль-
тури змінити неґатив-
ний стан у вітчизня-
ній культурі?“‚ – таким 
було провідне питан-
ня на прес-конференції 
27 грудня 2016 року в 
Українському кризово-
му медія-центрі. В ній 
взяли участь заступ-
ник міністра культури 
України Тамара Мазур, 
начальник Управлін-
ня сценічного і візуаль-
ного мистецтва Павло 
Білаш, начальник Управління правового забезпе-
чення Міністерства культури Лариса Петасюк. 

Міністерство культури провело вже 25 конкур-
сів на посади керівників державних закладів куль-
тури за новою процедурою: закон про конкурс-
ні процедури набув чинности на початку лютого 
2016 року.   Одне з дискусійних питань – які гро-
мадські організації мають право долучатися до 
формування конкурсної комісії. У Міністерстві 
зіткнулися із проблемою, коли професійна гро-
мадськість є пасивною, а активність проявляють 
зацікавлені у „конкретному результаті“ на замов-
лення старих керівників установ культури. 

Громадянське суспільство мало б проявити тут 

свою активність і забезпечити прийняття пра-
вильного, прозорого, а не „підкилимного“ рішен-
ня. У більшості з 80 конкурсів зацікавлені сторо-
ни намагалися забезпечити собі додаткові голо-
си через „дружні“ громадські організації. Законо-
давець має ліквідувати цю „шпарину“ для мані-
пуляцій і Міністерство культури має звернути-
ся до Комітету Верховної Ради з питань культури 
і духовности з проханням детальніше роз’яснити 
цю норму.

Ще однією складністю є проблема‚ як забезпе-
чити добровільний і чесний вибір представни-

Учасники прес-конференції (зліва): начальник Управління сценічного і 
візуального мистецтва Павло Білаш, заступник міністра культури 
України Тамара Мазур, начальник Управління правового забезпечення 
Міністерства культури Лариса Петасюк. (Фото: Георгій Лук’янчук) 

(Закінчення на стор. 6)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

ІСТОРІЯ
Корупція – головне лихо України

Віце-президент США Джо Байден 16 січня закликав українців 
зосередитися на боротьбі з корупцією, оскільки Кремль роками 
використовує корупцію для тиску на Україну. На сьогодні рівень 
корумпованости державних органів та громадян досяг критичної 
для існування держави поширености. Випадки хабарництва, роз-
крадання, шахрайства, вимагання, зловживання, конфлікту інтер-
есів, кумівства, домагання прийняття неправомірних рішень – стали 
повсюдними явищами.

Корупція стала ключовою перепоною на шляху розвитку України. 
Вона однаково неґативно впливає як на зрив внутрішніх реформ, 
так і на поступове зменшення міжнародної підтримки України. 
Основні традиційні джерела корупції – державний бюджет, місцеві 
бюджети, державні закупівлі, операційна діяльність державних під-
приємств – продовжують бути привабливими для корупціонерів з 
тиском з боку українських олігархів, націоналізаціями-приватиза-
ціями, валютними спекуляціями та банкрутуванням банків, маро-
дерством на війні. Експерти зробили висновок, що лише за 10 років 
втрати України під впливом корупції склали щонайменше 40 млрд. 
дол. – 20 відс. внутрішнього валового продукту.

Україна увійшла до п’ятірки країн, де більше половини населення 
– 56 відс. – вважають корупцію проблемою, яка заважає розвиватися 
економіці. У суспільстві корупція відіграє ролю компенсації браку 
ринкових механізмів, засобу уникнення відповідальности, засобу 
подолання бюрократичних перепон та засобу отримання соціяль-
но-економічної вигоди‚ а у владних органах корупція переважно 
виступає виключним елементом необмеженого збагачення. При 
цьому фактично відсутнє покарання за корупцію. Найбільш корум-
пованими сферами виявилися: медична, освіта, силові структури, 
контрольні органи, місцеві органи влади. Підприємці вказують на 
суди і прокуратуру. 

Громадські та експертні антикорупційні ініціятиви зали-
шаються однією з двох головних надій на зменшення корупції в 
Україні. Продовжують свою діяльність антикорупційні організації 
„Transparency International Ukraine“, Центр протидії корупції, рух 
„Деклярації під контролею“, журналістські розслідування „Наші 
гроші“, „Схеми“, „Слідство.інфо“.

Важливим актом стало Звернення до Президента Патріярха 
Філарета, Патріярха Святослава, Святослава Вакарчука, Ади 
Роговцевої і Сергія Жадана з проханням створити систему неза-
лежних антикорупційних судів. У корупціонерів є багато очевидних 
силових переваг перед активістами, зокрема, можливість стабільно-
го вкладення значних фінансових ресурсів для захисту корупційних 
схем у владних кабінетах, судах, засобах масової інформації.

Тиск міжнародних партнерів та кредиторів України є другою з 
двох головних надій на зменшення корупції в Україні. Багато клю-
чових антикорупційних нововведень були здійснені під прямим 
політичних тиском США та Евросоюзу. Захід виділяє значні фонди на 
антикорупційні реформи та на ґранти для антикорупційних громад-
ських організацій. 

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

Внук зберіг вірність справі дідів
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кірово-
градська область. – Саме напере-
додні річниці початку подій на 
Майдані мені до рук потрапив 
диск, на якому було написано: 
„Чміленко Леонтій, Сахно Супрун 
і Гриць“. 

Увагу привернуло прізвище 
героя Майдану Віктора Чмілен-
ка, який загинув 20 лютого 2014 
року від кулі снайпера. На диску 
були фотокопії документів архів-
них справ двох дідів В. Чмілен-
ка, свого часу вбитих радянською 
владою. 

За кілька років до Майдану 
ми розмовляли з В. Чміленком 
на цю тему, а вона мені небайду-
жа, бо довший час співпрацюва-
ла з науковою редакцією „Реабі-
літовані історією. Кіровоградська 
область“, тож В. Чміленко залишив 
мені копію диска. 

Цей диск засвідчив, що В. Чмілен-
ко не став героєм водночас. Його 
усвідомлення себе і свого місця на 
цій землі тривало через осягнення 
трагічної історії власного роду, тих 
коренів, які комуністична ідеологія 
старанно обрубувала і без яких ми 
у масі своїй і досі не можемо міцно 
стояти на своїй землі. 

Обоє дідів В. Чміленка були 
визнані куркулями. Першою під вал 
репресій потрапила родина Сахнів, 
діди по материнській лінії. Григо-
рій Сахно, 1898 року народження, 
у 1919 та у 1930 роках брав участь 
у повстаннях у селі Шишкіно, роз-
куркулений у 1931 році. Його брат 
Сафрон, 1892 року народження, 
народився у селі Рівному, у 1932-
1933 роках за невиконання твердих 
завдань (очевидно, відмовився всту-
пати до колгоспу) господарство було 
конфісковане. Останні роки прожи-
вав у селі Ново-Андріївці. Їх роз-
стріляли опівночі 27 грудня 1937 
року. 

Їхній сват Леонтій Чміленко, тро-
хи старший – 1880 року народжен-
ня, з села Захаро-Абрамівки, теж був 
розкуркулений. Арештували його 
вже після Другої світової війни. 

Микола Краснощок, аґротехнік 

колгоспу ім. Петровського, де піс-
ля війни працював Л. Чміленко, у 
березні 1946 року свідчив: „У 1941 
році я працював у кузні і хтось, 
закурюючи, відірвав з газети пор-
трет керівника Комуністичної пар-
тії і причепив на стіні у кузні. Якось 
прийшов Чміленко, побачив на сті-
ні портрет керівника партії і сказав: 
„Досить керувати більшовицькій 
комуні, тепер їй прийшов кінець“. 

Колгоспник Олександер Романен-
ко свідчив: „Восени 1941 року Чмі-
ленко говорив, що при совєтах не 
можна було жити“. Євдокія Савен-
ко: „Чміленко говорив, що радян-
ська влада нас грабувала, тепер тре-
ба забирати худобу у комуністів“.

 Цих справ серед репресованих 
нашої области немає, очевидно, 
вони знаходяться у архіві сусідньої 
Миколаївської области (є згадка про 
тамтешнє управління НКВД). 

У кінці 1950-их років Сах-
нів і Л. Чміленка було реабілітова-
но. Це значить, що вини перед вла-
дою за ними не було. Хіба була єди-
на – вони були і хотіли залишати-
ся господарями на своїй землі, були 
і хотіли залишатися українцями, що 
мають свою державу і право. Фак-
тично те ж саме зло, яке знищувало 
дідів В. Чміленка, поцілило кулею і 
у нього. 

На диску збереглися фотокопії доку-
ментів НКВД.

ків комісії від трудового колективу. 
Адже люди в зв’язку з високим рів-
нем безробіття остерігаються обира-
ти кандидатів, нельояльних до дію-
чого керівника, побоюючись звіль-
нення і дискримінації. Міністерство 
хоче встановити таємне голосуван-
ня для обрання членів комісій, щоб 
виявити реальне волевиявлення тру-
дового колективу. 

Також було запропонувано вста-
новити чіткішу структуру презента-
ції кандидата, тому що зараз вимо-
ги дуже узагальнені і під час конкур-
су справді більше оцінювали висту-
пи, а не програми кандидатів. Нада-
лі будь-хто, хто йтиме на конкурс, 
має розуміти, що програма має бути 
максимально реалістичною, а члени 
комісії зрозуміють, що треба оціню-
вати реальну програму, а не кандида-
та і його красномовство.

Під час обговорення присутні 
запропонували обмежити вік кан-
дидатів‚ як це встановлено для дер-
жавних службовців‚ і встановлю-
вати граничний термін перебуван-

ня на посаді (не більше двох термі-
нів підряд). Це пов’язано з тим, що у 
багатьох колективах і закладах куль-
тури за мовчазною згодою держави 
і суспільства керівниками „довічно“ 
залишаються ще ті, хто був призна-
чений у радянські часи і не здатний 
вже змінити свій стиль управлін-
ня згідно з вимогами швидкоплин-
ного часу. Загартовані на ниві кому-
ністично-номенклятурної роботи 
особи мають величезний досвід як 
обходити вимоги закону на свою 
користь. Корупційні зв’язки – це 
закономірне явище для людей, які 
десятиліттями беззмінно працюють 
у дотичних сферах, тому ці люди ні в 
якому разі не можуть бути незалеж-
ними експертами один для одного. 

Гуманітарну політику України у 
XXI ст. не повинні визначати пред-
ставники колишньої комуністичної 
номенклятури. Очільниками музеїв 
повинні стати лише нові, проґресив-
ні особи, здатні реформувати куль-
турний простір України. На місця 
старих радянських чиновників пови-
нні прийти найдостойніші фахівці, 
які будуть розглядати музеї України 
не як свою власність і „годівницю“, 
а як інтелектуальні центри нації.

(Закінчення зі стор. 5)

Вели мову...
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Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду „Свободи“ !

Пресфонд
„Свободи“ за грудень 2016 року

Путівник в минуле козацького краю
У мене на столі з’явилася книжка Вікто-

ра Жадька „Черкащина. Універсальна енци-
клопедія“ на 1,103 сторінках: документаль-
но-публіцистичне, наукове ілюстроване істо-
ричне видання. Це настільна книга для кож-
ного українця, який шанує свою культуру та 
історію, путівник в славне минуле козацько-
го краю. 

Не забув автор описати кожен потічок, кож-
ну річечку, кожен населений пункт, напи-
сати про видатних особистостей, доля яких 
пов’язана з Черкащиною. Мені важко навіть 
уявити який тернистий шлях довелось пройти 
авторові, щоб створити цю вагому працю, яка 
збереже на віки історичні і культурні надбан-
ня не тільки для Черкащини, а для всієї Украї-
ни, враховуючи відсутність державного фінан-
сування на видання цієї книги. 

 Черкащина народила Тараса Шевченка, 
батька першої української опери Семена Гула-
ка-Артемовського, клясика української літера-
тури Івана Нечуя-Левицького, видатного дра-
матурга Михайла Старицького, композито-
рів Олександра Кошиця та Кирила Стеценка, 
першого ректора Київського університету св. 

Володимира Михайла Максимовича, плеяду 
помологів родини Симиренків. 

Уродженець Черкащини, професор Мико-
ла Швець проголосив у 1919 році на київсько-
му Софійському майдані Акт злуки Західньо-
Української Республіки з Українською Народ-
ною Республікою. Родове коріння першого 
Президента України Михайла Грушевського 
також з гетьманського краю. На цій землі зрос-
тав Герой України В’ячеслав Чорновіл. 

В. Жадько народився в селі Іваньки на Чер-
кащині, починав свою трудову біографію з 
помічника тракториста, токаря, водія, журна-
ліста, редактора, дійшов до посади завідуючо-
го катедри журналістики та редакційно-видав-
ничої справи Національного університету ім. 
Михайла Драгоманова, має ступінь доктора 
філософських наук. Побачили світ з-під його 
пера і романи „Грек із душею українця“, „А 
степ як море“‚ „Кирило Осьмак: заповідаю вам 
Україну“ та багато повістей, оповідань, нари-
сів, навчальних посібників і монографій. 

 
Микола Лисенко, 

Шевченкове‚ Черкаська область 

Першим грав Гамлета Володимир Блавацький
У „Свободі“ 2 грудня 2016 pоку було поміще-

но статтю Олександра Гавроша про актора Ярос-
лава Геляса під заголовком „Корифей україн-
ської сцени“. В статті О. Гаврош, який є автором 
кількох драматичних п’єс і дитячих творів, подає 
театральний життєпис актора Я. Геляса і цитує 
його працю у першому виконанні ролі Гамле-
та на українській сцені. (Харківський театр ім. 
Тараса Шевченка, 1956 pік). 

Таке претендування на першого Гамлета не 
є історично точне. Першим українським Гам-
летом був актор-режисер Володимир Блаваць-
кий. Прапрем’єра Шекспірівського „Гамлета“ 
відбулася на сцені Львівського оперного театру 
21 вересня 1943 pоку в перекладі проф. Михай-

ла Рудницького. Режисером драми був Йосип 
Гірняк, асистентом режисера – акторка Олімпія 
Добровольська. 

В головних ролях виступали також Богдан 
Паздрій – Король Клавдій, Віра Левицька – 
Королева Ґертруда, Іван Гірняк – Полоній, С. 
Шашарівська – Офелія, С. Дубровський – Лаерт, 
І. Лісненко – Гораціо. В цій постановці актор Я. 
Геляс грав ролю „першого актора“. 

Вистава мала велику популярність і визна-
ння глядачів та в українській і чужинській пре-
сі. Вистава йшла 23 рази. Я був присутній на 
прем’єрі „Гамлета“ 1943 року.

Юрій Левицький‚ 
Філядельфія

Відповідь „корисного ідіота”
Лист Аскольда Лозинського („Свобода”‚ 20 

січня) під заголовком „Про „корисних ідіо-
тів“ та іронію історії” несправедливо обра-
жає тим терміном тих українців‚ які голо-
сували за Дональда Трампа. Приліплюючи 
такий ярлик тим‚ хто незгідний з його під-
тримкою Гиларі Клінтон, шановний автор 
принижує себе і свій заслужений довголіт-
ній авторитет серед нашої громади. Вжива-
ючи такі епітети, він нічим не відрізняється 
від тих лівих екстремістів, котрі обзивають 
прихильників Д. Трампа „фашистами”, гомо-
фобами”, „расистами”, „ксенофобами” і тим 
подібно.

Ціллю цього листа не є боронити Д. Трам-
па, який є аномалією і про президентство 
якого правильно сказав Папа Франциск: 
„Почекаємо, побачимо”. Пересічні американ-
ці добре знали, що перемога Г. Клінтон озна-
чатиме продовження спадщини Барака Оба-
ми. А ця спадщина жалюгідна. Для прикла-
ду, національний борг держави майже подво-
ївся і вже досяг фантастичної суми 19.5 трлн. 
дол. Хтось (наші діти й внуки) мусить за це 
розплатитися. Адміністрація Б. Обами дода-
ла понад 200 бюрократичних правил в різних 
ділянках життя коштом 108 млрд. дол. річ-
но. Хтось (ціла країна) мусить платити за цю 
необмежену владу невибраних бюрократів. 
В ділянці медичного забезпечення, до якої 
втрутився федеральний уряд, кошти зросли 
різко. А у боротьбі з бідністю вимоги до пра-
цездатних осіб були знижені, так що число 
тих‚ хто одержує державні карточки на про-
довольство‚ зросло на понад 50 відс. до 46.5 
млн. осіб. Нелеґальним міґрантам полегше-
но перебування в країні і надано різні пільги 
на відміну від леґальних еміґрантів минулих 
поколінь‚ котрі чесно працювали на користь 

своєї прибраної батьківщини.
Найгірше справа мається з воєнноспро-

можністю країни, де за останніх вісім літ 
кількість військовиків впала до рівня‚ який 
був ще перед Другою світовою війною. Але 
Б. Обама забув‚ що першим обов’язком пре-
зидента є боронити країну від ворогів, а 
не проводити соціяльні експерименти на 
користь гомосексуалістів чи тих‚ кому захо-
тілося міняти свою стать. Демократична пар-
тія за останніх вісім років взяла гострий 
курс наліво і тепер її відкрита підтримка 
абортів вже стала звичайним явищем. А Г. 
Клінтон обіцяла призначити до Верховного 
суду ще більше суддів крайньо-ліберальних 
поглядів.

У зовнішній політиці поразка американ-
ської політики в Сирії була тільки останнім 
кільцем в ланцюгу невдач. Кривавий скандал 
в Бенґгазі, завчасне виведення військ з Іраку, 
постійне применшування загрози іслямсько-
го тероризму мало свій вплив на виборців. 
Всі ці факти довели до „революції” на вибо-
рах, якою не передбачала ліберальна преса‚ 
яка готувалася „коронувати” Г. Клінтон. Ця 
сама преса заохочує теперішні заворушення 
різних лівих груп, хоч ніхто не бешкетував‚ 
коли президентом став Б. Обама в 2008 році.

А. Лозинський радіє за несподівано при-
хильне ставлення „Ню-Йорк Таймс” до Укра-
їни. Але ця ліберальна газета ніколи не була 
приятелем України (сам автор пригадує Вол-
тера Дюранті та Голодомор 1933 року), а 
тепер тільки вдає приятеля у зв’язку з росій-
ським „гакерством”‚ щоб „делеґiтимізувати” 
перемогу Д. Трампа. 

Українці дуже добре пам’ятають жалю-
гідну політику „перевантаження” відносин 
з Кремлем, яку тодішній Державний секре-

тар Г. Клінтон (за президентства Б. Оба-
ми) намагалася запровадити. В результаті 
Москва побачила‚ що має вільну руку захо-
пити Крим, а вперта відмова адміністрації Б. 
Обами надати летальну зброю Україні болю-
че відчувається у війні на Донбасі. 

Хоч ніхто мабуть не зможе передбачати 
наслідки нешаблонної поведінки Д. Трампа, 
але варто подивитися‚ кого він взяв до сво-
го Кабінету. На віце-президента покликав 
губернатора Майка Пенса, котрого уступа-
ючий віце-президент Джо Байден похвалив 
за його добре розуміння поведінки Росії. На 
секретаря оборони взяв генерала Джейм-
са Метіса, котрий заявив‚ що Росія є голов-
ною загрозою. Конґресмен Майк Помпейо, 
номінований на пост директора Централь-
ного Розвідувального Управління (CIA), у 
Сенаті скритикував Росію за аґресію проти 
України. А номінат на державного секретаря 
Рекс Тілерсон дуже добре виступив в Сена-
ті, кажучи‚ що адміністрація Б. Обами пови-
нна була дати оборонну зброю Україні від-
разу після захоплення Криму. Між іншим, 
Д. Трамп взяв Р. Тілерсона за рекомендацію 
колишнього директора CIA Роберта Ґейтса, 
котрий служив секретарем оборони в демо-
кратичній і республіканській адміністраці-
ях.

Найкраще послухати поради нашого відо-
мого і заслуженого громадського діяча д-ра 
Мирона Куропася, котрий недавно написав 
(не обзиваючи нікого) в „Українському тиж-
невику”‚ що українці в Америці мають бага-
то приятелів в Конґресі і тепер є час безпе-
рервно пригадувати їм про потребу допомо-
ги Україні.

Лев Іваськів,
Філядельфія
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НЮ-ЙОРК

Микола Галів 

Різдвяний концерт хору „Думка“ 
відбувся 8 січня у церкві св. Юра і 
став перлиною райдужних колядок 
в оновленій композиційній оброб-
ці і приємному звучанні. Це був 
вислід праці дириґента Василя Гре-
чинського і усього колективу. На 
початку концерту вітав усіх з свята-
ми Павло Літепло.

Першою прозвучала „Різдвяна 
в’язанка“ в обробці композитора 
Андрія Легкого. Другою була нова 

колядка „Христос народився“ (ком-
позиція В. Гречинського), далі про-
звучала нова колядка „Народився 
Бог на санях“ композитора Васи-
ля Чучмана з сольозаспівами Анни 
Бордукової (сопрано), Дарії Войто-
вич (альт) і Степана Кураха (тенор). 

В молитовно-мельодійному темб-
рі прозвучали колядки „Дивная 
новина“ у музичній обробці Олек-
сандра Штукалюка, „Три славні 
царі“ В. Гречинського, „Ой‚ коля-
да, колядниця“ Василя Калинюка і 
„Гой, питалася княжа корона“ Ганни 
Гаврилець. 

Драматично і зворушливо про-
неслась відома, стара українська 
колядка „Не плач. Рахиле“ (обробка 

Тадея Купчинського) у сольозаспі-
ві відомого соліста „Думки“ Рональ-
да Літепла (бас). Дзвеніла колядка 
„Дзвони дзвонять“ (обробка Марти 
Лозинської), голосячи радісну нови-
ну. Луною радісні дзвони відгукну-
лись у колядці „А в Єрусалимі рано 
задзвонили“ (обробка Григорія Кон-
цевича) при баритоновому сольо-
заспіві Андрія Ґавдановича. 

Були виконані український 
„Щедрик“ Миколи Леонтови-
ча, „Щедрий вечір“ А. Легкого при 
сольозаспівах Василини Мазур 
(сопрано) і Миколи Луцака (тенор), 
англійською мовою „The First Noel/
Pachelbel’s Canon”, „Тиха ніч“ в 
обробці А. Легкого при сольозас-

півах Д. Войтович й Ірини Рудик 
(альти) та М. Луцака, американська 
колядка „O Holy Night” з сольозас-
півом Святослави Качарай, яка була 
апогеєм концерту. 

Концерт завершено твором „Али-
луя“ Ґеорґа Генделя. При виконанні 
цього динамічного твору хор вия-
вив свою непересічну потужність і 
насиченість голосу, що зворушило 
авдиторію, яка вибухла оплесками, 
які перервав словом подяки о. Емі-
ліян Дорош від парафії св. Юра. 

Хор співав при фортепіяново-
му супроводі Лариси Гутникевич. 
На завершення концерту Світлана 
Махно від хору „Думка“ висловила 
Різдвяні віншування.

Різдво святкували українці усього світу

ВИПАНІ, Ню-Джерзі

Михайло Грицак

18 грудня 2016 року в Україн-
ському Американському Культур-
ному Центрі Ню-Джерзі святкува-
ли Різдво Українські Американські 
Ветерани (УАВ), Пост 17. 

Свято було організоване під 
головуванням Командувача посту 
Влодка Ковбаснюка, який від-
значив д-ра Олександра Ільчика, 
котрий почав ординатуру в США 
з метою вивчення бойової меди-
цини для надання допомоги укра-
їнської армії під час війни на сході 
України, і Рому Гадзевич, головно-
го редактора газет „The Ukrainian 
Weekly” і „Свобода“ за її постійну 
підтримку організації. 

Були пр едс т а влені  кома н-
дир Михайло Грицак і заступ-

ник командира Андрій Гадзевич з 
департаменту Ню-Джерзі, а також 
Ігор Рудько, командир департамен-
ту в Конектикаті. 

М. Грицак поділився спогадами 
про Різдво в Іраку, де 10 років тому 
з ним був його співучень з військо-
вої академії (United States Military 
Academy) Маркіян „Франко“ Пас-
лавський, який загинув в бою під 
Іловайськом 19 серпня 2014 року, 
як член батальйону „Донбас“.

УАВ є організацією, відкри-
тою для всіх ветеранів Зброй-
них сил США через кровну спо-
рідненість або шлюб, у тому чис-
лі для тих, які ще відбувають дій-
сну службу. За додатковою інфор-
мацією можна звернутися на адре-
су: UAV National Registry, P. O. Box 
172, Holmdel, NJ 07733-0172, тел: 
732-888-0494, або електронною 
поштою: uav.registration@verizon.
net. 

ЧЕРКАСИ

Олександер Костирко

15 січня в обласній філярмонії 
відбувся VІІІ міський фестиваль 
„Різдвяна коляда“. Цього дня висту-
пив Вертеп студентів Українського 
Католицького Університету зі Льво-

ва. Вже вкотре львівяни радують 
прекрасним співом черкасців. 

Після двох годин концерту всі 
глядачі перемістились на площу, де 
відбулися народні гуляння з ласо-
щами та гарячими напоями. 

Фестиваль відбувся за сприян-
ням міської ради та парафії Покро-
ви Пресвятої Богородиці Україн-
ської Греко-Католицької Церкви.

РАДИВИЛІВ,
 Рівненська область

Євген Цимбалюк 

 На міській Площі Незалежнос-
ти відбулися фестиваль колядок 

та щедрівок, виступи хорів право-
славних церков, вертепні дійства. 

На завершення 15 січня прове-
ли свято коляди „Небо і земля нині 
торжествують“ з участю аматор-
ських колективів з усіх населених 
пунктів об’єднаної територіяльної 
громади.

НЮ-ЙОРК 

Дарія Рекуча

6 січня пенсіонерів та самітніх 
парафіян церкви св. Юра запросила 
на Різдвяну святкову вечерю укра-
їнська кухня „Стріча“, що діє у пара-
фії. 

Вечерю приготували Катерина 
Плішак, Марія Василик і Євгенія 
Стецко. 12 обрядових страв освяти-
ли і вечерю благословили оо. Емілі-

ян Дорош, Ілля Броновський та дия-
кон Методій Сорока. 

Почали вечерю колядою „Бог 
предвічний“. Була молитва в пам’ять 
молодих українських вояків, які 
загинули у війні проти Росії, за їхніх 
дітей, які залишились сиротами.

Кожної п’ятниці Парасковія Мас-
лій, М. Василик, Текля Гнатишин, 
Галина Скомська, Анастасія Баран 
та інші жінки приходять на кухню 
„Стріча“ ліпити вареники, готува-
ти українські страви для парафіян і 
гостей. 

В Українському Американському Культурному Центрі Ню-Джерзі зустрі-
лися українські ветерани американських збройних сил. 

Вертеп студентів Українського Католицького Університету у Черкасах. 
(Фото: Олександер Костирко)

У Радивилові під час фестивалю колядок та щедрівок. (Фото: Володимир Ящук)

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040
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СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ

НОВІ ЧЛЕНИ УНСоюзу

Реґен-Марі  Гаври люк‚  д очк а 
Стефана Гаврилюка і Ляни Талбот 
з Векавилу‚ Каліфорнія‚ стала член-
кою 360-го Відділу УНСоюзу. Її забез-
печили батьки‚ члени УНСоюзу.

Максим Сумрал‚ син Андреї і Матю 
Сумралів з Шуґар-Ланду‚ Тексас‚ 
став членом 83-го Відділу УНСоюзу. 
Його забезпечила мама.

Роберт Чезний молодший‚ син 
Роберта і Андреї Чезних з Вустеру‚ 
Масачусетс‚ став членом 1-го 
Відділу УНСоюзу. Його забезпечив 
прадідусь Михайло Янкович.

Максим Колодій‚ син Степана і 
Елизабети Колодіїв з Мейплвуду‚ 
Ню-Джерзі‚ став членом 234-го Відділу 
УНСоюзу. Його забезпечили бабуся й 
дідусь Олена Макарушка-Колодій і 
Олег Колодій. 

ПАРСИПАНІ‚ Ню-Джерзі. 
–  Гр у п а  к о л я д н и к і в 
Української скавтської 
організації Пласт 11 січня 
відвідала Головну кан-
целярію УНСоюзу з коля-
дою і віншуванням пра-
цівникам Головної кан-
целярії ‚  редакцій обох 
газет. Цей відділ Пласту 
з  Нюарку‚  Ню-Джерзі ‚ 
базується в Українському 
А м е р и к а н с ь к о м у 
Ку л ьт у р н о м у  Це н т р і 
Ню-Джерзі у Випані. На 
фото в першому ряді зліва: 
Моня і Марчик Гурлі‚ в дру-
гому ряді Орест‚ Андрея 
і  Па в ло  Пе нц ак и  т а 
Ярослава Мулик. (Фото: 
Рома Гадзевич)

Пластуни колядували в Головній канцелярії УНСоюзуАльманах 
УНСоюзу-2017 

уже в дорозі

Традиційний річник-альманах 
Українського Народного Союзу 
на 2017 рік (видавництво „Свобо-
да“) вже надруковано і найближ-
чим часом його отримають усі 
передплатники тижневика‚ члени 
УНСоюзу.  Альманах має розді-
ли „Сто років Української револю-
ції“‚ „Пам’ятаймо минуле“‚ „Украї-
на в совєтському пеклі“‚ „Погляд у 
майбутнє“‚ „Світ широкий“‚ „Мова 
– душа нації“‚ „Про нас – наші сусі-
ди“‚ „Добрим людям на здоров’я“‚ 
у яких вміщено статті відомих 
авторів з Україи та діяспори.

Альманах відкриває уривок 
з „Малої історії України“ Андре-
аса Капеллера „Історичний крок 
до волі“‚  у якому подано огляд-
хроніку подій Української рево-
люції. Автор – австрійський істо-
рик української та російської тема-
тики‚ професор Віденського уні-
верситету‚ член Австрійської Ака-
демії Наук. Виступили з стаття-
ми редактори „Свободи“ – Петро 
Часто (редактор Альманаху) роз-
повів про публікації „Свободи“ у 
1917 році‚ Левко Хмельковський 
у нотатках з подорожі Україною 
зосередився на початках її майбут-
нього.
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Джо Байден: ,,Aмериканський народ буде поруч із вами”
Заява Віце-президента США Джо Байдена під час спільної прес-

конференції з Президентом України Петром Порошенком 17 січня у 
Києві. (Переклад заяви на українську мову розповсюдило Посольство 
США в Україні.)

Па не  П р е з и де н те ,  мож л и -
во, мені доведеться телефонува-
ти вам кожні кілька тижнів лише 
для того, щоб почути ваш голос. 
(Сміх.) Це триває вже чимало 
часу.

Усім доброго дня. Мені дуже 
приємно знову завітати до Києва, 
щоб вкотре підтвердити глибоке 
партнерство між нашими двома 
народами. Це моя шоста візита до 
України у якості віце-президен-
та і п’ятий за рік з часу Революції 
Гідности на Майдані, неймовірної 
події, коли так багато українських 
патріотів піднялися, вимагаючи 
майбутнього, у якому цій країні 
надто довго відмовляли. 

Я хотів приїхати сюди ще один 
раз під час своєї останньої подо-
рожі у якості віце-президен-
та, щоб високо оцінити проґрес, 
якого досяг народ України. Цього 
року ми відзначаємо 25-ту річни-
цю здобуття Україною незалеж-
ности. Сполучені Штати Амери-
ки були поруч і надавали вам під-
тримку та допомогу на кожному 
кроці вашого шляху. Наше парт-
нерство продовжується протягом 
каденцій чотирьох президентів 
Америки, які належали до різних 
частин політичного спектру. Воно 
має глибокі коріння як у Респу-
бліканській, так і у Демократич-
ній партії. 

Ви могли пересвідчитись у цьо-
му кілька тижнів тому, коли двоє 
моїх хороших друзів „з іншого 
боку“ – колишні колеґи з Сенату 
Джон МакКейн та Ліндсі Ґрегем, а 
також Еймі Клобучар із моєї пар-
тії, відвідали українських військо-
вих на лінії фронту на сході. 

Це тому, що американців та 
у кра їнців  по єдн у ють глиб о-
кі зв’язки – наші спільні ціннос-
ті та спільні надії на майбутнє. І 
американський народ, включаючи 
приблизно 1 млн. гордих амери-
канців українського походження, 
розуміє, наскільки багато зале-
жить від вашого успіху не лише 
для українців, але і для Европи та 

Сполучених Штатів. 
Якщо ви і надалі рухатиме-

теся вперед, то не лише продо-
вжите розбудову більш відкрито-
го, більш демократичного, більш 
заможного майбутнього, на яке 
заслуговує український народ, але 
й забезпечите єдність міжнарод-
ного співтовариства, яке допома-
гатиме вам у ваших зусиллях. 

І я сподіваюсь, що наступна 
адміністрація захоче залишитись 
вашим прибічником та партне-
ром у подальшому розвитку. Але, 
як ви знаєте, ніхто не зможе зро-
бити важку роботу замість укра-
їнського народу. Це справа укра-
їнських лідерів та людей – поста-
вити потреби країни вище вузь-
ких особистих інтересів, а загаль-
не благо – вище зведення політич-
них рахунків та місцевих уперед-
жень. Це стосується всіх – чле-
нів українського уряду; представ-
ників Ради, які присягнулися слу-
жити усьому народові України як 
єдиному цілому; суддів, які при-
йняли на себе відповідальність 
здійснювати безпристрасне пра-
восуддя; представників засобів 
масової інформації та громадян-
ського суспільства, а також зви-
чайних громадян, завдання яких 
– забезпечувати відповідальність 
представників влади. 

Як я зазначив минулого року, 
коли мав велику честь звернутись 
до [Верховної] Ради: ,,Кожен із 
вас має зобов’язання відповісти 
на виклик історії і, нарешті, збу-
дувати єдину, демократичну укра-
їнську націю, яка зможе витрима-
ти випробування часом”. 

Ви вже пр ойшли чима лий 
шлях, щоб цього досягти, пане 
Президенте. Тож я хочу подякува-
ти вам, Петре [Олексійовичу], не 
лише за лідерство, але й за вашу 
дружбу. У мене вже були схожі 
почуття сьогодні вранці, коли я 
зустрічався із Прем’єр-міністром 
[Володимиром] Гройсманом. Як 
народ, ви прийняли багато дуже 
важких рішень. І набагато більше 

політичних рішень залишається 
попереду. Але не можна запере-
чувати, що з часу Майдану Укра-
їна досягла чималих результатів. 
Разом із динамічним поколінням 
активно настроєних на реформи 
українців ви почали оновлюва-
ти свій уряд, економіку, усю свою 
політичну систему. 

Упродовж року після моєї попе-
редньої візити ви продовжуєте 
виконувати вимоги щодо реформ 
у рамках пакету допомоги МВФ. 
Ви зміцнили банківський сектор 
країни. Ви захистили українських 
вкладників завдяки націоналіза-
ції ПриватБанку. Ви запровади-
ли новаторську систему електро-
нного деклярування для бороть-
би з корупцією, яка не дозволя-
тиме посадовцям використовува-
ти політичні посади для особис-
тої вигоди. 

Ваше Націона льне антико-
рупційне бюро та Спеціялізова-
на антикорупційна прокуратура 
довели, що можуть впливати на 
ситуацію за наявності відповід-
них ресурсів. Дуже важливо, щоб 
ви і надалі зміцнювали всі свої 
антикорупційні відомства і вико-
рінювали тих, хто хоче поверну-
ти Україну до кумівства та клеп-
тократії. 

Завдяки здійсненим вами жит-
тєво важливим крокам ваша еко-
номіка знову зростає. Але попере-

ду залишається ще чимало робо-
ти для того, щоб Україна, у кін-
цевому рахунку, реалізувала свій 
потенціял як динамічна, сучасна 
економіка. Продовжуйте роботу 
з МВФ для впровадження важких 
реформ, завдяки яким українська 
економіка стане більш стійкою. 
Продовжуйте очищення банків-
ської системи. Просувайте енер-
ґетичні реформи, які зменшу-
ють залежність України від Росій-
ського газу. Працюйте над про-
зорою приватизацією державних 
підприємств. Створюйте бізнес-
середовище з допомогою відпові-
дальних правових та реґулятор-
них систем, завдяки яким Украї-
на стане привабливим місцем для 
інвестицій. Жоден із цих кроків 
не буде легким. Жоден із кроків, 
які ви вже зробили, не був лег-
ким, але ви їх пройшли. І ми зна-
ємо, що продовжувати роботу і 
довести її до кінця буде важко. 

Вам доводиться одночасно 
боротися із раковою пухлиною 
корупції, яка продовжує роз’їдати 
українську демократію зсередини, 
та з безперервною аґресією Крем-
ля. 

Росія постійно та з різних сто-
рін намагається підірвати ваш 
успіх, вашу безпеку, ваш сувере-
нітет та вашу територіяльну ціліс-

(Закінчення на стор. 14)
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ЖИТОМИР

Українці відзначили День Соборности
22 січня у містах і селах України відбулася акція „Ланцюг єдности“ на 

відзначення 98-ої річниці злуки Української Народної Республіки і Захід-
ньо-Української Народної Республіки. Нижче вміщено повідомлення про 
цю акцію.

ЧЕРКАСИ

Олександер Костирко

Рівно о 12-ій год.  україн-
ці утворили символічний лан-
цюг на Соборній площі міста. Під 
час заходу проводився збір гро-
шей на лікування учасника гурту 
„Кому вниз” Сергія Степаненка, 
який потребує термінової пересад-
ки нирки. 

Перед прис у тніми на пло-
щі виступив депутат міської ради 
Антон Ведула, який розповів про 
історію свята, коли в минулому 
столітті землі східньої і західньої 
України було об’єднано у одну дер-
жаву. 

Один з провідників „Національ-
ного корпусу” Дмитро Кухарчук 
закликав об’єднуватися заради 
України. Цього дня в Каневі ство-
рили „Ланцюг єдности“ на мості 
через Дніпро.

„Ланцюг єдности“ на Соборній площі Черкас. (Фото: Олександер Костирко)

ЄРУСАЛИМ

Світлана Глаз 

В Українському культурному 
центрі за круглим столом учасни-
ки ще раз згадали як 22 січня 1919 
року було проголошено Акт Злу-
ки Української Народної Республі-
ки та Західньо-Української Народ-
ної Республіки, який і став Днем 
Соборности. 

До цієї дати відкрилася фото-
виставка „Діти у війні“, присвяче-
на хлопчикам і дівчаткам прифрон-
тових територій України, які про 
війну знають з власного досвіду. 
Проєкт представляє вражаючі пор-
трети дітей, на яких щирі  посміш-
ки, мрії і недитячі страждання,   
фотографії Луганщини і Донеч-

чини, найбільш постраждалих від 
бойових дій. 

Організатори фотовиставки – 
президент Балто-Чорноморської 
безпекової конфедерації в Україні 
Євген Рокитський і керівник укра-
їнської філії цієї конфедерації Оле-
на Прокопенко. 

Саме про історичний погляд 
через роки говорили добровольці, 
які за період війни на сході України 
зробили багато для поранених вої-
нів і дітей, що залишилися сиро-
тами. 

„Боже! Молю тебе за єдність, 
незалежність та процвітання Укра-
їни“‚ – записку з такими словами 
залишив у Стіні плачу в Єрусали-
мі Посол України в Ізраїлі Генадій 
Надоленко і помолився‚ аби були 
захищені демократичні цінності, 
права і свобода людини.

Посол України в Ізраїлі Генадій Надоленко біля Стіни плачу. (Фото: прес-
служба Посольства України)

Сотні мешканців міста 22 січня узялися за руки і утворили „Ланцюг 
єдности“. (Фото: „Галицький кореспондент“)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

КИЇВ

У Києві в День Соборности України учасники акції „Ланцюг єдности“ 
на мосту „Метро“ взялися за руки і символічно об’єднали два береги 
Дніпра. Також вони розгорнули величезні портрети Івана Мазепи, Сте-
пана Бандери, Євгена Коновальця і гасла про єдність України. (Фото: 
„Цензор.НЕТ“)

22 січня на пішохідній вулиці Житомира кілька сотень людей утво-
рили „Ланцюг єдности“. До акції долучилися вихованці школи хореогра-
фічних мистецтв „Сонечко“. Під супровід військової оркестри великий 
прапор України пронесли до майдану Корольова, де всі учасники акції 
виконали гимн. (Фото: „Житомир.інфо“)

ЛЬВІВ

Мешканці та гості міс-
та відзначили День Собор-
ности  спільною моливою 
під час віча, учасники якого 
розгорнули великий прапор 

України. 
Окрім того‚ на  пішохід-

ному мості у парку „Погу-
лянка“ школярі та студен-
ти провели акцію „Міс т 
є д н о с т и “,  п і д  ч а с  я ко ї 
у творили живий ланцюг. 
(„Укрінформ“)

ЗАПОРІЖ Ж Я

Учасники свята символічно об’єднали 
два береги Дніпра живим ланцюгом на гре-
блі Дніпрогесу. 

Участь в акції єднання взяли сотні жите-
лів Запоріжжя. Вони співали українські піс-

ні, а також скандували патріотичні гасла. 
Групи людей з червоно-чорними та 

державними прапорами України руши-
ли греблею з правого і лівого берега Дні-
пра назустріч одна одній. Зустрівшись 
на середині греблі, учасники акції, взяв-
шись за руки, побудували півкілометро-
вий живий ланцюг. („Укрінформ“)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 27 СІЧНЯ 2017 РОКУ No. 412

ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             
Показали вироби індіян Америки

Світлана Орел

К Р О П И В Н И Ц Ь К И Й .  –  У 
центральній бібліотеці 13 січ-
ня відкрили незвичайну вистав-
ку „Decorative Art of North American 
Indians”(„Декоративно-ужиткове 
мистецтво американських індіян”). 

Чудові ткані килими, намиста, аму-
лети, різноманітні прикраси, предме-
ти культу і побуту, виконані у незвич-
ній техніці – усе це привертало увагу 
відвідувачів виставки, організованої 
за сприянням відділу преси, культури 

та освіти Посольства США в Україні з 
нагоди 25-річчя дипломатичних взає-
мин між обами країнами. 

Усі роботи створені сучасними 
майстрами-індіянами, які не відсту-
пають від своїх історичних традицій, 
що за твердженням антропологів та 
археологів формувались впродовж 
щонайменше 120 століть. 

Виставка представляє найстаро-
давніший шар цивілізації Північної 
Америки. Показано 140 експонатів. 
Основна тема виставки – єдність і 
рівність людини з природою. 

Відзначили 15-річчя заповідника
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – 17 листопада 2016 року 
у аґротехнічному інституті відбу-
лися урочистости з нагоди 15-річчя 
діяльності Державного   історико-
архітектурного заповідника, пре-
зентація вісника „Наша спадщина“ 
та V Міжнародна науково-прак-
тична конференція „Опілля в істо-
рико-культурному розвитку Укра-
їни“.

Дійство відкрив директор запо-
відника Василь Зорик, який роз-
повів про історію його створення 
та досягнення науково-дослідного, 
культурно-просвітницького закла-
ду, що забезпечує вивчення, охо-
рону, реставрацію й використан-
ня об’єктів культурної спадщини в 
межах заповідної території. 

Молитву виголосили оо. Омелян 

Легета і Володимир Зайчук. 
Театра лізовану міні-вис та-

ву представили учасники поетич-
но-фолкльорного театру „Взо-
ри“ (керівник Олена Різник). Пісні 
присутнім дарували солістка Лілія 
Слободна та Зеновій Головацький 
(баян), студенти Михайло Скрип-
ка, Христина Гриник і Таня Івахів, 
також виступив ансамбль флейтис-
тів Бережанської школи мистецтв.

Доповіді на науково-практич-
ну конференцію представили нау-
ковці, краєзнавці, мистецтвознав-
ці з України й з-за кордону, зокре-
ма маґістер слов’янської філології 
Вільнюського університету Кате-
рина Меркульєва, професор Наці-
онального університету „Львівська 
політехніка“ Микола Бевз, заступ-
ник директора Державного істо-
рико-культурного заповідника 
„Межибіж“ Ігор Западенко та інші. 

Нагородили воїнів, вшанували полеглих 
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – На свято Покрови Божої 
Матері в Музеї книги відбувся 
цикл історико-пізнавальних лекцій 
„Бережанці в лавах УПА“, демон-
струвалась книжкова виставка „Я за 
тебе, Україно, муки тяжкії терпів“. 

13 жовтня 2016 року в селі Шиба-
лин відбулися урочистості з участю 
ветеранів визвольних змагань, учас-
ників війни проти Росії. Учасни-
ки дійства поклали квіти і запалені 
лямпадки до пам’ятника зв’язковій 
Головного командира УПА Рома-
на Шухевича, уродженці цього села 
Галині Дидик („Анні“). Про геро-
їчний шлях колишньої гімназист-
ки, референтки підпільного Укра-
їнського червоного Хреста Г. Дидик 
розповів сільський голова Шибали-
на Петро Сеньчик. У місцевій школі 
відбувся концерт.

14 жовтня у Бережанах нагоро-

ди воїнам вручили міський голо-
ва Володимир Музичка та член гро-
мадської організації „Сила Украї-
ни“ Володимир Грабар. На вшану-
вання пам’яті полеглих відбулася 
піша хода до Меморіялу борцям за 
волю України на міському цвинтарі 
та покладання квітів до пам’ятників 
Тарасові Шевченку, Степану Бан-
дері, воїнові Олександрові Філю, 
меморіяльних таблиць В’ячеслава 
Чорновола, Устима Голоднюка, до 
каплиці жертв сталінських репресій 
на вулиці Академічній. 

Панахиду за полеглими Героями 
на міському кладовищі відслужили 
священики о.-декан Михайло Бугай 
та о. Микола Зоренний. 

Бережанські активісти взя-
ли участь у відкритті й освяченні 
пам’ятника „Небесній сотні“ в Тер-
нополі, побували в обласному архі-
ві на виставці „Перед тими стану на 
коліна, героям тим подяку я зло-
жу“.  

Письменники влаштували свято
Євген Цимбалюк

ГОРОДЕЦЬ, Рівненська область. – 
Літературно-мистецьке свято „Горо-
децький автограф“ 10 жовтня 2016 
року справило своє 15-річчя. Воно 
поєднане з польським письменни-
ком Юзефом Крашевськимй, в акти-
ві котрого близько 600 томів романів, 
повістей, поетичних, драматичних, 
публіцистичних творів. До Городця 
також причетні Галина Гордасевич, 
Тадеуш Стецький, Авенір Коломи-
єць. Спадщину красного письмен-
ства примножує Віктор Мазаний, 
який став зачинателем свята.

„Городецький автограф“ роз-
почався з відкриття меморіяль-
них дошок Олексієвй Дмитренко-
ві та Степанові Сапелякові на фаса-
ді школи поряд з меморіяльними 
дошками на честь Ю. Крашевсько-
го, Г. Гордасевич, А. Коломийця. 

Іменні дерева посадили письмен-
ники, що прибули на свято. Таким 
чином закладено парк українських 
письменників, єдиний в Україні. 
Біля місцевої річки ростуть кле-
ни, калини, берези з іменами Сте-
пана Бабія, Володимира Лиса, 
Надії Гуменюк, Євгена Цимбалюка, 

Миколи Берези, Олени Медвєдєвої, 
Андрія Бабінця, Ірини Баковецької 
та Михайла Сидоржевського. 

Під час літературознавчої асамб-
леї поети та прозаїки ділилися сво-
їми творчими набутками та пляна-
ми. Звання почесного громадянина 
Городця присвєно лавреатові Шев-
ченківської премії України Василе-
ві Пилипюкові. 

Нагороду чемпіон віддав юним талантам 
Євген Цимбалюк

КИЇВ. – Чемпіон світу і Европи з 
греко-римської боротьби Жан Беле-
нюк свою річну премію від компанії 
„Orthomol“ 25 грудня 2016 року від-
дав на підтримку молодих борців. 

36 тис. грн. він розділив між 
трьома борцями. Це – чемпіо-
ни Европи серед кадетів Дмитро 
Васецький з Дніпропетровщини 
та Владислав Кузько з Костополя 
і переможець Юнацьких олімпій-
ських ігор Олексій Масик з Рівного. 

На виставці декоративно-ужиткового мистецтва американських індіян.

Чемпіон світу і Европи з греко-рим-
ської боротьби Жан Беленюк. 

На святі „Городецький автограф“ 
співали Наталія Кривко (зліва) 
та Галина Кічола. (Фото: Євген 
Цимбалюк)

Театралізовану міні-виставу представляють учасники поетично-фолк-
льорного театру „Взори“. (Фото: Тетяна Будар)

Дні захисника України, українського козацтва й 74-ту річницю створення 
УПА відзначають в Бережанах. (Фото: Тетяна Будар)
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Гавроші з Америки віднайшли своє коріння
Олександер Гаврош

Прізвище „Гаврош“ відомий 
мовознавець Павло Чучка у сво-
єму „Словнику прізвищ закар-
патських українців“ встановлює з 
1604 року, коли в селі Ізки Міжгір-
ського району записали „старого 
Гавроша“. Нині поширення цього 
прізвища відображене в Перечин-
ському та Тячівському районах. 

Як носій цього прізвища, можу 
ствердити, що воно доволі рід-
кісне. Однофамільців випадає 
зустрічати вкрай рідко. (В Ужго-
роді таких знаю тільки двох). Аж 
тут сенсаційна новина: з Америки 
до Порошкова приїхали Гавроші і 
шукають родину.

Треба було їх бачити – тих аме-
риканців. З сяючими посмішками, 
відкритими розумними обличчя-
ми, спортивними тілами. Таке вра-
ження, що приїхали актори з Голі-
вуду. Просто тобі якийсь „Район 
Мелровз“. Хоча, як не дивно, пред-
ставники цієї всесвітньої фабрики 
кіна теж прибули на свою історич-
ну батьківщину на Перечинщину. 
Але про все по порядку.

Отож,  семеро американців 
з Каліфорнії, які живуть побли-
зу Лос-Анджелесу, сиділи пере-
ді мною з причепленими значка-
ми, на яких українською мовою 
великими літерами було написа-
но „Керол Гаврош“, „Зіґфрід Гав-
рош“, „Дейвид Гаврош“ і так далі. 
Я зачаровано читав ці написи і не 
йняв віри. 

Найстарший з них‚ Роберт‚ 
оповів мені історію їхньої роди-
ни. Ясна річ, англійською мовою. 
Його дід – Микола Гаврош та баб-
ка – Марія Дідура народили-
ся в Порошкові у другій половині 
ХІХ ст. Вони мали трьох старших 
доньок – Ганю, Олену та Юлу, коли 
в 1912 році народився син Іван ( а 
по-тутешньому – Янко). 

У 1916 році Микола Гаврош 
поїхав до Америки на заробітки. 
Через два роки він вирішив забра-

ти туди дружину і сина. Доньки 
вже на той час одружилися і мали 
власні родини. Гавроші оселилися 
в околиці Ню-Йорку. Батько пра-
цював на великій взуттєвій фабри-
ці, мати – доглядала за родиною. 
У 1924 році у них народився син 
Ніколас (Микола). 

Через чотири роки, важко пра-
цюючи на хемічному виробництві 
з обробітку шкіри, старший Мико-
ла Гаврош помер від отруєння. А в 
1932 році померла і його дружина‚ 
у 60-річному віці. 

Янко Гаврош, який виїхав до 
Америки у шестирічному віці, 
захоплювався боксом, хоча й був 
невисокого зросту – 160 сантиме-
трів. Його навіть кликали „малень-
ким Прімо“ на честь уславленого 
тоді боксера. У 1935 році він одру-
жився з Брукс, яка походила з гол-
ландсько-індіянського роду. Пра-
цював, як і батько, на взуттєвій 
фабриці. 

Їхній старший син Джек (Янко) 
мав схильність до астми (Ню-Йорк 
доволі вологе місто). Коли у 1942 
році народився другий син – 
Роберт і теж мав подібні пробле-
ми, лікар порадив змінити родині 
місце проживання. Гавроші пере-
бралися до соняшної Каліфорнії. 
Там народилося ще троє дітей – 
Річард, Деніел і Джулія.

Коли батько мав трьох дітей, 
його в 1944 році призвали до аме-
риканської армії. На щастя, його 
відіслали не до Европи, де тривала 
війна, а залишили в Америці. Слу-
жив під час Другої світової війни і 
його молодший брат Микола Гав-
рош, який був моряком. 

Після повернення з війська 
Янко Гаврош-старший зустрівся 
з несподіваною проблемою: його 
незвичне для американців пріз-
вище записували по-різному. І як 
Hauros (саме так, між іншим, воно 
відображене вперше у 1604 році 
на Закарпатті), Havros, Havrosh. 
Внаслідок почалися проблеми з 
ототожненням його документів: 

йдеться про одну особу чи різні? 
Аби раз і назавжди уникнути поді-
бних колізій, він змінює прізви-
ще на типове американське – Гар-
ріс. Те саме зробив і його молод-
ший брат Микола. Таким чином 
порошківські Гавроші де-юре в 
Америці зникли. 

Але де-факто вони були і роз-
росталися: нині їх нараховується 
вже кілька десятків. 

У 1960 році через Червоний 
хрест троє сестер, що залишися в 
Порошкові, вирішили розшука-
ти своїх молодших братів в Аме-
риці. Вони знайшли адресу і наді-
слали листа. Янко Гаврош, чи то 
пак уже Джек Гарріс, ніяк не міг 
зрозуміти, чому йому прийшла 
кореспонденція з СРСР. Бо добре 
пам’ятав, що Порошково знаходи-
лося в Австро-Угорщині. В край-
ньому разі – у Чехословаччині. І 
був вельми здивований, коли не 
знайшов у довідниках та картах 
свого села там. 

У 1972 році, через 54 роки піс-
ля виїзду, Янко Гаврош приїхав на 
Закарпаття з дружиною та сином 
Робертом. На превеликий жаль, 
каґебісти не пустили американ-
ців до Порошкова і родичі змуше-
ні були приїжджати до Ужгоро-
да. Через три роки Янко приїхав 
вдруге‚ й історія знову повторила-
ся: єдину ще живу сестру довелося 
бачити тільки в готелі „Ужгород“. 
При цьому каґебісти досить грубо 
поводилися зі старшим чоловіком, 
який не звик до жодного насилля. 
Тому більше він вирішив до СРСР 
не приїжджати. 

У 1991 році Янко Гаврош помер, 
а в 1999 – відійшла у вічність його 
дружина. Однак‚ любов до своєї 
прабатьківщини перехопили їхні 
діти, які вперше сюди приїхали 
разом з батьками. Річард приїхав 
на Закарпаття у 1976 році з дру-
жиною Керол після весілля. (Вона 
– німецького походження). Але 
Порошково було для них недо-
ступним. 

Аж через 33 роки Річард вдру-
ге приїхав у наш край і нарешті 
побачив омріяне село, де наро-
дилися його дід, бабця і батько. 
Кажуть, американці були такі зво-
рушені, що коли зустрічали когось 
у Порошкові, хто міг їм показа-
ти пашпорт з прізвищем Гаврош, 
відразу дарували 100 дол. „Це наш 
родич!“ – тішилися вони. 

Нам важко таке збагнути, бо 
завжди маємо біля себе далеку і 
близьку родину. У нації еміґран-
тів, якою є американці, теж, певно, 
дуже важливо знати свої коріння. 
Роберт каже, що ніколи не забував, 
що тут живуть його двоюрідні бра-
ти і сестри. 

До слова, цього разу він приї-
хав не тільки з дружиною, але й з 
трьома дітьми – Зіґфрідом, Бер-
сбі, Поллі та племінником Девідом. 
Всю нашу розмову, як і належить, 
вони знімали на відео. 

Погостювавши на Закарпатті 
п’ять днів, американці навіть зро-
били в Порошкові пригощання для 
села. У клюбі організували гостину 
(спеціяльно купили свиню), запро-
сили всіх бажаючих, шість годин 
грала „Гудацька тайстра“, танці 
тривали до ранку. Американці все 
оплатили з власної кишені. Для нас 
це виглядає фантастично. А вони 
ще й подарували Порошківському 
Будинку культури комп’ютер, яко-
го той дуже потребує.

Роберт є не тільки батьком 
п’ятьох дітей, але й власником 
невеличкої фірми, що займаєть-
ся телекомунікаціями. Троє його 
дітей розбудовують разом з ним 
родинний бізнес. Син Зіґфрід 
живе і працює в Голівуді в кіноін-
дустрії. Всім Порошково дуже спо-
добалося, а Зіґфрід навіть хотів би 
зняти про нього фільм. 

Зрештою, чому б і ні? Вже одна 
їхня родинна саґа цілком надаєть-
ся для документальної стрічки про 
долю закарпатських заробітчан.

Ужгород

лісами і знайшов 236 розстрільних 
ям. Тепер на місці масових страт 
встановлено ґранітний козацький 
хрест „Убієнним синам України“ 
й меморіяльні знаки страченим 
полякам, грузинам, естонцям. 

Таких місць, як Сандармох, в 
Карелії багато. Ю. Дмітрієв розпові-
дав: „Треба проїхати 600 кілометрів, 
стільки ж пройти лісами, щоб зна-
йти спецпоселення, визначити, де 
там кладовище, а вже потім шукати 
списки людей, які тут жили і заги-
нули. У цих поселеннях було багато 
людей з Вінницької, Житомирської, 
Київської областей. У 1930-их роках 
їх привозили сім’ями, з малими 
дітьми. Взимку викидали в лісі, на 
100 сімей давали п’ять сокир, щоб 
самі зробили якесь житло. До ран-
ку половина дітей і дорослих замер-
зала, бо морози були й сніг до паса“. 

Сандармох і Красний Бор були 
лише крапкою на мапі Росії. У кри-
вавому списку, складеному карель-
ськими дослідниками, 1,196 чоло-
вік, серед них 580 фінів і 432 каре-
ли. Знайшов поховання Ю. Дмі-
трієв, він же й організував розкоп-
ки. В глибоких ямах, куди скидали 
тіла розстріляних, були й їхні осо-

бисті речі – в основному чоловіче й 
жіноче взуття, гребінці. А ще кіль-
ка трубок для паління, на яких були 
вирізані ініціяли, зрідка імена влас-
ників. Там же валялися й пляшки 
з-під горілки, залишені катами. Не 
менш трагічні місця є й на Барсучих 
горах, неподалік 8-ої шлюзи Біло-
морканалу.

Історик укладав книги пам’яті 
репресованих, все робив фактично 
один. Зокрема, зібрав електронну 
книгу про репресованих карелів. 
Укладав поіменний список спецпе-
реселенців, яких привозили з Укра-
їни, Білорусі, Азербайджану, Уралу, 
Зауралля, навіть з Камчатки.

У списку Ю. Дмітрієва понад 64 
тис. прізвищ. У 2013 році, коли ми 
були у Сандармосі, історик пере-
дав журналістам увесь свій електро-
нний архів – ці дані (багато з них 
сьогодні знову засекречені) вдалося 
отримати під час короткої політич-
ної відлиги у Росії. Частину архіву 
опрацював журналіст з Хмельниць-
кого Богдан Теленько, який підго-
тував до друку книгу „Соловецький 
мартиролог Поділля“, що незабаром 
побачить світ.

„Вперше будуть надруковані 
4,700 прізвищ репресованих меш-
канців Хмельниччини, – каже Б. 
Теленько. – А всього у списку понад 
15 тис. українців з різних областей“. 

Ю. Дмітрієв встановлював імена 
не лише жертв, а й їхніх катів. 

Цьогоріч у Сандармосі, куди з 
1997 року приїздили делеґації укра-
їнців вклонитися прахові закато-
ваних земляків, заборонили про-
ведення жалобного віча, яке тра-
диційно організовував „Меморіял“. 
Ще на початку 2016 року від роботи 
була відсторонена дослідниця істо-
рії Соловецького табору особливо-
го призначення, директор музею, 
що знаходився на острові, Ольга 
Бочкарьова, яка впродовж багатьох 
років співпрацювала з Ю. Дмітріє-
вим. За розпорядженням москов-
ського Патріярха Кирила на Солов-
ках архімандрит Порфирій, призна-
чений Кирилом у січні 2016 року, 
розформував експозицію О. Бочка-
рьової у табірному бараці. В одно-
му ряду з цими подіями і закриття 
музею табору „Пермь-36“, у якому 
тримали Василя Стуса і який сталі-
ністи пропонують перетворити на 
музей „доблесних співробітників 
НКВД“.

Суд у Петрозаводську зааре-
штував Ю. Дмітрієва на два міся-
ці, у нього вилучили телефон і 
комп’ютер, який до цього злама-
ли невідомі, проникнувши в квар-
тиру історика. Процес закритий 
для преси. Йому загрожує 15 років 
ув’язнення. Члени „Меморіялу“ та 

друзі дослідника збирають підписи 
з вимогою звільнити його. Петицію 
підписали вже понад 800 чоловік. 

Схоже на те, що так просто не 
відпустять Ю. Дмітрієва, котрий не 
дав табірній пилюці поглинути істо-
рії щонайменше 64 тис. каторжан, 
і докладуть усіх зусить аби й само-
го його перетворити на „табірну 
пилюку“. 

Київ 

(Закінчення зі стор. 1)

Сталінщина повертається...

культури України Євген Нищук‚ 
представники влади, духовенства і 
громадськости.

 Меморіяльна дошка містить 
барельєф Є. Коновальця у військо-
вому вбранні та напис: „Полков-
нику Армії УНР Євгену Коноваль-
цю (1891-1938), командиру Січо-
вих Стрільців, касарні яких зна-
ходились у цьому будинку у 1918 
р.“. Автор композиції – скуль-
птор Олександер Михайлицький. 

Меморіяльну дошку встановили 
з ініціятиви Українського інститу-
ту національної пам’яті. Після того, 
як священики освятили меморіяль-
ний знак, виступив кобзар Тарас 
Компаніченко.

(Закінчення зі стор. 1)

Відкрили меморіяльну...
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ність. Це нападки брехливої про-
паґанди. Спроби дестабілізува-
ти вашу економіку. Україна, як і 
будь-яка країна Европи, має пра-
во самостійно визначати свій 
шлях. Але Росія хоче заперечити 
ваш вибір. Тож міжнародне спів-
товариство повинно і надалі стоя-
ти як один проти російської аґре-
сії та практики примусу. 

Зараз налічується понад 1.7 
м л н .  в н у т рі ш н ь о  пе р ем і ще -
них осіб. Продовжуються утис-
ки кримських татар. Понад 9,600 
українців загинуло через бої на 
сході, понад 22 тис. було поране-
но під час конфлікту. І не менше 
однієї п’ятої цих жертв належать 
до цивільного населення. 

Саме тому, крім 3 млрд. дол. 
кредитних ґарантій і 750 млн. дол. 
у формі допомоги для зміцнен-
ня вашої економічної стійкости, 
Сполучені Штати надали Укра-
їні 600 млн. дол. у вигляді допо-
моги із забезпечення обороноз-
датности. Ми проводили навчан-
ня для Національної ґвардії, реґу-
лярних збройних сил, а також під-
розділів спеціяльного призначен-
ня; допомагали підвищити вашу 
готовність та забезпечити функці-
ональну сумісність ваших зброй-
них сил із НАТО; надавали броне-
жилети, радари, прибори нічно-
го бачення, медичне обладнання – 
усе це рятувало життя та зміцню-
вало вашу оборону. 

Разом із нашими партнера-
ми у ЕС та країнами великої сім-
ки ми чітко дали зрозуміти, що 
санкції повинні залишатися у 

дії, поки Росія повністю, я наго-
лошую, повністю не виконає свої 
зобов’язання відповідно до Мін-
ських угод; і що санкції, запро-
ваджені внаслідок анексії Кри-
му, повинні діяти, поки Росія не 
поверне повну контролю народо-
ві України. 

Я знаю, як вам важко зберіга-
ти віру в Мінський процес, коли 
Росія відмовляється виконува-
ти свої зобов’язання щодо без-
пеки, але ми розуміємо, що він є 
єдиною життєздатною основою 
для вреґулювання конфлікту на 
Донбасі, відновлення управлін-
ня України на сході та повернення 
контролі над державним кордо-
ном. Це найбільша надія України 
на те, щоб рухатися далі як єдина 
країна. 

Але дозвольте мені бути з вами 
щирим – політична частина уго-
ди не може бути реалізована, поки 
не припиниться насильство з боку 
Росії. Лише після того, як Росія 
та її маріонетки на сході викона-
ють свої зобов’язання стосовно 
припинення бойових дій і дадуть 
Донбасові можливість встанови-
ти мир і безпеку, можна очікувати 
повного виконання Україною сво-
їх політичних зобов’язань. 

Не є таємницею, що Росія не 
хоче, щоб ви досягли успіху, пане 
Президенте.  Справа не лише 
в Україні. Справа у майбутньо-
му, якого ми давно прагнули для 
єдиної, вільної та мирної Евро-
пи, адже єдність, воля та мир – це 
те, що відповідає життєвим націо-
нальним інтересам як Сполучених 
Штатів, так і всіх европейців. 

Ваша рішучість, ваша свобода 
від примусу, ваш успіх як лібе-
ральної демократії – усе це суттєві 

складові у досягненні мети. 
Тож я рішуче закликаю народ 

України: продовжуйте демон-
струвати відданість верховен-
ству права; продовжуйте бороть-
бу із корупцією; наполягайте на 
прозорості; ведіть розслідуван-
ня та притягайте до відповідаль-
ности чиновників, які виводять 
державні кошти заради власно-
го збагачення. Протягом остан-
ніх 10 років Росія використовує 
іншу зброю зовнішньої політики. 
Корупція – це інструмент приму-
су, яким вона користується, щоб 
Україна залишалася вразливою 
та залежною. Тож продовжуйте 
впровадження реформ, щоб вико-
рінити корупцію. 

Я маю на увазі не лише оздо-
ровлення влади. Справа у само-
збереженні. Справа саме у вашій 
національній безпеці. Це не лише 
оздоровлення влади. Як я казав 
на початку, цього року, наші 
народи відзначають 25-ту річни-
цю дипломатичних відносин. За 
цей час проґрес відбувався дуже 
нерівномірно. Інколи ми рухались 
уперед, а інколи – робили кроки 
назад. 

Але український та американ-
ський народи мають одну спіль-
ну рису – вони ніколи не здають-
ся. І найбільше надії на майбут-
нє в мене вселяє неймовірна енер-
ґія та ентузіязм молодих україн-
ців. Я зустрічався з ними під час 
кожної з моїх попередніх візит до 
України. І не сумніваюсь, що вони 
надихатимуть, вимагатимуть і, в 
кінцевому результаті, досягнуть 
успіху, і збудують Україну такою, 
якою ми так давно хотіли її бачи-
ти. 

Від себе особисто, пане Прези-

денте, я хочу сказати, яким при-
вілеєм для мене було підтримува-
ти вас та стояти поруч із Україною 
останні 25 років – спершу, у якос-
ті сенатора, а останнім часом на 
посаді віце-президента. 

Мене надихають ваші люди, 
їхня відвага, їхня стійкість, сміли-
ві українці, які ніколи не втрача-
ють надії на краще майбутнє, які 
кожного дня піднімаються і йдуть 
працювати заради демократичної 
та єдиної України. 

Якщо ви можете і далі йти впе-
ред, пане Президенте, якщо ви 
продовжите важку роботу і роби-
тимете важкий вибір, щоразу 
ставлячи на перше місце Україну, 
я обіцяю вам, що американський 
народ буде поруч із вами. Цей 
рік, що починається, буде дуже, 
дуже показовим – дуже показо-
вим роком. 

Мені на думку спадає фра-
за Джона Кеннеді, коли вирішу-
валась доля подорожі на місяць. 
Він сказав, що Америка робить 
це тому, що ми більше не можемо, 
більше не бажаємо відкладати цю 
подію на потім. Я вірю, що укра-
їнський народ більше не хоче від-
кладати на потім вільну, відкриту, 
демократичну та заможну Украї-
ну. Тож ловіть свою мрію. 

Я з нетерпінням очікую побачи-
ти, що наші народи зможуть збу-
дувати разом, пане Президенте, за 
наступні 25 і більше років, тому 
що, як казав мій дідусь, з Божою 
допомогою та хорошими сусідами, 
хоча у сучасному середовищі на 
сусідів покладатися не варто, нам 
усе вдасться. Але все залежить від 
бажання вашого народу і надалі 
відстоювати те, чого він заслуго-
вує, тому що він цього вартий. 

(Закінчення зі стор. 10)

Джо Байден...

 
 

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.
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НОВІ ВИДАННЯ                                                                                                                              

Видано спогади стрільця УПА
Леся Дуда

У видавництві „Літопис УПА“ 
вийшла друком у серії „Події і 
люди“ книга „Володимир Чорна-
„Маєвий“. Спогади повстанця з 
Любачівщини“. 

Активний учасник національ-
но-визвольної боротьби Володи-
мир Чорна під псевдами „Малий”, 
„Маєвий” був стрільцем у сотні 
„Месники-1” командира „Шума” 
– Івана Шиманського, а пізніше 
як сотенний санітар „Маєвий” 

у сотні „Месники-3” команди-
ра „Тучі” – Миколи Тарабана,  які 
діяли  на теренах Любачівщини 
(Закерзоння).  

Автор послідовно викладає 
найважливіші події і факти бойо-
вого шляху сотні „Месники-1“, 
передовсім власної чоти, а також 
рейду окремої групи з сотні „Мес-
ники-3“ на Захід. Представлено 
характери повстанців у різних 
бойових та побутових обставинах. 

Після переходу на Захід, автор 
переїхав до Франції. Був надзви-
чайно активний у житті україн-
ської громади у Франції, керу-
вав церковним хором греко-като-
лицької церкви св. Ольги у Кор-
кійруа, а відтак хором Української 
Автокефа льної  Православної 
Церкви парафії св. Андрія Перво-
званого у Везін-Шалет. Належав 
до Об’єднання колишніх вояків 
УПА США і Канади. 

В. Чорна пристрасно любив 
свою батьківщину і довів своїми 
діями, що виконав місію, покладе-
ну на нього. Помер 25 червня 2015 
року і похований на цвинтарі у 
Везін-Шалет (Франція).

Спогади упорядкував дослід-
ник визвольного руху з Яворів-

щини Євген Лунь. Книга є свід-
ченням про долі молодих укра-
їнців у боротьбі за українську 
державу. Ця пам’ятка повстан-
ської мемуаристики, яка неодмін-
но буде цікавою як дослідникам 
боротьби УПА і підпілля ОУН, 
так і усім, хто цікавиться героїч-
ним минулим України, присвя-
чена 75-літтю УПА та 70-літтю 
Великого рейду УПА до Західної 
Німеччини. 

Володимир Чорна-„Маєвий” (перший ліворуч) з бойовими побратима-
ми на Світовому з’їзді-зустрічі вояків УПА в Ню-Йорку (вересень 1987 
року) – проректором-деканом факультету права Українського Вільного 
Університету в Мюнхені Зинoвієм Соколюком-„Семенівим” (посередині) 
та Іваном Філем (Степан Ґула, „Шеремета”) з США.

2. Проголошення невтрального 
статусу не має широкої підтримки 
населення.

Соціологічні опитування свід-
чать, що опцію проголошення 
невтрального/позабльокового ста-
тусу України підтримує до 25 відс. 
респондентів. Таким чином, про-
голошення невтрального статусу 
українською владою може викли-
кати не лише розкол всередині сус-
пільства, але й внутрішньополітич-
ну кризу. Це, у свою чергу, не поси-
лить, а підірве національну безпе-
ку України.

3. Позабльоковість (гібридний 
статус, який накладає обмеження, 
властиві невтралітетові, однак‚ не 
надає безпекових ґарантій, харак-
терних для невтральних держав) не 
унеможливила російську аґресію 
проти України.

Протягом 2010-2014 років Украї-
на проводила політику позабльоко-
вості – в односторонньому поряд-
ку відмовившись від права віль-
но обирати військово-політич-
ні союзи (що було вимогою Крем-
ля), при цьому не маючи від про-
відних реґіональних і гльобаль-
них гравців ґарантій, які власти-
ві невтралітетові. Понад те, Кремль 
зберіг леґітимізовані важелі впли-
ву на Україну у формі продовження 
присутности Чорноморської фльо-
ти в Криму (що було б неможли-
во у випадку невтрального статусу 
України, який вимагав би виведен-
ня усіх чужоземних військових час-
тин з її території). Разом ці факто-
ри не унеможливили аґресію Росії, 

а створили ще більш сприятливі 
умови для неї.

Таким чином, ідея про те, що 
проголошення невтрального ста-
тусу і відмова від евроатлантич-
ної інтеґрації з боку України зможе 
задовольнити Росію і приведе до 
припинення нею аґресивної полі-
тики, є неправильним трактуван-
ням причинно-наслідкових зв’язків 
російської аґресії проти України.

4. Проголошення невтрального 
статусу не приведе до припинен-
ня російської аґресії і відновлення 
територіяльної цілісности України.

Росія прагне домогтися не лише 
ґарантованої неучасти України у 
військово-політичних організаці-
ях, а перш за все отримати відпо-
відний рівень контролі над про-
цесами, що пов’язані з Україною. 
Тому Кремль цікавлять переду-
сім реальні механізми ґарантуван-
ня цього статусу, а саме: збережен-
ня де-факто чи де-юре контролі 
над окупованим Кримом і Донба-
сом, а через них над рештою Укра-
їни. Тому сценарій „територіяльна 
цілісність в обмін на невтральний 
статус“ (за прикладом австрійської 
Деклярації про невтралітет 1955 
року) є малоймовірним.

Також слід мати на увазі, що у 
лютому 2014 року Кремль вичерпав 
усі невоєнні інструменти впливу на 
офіційний Київ і перейшов до вій-
ськової аґресії як форми збережен-
ня контролі над Україною. У таких 
умовах відбувається подальша 
мілітаризація зовнішньої політики 
Росії, підтвердженням чого є ство-
рення протягом 2014-2017 років 
військової інфраструктури на кор-
донах з Україною, разом з мілітари-
зацією анексованого Криму і оку-

пованих частин Донецької і Луган-
ської областей. Як наслідок, Кремль 
і надалі буде змушений покладати-
ся виключно на загрозу чи застосу-
вання військової сили як основний 
інструмент впливу на Україну.

Окрім того, приклад Молдови 
підтверджує, що постійний невтра-
літет не допоможе ні унеможли-
цити, ні ліквідувати наслідки аґре-
сивних дій Росії. Молдова в одно-
сторонньому порядку не просто 
заявила про постійний невтралі-
тет, але й закріпила це положен-
ня у власній Конституції з метою 
мотивувати Росію вивести свої вій-
ська і озброєння з Придністров’я. 
Кремль, однак, продовжує фак-
тично порушувати територіяльну 
цілісність і суверенітет Молдови.

5. Невтральний статус означає 
де-факто неможливість отримува-
ти зовнішню допомогу на оборон-
ні потреби.

Приміром, Україна є одним з 
найбільших одержувачів чужозем-
ної допомоги на оборонні потре-
би з боку США. За перші два роки 
від початку російської аґресії Укра-
їна отримала від США 760 млн. дол. 
на програми безпеки та оборони. 
Проголошення невтрального стату-
су забльокувало б отримання Укра-
їною будь-якої допомоги і озброєнь 
від партнерів.

6. Історичний досвід доводить 
неефективність невтрального ста-
тусу як засобу уникнення зовніш-
ньої аґресії.

Проголошення невтрального 
статусу такими країнами‚ як Бель-
гія, Данія, Фінляндія, Нідерлянди, 
Норвегія протягом Другої світової 
війни не допомогло їм уникнути 
аґресії. При цьому навіть Швеція 

і Швайцарія були змушені моди-
фікувати свою зовнішню політи-
ку задля її відповідности інтересам 
III Рейху.

Навіть більше, з завершенням 
Холодної війни серед невтраль-
них країн Европи популярною ста-
ла політика відходу від жорсткого 
дотримання цього статусу і поси-
лення взаємодії з НАТО/ЕС для 
протидії новим викликам у сфері 
безпеки. В умовах аґресії Росії про-
ти України такі країни‚ як Швеція 
і Фінляндія значно активізували 
взаємодію з Північноатлантичним 
альянсом і США, зокрема через 
підписання нових угод про співп-
рацю і розширення сфер взаємодії.

7. Невтралітет як ґарантія нена-
паду працює тільки у тому випад-
ку, якщо невтральна держава зна-
ходиться за межами інтересів дер-
жави-ревізіоніста. Це підтверджує 
досвід Швеції і Швайцарії протя-
гом Другої світової війни, і таких 
країн‚ як Фінляндія, Австрія, Шве-
ція, Швайцарія протягом Холод-
ної війни. При цьому Україна була і 
залишається пріоритетом число 1 у 
зовнішній політиці Росії.

Доки в Росії пануватиме ниніш-
нє бачення України як країни, яка 
є частиною російської сфери впли-
ву (у розумінні контролі), доти 
можливість запровадження моделі 
озброєного невтралітету означати-
ме не нормалізацію взаємин з Росі-
єю, а втрату Україною міжнародної 
суб’єктности.

„Українська правда“

Альона Гетьмачук – директор 
Інституту світової політики‚ 
Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Чому невтралітет...

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 120 років на службі діяспорi
• найповніша інформація з життя українських громад в Америці
• електронний архів – www.svoboda-news.com Річна передплата – $90. Додайте лише $5 і матимете обидві версії – паперову і електронну

Відділ передплати:     973-292-9800 дод. 3042
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Марта 
Савчук

Софія 
Сеник

Софія 
Таскер

Ганна 
Трояновська

Оливія 
Титла

Александра 
Хомяк

Іванка Любов 
Яремчук

Вітаємо Дебютанток 
Вечорниць Червоної Калини

Презентація о годині 7:00 вечором 
в суботу 11 лютого 2017

Hilton Pearl River, Pearl River, New York

Докладніші інформації:  KalynaDeb.org

Катерина 
Войнаровська

Христина 
Войнаровська

Тара Анна 
Дафі

Наталя 
Морох

Юля 
Морох

Зоріяна 
Мултон

Муня 
Решетняк

жодної бойової машини, наші бій-
ці отримували найнижчу платню, 
ми пережили минулий рік з вели-
чезними боргами. Водночас керів-
ництво завалило полк перевірка-
ми та інспекціями. Я звертаюсь до 
Головнокомандувача‚ Президента 
України Петра Порошенка, Голов-
ного військового прокурора Украї-
ни Анатолія Матіоса, Міністра вну-
трішніх справ України Арсена Ава-
кова, Голови Служби безпеки Укра-
їни Василя Грицака – на вас лежить 
повна відповідальність за ситуацію 

в Національній ґвардії України. Ви 
будете відповідати за злочин, якщо 
ці люди залишаться при владі.

Всьому цьому слід покласти 
край. Якщо ми допускаємо таке 
керівництво Національною ґварді-
єю – це означає, що ми стали части-
ною цієї системи. Подальший вибір 
кожного з нас очевидний.

Слава Україні!

„Українська правда“

Андрій Білецький – депутат Вер-
ховної Ради‚ політв’язень режи-
му Віктора Януковича‚ колишній 
командир добровольчого батальону 
„Азов“‚ громадський діяч‚ Київ.

або европейцям, бо це підриває її 
ресурсну базу. Тож росіяни дуже 
зацікавлені у скасуванні санкцій. Що 
стосується ядерного роззброєння, то 
навряд чи перспектива позбавити-
ся ядерної зброї може бути цікавою 
для Росії. 

Насправді єдина причина, чому 
Росія претендує на статус супер-дер-
жави — це наявність у неї ядерної 
зброї. В цьому сенсі – це мудрий хід 
Д. Трампа. Бо якщо забрати в Росії 
цей козир, вона втрачає будь-яке 
значення на світовій арені. Адже і 

з економічної, і з політичної точки 
зору, без ядерної зброї Росія — це 
карлик. Можливо, саме тому про-
лунала доволі стримана реакція 
російського керівництва, бо спочат-
ку Росія хотіла б дізнатися, про яке 
саме зменшення ядерного озброєння 
йдеться: якщо це буде щось симво-
лічне, то, звичайно, росіяни можуть 
на це піти, але на щось суттєве — 
навряд чи, бо тоді Росія втратить 
надто багато.    

УНІАН

Богдан Яременко – дипломат, 
керівник Фонду „Майдан закордон-
них справ“‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Дивний розмін...
(Закінчення зі стор. 4)

Заява з приводу...

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує 

на доповідь

д-ра
Олександра Мотиля

(Ратґерський університет)

Що далі?: Україна після 
Трампа і Brexit

в суботу, 4 лютого 2017 року 
о 5-ій годині по пол.

в будинку НТШ
63 Fourth Ave (між 9-ою і 10-ою вулицями)

New York, NY 10003

К
О
Н
Ц
Е
Р
Т

Вступ (включно з перекускою) – 15 дол.; 
члени, сеньйори – 10 дол.; 
студенти –  5 дол.

«ЧУЖИНО»
Григорій Китастий
Його музика. Його час

Субота, 11 лютого, 2017 р.
о год. 7 веч.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street
New York, NY 10003 
212.228.0110
 www.ukrainianmuseum.org

ЮЛІЯН КИТАСТИЙ 
мистецький керівник «Бандура 
Downtown» буде виконувати 
більш і менш відомі композиції 
Г. Китастого і розповідати про 
його життя і творчість.

Концерт у 110-ту річницю з дня 
народження бандуриста Григорія 
Китастого – композитора, 
виконавця, дириґента і учителя, 
який сформував розвиток 
бандури в двадцятому столітті 
і дав інструменту нове життя в 
Північній Америці.

Ілюстрація: Вальдемар Клюзко
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завдання.
Правила, включно з тим, яке сто-

сується анонімних висловлювань, 
встановлюються нами, а не Вами. 
Ми можемо погодитися поговори-
ти з деякими з ваших чиновників 
на умовах анонімности, а можемо й 
не погодитися. Ми можемо прийти 
на анонімні брифінґи або світські 
заходи, а можемо і пропустити їх. 
Це наш вибір. Якщо ви думаєте, що 
журналісти, які не згодні з правила-
ми і не отримують доступу, не змо-
жуть через це здобути інформацію, 
дивіться вище.

Ми вирішуємо, скільки етерно-
го часу дати Вашим представникам і 
аґітаторам. Ми прагнутимемо пода-
ти Вашу точку зору, навіть якщо Ви 
прагнутимете закрити нам доступ. 
Але це не означає, що ми маємо 
віддати наш етер або наші шпаль-
ти людям, які систематично спо-
творюють або викривлюють істи-

ну. Ми виявимо їх, якщо вони це 
зроблять, і ми залишаємо за собою 
право, у надзвичайніших випадках, 
заборонили їх на своїх плятформах. 
Ми віримо в існування об’єктивної 
правди і ми вимагатимемо дотри-
муватися її. Якщо ви чи ваші пред-
ставники казатимуть чи писатимуть 
щось демонстративно невірне, ми 
наголошуватимемо на цьому знову 
і знову. Факти – це те, що ми роби-
мо, і ми не зобов’язані повторюва-
ти невірні твердження, якщо ви чи 
хтось з вашої команди каже, що пев-
ний факт є достатньо цікавою нови-
ною, а насправді вона не проходить 
перевірку на достовірність. Обидва 
аспекти необхідно ретельно зважу-
вати. 

Ми звертатимемо особливу увагу 
на діяльність уряду. Ви і ваші пра-
цівники сидите в Білому Домі, але 
ж американський уряд більш широ-
кий. Ми розішлемо репортерів у всі 
гілки уряду, посадимо їх у ваших 
аґенціях, щоб спостерігати за бюро-
кратами. В результаті, поки ви нама-
гатиметеся контролювати, що вихо-

дить з Західного крила, ми висвіт-
люватимемо те, як ваша політика 
впроваджується в життя. 

Ми встановимо для себе ще вищі 
стандарти роботи, ніж будь-коли 
раніше. Ми вдячні вам за те, що 
звернули увагу на таку серйозну і 
поширену проблему недовіри полі-
тичного спектру до ЗМІ. Ваша кам-
панія була спрямована на це і ста-
ла для нас спонукальним дзвіноч-
ком до пробудження. Ми повинні 
повернути собі довіру. І ми робити-
мемо це, готуючи точні й безстраш-
ні репортажі, визнаючи свої помил-
ки і дотримуючись найсуворіших 
етичних стандартів, які самі собі 
встановили. 

Ми працюватимемо разом. Ви 
спробували нас розділити і вико-
ристали конкуруючі ролики для 
того, щоб спричинити сварки все-
редині сімей. Ці дні минули. Тепер 
ми визнаємо, що для того, щоб 
висвітлювати новини про вас, 
нам необхідно працювати разом і 
допомагати одне одному, як тіль-
ки з’являється можливість. Тож, 

якщо ви накричите на репортера чи 
проіґноруєте його за те, що сказав 
щось, що вам не сподобалося, мати-
мете справу з об’єднаним фронтом. 
Ми працюватимемо разом над стат-
тями, якщо в цьому буде потреба, 
і дбатимемо про те, щоб світ почув 
це, коли наші колеґи висвітлювати-
муть щось важливе. Звичайно, між 
нами й надалі виникатимуть роз-
брати, або навіть важливі дебати 
про етику, смак чи справедливий 
коментар. Але починати і закінчу-
вати ці дебати будемо ми. 

Ми граємо у довгу гру. При най-
кращому сценарії, ви пропрацюєте 
на цій посаді вісім років. Ми існу-
ємо з часів заснування республі-
ки, і наша роля у цій великій демо-
кратії ратифікувалася і зміцнюва-
лася знову, і знову, і знову. Ви зму-
сили нас наново обдумати відпові-
ді на найосновніші запитання – хто 
ми і для чого ми тут. І за це ми вам 
дуже вдячні. Насолоджуйтеся сво-
єю інавґурацією.

Прес-корпус

(Закінчення зі стор. 5)

Відкритий лист...

ПОДОРОЖІ                                                                                                                                            

Екскурсія журналістів до Чорнобиля 
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 22 грудня 2016 року Дер-
жавне аґентство України з управлін-
ня зоною відчуження Чорнобиль-
ської атомної електростанції (ЧАЕС) 
влаштувало для журналістів екс-
курсію в Чорнобильську зону, щоб 
показати зміни, що сталися на ЧАЕС 
та перспективи, що очікують зону 
відчуження найближчим часом. 

Після майже трьохгодинної подо-
рожі досить похмурим в цю пору 
року Чорнобильським поліссям наш 
автобус досягнув мети. Після прохо-
дження огляду ми в’їхали на тери-
торію нового сховища відпрацьова-
ного ядерного палива, де нас керів-
ництво ознайомило з введенням в 
дію нових сховищ для переміщен-
ня та сухого зберігання протягом 
100 років відпрацьованого палива з 
трьох бльоків ЧАЕС. 

В міжнародному проєкті вартіс-
тю в 381 млн. евро задіяно 14 кра-
їн-донорів. У 22 бункери енерґетики 
почати закладати радіоактивні „еле-
менти смерти“. У них вже встигли 
збудувати свої гнізда та виростити 
потомство ластівки.

Згодом наша екскурсія переміс-
тилася на територію сховища від-
працьованого ядерного палива, де 
ми потрапили до 4-го реактора, 
який нещодавно був надійно закри-
тий „Саркофагом-2“ висотою у 110 
метрів. 

Начальник експлуатації головно-
го корпусу ЧАЕС Олександер Титар-
чук розповів журналістам про тех-
нологічні процеси, які відбуваються 
зараз на території сховища, а також 
про використання нової схеми обі-
гріву приміщень ЧАЕС. 

Генеральний директор ЧАЕС Ігор 
Грамоткін розповів про пляни пере-
творення ЧАЕС в безпечну для пра-
ці обслуговуючого персоналу зону 
та ліквідацію елементів зруйнова-
ного 4-го реактора ЧАЕС у майбут-
ньому. 

Голова Державного аґентства 
України з управління зоною відчу-
ження Віталій Петрук поділився 
плянами перетворення 30-кіломе-
трової зони в природньо-біологіч-
ний заповідник, який за два останні 
роки вже відвідали 36 тис. осіб з 86 
країн світу.

Незважаючи на забруднення 
екосистеми, відсутність людей на 
такій великій ізольованій терито-
рії робить свою добру справу: там 
з’являються види тварин та птахів, 
що давно зникли в цих краях. Зокре-
ма, знову з’явилися в Україні бурі 
ведмеді, зростає кількість лосів, оле-
нів, вовків, рисей, а також завезених 
сюди в 1990-их роках „коней Прже-
вальського“. 

Відсутність людей та вологий клі-
мат робить зону раєм для рослин-
ности: вражає, як швидко природа 
повертає собі свої території. Окрім 
відтворення біологічного розмаїття 
диких тварин та рослин, заплянова-
но на непридатних для землеробства 
територіях зони розташувати плян-
тації сонячних панелей для розви-
тку „Зеленої енерґетики“. 

В цих проєктах виявили зацікав-

лення понад 20 міжнародних ком-
паній з різних країн. Їх загаль-
на потужність може в майбутньо-
му перевищити запляновану колись 
потужність бльоків самої ЧАЕС. 
Зелена енерґетика в цілому може 
забезпечити роботою з обслугову-
вання її об’єктів понад 12 тис. пра-
цівників. 

Тож на ЧАЕС та Чорнобильську 
зону чекають великі позитивні змі-
ни, що відбуваються у нас вже на 
очах, чого не скажеш про місто-при-
вид Прип’ять, в якому проживало 
до весни 1986 року 50 тис. людей. 
Ми потрапили в центр цього міс-
та, яке нагадувало залишками місь-
кої цивілізації про те, що сталося 
з його нещасними жителями після 
атомної катастрофи. Висотні будин-
ки, на яких й досі красуються герби 
радянської імперії, вражали своїми 
порожніми сумними вікнами-очи-
ма та дикими хащами навколо них. 
А на алеях були поіржавілі пропа-
ґандистські дошки з зображеннями 
„будівників світлого майбутнього“. 

У самісінькому центрі міс-
та нас зустріла руденька лисичка, 
що зовсім нас не злякалась, а навіть 
зацікавилась, хто це завітав непро-
хано на її територію.

О г л я д  о б ’ є к т і в  С В Я П - 1  з 
Начальником експлуатації голов-
ного корпусу ЧАЕС Олександром 
Титарчуком біля 4-го бльоку АЕС, 
накритого новим саркофагом. 
(Фото: Георгій Лук’янчук)

Біля 4-го бльоку АЕС, накритого новим саркофагом.

В місті-привиді Припять.
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•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.

Tel.: 480-207-7070 
e-mail: eugenemaria1968@gmail.com

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

5 Stable Lane, Flemington, NJ 08822
Tel/ Fax:  908-7822-5451

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ

2-ий Заступник президента
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

Порядна жінка з України, 42 
роки, пошукує працю по догляду 
за людьми похилого віку. Відпо-
відальна, без шкідливих звичок. 
Смачно готую, добра господиня. 
Маю гарні рекомендації та вели-
кий досвід праці з людьми стар-
шого віку. 

Тел. 201-539-6186

89 East 2nd St., New York, NY 10009
Tel.:  212-473-3550

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

тканина до вишивання, рушники, 
коралі, пояси, кераміка, різба

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

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 УНКИ  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.

Український Музей Cпорту і Заля Слави 
шукає старшоклясників, студентів чи грома-

дян похилого віку до праці в музеї у Whippany, 
NJ по суботах і неділях, від 12-ої до 6-ої го-
дини вечора. Просимо післати резюме на 

ukrsporthof@gmail.com, 
або зателефонувати 973-919-1322

означатиме щось добре і для київ-
ської влади‚ котра тепер бідкаєть-
ся‚ що Україна випаде з поля зору 
Білого Дому. Не випаде. Спочатку 
станеться щось протилежне. Спо-
чатку Д. Трамп – це вповні логіч-
но й очікувано – попросить свої 
аналітичні центри принести йому 
вичерпне досьє під назвою „Укра-
їна“. І читатиме‚ сумно покивую-
чи головою‚ – про згубний вплив 

олігархів на політику‚ про страшне 
розшарування українського соцію-
му на дуже багатих і дуже бідних‚ 
про нахабне імітування реформ‚ 
про безконечне і безсоромне‚ як на 
країну з величезним економічним 
потенціялом‚ вижебрування гро-
шей від Міжнародного валютного 
фонду. Хіба не ясно‚ з яким почут-
тям і з яким рішенням Д. Трамп 
закриє це досьє?

Певна річ‚ він прийшов‚ аби 
передусім думати про свою краї-
ну. Якщо американське суспільство 
добачить і прийме переваги пропо-

нованого 45-им президентом „кон-
сервативного раціоналізму“‚ якщо 
встоїться перед внутрішніми соці-
яльними викликами‚ перед очевид-
ними збоченнями ґльобалізації‚ 
перед масованим наступом азій-
ських „економічних тигрів“‚ зокре-
ма й особливо – китайського‚ то 
встоїться весь Захід‚ вся европей-
ська цивілізація. Поможи йому у 
цьому‚ Боже!

Інавґураційна промова Д. Трам-
па виявилася короткою‚ але силь-
ною‚ яскравою‚ вповні „президент-
ською“‚ великою мірою вирівняв-
ши його попередні словесні манів-
ці. Ляйтмотивом її була та істи-
на‚ що Америка і все її буття нале-
жить народові і залежить від наро-
ду‚ від його єдности і віри у власні 
сили‚ згідно з принципом: Америка 
– передусім!

Все ж залишається багато запа-
тань‚ і серед них – найважливіше: 
чи з’єднаються загадки пропоно-
ваних Д. Трампом окремих змін у 
чітку стратегічну картину‚ здатну 
стабілізувати міжнародне життя? 
Надія – на професійне і досвідче-
не оточення Д. Трампа‚ на ресурс-
ний запас державної системи‚ на 
пошану до традицій американської 
демократії і гордість за неї.

Великі зміни завжди лякають‚ 
але також завжди дають надію. І 
як би енерґійно маятник не рвонув 
вправо‚ притомна частина усіх збу-

рених суспільств‚ зокрема амери-
канського‚ має пам’ятати‚ що „пра-
ве-ліве“ – це певна цілість‚ певна 
наша земна приреченість. Тому‚ 
радіючи можливому відновленню 
ролі національних держав згідно 
з близьким нашому серцю „в сво-
їй хаті – своя правда і сила‚ і воля“‚ 
не можна забувати‚ що всі без 
винятку держави живуть і діють на 
маленькій нашій плянеті рука-об-
руку‚ в єдиному людстві‚ під одним 
сонцем‚ якщо ще точніше – під 
єдиним Богом. Людство має дуже-
дуже багато спільної відповідаль-
ности‚ а вона вимагає узгоджувати 
вужчі‚ національні‚ інтереси з шир-
шими‚ загальнолюдськими. 

Ми‚ українці‚ це добре розумі-
ємо. Може‚ навіть занадто добре. 
Нас дуже довго підкорювали 
чужим інтересам – так довго‚ що 
ми розучилися дбати про наші 
власні. 

Тому сьогоднішні тенденції в 
Европі і США Україну не пови-
нні лякати. Навпаки – вона має 
поставитися до них‚ як до вели-
кої можливости. На наших очах 
минає багаторічна смуга ідей-
ної‚ світоглядної невизначенос-
ти незалежної української держа-
ви‚ минає час її непослідовности‚ 
убивчої компромісности‚ колоні-
яльної покірности – всього того‚ 
що зробило її на сьогоднішній 
день об’єктом міжнародної полі-
тики‚ а не повноцінним суб’єтом. 
Настає момент істини. Це коли 
громадянське суспільство‚ його 
пасіонарна частка‚ зосередить усі 
свої зусилля на національному 
відродженні‚ на духовному‚ куль-
турному і військовому стверджен-
ні себе у світі. Тоді й світ розсту-
питься‚ даючи Україні заслужене 
нею місце.

(Закінчення зі стор. 1)

Що відтепер буде?

 

 

 

 

Завантажте наш 
мобільний додаток 

для всіх ваших 
фінансових потреб

877-968-7828    www.rufcu.org
Federally insured by NCUA       Equal Housing Lender

Download Our App!► 

►Deposit checks...
►View balances...
►Make transfers...
►Pay bills & more...

...using your smartphone or tablet

ALBANY, NY
(518)266-0791       

SACRAMENTO, CA
(916)721-1188

AMHERST, NY
(716)799-8385

BOSTON, MA
(781)493-6733

BUFFALO, NY
(716)847-6655

CLEVELAND, OH
(440)842-5888

FEDERAL WAY, WA
(253)237-5293

PORTLAND, OR
(503)774-1444

SYRACUSE, NY
(315)471-4074

VANCOUVER, WA
(360)597-2096

WEBSTER, NY 
 (585)545-6276

Шукаємо Няньку
Молода, зайнята та професійна 
сім’я з Hoboken, NJ, шукає няню 
по догляду 20-місячної дитини на 
3 повних дні на тиждень (поне-
ділок, вівторок i середа). Додат-
кові обов’язки включають легке 
домашнє господарство. 

Тел: 973-650-3791.
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Шановні читачі!

 Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття

з приводу відходу своїх близьких і друзів, 

не забувайте підтримувати видання тижневика

 пожертвами на пресовий фонд!

PO Box 746, Chester, NY 10918

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

З волі Всевишнього відійшла у вічність 
19 грудня 2016 року, проживши 86 літ, 
наша дорога Мама, Бабця і Прабабця

св. п. 

Любомира Евгенія Данилів Мокій
донька бл. п. о. Володимира і Стефанії Данилівих (з дому Чай-

ківська), вдова по св. п. Іванові, нар. с. Царинське, Бойківщина.

Довголітня членка і засновниця 99-го Відділу СУА, та членка 
тов. Марії Матері Неустанної Помочі при церкві св. о. Миколая 
у Вотервліті, Н.Й.

В горю залишені:
сини  - Володимир з дружиною Константиною
  - Мирон з дружиною Шілою
  - Андрій
внуки  - Джанатан, Андрій, Матвій, Ребека, Джан і Кіра-Ан 

     з їхніми родинами.
ближча і дальша родина в США, Канаді, Польщі й Україні

Панахида була відправлена 22 грудня 2016 року в похорон-
ному заведенні Parker Funeral Home.

Похорон відбувся 23 грудня 2016 року з церкви св. о. Мико-
лая на місцевий парафіяльний цвинтар у Вотервліті, Н.Й.

Пожертви в пам’ять покійної можна складати на стипендії, 
сиріт та жертв війни в Україні через СУА або тов. Марії Матері 
Неустанної Помочі при церкві св. о. Миколая у Вотервліті, Н.Й.

Вічна Їй пам’ять!

Покійнa нaродилaся 13 липня 1937 року в Укрaїні, в селі Литовеж, 
нaд Бугом, нa Волині. Вонa провелa все своє життя у виховно-освіт-
ньому світі, починaючи, ще дитиною у скитaльських тaборaх Німеч-
чини, продовжуючи, вже юнaчкою в Кaнaді, у Плaсті. Під чaс універ-
ситетських студій вонa нaлежaлa до явно ідеологічних укрaїнських 
угруповaнь, ціллю яких було здобути якнaйбільше знaння про по-
неволену Бaтьківщину і включитися в боротьбу зa її визволення 
(Акaдемічне Товaриство „Зaрево“).

Одружившись, зaкінчивши вищі студії, виховуючи своїх дітей в 
укрaїнській мові й культурі, вонa почaлa виклaдaти нa різних щaблях. 
Ось кількa приклaдів: Школa Укрaїнознaвствa в Кергонксоні, Н.Й.; Літ-
ні Курси для молоді УНС нa Союзівці; періодичне виклaдaння мови тa 
літерaтури в університеті (SUNY - New Paltz);  двa семестри aнглійської 
мови в Київському Політехнічному Інституті; „Гостинний тиждень” 
в Держaвному Універитеті Зaпоріжжя; іспитувaння студентів-
кaндидaтів нa виклaдaння aнглійської мови Сумської облaсти 
(„TOEFL”); довголітнє збирaння мaтеріялів, редaґувaння, координaція, 
a згодом - до кінця своїх днів - щорічнa перевіркa Стейтового іспи-
ту з Укрaїнської мови (Ukrainian Comprehensive Exam („Regents“) для 
зaaвaнсовaних студентів Шкіл Укрaїнознaвствa Стейту Н.Й.; виклaд 
про Голодомор в Елленвілі, Н.Й.; доповіді про дисидентів, про жінок-
героїнь в Ґулaґaх - для укрaїнської громaди Кергонксону.

Крім її прaцьовитости, любови до музики – особливо до співу (цер-
ковного, опереткового й клaсичного), Оксaнa Бaкум булa нaдзвичaйно 
щедрою людиною. Тa про це, нехай свідчать самi за себе її добрі діла. 

Покійнa зaлишилa невтішними чоловікa, проф. Володимирa, 
синa Борисa з дружиною Девон і синaми Колином тa Джеридом, 
синa Мaркa з дружиною Донною з донею Линдзі тa сином Михaйлом.

Зaмість квітів можнa склaдaти пожертви в пaм’ять Оксaни Бaкум 
нa Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУ-
АДК), aбо нa дослідження рaкa підшлункової зaлози в Америці, через  
American Pancreatic Association.

Адреси

UUARC 
(in memory of Oksana Bakum)
1206 Cottman Ave 
Philadelphia, PA 19111

American Pancreatic Association
PO Box 352406 
Miami, FL 33135

З невимовним сумом і в тяжкій скорботі повідомляємо 
своїх друзів і знaйомих, що 30-го грудня 2016, після 

довгої, тяжкої недуги, нa 80-му році життя, упокоїлaся 
в Бозі нaшa нaйдорожчa  дружинa, мaмa й бaбуня

св. п. 
Оксaнa Бaкум

з дому Мaтушевськa
Ділимося сумною вісткою з родиною і приятелями, 

що в понеділок, 16 січня 2017 року, 
упокоїлася в Бозі наша найдорожчa МАМА і БАБУСЯ

св. п. 
АННА (НУСЯ) ШКАМБАРА БІДЯК

Похорон відбувся у вівторок, 24 січня 2017 року, в Українській 
католицькій церкві св. Володимира у Glen Spey, NY.

У глибокому смутку залишені:
син  АНДРІЙ з дружиною ЛАДОЮ і доньками МАЄЮ і МІКОЮ
син  РОМАН з дружиною УЛЯНОЮ
брат  РОМАН ШКАМБАРА з родиною
ближча і дальша родина в США, Канаді та Україні.

Вічна Їй пам’ять!
Для вшанування пам’яті Покійної ласкаво просимо складати по-

жертви на 62-ий відділ Союзу Українок Америки та на українську 
скаутську організацію Пласт (курінь Верховинки).

вдова по св. п. Михайлові (1994), мама св. п. Христини (1983)
колишня мешканця Ірвінґтону, Ню-Джерзі,

улюблена Мама, Бабця і Прабабця
  

У смутку залишилися 
діти   - Люба Книш з чоловіком Романом, Маруся Ференс 

    з чоловіком Романом, Олег Миськів з дружиною 
    Світланою та ії донькою Марусею Дідоренко

внуки - Роман Книш ( Кейі ), Марко Книш (Сара), Адріянна 
    Ференс, Аляна Ференс, Андрій Ференс, Кіра Миськів, 
    Лесик Миськів (Женя)

пра-внуки - Мія Книш, Роман Книш, Йосип Книш, Шарлот Книш, 
    Матейко Книш, Зоряна Миськів

Вічная пам’ять!

Похорон відбудеться 28 січня 2017 року о год. 1-ій дня на кладо-
вищі Української Православної Церкви Святого Андрія, South Bound 
Brook, NJ

 З великою скорботою сповіщаємо 
ділимося з сумною вісткою,

що в четвер, 19 січня 2017 року на Фльориді
на 92-му році щиття відійшла у вічність

св.п. Дарія Миськів
з дому Огоновська
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Головне бюро:  
 

108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003   Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 
E-mail:  Info@selfrelianceny.org;    Website:  www.selfrelianceny.org 

Outside NYC call toll free: 1-888 - SELFREL 
 

                                                                 Вигідно росташовані філії: 
 

KERHONKSON:  6329 Route 209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636   
  UNIONDALE:  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   
LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757 Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

  
 
 

                                                                                  SRNYFCU NMLS# 699320   
 
   
*Потрібно 20% завдатку; 1-4 родинний дім для вжитку домовласника; без нараховування точок (no points); нема штрафу 
за передчасне сплачення позички; 300 місяців до сплати; $1,000 позичка  коштує $5.22.  Відсотки на позичках можуть 
змінитись в будь-який час без попереднього повідомлення.  APR -  Annual Percentage Rate, в річному відношені. 


