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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Вчорашні прагнуть 
реваншу

Петро Часто

Коли хвиля критики на адресу української 
влади‚ зокрема Президента Петра Порошенка‚ 
вже виходить з конструктивних берегів‚ тоді 
треба пильніше придивлятися не лише до вла-
ди‚ але й до тих самих її критиків. Хто вони‚ 
якими засобами користуються‚ що є їхньою 
метою? Бо Україна є тією дивною державою‚ 
в якій діють дві несумісні між собою опозиції. 
Одна вказує на помилки урядування‚ бажаю-
чи добра своїй країні‚ друга ж кожну помил-
ку намагається обернути на зброю проти неза-
лежної української держави. Отож це ніякі не 
опозиціонери‚ а невідступні вороги України.

Повернімося до ухваленого 18 січня законо-
проєкту „Про особливості державної політики 
з забезпечення суверенітету на тимчасово оку-
пованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях“. Закон не ідеальний‚ залишає певні 
підстави для незгод і місце для вдосконалення‚ 
однак‚ його буква і дух відповідають україн-
ським національним інтересам‚ і саме тому за 
нього віддали свої голоси 280 народних депу-
татів. 

Проти були „Опозиційний бльок“ і пар-
тія Вадима Рабиновича „За життя“. Тобто вчо-
рашні „реґіонали“. Їм не сподобалося‚ що цей 
закон оголошує Росію аґресором. Обидві ці 
темні сили вже ведуть активну передвиборну 
пропаґанду‚ і якби парляментські вибори від-
бувалися вже тепер‚ мали б щонайменше по 10 
відс. електоральної підтримки. Це те середо-
вище‚ на яке покликується Володимир Путін‚ 
знов і знов співаючи стару пісню‚ нібито росія-
ни і українці – один народ. 

Тому у протистоянні Києва імперській 
Москві не можна було спізнюватися з цим 
законом‚ витрачаючи час на зрежисовані В. 
Путіном „мінські домовленості“ й поглиблю-
ючи ними розкол в українському суспільстві: 
коли свідома його частина вимагала від дер-
жавної верхівки чіткої оборонної стратегії‚ 
передбаченої Конституцією України‚ запро-
вадження воєнного стану і негайного пере-
будування економіки на потреби війни з 
російським окупантом‚ „вчорашні“‚ маючи 
в Мінську такого надійного аґента Москви‚ 
як Віктор Медведчук‚ три з половиною роки 
посилювали свої капітулянтські позиції‚ про-
паґуючи „мир будь-якою ціною“ – тобто‚ 
насправді‚ ціною поразки української держави.

Новий закон‚ чорним по білому‚ зобов’язує 
українську державу до збройної відсічі ворого-
ві. Саме тому в ньому вже зовсім не згадують-
ся шкідливі „мінські домовленості“‚ адже вони 
передбачають федералізацію країни з надан-
ням особливого статусу Донецькій і Луган-
ській „народним республікам“. Тим часом Пре-
зидент П. Порошенко знову заплутує ситуа-
цію‚ запевняючи‚ що щойно ухвалений закон 

(Закінчення на стор. 14)
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Україна 1991 року стала продовженням акту 
про незалежність УНР – історик Плохій 

Марія Щур (Радіо Свобода)

22 січня в Україні відзначають День Соборности, свято на честь проголошення Акту Злуки 
Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 
році. Але саме проголошення незалежности Української Народної Республіки, що відбулося за рік 
до того, пам’ятною датою і святом не є. Чому Україна, яка однією з перших проголосила незалеж-
ність на початку ХХ ст., не відзначає цю подію як свято на державному рівні? Чи може нинішня 
Україна не відчуває себе спадкоємницею УНР? Про це говоримо з істориком з Гарвардського універ-
ситету, автором багатьох книжок з історії України Сергієм Плохієм.

– Протягом ХХ ст. різні сили в Україні прого-
лошували незалежність п’ять разів. Лише п’ята 
спроба в 1991 році виявилася вдалою. І була ство-
рена стабільна українська держава, яка, не зважа-
ючи на війну, вистояла. Але інтелектуальні почат-
ки цієї держави, звичайно є в січні 1918 року, і 
цей інтелектуальний поштовх залишився протя-
гом всього XX ст. Щоб там не відбувалося, ідея 
незалежности вже не зійшла з політичної про-
грами ,,українського руху”. І в цьому розумінні 
формування цілі та ідеї української незалежнос-
ти, звичайно, Україна 1991 року є продовженням 
того акту 1918 року.

Але якщо говорити про якісь політичні реалії, 
про економіку, про територіяльні зміни, звичай-
но, Україна 1991 року, і стосовно до еліти, стосов-
но до проблем, з якими вона стикалася, є продук-
том Радянської України, яка існувала протягом 
більшости XX ст.

– Наскільки сама Українська Радянська Соція-
лістична Республіка, була продуктом УНР? 

– Після того, як Україна проголосила свою 

(Закінчення на стор. 12)

Папа відвідав український собор у Римі
РИМ. – 28 січня на 

запрошення Верховно-
го Архиєпикопа Україн-
ської Греко-Католицької 
Церкви Святослава Папа 
Франциск відвідав укра-
їнський собор св. Софії, 
де зустрівся з місцевою 
громадою та численни-
ми вірними, що прибули 
з різних куточків Італії, 
світу та України. 

Багатоголосою укра-
їнською колядкою кіль-
катисячна громада віта-
ла Святішого Отця, який 
прибув з 20-хвилинним 
випередженням. Папу 
на порозі храму вітали 
представники молоді, які 
випустили в небо білу 
голубку, як символ миру. 

Прийнявши традицій-
ний коровай, Папа звер-
нувся зі словами при-
вітання до присутніх, 
подякувавши за запро-
шення і гостинність та 
проказавши молитву за 
мир в Україні. 

Звертаючись до укра-
їнської громади‚ Папа 
зокрема сказав: 

„Той факт, що сьогодні 
ми зібралися тут у брат-
ньому спілкуванні, спо-

Папа Франциск в українському соборі св. Софії у Римі. (Фото: УГКЦ)(Закінчення на стор. 14)
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 ■ У Крутах відзначили 100-ліття бою 

КРУТИ‚ Чернігівська область‚ – 28 січня на стан-
ції Крути вшанували пам’ять загиблих у бою у 
1918 році. Пам’ятні заходи відбулися на терито-
рії Меморіялу пам’яті Героїв Крут. Ліцеїсти Київ-
ського військового ліцею ім. Івана Богуна про-
йшли маршем частину шляху до залізничного 
двірця. Звідти до станції Крути відправився „По-
тяг єднання“. (Радіо Свобода)

 ■ Вшанували пам’ять жертв Голокосту

КИЇВ. – 27 січня Міністерство закордонних справ 
(МЗС) України оприлюднило меморандум‚ у яко-
му зокрема сказано: „За рішенням Генеральної 
Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року що-
року 27 січня світова спільнота вшановує Між-
народний день пам’яті жертв Голокосту. Почи-
наючи з 2012 року, цей день відзначається і в 
Україні. Пам’ять про жертви нацистського теро-
ру в Україні у Другій світовій війні, а це 1.5 млн. 
євреїв і понад 4 млн. українців та представників 
інших національностей, свято зберігається у на-
шій державі. Згадуючи жертв Голокосту, ми не 
можемо не згадати з відчуттям вдячности і про 
тих, хто, ризикуючи своїм життям і життям своїх 
близьких, рятував приречених на смерть – укра-
їнських праведників світу. Зберігаючи пам’ять 
про Голокост, ми прагнемо до того, щоб світ ні-
коли більше не допустив повторення цієї жахли-
вої сторінки історії“. (МЗС)

 ■ МЗС України стурбоване законопроєктом

КИЇВ. – 26 січня Міністерство закордонних справ 
(МЗС) України заявило про глибоку стурбованість 
ухваленням 26 січня Сеймом Республіки Польща 
законопроєкту „Про внесення змін до Закону про 
Інститут національної пам’яті – Комісію з пере-
слідування злочинів проти польського народу 
і деяких інших законів“. Прикро, що українська 
тематика вкотре використовується у внутрішній 
політиці в Польщі, а трагічні сторінки спільного 
історичного минулого продовжують політизува-
тися. МЗС заявило: „Категорично не сприймаємо 
чергову спробу нав’язати однобічне трактування 
історичних подій, у тому числі некоректного ви-
користання в офіційному документі Республіки 
Польща назви частини території сучасної Украї-
ни. Розраховуємо, що Сенат Республіки Польща, 
який має незабаром розглянути зазначений за-
конопроєкт, виявить політичну мудрість стосов-
но питань, які можуть неґативно вплинути на 
розвиток двосторонніх відносин“. (МЗС)

 ■ Саакашвілі не може виходити вночі 

КИЇВ. – 26 січня Апеляційний суд Києва вирішив 
помістити Михайла Саакашвілі під нічний до-
машній арешт до 7-ої год. ранку. Також суд забо-
ронив йому залишати Київ без дозволу слідчого. 
Прокуратура вимагала цілодобовий домашній 
арешт. Апеляційний суд Києва скасував рішен-
ня Печерського суду відпустити М. Саакашвілі 
на поруки народних депутатів. М. Саакашвілі 
заявив, що найближчими днями оголосить про 
пляни продовжувати акції протесту проти пре-
зидента. „Марш за імпічмент“ 10 грудня 2017 
року в Києві за різними даними зібрав до 10 тис. 
людей. М. Саакашвілі затримали ввечері 8 груд-
ня і помістили до ізолятора тимчасового три-
мання Служби безпеки України‚ де він провів 
кілька днів, допоки Печерський суд не випустив 
його на свободу. (ВВС)

 ■ Україна продає бронетехніку 

КИЇВ. – В Україні працює 166 державних обо-
ронних підприємств. 133 з них входять в кон-
церн „Укроборонпрому“. Один із найбільших з 
них – державний авіобудівний завод „Антонов“. 
Київський, Львівський і Харківський заводи 
ремонтують і виробляють бронетехніку. А кон-
структорське бюро „Луч“ розробляє авіяційну 
і протитанкову зброю. Історія з новим вітчиз-
няним танком „Оплот“ здивувала військових із 
США. В українській армії його немає, проте ця 
техніка йде на експорт до Таїляндії. „Ви просите 
„Джавеліни“, а самі експортуєте танки?“ – запи-
тав у інтерв’ю „Голосу Америки“ 29 січня колиш-
ній командувач сухопутних сил США в Европі 
Бен Годжес. (Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПОЛІТИЧНІ ЗАЛАШТУНКИ

Як працює „п’ята колона“ Росії
Денис Казанський

Москва ніколи не полишала спроб утриму-
вати Київ „на короткому повідку“. До 2014 року 
Кремль діяв абсолютно відкрито. За російські 
гроші в Україні довгий час видавалася антиу-
країнська література й виходили відверто воро-
жі Україні газети, вільно діяли проросійські орга-
нізації та політичні партії. Деякі з них відкри-
то і без сорому закликали до ліквідування  укра-
їнського суверенітету, а також озвучували закли-
ки до сепаратизму. Найкраще такі організації 
почувалися в Криму. Досить згадати хоча б рух 
„Севастополь-Крим-Росія“, який відкрито прого-
лошував своєю метою відділення Криму від Укра-
їни та приєднання півострова до Росії.

Після початку подій 2014 року ситуація карди-
нально змінилася. Коли російська армія вторгла-
ся в Крим, а на Донбасі запалала війна, розв’язана 
російськими диверсантами Ігоря Ґіркіна, держа-
ва нарешті стала протидіяти аґресорові на всіх 
фронтах. Було заборонено проросійські партії 
(правильніше буде назвати їх антиукраїнськими), 
припинено сепаратистські рухи, максимально 
обмежено трансляцію російських засобів масової 
інформації. 

Відверто займати антиукраїнську позицію в 
Україні після кривавих подій 2014 року стало 
більше неможливо, тому Росії треба було кар-
динально міняти свою тактику. В останні роки 
російським аґентам впливу доводиться вдавати 
з себе „поміркованих“ і українців. А замість пря-
мих закликів відмовитися від евроінтеґрації на 
користь зміцнення дружби з Москвою та вступу 
до Митного союзу, які лунали раніше, тепер гово-
рять розмитішими формулюваннями „я за мир“, 
„необхідно шукати компроміси“, „пора відійти від 
радикалізму“.

Хто ж сьогодні обстоює в Україні інтереси 
Кремля і працює на державу-аґресора?

Умовно російських лобістів можна поділити на 
старе й нове покоління. Перші активно діяли ще 
в довоєнний період. Другі постали вже в остан-
ні роки, в умовах нової реальности. У рядах так 
званої старої ґвардії сьогодні перебувають полі-
тики, експерти та журналісти, які в довоєнні часи 
не займали радикальної антиукраїнської позиції 
і в розпал українсько-російського протистояння 
змогли причаїтися та перечекати бурю. Таких піс-
ля 2014 року лишилося небагато. Найзапеклішим 
радикалам довелося виїхати з країни й сховати-
ся в Росії або на окупованих українських терито-
ріях.

Найвідомішим представником цього табо-
ру можна назвати Віктора Медведчука та його 
„Український вибір“. Про його близькі, прак-
тично родинні зв’язки з Володимиром Путіном 
широко відомо. Однак, попри все, ця людина 
має в Україні загадкову недоторканність. Корін-
ня того імунітету, імовірно, сягає в роки, коли 
нинішній Президент Петро Порошенко тільки 
починав свою політичну кар’єру. Вона, як відомо, 
в партії, яку очолював В. Медведчук. Кажуть, що 
відтоді їх пов’язують партнерські взаємини.

Утім, вершок активности „Українського вибо-
ру“ припав на передвоєнний 2013 рік, коли В. 
Медведчук усіма силами намагався зірвати Уго-
ду про асоціяцію з ЕС і домогтися геополітич-
ного розвороту України. Після того‚ як ці пля-
ни зазнали краху, організація діє вже без колиш-
нього розмаху. Нині „Український вибір“ пере-
важно зосередився на проведенні різних круглих 
столів у південних та східніх областях. А сам В. 
Медведчук залишається непублічним політиком 
і здебільшого займається розміщенням „джинси“ 
(прихованої реклями) в тих українських засобах 
масової інформації, які не гребують брати в ньо-
го гроші.

Однак‚ в громадському секторі працюють й 
інші організації, які просувають потрібні Росії 
ідеї. Насамперед це стосується, звичайно, так 
званої федералізації. У багатьох областях діють 
організації, які в різних формах просувають 
ідеї більшої самостійности реґіонів. Не всі вони 
обов’язково є аґентами Кремля. І все ж заходи, 
присвячені обговоренню питань, хто кого годує і 
кому якою мовою говорити, переважно влаштову-
ються явно не в інтересах України. Справжня їхня 
мета — посіяти ворожнечу й недовіру в суспіль-
стві, налаштувати українців одне проти одного.

У великій політиці головною проросійською 
політсилою, як і раніше, залишається колишня 
Партія Реґіонів, яка тепер діє під маркою „Опози-
ційний бльок“. Утім, тут, як і раніше, все складно. 
У партії давно назріває розкол. Відверто проро-
сійською можна назвати тільки частину її членів. 
До того ж‚ не всі вони є насправді аґентами Крем-
ля. Реґіонали здебільшого орієнтовані на Росію 
з корисливих міркувань. А деякі просто ошуку-
ють свій електорат, використовуючи заклики до 
компромісу з Кремлем лише як приманку. Досить 
поглянути на те, як голосує фракція „Опоблоку“ у 
Верховній Раді, щоб зрозуміти: передусім політи-
ки з цієї групи керуються прагматизмом та жагою 
грошей, а не якимись ідеологічними принципами. 

У довоєнні часи деякі впливові реґіонали про-
вадили антиукраїнську діяльність, так би мови-
ти, в індивідуальному порядку. Як правило, такі 
діячі мали кишенькові організації або льокальні 
політичні проєкти у своїх вотчинах і займалися 
ними на власний розсуд. До таких можна зараху-
вати, наприклад, вихідців з Одеси Сергія Ківалова 
та Ігоря Маркова. Останній фінансував карлико-
ву партію „Родина“, яка займала радикальну укра-
їнофобську позицію. Згаданий проєкт припинив 
свою діяльність після втечі І. Маркова до Росії. 
Натомість С. Ківалов, як і раніше, почувається в 
Україні досить привільно й далі фінансує сепара-
тистський рух „Одеса за порто-франко“.

Інші ветерани проросійського політичного 
табору остаточно пішли в забуття і досі залиша-
ються тут лише через власну нікчемність. Петро 
Симоненко, Наталя Вітренко, деякі радикальні 
представники Партії Реґіонів, як от Олена Бонда-
ренко, залишки „Русского блока“ чи „Боротьби“ 
зараз живуть тільки на марґінальних майданчи-
ках в інтернеті й час від часу з’являються в росій-
ській пресі.   

В експертному середовищі патріярхом проро-
сійської політики в Україні можна вважати полі-
толога Михайла Погребинського та його Київ-
ський центр політичних досліджень і конфлік-
тології (КЦПДК). Оскільки М. Погребинський 
завжди шанував Кримінальний кодекс і не вихо-
див за межі досить вмілих маніпуляцій, гарячий 
2014 рік йому вдалося пережити без особливих 
проблем. На відміну від надзвичайно токсично-
го Інституту країн СНД (який існує в Україні досі, 
хоча й майже не веде діяльности), КЦПДК зберіг-
ся і, як раніше, просуває свої ідеї, а сам М. Погре-
бинський реґулярно літає до Москви для участи в 
„п’ятихвилинках ненависти“ на російському теле-
баченні.

У медія-середовищі на зміну відверто анти-
українським виданням, які виходили в мину-
лі роки й доходили до заперечення самого факту 
існування України та українців, прийшли більш 
зважені газети і журнали. Вони не називають 
українських вояків „карателями“, а доброволь-
ців „нацистами“. Не називають уряд „київською 
хунтою“ і не співають дифірамбів В. Путінові. 
Однак‚ у потоці „поміркованої“ риторики реґу-
лярно просуваються потрібні Кремлю оцінки: 
„Україні потрібен мир за будь яку ціну“, „Необхід-
но домовлятися з Росією“, „Майдан програв“, „Від 
евроінтеґрації лише неґатив“, „Усі проблеми поча-
лися після того, як вигнали Януковича“. Потрібно 
визнати, що така тактика набагато небезпечніша, 
ніж відверта антиукраїнська пропаґанда. Прихо-
вані маніпуляції часто приймають за чисту моне-
ту ті громадяни, які ніколи не стали б читати від-
верто антиукраїнську пресу. 

У політиці проросійські гасла також уже не 
є провідними. Очевидно, що українцям можна 
не боятися реінкарнації комуністів. Росія також, 
напевно, діятиме тонше. У пам’яті ще свіжі висту-
пи фальшивих „солдатських матерів“, що над-
ривно кричали про те, як „Порошенко вбиває 
в котлах наших синів“. Швидше за все, Кремль 
і далі користуватиметься такими інструмента-
ми. Зокрема, поширеною є думка, що партія Надії 
Савченко, яка любить використовувати поді-
бну риторику й не забуває при цьому періодично 
закликати до переговорів з донбаськими бойови-
ками — проросійський проєкт.

17 грудня 2017 року

Денис Казанський – український блоґер‚ 
публіцист‚ Київ.
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 ■ У пакеті була ґраната

ХАРКІВ. – 29 січня вибух стався біля на вулиці 
Ключківській о год. 9:30 ранку понеділка. По-
страждали 53-річна жінка та її дворічний онук. 
У хлопчика на чолі рана, а у жінки рвана рана 
стегна і втрата двох пальців. Начальник облас-
ного управління Національної поліції Олег Бех 
уточнив, що вибухівкою могла бути керована 
ґраната. Постраждала працює прибиральницею 
в аптеці. Після роботи вона спускалася сходами, 
побачила залишений пакет і попросила онука 
відійти. В пакеті жінка знайшла металевий пред-
мет, який вибухнув. (ВВС)

 ■ Кличко передав ключі від Евробачення

КИЇВ. – 29 січня посадник Києва Віталій Кличко 
передав символічні ключі від Евробачення по-
садникові Лісбони Фернандо Медіні. В. Кличко 
підкреслив, що музика єднає світ, робить його 
добрішим, а  завдяки Евробаченню люди в усьо-
му світі мають змогу ще й дізнатися про культу-
ру, характер, вподобання людей у багатьох кра-
їнах. („Укрінформ“)

 ■ Відремонтовано Будинок профспілок 

КИЇВ. – 29 січня відремонтовано фасад Будинку 
профспілок у Києві‚ який відкриють 1 берез-
ня. Внутрішні роботи будуть продовжені. В бу-
дівлі не буде розважальних центрів, натомість 
будуть кімнати для Музею Революції. Будинок 
профспілок майже повністю згорів 18-20 люто-
го 2014 року під час подій Революції Гідности. 
(„Укрінформ“)

 ■ Назвали корумповані державні органи 

КИЇВ. – Для більшости представників міжнарод-
них компаній створення Антикорупційного суду 
в Україні є ключовим для досягнення проґресу у 
боротьбі з корупцією. Про це свідчать оприлюд-
нені 29 січня результати щорічного опитування 
стосовно сприйняття корупції в Україні бізнес-
середовищем, яке вчетверте провела Американ-
ська торгова палата (АТП). Опитування засвід-
чило, що корупція залишається проблемою для 
представників підприємництва в Україні. 71 відс. 
респондентів вважає, що найбільш корумпова-
ними державними органами є суди, 54 відс. – по-
даткові та митні органи, 34 відс. –  місцеві органи 
влади. Лише 36 відс. респондентів вважають, що 
рівень корупції в Україні знизився за останній 
рік. АТП працює в Україні з 1992 року і представ-
ляє інтереси понад 600 компаній. („Укрінформ“)

 ■ Видали книгу про революцію

ЗАПОРІЖЖЯ. – 29 січня до 100-ої річниці бит-
ви під Крутами видали книгу „Весна 1918 року: 
у боротьбі за Запоріжжя. Спогади українських 
бійців“. Упорядник історик Юрій Щур. „Хто не 
знає минулого‚ не матиме і майбутнього. А якщо 
хтось має сумніви, може розвіяти їх, прочитав-
ши книгу“, – зазначив на презентації книги ко-
ординатор Самооборони Майдану Запоріжжя 
Дмитро Харьков. („Укрінформ“)

 ■ Почали показ фільму „Смерть Сталіна“ 

КИЇВ. – 25 січня в Україні вийшов на екрани ан-
гло-французький фільм „Смерть Сталіна“. У Росії 
за два дні до прем’єри Міністерство культури 
відкликало прокатне посвідчення і заявило, 
що фільм в Росії можуть сприйняти як насмішку 
„над усім радянським минулим“. Картина засно-
вана на двотомному французькому графічному 
романі Фаб’єна Нурі і Тьєррі Робена з одноймен-
ною назвою „La mort de Staline“. Прем’єра фільму 
відбулася на Міжнародному кінофестивалі в То-
ронто (вересень 2017 року). („Укрінформ“)

 ■ У Львові відзначили Героїв Крут

ЛЬВІВ. – До 100-річчя подвигу під Крутами у 
касовій залі Львівського залізничного вокзалу 
оркестри Національної Сухопутньої академії 
ім. Петра Сагайдачного та Національної ґвардії 
разом із хоровою капелею „Трембіта“ заспіва-
ли пісню „Сто бійців“, в якій описуються події 
під Крутами та події сучасности. Також викона-
ли твір „Крути“, „За Україну, за її волю“, козацькі, 
стрілецькі та пісні УПА. Виступ завершили гим-
ном України. (УНІАН)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЗАСТОРОГА

Як Росія використовує молодь
Відома британська письменниця і дослідни-

ця европейської історії Ен Еплбавм в опублі-
кованій газетою „The Washington Post“ статті 
стверджує‚ що путінська Росія‚ крім методичної 
дезінформації, використання корупції з метою 
послаблення західніх демократій, вишукує і 
згуртовує молодих людей, які цікавляться збро-
єю‚ і виховує їх у потрібному для Москви дусі. 
Відтак використовє їх у різних аґресивних акці-
ях для дестабілізації сусідів. 

Одним наочних прикладів є спосіб російської 
окупації Криму‚ здійсненої „маленькими зеле-
ними чоловічками“, молодими росіянами в уні-
формах без розпізнавальних знаків. Так і моло-
діжні групи „сепаратистів“ на сході України є 
вихідцями воєнізованого середовища, зазначає 
історик. 

До давніших прикладів належить раптова 
поява озброєних бойовиків, які раніше трену-
вались у Радянському Союзі, що були одним з 
чинників совєтизації Східньої Европи в 1945 
році.

На Заході у великій кількості можна залучити 
молодь, яка захоплюється зброєю, камуфляжем, 
дзюдо та військовими іграми, пише дослідни-
ця. В США та Британії такі ігри‚ як пейнтбол та 
ейрсофт передбачають використання „реаліс-
тичної зброї“, яка стріляє безпечними шматка-
ми пластику чи фарбою. В них грають на дитя-
чих днях народженнях, їх просувають як засіб 
для того, щоб згуртувати молодих людей на міс-
цях праці. Однак, ці групи приваблюють і клі-
єнтів, які люблять все військове. І Росія намага-
ється це використати.

В Латвії та Естонії Росія проявляє інтерес до 
російськомовних груп ейрсофта, а також членів 

клюбів бойових мистецтв та стрільби. До таких 
клюбів приєднуються російські тренери з вій-
ськовим досвідом, чи досвідом роботи в спец-
службах. Один з оглядачів описав це як „так-
тику маленьких груп“. Бойові клюби, що навча-
ють „систему“‚ – форму контактного російсько-
го бойового мистецтва‚ широко себе рекляму-
ють в Естонії.

Влада Латвії була настільки налякана можли-
вими зв’язками з розвідкою росіян, які приїха-
ли судити змагання з ейрсофту, що депортува-
ла їх, назвавши змагання „військово-тактични-
ми тренуваннями“.

Такі дії не обмежуються країнами Балтії. В 
жовтні 2016 року 76-річний угорець-неонацист 
застрілив поліцая. Згодом з’ясувалось, що його 
невелика воєнізована група також мала зв’язки 
з Росією‚ навіть тренувалась з російськими 
дипломатами і, можливо, офіцерами російської 
військової розвідки. 

В Німеччині діє понад 60 клюбів з „системи“, 
багато з них відкрито використовують відзнаки 
російської військової чи внутрішньої розвідки.

Звичайно – це невеликі групи в мирних краї-
нах, вважає Е. Еплбавм. Більше непокоять пові-
домлення про те, що треновані Росією бойови-
ки заснували воєнізовану групу в Боснії‚ щоб 
надавати підтримку сербським сепаратистам. 
Це повідомлення підтвердив і уряд Боснії.

Не досить уваги приділяється, на дум-
ку дослідниці, тому, що російський уряд, оче-
видно, намагався контактувати з кампанією 
Дональда Трампа, через зв’язки в Національній 
стрілецькій асоціяції (NRA).

„Голос Америки“

УКРАЇНА І МОЛОДЬ

Вигнане покоління
Анна Мадей

Молоді українці стали рушійною силою Рево-
люції на ґраніті, Помаранчевої і Революції Гід-
ности, першими пішли захищати країну у війні 
на сході. І 21 листопада, у День Гідности та Сво-
боди, про них сказали багато патосних слів. Але 
чиновники промовчать про те, що влада в Укра-
їні так і не створила умов та перспектив для 
молоді, чим підштовхує її поповнювати армію 
міґрантів.

Молодим тут не місце?

У культових американських режисерів бра-
тів Коенів є фільм „Старим тут не місце“ („No 
Country for Old Men“). Здається, в Україні немає 
місця і молодим.

Днями у пресі з’явилася новина, що моло-
да вчителька англійської мови Віолетта Маке-
дон, яка (тільки вдумайтеся!) стала вчителем 
у 2016 році‚ звільнилася зі школи у Закарпат-
ській області й поїхала працювати до Англії. 
Там доглядатиме 80-річного дідуся на ім’я Боб. 
Свій вибір В. Македон арґументує досить від-
верто. Мовляв, тут, в Україні, вчительську пра-
цю давно знецінено, умови роботи жахливі, 
перспективи нульові. За кордоном же – реаль-
ні шанси себе реалізувати. Тим паче, у Лондоні 
їй за день платять більше, ніж в Україні виходи-
ло за місяць.

Та, думаю, найгірше в іншому. Молода вчи-
телька сказала, що не плянує повертатися в 
„таку Україну“. І цим озвучила думку більшости 
– в тому числі молодих заробітчан.

Сьогодні на заробітках перебувають від 7 
млн. до 10 млн. українців. Понад половину з 
них – молодь. Ті, хто мав би розвивати краї-
ну. До слова, українці вже входять у найвищу 
п’ятірку одержувачів прав на постійне прожи-
вання або громадянство у 10 з 28 країнах Евро-
союзу!

І сьогодні 54 відс. молоді відверто говорять, 
що хочуть переїхати на постійне місце прожи-
вання за кордон через відсутність роботи та 
можливости самореалізації вдома.

Це – вирок для України. Для кого розбу-

довувати державу, якщо скоро з неї виїде вся 
молодь? До речі, більшість і моїх друзів уже 
давно за кордоном.

В історії досить прикладів, коли держава від-
верто нехтувала інтересами молодого поко-
ління. Один з найбільш показових – події боїв 
на Західньому фронті Першої світової війни. 
Німецьке командування в аванґард першої хви-
лі наступу кинуло добровольців, більшою час-
тиною яких була патріотично налаштована сту-
дентська молодь. Загинули сотні тисяч молодих 
людей.

На короткий час це дало „виграш“ і зберегло 
кадрових військових. Однак‚ згодом виявилося, 
що Німеччина втратила ціле покоління майбут-
ніх робітників, митців та вчених.

Фактично це і стало однією з причин соці-
яльно-демографічної та морально-культурної 
кризи міжвоєнної Німеччини. І саме на хви-
лі цих криз до влади у Веймарській республіці 
прийшли нацисти.

Лише дурень вчиться на власних помилках. 
Розумний робить висновки з чужих. Українська 
молодь – ровесники незалежної України. Втра-
та цього покоління стане національною ката-
строфою. Здається, це розуміють усі, але тільки 
не чиновники. Хоча, сумніваюся, що для них це 
взагалі актуально. Їхні діти й онуки давно вже 
навчаються і живуть за кордоном.

Неофевдальна реальність

Справді, якщо відверто: що сьогодні може 
дати молодим людям „така Україна“? Роботу? 
Зараз кожна п’ята молода людина в Україні не 
має постійної роботи. Ті ж, хто працює, отри-
мують у середньому 180-190 евро. Тоді як серед-
ня платня у Норвегії – 3‚527 евро, у Швайцарії – 
4‚047 евро.

Чи має можливість молодий українець чесно 
заробити на нове житло й авто? Ні, не „батьки 
допомогли“ і не „спадок“, а саме заробити само-
стійно. Погодьтеся, це скоріше виняток. На таку 
„розкіш“ доведеться, певно, накопичувати до 
пенсії. І то не факт‚ що вдасться.

(Закінчення на стор. 14)
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 ■ Єгипет заарештував генерала

КАЇР. — Військові чинники Єгипту 23 січня за-
арештували свого колишнього шефа штабу, 
котрий плянув кандидувати проти президента 
країни на виборах у березні. Самі Анан став 
останнім в черзі потенційних кандидатів, котрі 
відтягнули – або були змушені відтягнути – свою 
кандидатуру. Йому закидають підбурювання 
проти збройних сил. Аналітики вважають, що 
Президент Абдел-Фатах ель-Сісі, колишній го-
лова збройних сил, правдоподібно легко буде 
переобраний на свій пост. („Associated Press”)

 ■ Обвинувачують Росію за газові атаки

ПАРИЖ. — Державний секретар США Рекс Ті-
лерсон 23 січня обвинуватив Росію за хемічні 
атаки на цивільне населення в Сирії, де залиш-
ки повстанців воюють проти уряду. Виступа-
ючи в Парижі на з’їзді представників 29 країн 
які дискутували збільшення санкцій на Сирію, 
Р. Тілерсон сказав що „Росія остаточно несе від-
повідальність, хто б то не перевів ці атаки”. Від 
початку року вже переведено чотири такі ата-
ки, дві з них 22 січня вживали хлор (отруйний 
задушливий газ), від якого потерпіло багато жі-
нок і дітей. („The Washington Post”)

 ■ Британія протидіятиме пропаґанді Росії

ЛОНДОН. — Прем’єр-міністер Великобританії 
Тереса Мей створить новий „Комунікаційний 
відділ національної безпеки” для боротьби з де-
зінформацією. Представник уряду сказав 23 січ-
ня, що Т. Мей зробила це рішення після засідан-
ня Ради національної безпеки. Вона висловила 
думку, що Президент Росії Володимир Путін на-
магається „посіяти розбрат” в Об’єднаному Ко-
ролівстві та США. („Business Insider”)

 ■ Москва скритикувала „Список Путіна”

МОСКВА. — Адміністрація Президента Дональ-
да Трампа 29 січня передала Департаментові 
скарбниці список 210 росіян, котрі є досить 
близькими до Президента Росії Володимира 
Путіна‚ що на них можна б накласти санкції в 
майбутньому. Оприлюднення такого списка 
частинно виконує вимогу Конґресу‚ щоб Ва-
шінґтон покарав Кремль за намагання втру-
тися у вибори США 2016 року і за дії в Україні. 
Білий Дім не рекомендував Департаментові 
скарбниці накласти санкції на цих осіб в цей 
час, але ставить їх на приціл для майбутніх 
санкцій. Список назвали „Списком Путіна”‚ бо 
він включає найбагатших і наймогутніших про-
відних діячів та політиків. У списку опинилася 
уся адміністрація В. Путіна, включно з Прем’єр-
міністром Дмитрієм Медведєвим, Міністром 
закордонних справ Сергеєм Лавровом та 96 
найбагатшими російськими олігархами. Реак-
ція в Москві 30 січня була шаленою. В. Путін 
назвав список „неприятельським актом”, який‚ 
в основному‚ включив „всіх 146 млн. росіян”. 
(„Los Angeles Times”)

 ■ Перемога над ІД вже близько 

АМАН, Йордан. — Військова перемога над екс-
тремістською oрганізацією „Іслямська Держа-
ва” (ІД) вже може статися „цими тижнями”, ска-
зав 29 січня Головнокомандувач Центральної 
команди США генерал Джосеф Вотел. Виступа-
ючи перед Йорданським коледжом Національ-
ної оборони, чотиризірковий генерал Армії 
США також перестеріг, що знайдення полі-
тичної розв’язки для проблем на Середньому 
Сході не буде легким. Бойовики ІД втратили 98 
відс. території, яку вони колись контролювали, 
половину з цього за останній рік. Аналітики 
звертають увагу, що Білий Дім скасував багато 
бюрократичних обмежень і „розв’язав руки” 
військовикам. „Правила ведення боїв за адмі-
ністрації [Барака] Обами були обтяжливими, 
– сказав генерал-лейтенант у відставці Дейвід 
Дептула, колишній голова розвідки Військово-
повітряних Сил США. – Ці обмеження фактич-
но спричинювали більшу кількість цивільних 
жертв”. Хоч бойовики ІД зазнали поразки в 
Іраку та Сирії, вони провадять активну кампа-
нію по цілому світі та у соціяльних мережах, 
закликаючи до терактів проти США й Заходу. 
(„Fox News”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
MH17

Москва відповідатиме за цей злочин
Збиття літака Маляйзійських авіяліній над тери-

торією України 17 липня 2014 року перетворило 
конфлікт на пострадянському просторі на ґльо-
бальну кризу.

Про це для аналітичного центру „Atlantic 
Council“ пише експерт та видавець Пітер Дікін-
сон. В результаті катастрофи постраждали грома-
дяни 11 країн, в тому числі 189 громадян Нідер-
ляндів. Це спричинило міжнародне невдоволення 
і посилило конфронтацію між Росією та Заходом в 
питанні війни в Україні, переконаний експерт.

Дані попередньої аналізи вказували на Росію 
як на головного винуватця. Маштабне міжнарод-
не розслідування підтвердило ці висновки, і Росію 
зараз звинувачують в постачанні „Бука“, який 
спричинив трагедію, йдеться в статті.

Незважаючи на докази, Кремль постійно від-
мовляється взяти на себе відповідальність за смер-
ті, спричинені катастрофою.

Натомість Москва провадить кампанію дипло-
матичних відмовок, створює альтернативні тео-
рії, які майбутні історики будуть вивчати‚ як при-
клад кремлівської дезінформації і гібридної війни. 
Ця кампанія включає і знімки з космосу, обробле-
ні в „Photoshop“, і дані несправжніх свідків, і відво-
лікання уваги з використанням тролів в соціяль-
них медія.

Ерік Толер зі слідчої компанії „Bellingcat“ нещо-
давно оприлюднив дослідження, яке гідне стати 
підручником з оманливої тактики Кремля і наукою 
для аналізи інформації з відкритих джерел. Він 
систематично розглядає кожну кремлівську тео-
рію, викладаючи часто суперечливі російські твер-

дження і виявляючи їхні слабкі сторони, наголо-
шує Е. Дікінсон.

Кремлівська кампанія мала на меті швид-
ше заплутати, аніж переконати, робить висновок 
дослідник. Це збігається з російською тактикою 
інформаційної війни, спрямованої на те, щоб посі-
яти сумніви і зруйнувати саме поняття доказів на 
основі фактів, щоб сторонні спостерігачі не могли 
дійти до однозначного висновку.

За маштабною тактикою Кремля з заперечення 
своєї ролі в катастрофі МН17 криється намаган-
ня заперечити свою військову присутність на схо-
ді України загалом.

Можливо, правда в тому, що у тумані російські 
офіцери прийняли МН17 за український військо-
вий транспортний літак. Навіть так Росія не може 
визнати цю трагічну помилку, не визнавши, що 
вона веде війну проти України.

Якщо Москва визнає, що російська ракетна сис-
тема „Бук“ збила МН17, це означатиме визнання 
значної російської присутности на сході України. 

Мало хто вірить, що Кремль навмисно збив 
цивільний авіолайнер в липні 2014 року, але Росія 
настільки заплуталась у власній омані гібридної 
війни, що не може визнати, що це, ймовірно, була 
трагічна випадковість в рамках ширшого збройно-
го конфлікту. Натомість Росія просуває теорії змов.

Для „Bellingcat“ це означає необхідність постій-
ного поновлення свого звіту. Для сімей загиблих 
це означає роки болю в очікуванні підтвердження 
того, як загинули їх близькі, йдеться в статті.

„Голос Америки“

МИ І НАШІ МЕНШИНИ 

Політичні хмарки на сонячному Закарпатті
Олександер Гаврош

2017 рік видався відносно спокійним у полі-
тичному Закарпатті: якихось серйозних проти-
стоянь між різними групами впливу не спосте-
рігалось. До публічної полеміки між головою 
обласної держадміністрації Генадієм Москалем 
і депутатом Верховної Ради Віктором Балогою 
закарпатці за два з половиною роки вже звикли. 

Майже цілий рік тривала „жабомишодра-
ківка“ щодо надання двом мукачівським вули-
цям імен Степана Бандери і Романа Шухевича. 
Це ініціював Г. Москаль, але не погоджувалася 
міська влада. Остання вирішила колишні вули-
ці комуністів Ярослава Галана та Івана Туряни-
ці назвати іменами Любомира Гузара та Андрія 
Шептицького. Справа виявилася принципо-
вою для обох сторін і навіть дійшла до суду. Тож 
судовим рішенням С. Бандера і Р. Шухевич у 
Мукачеві перемогли земляків-священиків, про-
те залишається питання: чи надовго?

Натомість Закарпаття опинилося в епіцен-
трі всеукраїнських засобів інформації зовсім 
з іншої проблематики. Несподівано угор-
ська меншина стала головною темою року, що 
минув. І тут обласний керманич, що відстою-
вав в Мукачеві вулиці провідників ОУН І УПА, 
зайняв зовсім іншу позицію. 

Ще в лютому в обласній держадміністрації 
відбувся круглий стіл з національними мен-
шинами, де лунала жорстка критика законо-
проєктів, в яких плянувалося суттєво розши-
рити сферу функціонування державної мови. 
Г. Москаль приєднався до хору критиків і зго-
дом передав звернення нацменшин Президен-
тові Петрові Порошенкові. Обласний керма-
нич однозначно став на бік угорської менши-
ни, чиї депутати входять до провладної коаліції 
в обласній раді. 

Коли влітку телеканал „112. Україна“ випус-
тив в етер документальний фільм „Опера-
ція „Пашпорт“, де йдеться про угорські загро-
зи на Закарпатті у зв’язку з масовим подвій-
ним громадянством, Г. Москаль на цілій газет-
ній шпальті „Новин Закарпаття“ заперечив 
авторам кінострічки. „Не вірте цій брехні“‚-
безапеляційно заявив він. Мовляв‚ „112“ нама-
гається розхитати ситуацію на Закарпатті. 
Закарпатські сепаратисти існують тільки в голо-
вах окремих людей.

Утім‚ його критика містить і конструктивне 
зауваження: Закон „Про громадянство України“ 
говорить: „В Україні існує єдине громадянство“. 
Однак, як діяти у випадку набуття подвійного, 
наше законодавство нічого не пропонує. Зако-
нодавець, тобто Верховна Рада, мав би прописа-
ти чіткий механізм дій, однак нічого не зробив.

Новий сплеск емоцій викликало на Закарпат-
ті прийняття Верховною Радою Закону Укра-
їни „Про освіту“, за яким навчання у школах 
нацменшин запроваджується і державною 
мовою.

Г. Москаль і тут серед головних опонентів 
нововведення: „Перед тим, як критикувати 
багатомовне Закарпаття, скасуйте нарешті сепа-
ратистський закон „Колесніченка-Ківалова“‚ 
прийнятий влітку 2012 року. Саме цей закон 
став одним з чинників, що призвели до Револю-
ції Гідности, а Росія використала його для оку-
пації Криму та розв’язання війни на Донбасі“.

До слова, угорська меншина активно висту-
пала за прийняття цього закону.

У вересні Закарпатська обласна рада закли-
кала Президента П. Порошенка не підписува-
ти новий закон „Про освіту“, бо він „спричи-
нить порушення конституційних прав і свобод 
громадян“. Закарпатська влада просила відісла-
ти закон до „Генерального секретаря Ради Евро-
пи та до Венеціянської комісії на відповідність 
европейським стандартам та цінностям і тіль-
ки в разі їх позитивних висновків ініціювати 
повторний розгляд законопроєкту Верховною 
Радою України“. 

У жовтні Г. Москаль зустрічався з Міністром 
закордонних справ Угорщини Петером Сіяр-
то, і мова йшла про новий закон про освіту. На 
фестивалі „Берегфест“ керівник области про-
вів тривалу бесіду про життя угорської менши-
ни з Онікою Левої, дружиною прем’єр-міністра 
Угорщини Віктора Орбана. (І П. Сіярто, і В. 
Орбан жорстко критикували Україну за новий 
закон.)

Г. Москаль публічно критикував Міністер-
ство освіти України: „Безграмотний закон ціл-
ком прогнозовано розбили в пух і прах на Пар-
ляментській Асамблеї Ради Европи, а те, що 
висновок Венеціянської комісії буде таким же, 
якщо не жорсткішим, не викликає жодних сум-

(Закінчення на стор. 12)
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 ■ Що думають американці?

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. — Відома компанія опи-
тувань „Ґелуп” оприлюднила 29 січня висліди 
свого щорічного опитування про настрої в кра-
їні. Відповіді респондентів вказують, що настрої 
американців піднеслися за останній рік. Най-
більше задоволення висловлено про військову 
потугу країни — 78 відс. задоволені теперішнім 
станом, а рік тому було 66 відс. Щодо забезпе-
чення від тероризму 63 відс. опитуваних були 
задоволені, а рік тому було 50 відс. Американці 
також позитивно оцінюють економічний стан 
країни — 58 відс. схвалюють, рік тому було 46 
відс. Одначе, зменшилося задоволення кошта-
ми медичного забезпечення: — 31 відс., рік тому 
було 38 відс. Також зменшилося число тих, які 
схвалюють позицію Америки у світі — 38 відс., 
рік тому було 45 відс. („www.gallup.com”)

 ■ Адміністратор на Гаваях зрезиґнував

ГОНОЛЮЛЮ. — Адміністратор Гавайської аґенції 
для надзвичайних ситуацій Верн Міяґі зрезиґну-
вав 30 січня, а працівник‚ котрий розіслав фаль-
шиву публічну пересторогу про неминучу атаку 
балістичною ракетою на острови був звільне-
ний. Помилкова пересторога 13 січня викликала 
поширену паніку серед мешканців і туристів на 
Гаваях. Виявляється, що неназваний працівник‚ 
котрий вислав пересторогу‚ дійсно думав‚ що 
атака неминуча, бо не почув‚ що це є тільки на-
вчання. У додатку, він роками незадовільно ви-
конував свою працю. Також не було жодних ви-
мог чи процедур‚ щоб перевірити з ким-небудь, 
чи атака є дійсною. Коли ця фальшива пересто-
рога була вислана, не відразу вдалося публічно 
відкликати її. („Associated Press”) 

 ■ Науковець поповнив самогубство

ВАШІНҐТОН. — Північнокорейський ядерний на-
уковець, котрий втік до Китаю, поповнив самогуб-
ство‚ коли його силою репатрійовано. Радіо Віль-
на Азія (РВА) повідомило 28 грудня 2017 року‚ що 
науковець Гюн Чеох Гух, який був дослідником 
у центрі фізики при Державній академії наук в 
Пхеньяні, отруївся в тюрмі після репатріяції, заки 
його змогли допитувати. РВА подало, що він не 
виявив своєї професії‚ коли його затримали в Ки-
таї. Також РВА не було певне‚ чи це його правдиве 
ім’я. („International Business Times”)

 ■ Колишній футболіст став президентом

МОНРОВІЯ, Ліберія. — Колишня зірка світового 
футболу Джордж Веаг став президентом Ліберії 
22 січня. Він отримав 61.5 відс. голосів на вибо-
рах 29 грудня 2017 року — це була перша демо-
кратична зміна влади в цій африканській країні 
за понад 70 літ. Його опонентом був 71-літній 
Віце-президент Джосеф Боакаї, котрий отри-
мав 38.5 відс. Президент Елен Джансон Сирліф, 
котра здобула нагороду Нобеля з миру і була 
першою жінкою-президентом в Африці, усту-
пила після двох каденцій. Ліберія була засно-
вана 1847 року звільненими американськими 
рабами і має 4.6 млн. населення. 51-літній Дж. 
Веаг народився в бідній родині. Він мав гарну 
кар’єру футболіста, здобувши звання „Футболіст 
року” Міжнародної федерації футболу у 1995 
році‚ коли грав для відомої італійської команди 
„Мілян”. („Associated Press”)

 ■ В Кенії є опозиційний президент

НАЙРОБІ, Кенія. — Уряд Кенії 30 січня закрив 
незалежні телевізійні та радіостанції в той час‚ 
як прихильники опозиції прибули до столично-
го парку Угуру щоб „заприсягнути” опозиційно-
го президента Раїла Одінґу. Псевдо-інавґурація 
не була леґальною, але була частиною нама-
гань відкинути президентство Угуру Кеніяти і 
створити паралельний „народний уряд” після 
минулорічних спірних виборів. Р. Одінґу зіґно-
рував урядову заборону провести церемонію 
та офіційні перестороги‚ що це є зрадою. Опози-
ція твердить, що У. Кеніята є нелеґітимним. Хоч 
поліція втримувала суворий порядок і навіть 
стримала доступ до міста деяким автобусам‚ пе-
реповненим прихильниками опозиції, погроза 
уряду не допустити до церемонії не здійснила-
ся. („Los Angeles Times”)

АМЕРИКА І СВІТ                    

Україна та Ізраїль мають партнерські взаємини
Дипломатична служба України відзначила 100-річчя від дня заснування. З цієї нагоди Посол України в 

Ізраїлі Генадій Надоленко відповів для „Свободи“ на запитання журналістки Світлани Глаз.

– Пане Посол, майже сім років ви пра-
цюєте в Ізраїлі. Що вдалося зробити 
для поліпшення взаємин двох країн? 

– Зроблено багато. Взаємини між 
нашими країнами протягом останніх 
років міцніють і розвиваються. В Ізра-
їлі утворена одна з найбільших укра-
їнських громад, яка налічує понад 500 
тис. осіб і, звичайно, це позитив у роз-
витку і зміцненні відносин між наши-
ми народами: нам допомагають і етніч-
ні українці, і вихідці з України, долуча-
ються до проєктів муніципалітети та 
ізраїльські симпатики України. 

Збільшився обсяг двосторонньої тор-
гівлі. Наразі він перевищує 1 млрд. дол. 
щороку. Ми здійснюємо багато еконо-
мічних проєктів. 

Активізувалася і культурна робота. 
Щороку в Ізраїлі показують своє мис-
тецтво різні українські музичні, пісенні 
та танцювальні колективи. Нещодавно 
вперше відбувся фестиваль-конкурс української 
пісні серед різних вікових категорій, починаю-
чи з шести років. І добре, що в конкурсі брали 
участь не лише діти етнічних українців, але і діти 
вихідців з Ємену, Марокко. Отже, українська піс-
ня знана і шанована. 

Потенціял між нашими двома країнами є в 
усіх галузях і ми повинні використовувати всі 
можливості, докладати зусиль, аби вони розви-
валися. В перспективі – завершення роботи над 
угодою про вільну торгівлю між нашими краї-
нами. Маю надію, що до кінця нинішнього року 
буде ухвалений основний текст угоди. Очікуємо 
на візиту Прем’єр-міністра Беньяміна Нетанягу 
до України. 

Важливими аспектами є ухвалення майже 40 
угод і серед них – угода про безвізове пересуван-

ня наших громадян. Звичайно ж, це стало мож-
ливим в результаті взаємовигідної співпраці між 
нашими парляментами та урядами і‚ як резуль-
тат‚ туристичний потік в обидві країни збіль-
шився в два з половиною рази. 54 рейси щотиж-
ня здійснює авіокомпанія „Міжнародні авіолінії 
України“. Кожний рейс це 180-200 пасажирів. 

Однак, у зв’язку із збільшенням туристично-
го потоку між нашими країнами цього недостат-
ньо. Найближчим часом запляновані переговори 
аби долучитися до ізраїльського і міжнародного 
проєкту „Відкрите небо“. Це важливо, адже ми 
матимемо змогу збільшити кількість авіорейсів 
між нашими країнами та знизити вартість аві-
оквитків. Коли ми заговорили про сферу послуг, 

Посол Генадій Надоленко в Єрусалимі. (Фото: Посольство 
України в Ізраїлі)

Провели віче на Софійському майдані

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – З нагоди 100-річчя проголошення 
IV Універсалом Центральної Ради Української 
Народної Республіки Акту Незалежности 22 
січня 1918 року політична партія „Патріот“, 
Конґрес Українських Націоналістів, Українська 
партія, Народний Рух України, ОУН(д), Това-
риство „Просвіта“, Спілка офіцерів України, 
Всеукраїнське об’єднання ветеранів, громад-
ський рух „Українська патріотична альтернати-
ва“ та ряд інших організацій провели 22 січня 
на Софійському Майдані, де й відбувалася у січ-
ні 1918 року ця видатна подія, віче патріотичної 
громадськости. 

У виступах провідних політиків та громад-

ських діячів відзначалась визначна роля прого-
лошення незалежности у 1918 році, спроби від-
новлення її в Акті 30 червня 1941 року та оста-
точного відновлення незалежности 24 серпня 
1991 року. З 2014 року українці ведуть визволь-
ну війну проти спроби московської неоімперії 
знову поневолити незалежну Україну. 

У виступах прозвучала пропозиція до Верхо-
вної Ради узаконити за прикладом країн Бал-
тії дату 22 січня – Днем Незалежности і Собор-
ности України, а дату 24 серпня – Днем віднов-
лення Незалежности України. Також прозвуча-
ла пропозиція до Верховної Ради України змі-
нити радянську ще з часів комуністичної УРСР 
назву українського парляменту „Верховна Рада“ 
на демократичну назву Національні Збори. 

Урочисте віче біля пам’ятника Богданові Хмельницькому на Софійському Майдані. (Фото: Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 14)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Велика наука Крутів
Початок цього року приніс нам на своєму історичному кален-

дарі два загальноукраїнські ювілеї: 22 січня – сторіччя ухвалення 
ІV Універсалу‚ яким Центральна Рада в Києві проголосила Україну 
незалежною державою‚ і 29 січня – сторіччя трагічно-героїчного 
бою під Крутами‚ що своїм безсмертним чином вдихнув в україн-
ську національно-визвольну боротьбу світлу енерґію самопосвяти 
і незламну віру в перемогу. Цей чин ніколи не перестане бути для 
нашої нації повчальною наукою самоствердження і водночас – нау-
кою остороги перед тяжкими помилками‚ котрі можуть ускладню-
вати і гальмувати наш поступ.

Читаємо у виданій 1936 року у Львові книжці „Чому Крути?“: 
„Чому Українська нація‚ перед якою велика революція в Росії отво-
рила була можливості не тільки стати господарем на своїй землі‚ 
але раз на все розтрощитти джерело свойого поневолення – чому 
вона не тільки цього не виконала‚ але‚ коли прийшов знову грізний 
час – змогла на оборону брам своєї столиці виставити тільки 300 
юнацьких грудей?“.

Сто літ тривають наші намагання дати якнайточнішу відповідь 
на це розпачливе „чому?“. На сьогоднішній день висновок виглядає 
так: тому що в Центральній Раді переважали соціялісти‚ а вони були 
не лише проти творення національного війська‚ але й проти унеза-
лежнення „вільної України від вільної Росії“ і власну армію трактува-
ли як зірвання „єдиного соціялістичного фронту з братньою росій-
ською демократією“. 

„Україні нема пощо творити своєї армії‚ бо вона нікого понево-
лювати не хоче. Їй треба тепер закінчити війну й уладнати разом 
з трудовими російськими клясами нове життя у спільній державі 
Росії“‚ – говорив у своєму виступі не Першому Всеукраїнському 
Військовому З’їзді 18-21 травня 1917 року заступник Голови 
Центральної Ради Володимир Винниченко. І цей‚ і низка подібних за 
змістом виступів дезорієнтували готову до боротьби вояцьку масу‚ 
гасили її патріотичний визвольний ентузіязм‚ відштовхували в поле 
впливу більшовицьких аґітаторів. 

І невдозві сталося так‚ як пророкував на тому з’їзді делеґат від 
Першого українсього полку Іван Атамановський‚ нагадавши леґен-
ду про 300 закам’янілих воїнів знаменитого Фрідріха: „Скоро наста-
не час‚ коли ці 300 вояків пробудяться‚ підуть у бій і перші про-
ллють свою кров за Самостійну Україну“.

29 січня біля станції Крути приблизно чотири сотні українських 
юнкерів і студентів прийняли цей нерівний бій‚ на п’ять годин стри-
мавши наступ 6,000 головорізів підполковника Михайла Муравйова 
на Київ. Загинуло там 130 юнаків‚ три десятки потрапили в росій-
ський полон і були з нелюдською жорстокістю закатовні. 19 героїв 
аж у березні були перепоховані на Аскольдовій Могилі в Києві.

„На Аскольдовій Могилі український цвіт! – По кривавій по дорозі 
нам іти у світ“ – 

писав Павло Тичина‚ провіщуючи дальшу боротьбу нашого наро-
ду за свободу і незалежність. А Євген Маланюк назвав трагічно-
героїчні Крути „початком нової доби в історії України“. 

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

Петлюрівців розстріляли 
через 20 років

Левко Хмельковський

У Черкаському обласному архі-
ві я читав документи збірки Р-5625, 
у якому зосереджені судові спра-
ви репресованих і потім реабіліто-
ваних черкасців. Серед них були 
колишні вояки Армії Української 
Народної Республіки (УНР), у доку-
ментах НКВД називані петлюрівця-
ми. Значна частина їх після війни 
1918-1921 років була інтернована у 
Польщі, а потім повернулася, пові-
ривши у амнестію, оголошену уря-
дом СРСР у 1923 році. У наступ-
ні роки їх розстріляли. Підставою 
служила анкета Ф-21 для реєстрації 
колишніх офіцерів та чиновників 
„ворожих армій“, у якій були вказа-
ні їхні військові звання та посади. 

Спр а в а 9071 .  За  амне с т і -
єю повернувся 1923 року з Поль-
щі до Черкас Віктор Колосов-
ський, спершу доброволець-козак 
Холодноярського полку ім. Байди-
Вишневецького, потім у Кам’янці-
Подільському учень школи гарде-
маринів (морських кадетів), кур-
сант юнкерського училища, хорун-
жий. У таборах перебував у Лан-
цуті, Вадовицях, Каліші. На допи-
ті 9 вересня 1928 року слідчий Дер-
жавного Політичного Управління 
(ДПУ) Кугно виявив, що В. Коло-
совський став священиком Укра-
їнської Автокефальної Православ-
ної Церкви у селі Ксеварове. Бать-
ко його жив на хуторі Андріївка 
біля Золотоноші. Брати Володимир 
– лікар, Леонід і сестра Олена – вчи-
телі, Микола жив біля батька. Сві-
док Семен Олійник розповів слід-
чому, що В. Колосовський намов-
ляв людей проти позики держа-
ві, інший свідок чув провіщення В. 
Колосовського, що влада збанкру-
тує, бо у ній одні босяки. В. Коло-
совський на той час був важко хво-
рий, але усе ж його розстріляв у 
Черкасах вночі 28 лютого 1930 року 
комендант ДПУ Стрельцов, а разом 
з ним Автонома Чучупаку, Семе-
на Кулинича, Якова Калину, Кирила 
Кравченка, Миколу Лаптєва, Дми-
тра Строканя, Кирила і Якова Хар-
ченків, Івана Коломійця, Володими-
ра Тимошенка, Івана Сагарду, піс-
ля чого „трупи їхні були закопані на 
міському цвинтарі“, що засвідчили 
сам Стрельцов, помічник прокуро-
ра і черговий відділу ДПУ (підписи 
останніх нерозбірливі).

С п р а в а  2 4 8 0 .  У  Че рк а с ь -
кій в’язниці 28 квітня 1938 року 
були розстріляні вісім мешкан-
ців Канева і довколишніх сіл. Учи-
тель „Просвіти“ Григорій Здохнен-
ко і Макар Буряк були у війську 
Симона Петлюри, канівці Іван 
Філь, Макар Пужаєнко з Русалівки 
були у повстанських загонах („бан-
дах Стадниченка і Трепета“ – запи-
сав слідчий). Григорій Тимошенко 
був писарем гетьманської коменда-
тури, а потім вояком полку Костя 
Гордієнка. Іван Щочкин був сотни-
ком у війську УНР. Екскурсовод на 
Тарасовій горі Сильвестер Дере-
во підтримував зв’язки з колишні-
ми старшинами Армії УНР – чле-
ном Центральної Ради поручником 
Григорієм Вараввою (18 листопа-
да 1937 року розстріляний у Черка-
сах, а його брат Олекса помер 1967 
року у Бафало, Ню-Йорк), Кін-
дратом Хоменком і Петром Коза-
ренком, які побували у польських 

таборах, а потім були репресова-
ні. Сотник Андрій Письменко повів 
свою сотню у наступ на Золотоно-
шу, потім на Прилуки, після пораз-
ки повернувся до Канева і пішов до 
повстанського загону Стадниченка. 

Справа 1145 теж стосувалася 
канівців. За нею притягали до від-
повідальности 12 осіб. Їх розстріля-
ли в Черкасах 10 травня 1938 року. 
Повстанців організував Петро 
Козаренко, який свого часу закін-
чив у Києві школу прапорщиків, 
воював у війську Симона Петлюри, 
був командиром підрозділу в 19-му 
полку дивізії Омеляновича-Пав-
ленка, восени 1920 року як сотник 
брав участь у боях з кіннотою 
Семена Будьонного під Могилевом. 
У свою сотню взяв брата Михай-
ла Козаренка. З Польщі перейшов у 
Повстансько-партизанський штаб 
Юрія Тютюнника у Львові. З Пиля-
ви походили вчителі Яків Лукі-
єнко (теж з школи прапорщиків, 
сотник Єлисаветґрадського пол-
ку), Василь Голуб і Омелян Забій, 
з Полствина Гарасим Мандрика, з 
Ковалів вчитель Іван, Олексій та 
Андрій Порожні, з Малого Іржав-
ця вчитель Іван Цимбал і свяще-
ник Лука Кутовий, з Таганчі – Кін-
драт Хоменко, який був сотником 
і комендантом станції Миронів-
ка. У листопаді 1920 року повстан-
ці з Пиляви і Полствина зібрали-
ся у Полствині на площі і рушили у 
Копіювату проти червоного загону 
Воєводина, прийняли бій. Свідком 
того бою був Олекса Зимоглядчик, 
а донос на повстанців написав Гри-
горій Ковалик з Степанців. 

Справа 9381. 16 березня 1930 
року були розстріляні черкасці 
Микола Крижанівський – служив у 
Центральній Раді, потім був політ-
комісаром 5-ої бриґади у Петлюри, 
Іван Давидовський – у часи Гетьма-
нату столоначальник поліційного 
управління, за Директорії – секре-
тар повітового старости, Марія 
Черкас – учасниця 8-го Повстан-
кому у 1923 році вже була засу-
джена до розстрілу, протодиякон 
Семен Галайда, Нечипір Балабан 
– за Гетьманату помічник коман-
дира „карального загону“. Слід-
ство виявило, що „лишки холодно-
ярських повстанців“ мали за мету 
повалити радянську владу і вста-
новити владу УНР. Збиралися в 
Українській автокефальній право-
славній церкві. Виготовили листів-
ку Комітету дії з закликом: „Украї-
на мусить бути незалежною, само-
стійною, народною республікою“. 
Мали самопали, ґвинтівки, вибу-
хівку. У підпіллі були також лікар 
Кость Давидовський-Суденко, під-
рядник Федір Чопенко з Соснів-
ки, селянин Андрій Голега з Геро-
нимівки, фельдшер Кирило Олек-
сенко з Білозір’я, ревізор Микола 
Гаудич, реєстратор ЗАГСу (бюра 
реєстрації актів цивільного ста-
ну), колишній петлюрівець Володи-
мир Бутовський, бляхар Ісак Зару-
бенський, лікар Амосова-Івакина, 
інспектор страхування Панас Тихо-
нов з Чигирина, Євгенія Титарен-
кова з церковного хору, бухгальтер 
Михайло Борисов, тесля Михайло 
Зінченко, петлюрівець Єфрем Тка-
ченко, які засуджені до позбавлен-
ня волі. 

У архіві є й інші подібні справи, 
які чекають на дослідників.
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

$ ІМ’Я МІСТО
ЛИСТОПАД 2017 року

150 Puhacz, Ihor Macungie, PA
110 Kuzmowych, C Great Falls, VA
100 Krislaty, Zenon & Dozia Cleveland, OH

Tomorug, Maria Clark, NJ
70 Mostowycz, Oksana Ponte Vedra Bch, FL
50 Jachtorowycz, Romana Chicago, IL

Krywolap, George Elicott City, MD
Paschuk, Larisa Verona, NJ
Rychtyckyj, Daria Warren, MI

30 Zacharkiw, Lidia Rochester, NY
20 Bohonowych, Roman Kerhonkson, NY

Butry, John North Port, FL
Chraplyvy, Christine & Andrew Matawan, NJ
Harhaj, William & Anna Garfield, NJ
Horodecky, Olga Kendall Park, NJ
Jarosewych, Myron & Daria Downers Grove, IL
Laba, Orysia Middle Village, NY
Maciw, Chrystyna Des-Ormeaux, QC
Makar-Laudi, S Brooklyn, NY
Mandych, Peter Rollinsford, NH
Motyka, Walter North Port, FL
Nalywajko, Myroslawa North Port, FL
Rinnyk, Joseph Milltown, NJ
Sawycky, Maria West Windsor, NJ
Semeniak, Nicholas & Nadia Brookfield, WI
Shepelavey, Anya Columbia, MD
Terleckyj, Olha Philadelphia, PA

15 Sendzik, Vira Trenton, NJ
10 Gluch, Teresa W Hartford, CT

Krislatyj, Maria Cleveland, OH
Obuszczak, Vera Philadelphia, PA
Ohar, Oksana Beverly Hills, MI

5 Macuk, Bohdan Berlin, MD
Разом за листопад: $1,160

ПРЕСФОНД Альманаху УНС 2017
20 Kotcherha, Nicholas Buffalo Grove, IL
Разом за листопад: $20

ГРУДЕНЬ 2017 року
100 Bojczuk, Maria & Mykola Dresher, PA
60 Halchuk, Jaroslaw St Catharines, ON
50 Anonymous  
35 Hanas, Yurij Ancaster, ON
20 Paslawsky-Marchal, Christine West Seneca, NY

Holovetsky, Halyna Ballston Spa, NY
Kolcio, Magda Higganum, CT
Loza, Ulana Buffalo, NY
Mirchuk, Ihor Easton, PA
Peleschuk, Stefan & Larissa Stamford, CT
Shcheglov, Nazar Jackson Heights, NY
Temnycky, Orest & Daria Clifton, NJ

15 Burak, Lyubov Easton, PA
10 Dubinin, Svetlana San Diego, CA

Dytyniak, Maria Edmonton, AB
Fedenyshyn, Stefania Springfield, NJ
Hrabowych, Orest Brookline, MA
Hupalo, Jerry Chicago, IL
Iwaskiw, Stephanie Columbia, MD
Kytasty, Peter Livonia, MI
Loniewsky, Julia Newark, NJ
Mac, Roman D & Anna Lorton, VA
Martyniuk, Ihor Kent, WA
Serafyn, Alexander Warren, MI

5 Harasymowych, J Bethlehem, PA
Kis, Stefania San Bruno, CA
McCutchan, Maria La Jolla, CA
Wozniak, Dmitry Elmwood Park, NJ

Разом за грудень: $550
ПРЕСФОНД Альманаху УНС 2017

30 Sacharuk, Eva Wenham, MA
Stawnychy, George Kinnelon, NJ

20 Gnoj, Olga Holliswood, NY
10 Krislatyj, Maria Cleveland, OH
5 Tsiselska, Tamara Hudson, PA
Разом за грудень: $95

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку пресфонду „Свободи“ 

Пресфонд „Свободи“ 
за листопад і грудень 2017 року

„Ангели милосердя“ допомагають знедоленим
Ксеня Гапій

Світ виглядає досить жорстоким, войовни-
чим i несправедливим і ми не раз миримося 
з думкою, що так воно і є, але насправді май-
бутнє залежить від кожного з нас. Якщо кожен 
з нас буде наповнювати цей світ любов’ю й 
теплом, зможе направити бодай одну маленьку 
несправедливість, то це буде велика зміна, від 
якої змінюватиметься увесь світ. Якщо кожна 
людина зробить хоч би якусь добру справу, світ 
стане кращим! 

Це проста і нескладна філософія благодійної 
праці громади Української католицької парафії 
св. Івана Хрестителя в Нюарку, Ню-Джерзі‚ яку 
провадять редемптористи Львівської провінції. 

Ми розпочали нашу акцію „Ангели мило-
сердя“ у 2009 році. Наші парафіяни без велико-
го розголосу торкаються багатьох осіб та різ-
них установ, які допомагають людям‚ що зна-
ходяться поза межею бідности. Ми передаємо 
нашу допомогу через добровольців в Америці‚ 
а також в Україні. Добровольці церкви св. Іва-
на Хрестителя проводять щоразу нові збірки‚ 
а добровольці в Україні передають допомогу 
туди‚ де її найбільше потрібно. Для такої пра-
ці необхідно мати тісний зв’язок, отже з допо-
могою електронної пошти триває координація 
співпраці на добро ближніх.

З листів ми довідуємося про потреби людей 
в Україні і намагаємося допомогти. Наприклад‚ 
написала до нас Ірина з спільноти св. Егідія в 
Києві: „В ці дні ми готуємося до святкування 
Різдва зі старенькими в будинку для преста-
рілих та до Різдвяного обіду з бідними. Понад 
300 бідних та бездомних та понад 250 старень-
ких матимуть свято! Дякуємо вам, що ви нас 
завжди у нашому служінні підтримуєте!“.  

В листі від Степана з Бердянська, Запорізької 
области, читаємо: „Коли сам хворієш, то якось 
даєш собі раду, а коли занедужає дитина, то 
вже ціла біда і нема цьому ради.   Мене, бердян-
ського добровольця, вразила нелегка доля Рус-
лани та її донечки Карини‚ котра має дитячий 
церебральний параліч і прикута до інвалідно-
го візка‚ з якого вже давно виросла.   Мама та 
дочка проживають в невеличкій кімнаті гурто-
житку, маючи спільні на 10 сімей кухню та туа-
лет.  Пенсії 35 дол. не вистачає і вони не мають 
грошей на харчі і не мають нікого, хто простяг-
нув би до них руку. Дуже прошу їм допомогти!“.

У листі від о. Романа з Києва читаємо: „Бага-
то людей має пенсію, якої не вистачає, щоб 
заплатити за помешкання‚ а що вже говори-
ти про продукти, одяг, взуття, а ще як станеть-
ся хвороба, то просто важко виживати. Але 
є добрі люди, які готові сьогодні українцям в 
Україні допомогти. І це Ви. Щиро дякую вам!“. 

Пише Адріяна зі Львова: „Людей, котрі 
потребують допомоги‚ є багато, не зна-
ти навіть‚ від кого починати. Але коли бачиш 
вдячні очі і чуєш зворушливі слова подяки‚ 
тоді розумієш‚ що робити треба те‚ що можеш, 
навіть якщо це й не багато. Коли я передава-
ла продукти бабусям на вулиці, вони це брали 
тремтячими руками і плакали“. 

 Галя з Чернівців, мама двох синів-інвалідів, 
створила організацію з 300 хворих дітей і час-
то звертається до нас по допомогу. Вона пише: 
„Недавно до мене привели маму з 21-літнім 
сином Дімою. Мама виховує хворого одна. Дер-
жава пообіцяла надати інвалідний візок‚ але 
вже минає шість років і візка немає. Чи може у 
вас десь можна дістати уживаний візок, бо без 
цього їм дуже тяжко?“. 

Надійшов лист від Ольги, дитячого кардіоло-
га зі Львова: „Покликали мене оглянути дити-
ну, якій було 12 днів. Вона мала рідкісну хворо-
бу коронарної артерії і їй терміново треба було 
зробити операцію. Але батьки мусіли від опе-
рації відмовитися‚ бо не мали грошей на дорогу 
до Києва. Я передала їм гроші від вашої церк-
ви і мама з дитиною поїхали до лікарні в Київ.   

Дві сестрички зі села Кам’яна Чернівецької 
области з іграшками, які отримали від церкви 
св. Івана Хрестителя в Нюарку, Ню-Джерзі. 

Реґент церковного хору‚ власник посилкової компанії „Роксоляна“ Михайло Стащишин (зліва) 
і  доброволець Володимир Ярошенко висилають в Україну дарунки „Ангелів милосердя“. (Фото: 
Левко Хмельковський)

(Закінчення на стор. 8)
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                        

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь

В суботу, 10 лютого 2018  року 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

Андрія Григоренка
(Нью-Йорк)

„До 110-річниці з дня народження 
Петра Григоренка (1907-1987): 
вшанування в сучасній Україні“

Провели конкурс деклямації віршів Василя Стуса 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 80-ліття від дня народжен-

ня Василя Стуса відзначили у Філядельфії кон-
курсом деклямації „Вікна в позапростір“ 20 січ-
ня з ініціятиви Центру студій спадщини Патрі-
ярха Йосифа Сліпого з підтримкою Релігійного 
Товариства Українців Католиків „Свята Софія“ 
США та у співпраці з „Нашою Українською Рід-
ною Школою“. Учні 8-12 кляс з допомогою учите-
лів та батьків підготували до цієї події 12 віршів 
з різних періодів творчости поета. 

Конкурс відбувся у приміщенні Академії св. 
Василія Великого у Дженкінтавні, Пенсильванія. 
Жюрі, до складу якого увійшли директор школи 
Ольга Костів, учителька літератури Оксана Кри-
люк, директор Центру студій спадщини Патрі-
ярха Йосифа Сліпого Ірина Іванкович (голова 
жюрі)‚ оцінювало виступи 12 конкурсантів. 

У висліді переможцями стали учениці Анаста-
сія Блощинська за вірш „Весняний вечір“‚ Вікто-
рія Фалендиш за вірш „Церква св. Ірини“ та Юлі-
ана Фартачук за вірш „На колимськім моро-
зі калина“. Лавреатами стали Юстина Білецька, 
Софія Павлюк та Наталія Панчак. 

Усіх учасників було нагороджено дипломами 
та нагородами Товариства „Свята Софія“, а голо-
вний спонзор – Центр студій спадщини Патріяр-
ха Йосифа Сліпого – надав цінні нагороди лавре-
атам та переможцям.

Слова привіту надіслав голова Товариства ака-

демік Леонід Рудницький. До молоді звернулася 
І. Іванкович‚ яка провела паралелі між Патріяр-
хом Йосифом Сліпим та Василем Стусом, котрі, 
перейшовши через горнило совєтської караль-
ної системи, через заслання, нечестиві суди та 
ув’язнення, ніколи не зреклися віри у Бога, сво-
їх переконань, ідеалів і не відцуралися України. 

Вітаючи конкурсантів, О. Костів висловила 

вдячність організаторам та спонзорам конкурсу, 
які уже шостий рік поспіль співпрацюють з шко-
лою в царині просвіти молодих українців діяспо-
ри, а учителька літератури О. Крилюк подякува-
ла учням за високий рівень підготування до кон-
курсу.

Товариство „Свята Софія“ США

Члени жюрі та учасники конкурсу деклямації творів Василя Стуса. (Фото: Стефан Фартушок)

Операція була успішною, вдалася і 
дитина тепер здорова“. 

Д і я л ь н і с т ь  б л а г о д і й н о -
го фонду при парафії за остан-
ні дев’ять років була спрямова-
на на розв’язання багатьох про-
блем конкретних людей. Переду-
сім, ми допомагаємо потребуючим 
в Америці. За цей час ми відвідали 
парафіян нашої церковної громади 
810 разів‚ подарували продукти та 
грошoві датки на харчі для бідних 
міста Нюарку (12,760 дол.)‚ допо-
могли українським родинам, які 
втратили все в наслідок гураґанів в 
Америці (7‚500 дол.). 

До Україні на даний час висла-
но 471 інвалідний візок, 348 ходун-
ків, 124 портативних туалетів, 7‚200 
годинників для сліпих,  840 посилок 
з одягом, 6‚090 пар взуття, 3‚010 пар 
шкарпеток, тисячі пелюшок (пам-

персів), тисячі подарунків дітям з 
бідних сімей на свято св. Миколая, 
кровоспинні бандажі та джґути для 
українських воїнів на загальну суму 
у 15,750 дол., допомогу людям похи-

лого віку (15,740 дол.), ув’язненим 
(3‚380 дол.), на лікування залежних 
від алькоголю (6‚460 дол.), сиро-
там (6‚000 дол.), хворим дітям (5‚500 
дол.), бездомним (10,400 дол.), пере-

селенцям (6‚500 дол.) і пораненим 
воїнам (7‚620 дол.). Ми оплатили 
табір для 25 дітей, які живуть на 
вулицях Києва‚ і дві поїздки в Кар-
пати для хворих дітей, які перший 
раз в житті поїхали на відпочинок. 
У 2016 році, з нагоди Року милосер-
дя, ми подарували по 10 дол. 3,234 
потребуючим людям і тепер допо-
магаємо людям, які живуть поза 
межами крайної бідности (8‚500 
дол.).

Запрошуємо вас стати „Ангелом 
милосердя“ і приєднатися до нашо-
го доброго діла. З питаннями мож-
на звертатися до Ксені Гапій в кан-
целярії церкви св. Івана Хрести-
теля в Нюарку, тел. 973-371-1356, 
або на число 201-207-4555.   Дат-
ки можна висилати на адресу: St. 
John’s Church, 719 Sanford Avenue, 
Newark, NJ 07106.  

Ксеня Гапій відповідає за благо-
дійну працю церкви св. Івана Хрес-
тителя в Нюарку, Ню-Джерзі. 

(Закінчення зі стор. 7)

„Ангели милосердя“...

Добровольці Української католицької парафії св. Івана Хрестителя в 
Нюарку, Ню-Джерзі.

Свят-вечір відбувся на оселі ОДВУ
ЛІГАЙТОН, Пенсильванія. – 

Свят-вечір відбувся 21 січня на осе-
лі ім. Олега Ольжича Організації 
Державного Відродження Украї-
ни (ОДВУ) не лише для української 
спільноти, але і для американської 
публіки, щоб ознайомити її з тради-
ціями українського народу. 

Коли вже заля була виповнена 
учасниками і зацікавленими чужин-
цями, парох Української католиць-
кої церкви св. Володимира в Пал-
мертоні, Пенсильванія‚ о. Володи-
мир Баран молитвою відкрив свято 
та поблагословив традиційні свят-
ковні страви.

Після обіду почалася мистецька 
програма, в якій о. В. Баран виявив 
свій талант на тлі музики. На своє-
му акордеоні він виконав в’язанку 
милозвучних колядок і щедрівок, за 
що всі присутні винагородили його 
оплесками.

Ансамбль „Казка“ з участю дея-
ких присутніх продовжував коляду-
вати майже до заходу сонця.

ОДВУ 
На акордеоні грає о. Володимир Баран. 
(Фото: Уляна Процюк) 
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Баптисти освятили Дім молитви
Олександер Федорчук

ПАРМА, Огайо. – 14 січня 
Українська баптистська церк-
ва „Нове життя“ освятила свій 
Дім молитви. Церква існує п’ять 
з половиною років, має понад 50 
членів й активне життя. 

У 2015 році в етер вийшла укра-
їнська християнська радіопрогра-
ма, яку можна слухати цілодобо-
во на „radioNL.life“. Людям, котрі 
опинились в складних життєвих 
умовах, ця радіопрограма дарує 
промінь надії. Про це свідчать 
вдячні відгуки слухачів. 

Від самого початку громада 
надає допомогу хворим, сиротам 

та сім’ям загиблих вояків в Укра-
їні, неодноразово долучалась до 
благодійних акцій, які проводи-
ла Асоціяція „Клівленд Майдан“ 
з метою підтримки постражда-
лих українських родин у визволь-
ній війні з аґресором. Перед Різд-
вом громада зібрала і відправи-
ла 18 посилок для тих, хто не має 
достатку.

До Різдва Христового грома-
да придбала Дім молитви на дуже 
вигідних умовах. Це була справ-
жня радість, розділити яку при-
йшли священики та гості різних 
релігійних конфесій Великого 
Клівленду та інших штатів. 

Перед початком Богослужін-

ня диякон Анатолій Сойко висло-
вив радість, що в новопридбано-
му храмі зібралися віруючі різних 
конфесій. Співав хор під керівни-
цтвом реґента Андрія Лозового, 
грала симфонічна оркестра, співа-
ла група у складі Ярослава Рудого, 
Зоряни Дмитрів, Ірини Кочмар, 
Тараса Більського та А. Лозового. 

Настоятель Української гре-
ко-католицької церкви Покрова 
Пресвятої Богородиці протоєрей 
Михайло Дроздовський, закли-
кав, щоб у цьому храмі не змов-
кали молитви за грішників, щоб 
люди приходили і освячувалися 
та наверталися від усього недо-
брого на праведну дорогу.

Па с т о р  Ук р а ї н с ь кої  ц е рк -
ви християн віри євангельської 
Петро Федорчук пригадав, що в 
радянські часи люди дуже хоті-
ли мати Дім молитви, але то була 
нездійснена мрія. На Богослужін-
ня таємно збиралися в хатах, за 
що його батько, пресвітер, отри-
мав 10 років в’язниці. 

Пастор церкви „Нове життя“ 
Федір Дежнюк, від імені служи-
телів церкви та управи, подяку-
вав усім, хто прийшов розділи-
ти це свято. Усі були запрошені 
на святковий обід, для приготу-
вання якого сестри залучили свій 
досвід. 

Промовляє диякон Анатолій Сойко. 
(Фото: Олександер Федорчук)

Учасники свята (зліва): Анатолій Сойко, В’ячеслав Палій, П. Сакур, о. Михайло Дроздовський, Федір Дежнюк, А. 
Горошко, Сергій Євтух, І. Ковальський, Микола Положевець, Петро Федорчук. (Фото: Олександер Федорчук)

Різдвяне свято провели у парафії св. Юра
Лідія Йонка

НЮ-ЙОРК.  – 21 січня Акаде-
мія при храмі св. Юра в Ню-Йорку 
вітала в своїх стінах парафіян та 
гостей уже традиційним святку-
ванням Різдвяної Просфори. Це 
було не тільки щорічне підсумову-
вання циклу зимових свят, а й наго-
да в теплому колі відчути себе учас-
ником справжньої різдвяної місте-
рії. Освячена просфора‚ обов’язкові 
для Різдва страви, зокрема кутя‚ 
лунка коляда заохотили на хвилин-
ку забути, що все це відбувається в 
самісінькому центрі Ню-Йорка.

Святкову програму розпочав хор 
студентів Академії св. Юра коляд-
кою „Бог предвічний”, котру у 
багатьох частинах України співа-
ють першою за свят-вечірнім сто-
лом. Настоятель парафії о. Емілі-
ян Дорош благословив присутніх. 
Під акомпаніямент директора ака-
демії Андрія Стасіва та з дириґу-
ванням Анни Бачинської студен-
ти, більшість з яких є американ-
ці, продовжили прославляти Госпо-
да „Щедриком” Миколи Леонтови-
ча, „Аve Maria”, „Тиха ніч” та інши-
ми колядами.

Виступив гурт „Ukrainian Village 

Voices”‚ один з найбільш кольо-
ритних виконавців етнічної укра-
їнської музики. Більшість членів 
гурту не є українцями і не розмов-
ляють українською мовою, проте 
зачаровані мелодійністю народно-
го співу. Вони виконали колядки та 
щедрівки „Що з Києва та до Єруса-
лиму”, „Ой‚ у лісі, в лісі”‚ які похо-
дять з центральних і східніх реґіо-
нів України. Їм притаманні незвич-
на для багатьох слухачів мелодика, 
сплетіння релігійних, романтичних 
й соціяльних мотивів. 

На Просфору завітали 41-ий 
і 2-ий відділи Організації Обо-

рони Чотирьох Свобід України з 
театральним дійством Вертеп під 
керівництвом Дмитра Стапінсько-
го. Знайомі і завжди радісно очі-
кувані персонажі – звіздар, ангели, 
пастушки – звіщали зі сцени нови-
ну – народження Месії, а „князі з 
України” несли дари новонародже-
ному Дитятку. 

На завершення парох Е. Дорош 
подякував усім‚ хто допоміг підго-
тувати цю подію, а також присут-
нім, благословив всіх на рік, сповне-
ний Божої помочі, здоров’я й благо-
датей. Після офіційної частини гості 
ще залишилися колядувати. 

На Просфору завітали гості з Організації Оборони Чотирьох Свобід України з театральним дійством Вертеп.

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, різьба

Купуйте 2-х кімнатну квартиру, 73,4 
м/2 у новобудовах Львова з по-
вним обладнанням. Індивідуальне 
опалення + 2 електрокотли, кон-
диціонер, 2 скляні балкони. Кухня: 
газова плита. Новий ігровий май-
данчик, автобусна зупинка 3 хв. Кар-
тинки надсилатимуться за запитом. 
Контакт: pierwszyakt@gmail.com

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

Tel.: 908-872-2192; email: stankouna@optimum.net
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MAIN OFFICE: 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 
 

Conveniently located branches: 
 

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   
  
          
        *10% down-payment required; 1-4 family owner occupied first home; no points; no Private Mortgage Insurance required;   
        no prepayment penalties; 300 payments;  $5.22 cost per $1,000.00 borrowed for 25 year term period.   
       Interest rate may change at any time without prior notice.  APR – Annual Percentage Yield. 
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Contact us:  
888-538-2833 Premier NiNe*  

 ANNUITIES

Also AvAilAble:
select seven – 3.5%*
stArter Five – 3.0%*

*  First year rate.  Second Year Rate – 3.0%.
   All annuity rates are subject to change.  Not available in all states

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

Ukrainian National Association, inc.

Пластова Станиця Нюарку складає подяку всім Пласту-
нам за те, що ходили з колядою цього року і підтриму-
вали цю чарівну традицію, та Українській громаді за те, 
що наших пластунів так гарно прийняла, та за підтрим-
ку Пласту.

Якщо ми до Вас не успіли прийти з колядою, або Вас 
не було вдома, вибачте - неодмінно загостимо до Вас в 
наступнім році. 

СКОБ!

пл. сен. Орест Пенцак, Чорноморець - станичний

пл. сен. Зезя Завадівська, Спартанка - референт коляди

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

незалежність, її були змушені при-
йняти більшовики, коли вони нама-
галися встановити свій контроль 
над Україною. Навіть „pro forma“ 
незалежніcть Радянської України, – 
вона брала участь наприклад у під-
писанні Ризької угоди 1921 року, 
– мала велике значення. Тобто без 
УНР, не було б визнання формально 
незалежних інститутів Радянської 
України, територіяльного суверені-
тету і так далі. Не було б радянської 
української республіки, без УНР, це 
ясно. Ця українська радянська рес-
публіка мала певні автономні права 
протягом 1920-их років.

Але реально ця автономія пере-
стала функціонувати, починаючи з 
періоду Голодомору. Рішення віднос-
но централізації не тільки адміні-
стративної і не тільки стосовно яки-
хось індустріяльних підприємств, 
але і культурного життя приймалися 
тепер уже у Москві. Таким рішенням 
було і припинення українізації міста, 
і так далі. Це початок 1930-их років, 

тобто та культурно-адміністративна 
автономія, яка була раніше, фактич-
но згортається в 30-ті.

– Країни, які втратили свою неза-
лежність після перемоги більшови-
ків і захоплення їхньої території, 
мали за кордоном свої уряди. Україна 
не була єдиною, був уряд Білоруської 
Народної Республіки, був грузинський 
уряд, були уряди Балтійських країн. 
Чи існування цих установ було сим-
волічним, чи воно мало і якийсь прак-
тичний ефект пізніше? 

– Переважно, це був символіч-
ний ефект, особливо, враховуючи те, 
що, наприклад, українська діяспо-
ра, а було кільки хвиль еміґрації, які 
мали дуже різні політичні орієнта-
ції, – була розділена. І питання яко-
їсь консолідації навколо ідеї україн-
ської державности в екзилі, реально 
не відбулося. Так що політично емі-
ґраційний уряд УНР не відігравав 
великої ролі навіть у самій україн-
ській діяспорі.

Але ідея була, і вона співпадала 
взагалі з ідеєю існування української 
діяспори як такої, яка намагалася 

виконувати функцію і нести тради-
цію, яку Україна в радянських умо-
вах виконувати і нести не могла.

– Цього року ці країни усі відзна-
чають 100-ліття з часу свого засну-
вання. І ми бачимо величезний дія-
пазон святкувань і відзначень, почи-
наючи від Чехії, де є штаб-квартира 
Радіо Свобода, і де відбувається вели-
чезна кількість заходів, великі гро-
ші витрачає держава на те, щоб від-
святкувати свій день народження, 
і з іншого боку, ми бачимо Білорусь, 
яка майже не згадує про цю подію. 
Там навіть згадка про неї може бути 
небезпечною для людей, які захочуть 
відзначити цю дату. Україна є десь 
між Чехією і Білоруссю в цьому сен-
сі. Відзначення відбувається, але не 
на високому державному рівні: немає 
якогось засідання урочистого парля-
менту, немає такої кількости акцій. 
Наскільки це відображає ставлення 
до своєї державности, на Вашу дум-
ку?

– Я думаю, що в першу чергу тут 
дається взнаки традиція думання 
в рамках певного радянського дис-

курсу. Набагато більше уваги було 
приділено революції 1917 року, ніж 
з подіям 1918 року. І тут дві причи-
ни. Перша причина, це знову, так би 
мовити, радянська традиція – справ-
жня подія це 1917 рік. Нам цю тра-
дицію треба передумати і перефор-
матувати.

І другий момент. Були вели-
кі побоювання що Росія якось буде 
активно використовувати річницю 
1917 року, і через те Україна мала б 
якраз мобілізуватися навколо цієї 
дати. І з цієї точки зору, 1918 рік і 
проголошення незалежности опини-
лися в тіні. Так що, я думаю, що це – 
частина пострадянського синдрому 
і, до певної міри, постколоніяльного 
дискурсу, коли головні події – імпер-
ські. Люди намагаються їх перефор-
матувати, але не думають про те, що 
уявлення про старий імперський 
календар мають змінитися.

Марія Щур – в етері Радіо Свобо-
да із 1995 року, кореспондент, ведуча, 
автор програми ,,Eвропа на зв’язку”; 
стажувалася в „Reuters“ і „Financial 
Times“ у Лондоні, Франкфурті та 
Брюселі. 

(Закінчення зі стор. 1)

Україна 1991...

нівів“.
Щоправда, висновки Венеціян-

ської комісії, що виявилися зовсім 
не такими, як домагалася угорська 
сторона, він не прокоментував.

Натомість у листопаді знову 
вигулькнуло питання про угорські 
прапори на державних установах 
на Закарпатті. У Берегові учасни-
ки ходи зняли прапор Угорщини 
з будівлі міської ради, вважаючи, 
що там йому не місце. Це виклика-
ло різку критику Г. Москаля, який 
посилається на закон про націо-
нальні меншини, де мовиться про 

право на використання національ-
ної символіки. „Абсолютно незро-
зуміла позиція поліції, яка пасив-
но спостерігала за провокацією в 
Берегові“‚ – обурювався Г. Мос-
каль. Після звернення керманича 
области проти осіб, що скинули 
угорський прапор, почали кримі-
нальне провадження.

Однак‚ проблема прапорів чужо-
земних держав на державних уста-
новах України, як і подвійного гро-
мадянства, мусить бути в першу 
чергу вирішена на законодавчому 
рівні. І поки цього не буде зробле-
но – пристрасті щоразу спалахува-
тимуть. 

Ще однією дражливою „угор-
ською“ темою став намір встанови-

ти копію угорської корони св. Сте-
фана на будівлі в центрі Ужгоро-
ду. Виявляється, Ужгородська місь-
ка рада на це дозволу не давала. 
Далі з’ясувалося, що цілі кілометри 
на українсько-угорському кордо-
ні віддано в приватні руки. Справа 
набула всеукраїнського резонансу 
і знову привернула увагу до Закар-
паття. 

Одне слово, 2017 рік Закарпаття 
відстояло на „угорському“ фрон-
ті. Адже не тільки Г. Москаль, але 
й Будапешт не скупився на катего-
ричні коментарі, які резонували по 
цілій Україні. Таке незвичне єднан-
ня у критиці офіційного Києва 
керівника Закарпатської обласної 
адміністрації з політиками сусід-

ніх держав викликало чимале зди-
вування українського політикуму 
і навіть залунали вимоги про від-
ставку голови обласної держадмі-
ністрації. Мовляв, а на яку державу 
працює Г. Москаль?

З іншого боку, така позиція дає 
можливість показати угорцям, що 
в Україні є різні погляди на їхні 
проблеми і таким чином трохи 
урівноважує емоції. Як у детекти-
вах, де є добрий і поганий слідчий. 
Чи є це політикою президента, чи 
самодіяльністю його представни-
ка в області – питання залишається 
відкритим. Але‚ знаючи незалеж-
ний характер Г. Москаля, швидше 
віриться в останнє. 

Ужгород 

(Закінчення зі стор. 4)

Політичні хмарки...

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                    

День Соборности України відзначили в Ізраїлі
Світлана Глаз 

БАТ-ЯМА‚ Ізраїль. – 17 січня в 
Українському культурному цен-
трі відбулася на честь Дня Собор-
ности України виставка дитячо-
го малюнка „Діти України – дітям 
Ізраїля“. Увазі відвідувачів вистав-
ки представлено 50 робіт. На кар-
тинах – сцени з життя дівчаток 
і хлопчиків у давні часи, про що 
свідчать костюми, зачіски, і в наші 
дні. 

Виставлені три роботи семиріч-
ної Марії Максименко про велич 
Гімалаїв, яким так багато при-
святив робіт знаменитий Мико-
ла Реріх. Організувала виставку 
директор будинку-музею М. Рері-
ха в Одесі Олена Петренко з під-
тримкою Посольства України в 
державі Ізраїль. Глядачі милува-
лися роботами   ізостудії „Казка“ 
(керівник Наталія Хмелевська). 
А Восьма одеська дитяча студія 
показала роботи дітей на теми 
української національної традиції 
і побуту. 

На виставці було багато шану-
вальників українського мистецтва, 
симпатиків України. А також діти, 

для яких і відкрита ця вистав-
ка. У вересні 2017 року відбула-
ся виставка дитячих малюнків під 
назвою „Який прекрасний цей 
світ“. Деякі роботи представлені 

і на новій виставці картин „Діти 
України – дітям Ізраїля“. 

Відкриваючи виставку‚ Олена 
Петренко, представники посоль-
ства та учасники говорили про 

історію встановлення єдиної неза-
лежної України та наголосили на 
важливості цього свята для всіх 
українців, в якому б куточку світу 
вони не жили.

Анастасія Воронова (12 років). 
„Козак Мамай“. (Фото: Посольство 
України в Ізраїлі) Тетяна Шелкова (11 років). „Свято душі“. 
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Історія України оживає в пошуках краєзнавців
За останні тижні до „Свободи“ надійшло з України чимало вісток від 

громадських кореспондентів про цікаві знахідки істориків та краєз-
навців‚ які відроджують перекручувану в СРСР історію України. Кілька 
вісток вміщено на цій сторінці.

Подарували громаді пам’ятну дошку 
Валентина Олександренко

ПОЛТАВА. – Лавреати обласної 
премії ім. Панаса Мирного Вален-
тина Шемчук та Вадим Голобородов 
на урочистому зібранні 29 листопа-
да 2017 року в обласній раді пере-
дали спільноті Шишацького району 
меморіяльну дошку одному з найав-
торитетніших громадян Полтавщи-
ни початку ХХ ст., культурно-освіт-
ньому діячеві, публіцистові, прав-
никові Миколі Дмитрієву для вста-

новлення в селі Яреськах, де видат-
ний земляк скінчив земний шлях. 

Дошка виготовлена в межах 
доброчинного проєкту ввічнення 
пам’яті великих українців меморі-
альними дошками й пам’ятними 
знаками в полтавських селах і в 
містах світу. Іменем М. Дмитріє-
ва названа вулиця в Полтаві‚ мемо-
ріяльну дошку М. Дмитрієву зусил-
лями благодійників відкрито в Пол-
таві на будинку, де мешкав відомий 
краянин. 

Виявили поховання 40 кармеліток
Євген Цимбалюк

ДУБНА, Рівненська область. – У 
Свято-Варваринському монасти-
рі Української Православної Церк-
ви Київського Патріярхату 27 груд-
ня 2017 року відбулося перезахоро-
нення решток членів ордену карме-
літок і благодійників монастиря із 
минулих віків. 

У 2011 році в Дубні почали від-
новлювати чернечу обитель. Під 
час земляних робіт на території 
колишнього монастиря кармеліток, 
а нині – одного з міських лікуваль-
них закладів, було виявлено велику 

кількість кісток та скелетів. Давні 
культові предмети Римо-Католиць-
кої Церкви засвідчили про прина-
лежність похованих осіб до чину 
сестер кармеліток. Загалом у брат-
ській могилі під одним хрестом на 
території монастиря після моли-
товної відправи знайшли вічний 
спочинок рештки 40 осіб. 

У ХVIІ ст. в Дубні був заснова-
ний монастир кармеліток, які пере-
бували у повному затворі від сві-
ту. Монастир був діючим до 1952 
року, коли радянська влада вивез-
ла звідти насельників й облаштува-
ла лікувальний заклад. 

Вручення меморіяльної дошки (зліва): Юрій Онацько, Анжела Дацька, 
Валентина Шемчук, Вадим Голобородов, Володимир Чмир, Валентина 
Палівода. (Фото: Мрія Лоць)

Перезахоронення кармеліток у Свято-Варваринському монастирі.

Відкрито виставку Михайла Дмитренка
Олександер Панченко

ЛОХВИЦЯ‚ Полтавська область. 
– 24 січня у краєзнавчому музеї ім. 
Григорія Сковороди відкрито екс-
позицію з нагоди 110-річчя від дня 
народження художника Михайла 
Дмитренка, уродженця Лохвиці. 

Він народився у сім’ї лікаря-фар-
мацевта‚ середню освіту здобув у 
Лохвицькому реальному училищі. 
Навчався у Київському художньо-
му інституті. Розвинув свій талант 
на національних традиціях у мис-
тецтві під впливом видатного май-
с т р а ,  п р о ф е с о -
ра інституту Федо-
ра Кричевського. 
На його запрошен-
ня працював доцен-
том катедри рисун-
ка архітектурного 
факультету. 

М .  Д м и т р е н ко 
виставлявся у Киє-
ві, Харкові, Доне-
цьку та інших міс-
тах. 1939 року переї-
хав до Львова. В часі 
німецької окупації 
став одним із орга-
нізаторів Спілки 
Українських Обра-
з о т в о рч и х  Ма й -
стрів, організовував 

їхні виставки. На прохання Митро-
полита Андрея Шептицького здій-
снив розпис церкви у Городку Яґе-
лонському поблизу Львова. 

1944 М. Дмитренко з біженця-
ми пробрався до Німеччини. Піс-
ля Другої світової війни вирушив 
до Канади, жив у Торонто, пере-
їхав до США, від 1962 року жив 
у Чикаґо‚ займався створенням 
величних композицій і оздоблю-
вав ними католицькі і православні 
храми. Помер 1997 року. У Лохвиці 
встановлено 2008 року меморіяль-
ну таблицю мистцеві. 

У Лохвиці встановлено меморіяльну таблицю 
Михайлові Дмитренкові. 

Світлина з’явилася через 100 років
Євген Цимбалюк

Наприкінці 2017 року на інтер-
нет-порталі „Europeana“, який кон-
центрує в собі мільйони книг, кар-
тин, фотографій, музейних пред-
метів, архівних записів з минувши-
ни, з’явилася пожовтіла картка, на 
якій – сторічної давности маєток у 
Більчі. Ще й з підписом, що це дій-
сно Більче.

На світлині зображені австрій-
ські вояки, то, вочевидь, фотогра-
фував їх саме військовий фото-
граф, бо австрійська військова час-
тина таборувалася у Більчі під час 
Першої світової війни. 

Так відродилася частинка історії 
невеличкого, але значимого волин-
ського села, яке відоме насампе-
ред тим, що тут 1897 року народив-
ся талановитий український пись-
менник Валер’ян Поліщук, автор 40 

книг, представник покоління „Роз-
стріляного Відродження“, котрий 
зазнав репресій від радянської вла-
ди і був страчений у 1937 році. 

 Більче здавна славилося розкіш-
ним маєтком, зведеним наприкін-
ці XVIII ст. місцевим землевласни-
ком Загурським. Палац за часів В. 
Поліщука ще стояв на більчевській 
землі. У першій половині минуло-
го століття маєток в Більчі розібра-
ли і від нього не лишилося каменя 
на камені. 

Уже в незалежній Україні місце-
ві краєзнавці по крупинці збира-
ли дані про палац і щоразу нати-
калися на інформаційну мілину. А 
вже про його візуальне зображення 
годі й говорити – ні на фотографії, 
ні на полотні маєток ніхто не відо-
бразив. Але час іноді видає істо-
рію з забуття. Подібно і в ситуації з 
палацом у Більчі. 

Палац у Більчі на давній фотографії.
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про деокупацію Донбасу не супер-
ечить „мінським домовленостям“. 

У чому ж тоді полягатиме „від-
січ“? Як президент скористається з 
наданих йому цим законом нових 
повноважень? Може‚ принаймні‚ 
відважиться розірвати Договір про 
дружбу і стратегічне партнерство 
з Росією‚ який чинний досі? Може‚ 
назве війну війною? Може‚ припи-
нить торгівлю з країною-окупан-
том? Може‚ хоч би привселюдно 
визнає‚ що українська влада мала 
всі можливості не віддати Росії 
Криму‚ але віддала‚ і це належить 
назвати чорною зрадою?

І як це – не суперечить? Тобто 
залишається чинним найбільше 
безглуздя Мінську – сидіння укра-
їнської влади за столом перегово-
рів з терористами? А з цим залиша-
ються фальшиві підстави вважати 
війну на Донбасі внутрішнім укра-
їнським конфліктом? Люди добрі‚ 
це дуже небезпечна невизначеність! 

Проте‚ як би ми не відділяли здо-
рову парляментську чи позапарля-
ментську опозицію сьогоднішній 
владі від проросійських сил‚ котрі 
справді прагнуть перекинути дер-
жавний український човен дого-
ри дном‚ громадянське суспільство 
говорить власним голосом‚ вима-
гаючи видимих ознак українського 
відродження‚ економічного‚ полі-
тичного‚ культурного‚ і все більше 
готове до рішучих дій. А це лякає 
владу‚ і ще годі сказати‚ як вона 
вестиме себе у випадку справді 
масових протестів. 

Тому навіть ті депутати‚ що голо-
сували за згаданий закон‚ побо-
юються‚ що він дає президентові 
право особисто‚ поза Верховною 
Радою‚ застосовувати Збройні сили 
та інші військові формування Укра-
їни. Наприклад‚ народний депутат 

Мустафа Найєм‚ який входить до 
фракції „Бльок Петра Порошен-
ка“‚ але в той же час є опонентом 
президента‚ вважає це положен-
ня закону антиконституційним і 
потенційно небезпечним: влада у 
критичний для неї час може спро-
бувати використати Збройні сили у 
своїх корисливих цілях.

Між цими двома хвилями кри-
тики‚ проукраїнської і антиукра-
їнської‚ президент мав би вибуду-
вати лінію бездоганної поведінки. 
На жаль‚ помилки мають власти-
вість повертатися і мстити. Ото-
чиш себе людцями‚ вірними тобі‚ 
а не Україні – невдовзі виявиться‚ 
що вони вірні собі‚ а не тобі‚ і слу-
жать виключно своїм привілеям. І 
будуть тебе нещиро хвалити‚ коли 
треба в очі сказати гірку правду. А 
вона ж все одно вийде на вулицю. 

Як от вийшла дуже прикра прав-
да‚ що від 1 до 7 січня П. Порошен-
ко‚ Головнокомандуючий Збройних 
сил України‚ відпочивав на далеких 
Мальдівах в Індійському океані. 
Тобто спокійненько залишив кра-
їну‚ в якій точиться війна. Засте-
рігати спільноту від майданів‚ „бо 
Путін нападе“‚ і семиденною від-
сутністю обезголовити українську 
армію – як це можна виправдати?

Хіба після цього виглядає див-
ним‚ що в передноворічному 
інтерв’ю ганебний втікач Віктор 
Янукович пообіцяв у скоро-
му часі повернутися в Україну? А 
такі медійні ресурси‚ як телека-
нал „Інтер“‚ веб-сторінки „Вєсті“ 
‚ „Страна“ ведуть себе так‚ ніби В. 
Янукович і сьогодні сидить на Бан-
ковій. Навіть телеканал „ZIK“‚ позі-
рно б’ючи себе в груди за свободу 
слова‚ пропонує Україні напочатку 
2018 року розлоге інтерв’ю з Андрі-
єм Портновим‚ одним з очільників 
Адміністрації Президента В. Яну-
ковича. 

То вони вчорашні чи вже й 
завтрашні?

(Закінчення зі стор. 1)

Вчорашні прагнуть...

До речі, про пенсію. З новими 
реформами до неї страшно дожи-
ти. Це не жарт. А „не дожити" 
допоможе наша уже нібито рефор-
мована медицина. 

Можливо, „така Україна“ здат-
на забезпечити молодь доступним 
житлом? Такими темпами – не в 
цьому тисячолітті.

Для прикладу, візьмемо той же 
Державний фонд молодіжного жит-
лового будівництва, який багато 
чиновників називають „ефектив-
ним інструментом державної жит-
лової політики“. Нещодавно голова 
правління Сергій Комнатний зая-
вив, що за останні 25 років забез-
печено житлом 37 тис. українських 
родин. Але це виходить навіть мен-
ше‚ ніг 60 родин на одну область на 
рік.

При цьому на собі нинішня вла-
да навіть не думає економити. В 
наступному році фінансування апа-
рату Верховної Ради має зрости на 
третину, майже до 1.7 млрд грн., 
Верховного суду – на 51.3 відс., до 
1.6 млрд., Державної судової адміні-

страції – наполовину, до 13.5 млрд.
Усе це називається неофеодаліз-

мом. Клановість, кастовість і поділ 
суспільства та як наслідок – вибір-
кове фінансування.

Молодіжна політика
Тим часом за кордоном, у Поль-

щі, Грузії чи Фінляндії, вже давно 
зрозуміли: впровадження житло-
вих програм – це не лише підви-
щення рівня життя населення, але й 
реальний, досить значний оздоров-
чий ефект для національних еконо-
мік.

Влада зробила все можливе, щоб 
молодь асоціювала молодіжну полі-
тику тільки з проведенням концер-
тів, спортивних змагань чи флеш-
мобів.

Аби молоді люди не згадували, що 
можна і треба одночасно розвивати-
ся й в іншому напрямку – боротися 
за свої права, доступне житло, якіс-
ну освіту й медицину, за робочі міс-
ця і ще багато надважливих речей. 
Не отримуючи їх на рідній землі, 
молоді українці виїжджають за кор-
дон.

„Українська правда“

Анна Мадей – журналіст, гро-
мадський діяч, Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Вигнане покоління

хочу зауважити, що ми працюємо 
і над зниженням цін телефонних 
розмов. Найголовніше для нас, як і 
в будь-якій справі, це стосунки між 
громадянами наших країн і забез-
печення максимального комфорту в 
сфері послуг. 

На мій погляд, дипломатія – це не 
стільки професія, а скоріше покли-
кання, але всяке покликання вима-
гає старанної роботи, і щоб домог-
тися якихось значимих результа-
тів, потрібно багато працювати. І 
тут недоспані ночі, родинні вечо-
ри без господаря, запізнілі дзвінки 
батькам, відмова друзям у філіжан-
ці кави. Але це дає результат, яко-

го прагнеш все своє життя. У дипло-
матії, як і в будь-якій професії, все 
можна виміряти успіхами, поразка-
ми і конкретними справами. 

Головне завдання дипломата – 
наблизити інтереси країни‚ в якій 
працюєш‚ до інтересів своєї краї-
ни. Думаю, у нашої дипломатичної 
місії це виходить: за моєї каденції 
підписали безвіз, відкрили україн-
ський культурний центр, здійснили 
значну кількість проєктів допомоги 
українським воїнам, які воюють на 
сході України. 

Головне завдання дипломата 
– захищати інтереси своєї країни, 
просувати її інтереси на міжнарод-
ному рівні, створювати позитив-
ний образ. Мені випало робити все 
це в країні‚ з якою у нас дружні вза-
ємини. 

(Закінчення зі стор. 5)

Україна та Ізраїль...

нукає нас подякувати також за бага-
тьох тих, кого сьогодні немає поряд 
з нами, але які стали відображенням 
люблячого Божого погляду‚ зверне-
ного на нас. Насамперед я хочу зга-
дати ці три особистості: перша — 
це Кардинал [Йосиф] Сліпий, 125-
ту річницю з дня народження яко-
го завершуєте святкувати. Він хотів 
і збудував цю сповнену світла бази-
ліку, щоб вона стала яскравим про-
рочим знаком свободи в ті роки, 
коли ви не мали доступу до жодних 
святинь. Однак, своїми пережити-
ми стражданнями, принесеними в 
жертву Господу, він спричинився до 
зведення іншого храму, ще більшо-
го і прекраснішого – з живих цеглин, 
якими є ви.

Друга постать — це Єпископ [Сте-
пан] Чміль, який помер 40 років 
тому і похований саме тут. Це люди-
на, яка зробила для мене багато 
добра. У моїй пам’яті залишається 
живим спогад про те, коли ще моло-
дим хлопцем я прислуговував йому 
під час Божественної Літургії. Від 
нього я довідався про красу вашої 
Літургії, з його розповідей дізнався 
про живе свідчення віри, глибоко 
вистражданої і загартованої страш-
ними атеїстичними переслідування-
ми минулого століття. Я дуже вдяч-
ний йому і вашим численним геро-
ям віри – тим, хто, як Ісус, впали 
наче зерно на хресну ниву, принісши 
плідний урожай. Тому що справжня 
християнська перемога – це знак 
хреста, наш стяг надії.

Третя особа, про яку я хочу згада-
ти, — це Кардинал [Любомир] Гузар, 
який був не тільки отцем і главою 
вашої Церкви, але й провідником і 
старшим наставником для багатьох 
людей“. 

Папа підкреслив будівниче зна-
чення Церкви в житті людей і ска-
зав: „Парафія – це не музей спога-
дів про минуле чи символ присут-
ности на якійсь території, парафія – 
серце місії Церкви, де ми отримуємо 
і ділимось новим життям, життям, 
яке долає гріх, смерть, смуток, кожен 
смуток, і зберігає серце молодим. 
Якщо віра народжується із зустрічі і 
промовляє до життя, то скарб, який 
ви отримали від ваших предків, буде 
гідно збережено. Таким чином, ви 

зумієте передати безцінні дари вашої 
традиції і молодим поколінням, які 
приймуть віру насамперед тоді, коли 
вони сприймуть Церкву як близьку і 
живу“. 

Папа згадав про українок-заро-
бітчанок: „Я хотів би також висло-
вити слова вдячности багатьом жін-
кам, які у ваших громадах є апос-
толами милосердя та віри. Ви є цін-
ним даром, бо якнайкраще свідчи-
те віру в Господа багатьом італій-
ським сім’ям, коли через турботли-
ву та ненав’язливу присутність сво-
їм служінням дбаєте про людей. Я 
прошу вас розглядати свою виснаж-
ливу і не завжди вдячну працю не 
лише як роботу, а як місію: ви є опо-
рою в житті багатьох людей похило-
го віку, ви є сестрами, які допома-
гають їм не почуватися самотніми. 
Несіть Божу розраду і ніжність тим, 
хто на схилі віку готується до зустрі-
чі з Ним у вічності. Це велике слу-
жіння ближньому, миле Богові, за 
яке я вам дякую“.

Також Святіший Отець гово-
рив про Україну: „Я розумію, що 
хоча ви тут, ваше серце вболіває 
за вашу країну, і йдеться не тільки 
про почуття любови, а й про три-
вогу, особливо через лиха війни та 
економічні негаразди. Я прийшов 
сюди, щоб сказати вам, що я з вами 
– близький до вас серцем, своєю 
молитвою, я з вами, коли звершую 
таїнство Євхаристії. Там я прошу 
Князя Миру, щоб зброя замовкла. 
Я також Його прошу, щоб ви біль-
ше не були змушені йти на такі вели-
кі жертви заради того, щоб забезпе-
чити гідне життя для своїх близьких. 
Я молюся, щоб у серці кожного ніко-
ли не згасала надія, але щоб віднов-
лювалася відвага йти вперед, відвага 
завжди починати знову“. 

Присутніх зворушило визнання 
Папи Франциска: „Хочу розповісти 
вам один секрет. Перед тим, як іду на 
нічний відпочинок чи встаю вран-
ці, я зустрічаюся з українцями. Ваш 
Блаженніший Святослав подару-
вав мені ікону Пресвятої Богороди-
ці в Арґентині. Я її привіз з собою до 
Риму. Він повернувся до своєї країни 
з Арґентини, а я мусив приїхати до 
Риму. Я щоразу молюся перед цією 
іконою Богородиці вранці та ввече-
рі і закінчую молитву українською 
мовою“.

Департамент інформації УГКЦ

(Закінчення зі стор. 1)

Папа Франциск...

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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Ратне – ключ до Волині 

Олександер Вівчарик 

Нещодавно мені довелося побу-
вати в містечку Ратному, на Воли-
ні. Тут трохи інша, як на моїй рід-
ній Черкащині, природа: більш 
лісиста, болотиста. Але тут теж 
чарівні, синьоокі і русяві дівчата, 
тут теж український край. 

Волинь – це князі Федір Ольгер-
дович і Роман Мстиславович, Галь-
шка Гулевичівна, Данило Братков-
ський, Леся Українка, Олена Пчіл-
ка, Улас Самчук, Борис Харчук, 
Ростислав Братунь, знаний гро-
мадський діяч В’ячеслав Липин-
ський, видатна українська актриса 
Наталія Ужвій, клясики польської 
літератури Антоній Мальчевський 
і Габріеля Запольська. Зрештою, 
і рід клясика світової літератури 
Федора Достоєвського походить з 
Волині. Його прадід Григорій віді-
грав важливу ролю у становленні 
української релігійної традиції.

Волинь – це також Володимир-
Волинський, Берестечко, Турійськ, 
Кортеліси, Колківська Повстанська 
Республіка середини XX ст. Укра-
їна єдина і водночас різноманіт-
на. І цією різнобарвністю вона й 
цікава усьому світові. Тут пахне 
лісом і якимось прадавнім споко-
єм. Тут інший ритм життя, інший 
обшир. У місті багато дерев’яних 
будівель і, на перший погляд. мало 
людей. Спокій Ратного дивним 
чином не порушує навіть автома-
ґістраль Київ-Луцьк-Ковель-Брест, 
яка проходить містечком. Здається, 
що воно само по собі, а траса сама 
по собі, що вона десь там, в іншому 
житті. Ратне – це вогке, наповнене 
грибним запахом повітря, де коні 
пасуться на навколишніх луках і 
Прип’ять, як і тисячі років тому, 
котить свої темні води до Дніпра. 

Українців, як і скрізь, такі ж 
гостинні, співучі, роботящі. А ще 
вони дуже переймаються пробле-
мою війни на сході України. Адже 
поруч кордон з Білоруссю, а за кор-
доном українське Берестя, яке за 
радянських часів з волі кермани-
чів у Москві відійшло до Білорусі. 
Та люди тамтешні вже не ті. Вони 
приїздять на закупи до Ратного, 
розуміють мову місцевих людей, а 
то й самі розмовляють поліською 
говіркою, але вже не розуміють 
нашого прагнення до незалежнос-
ти, дивуються самопожертві наших 
воїнів задля збереження ціліснос-

ти держави. 
А ратнівчани, як і українці з 

інших реґіонів, йдуть захищати 
рідну землю і, на жаль, теж гинуть 
на війні, як Іван Тричук з Ратно-
го, чи Микола Повх з сусіднього 
села Велимче. Волиняни, зокре-
ма ратнівці, брали активну участь 
у визвольній війні українсько-
го народу під проводом Богдана 
Хмельницького, а в урочищі Вов-
чак Турійського району Волинської 
области була заснована УПА. Саме 
тут, як пишуть історики, у 1942 
році було місце постійного перебу-
вання одного з перших підрозділів 
УПА, що мав назву „Січ” і підлягав 
головному командирові УПА-Пів-
ніч – „Климові Савуру”  (Дмитрові 
Клячківському). 

Сучасне Ратне – це місто при-
кордонників, митників і торгов-

ців. Тут здавна був значний відсо-
ток військових людей і торговий 
осередок. Адже і в давньоукраїн-
ські часи то було прикордонне міс-
то Галицько-Волинського князів-

ства. Тут постійно перебувало вій-
сько (рать). Звідси і назва. У місті 
часто проводилися ярмарки. Ратне 
завжди мало важливе стратегічне 
та економічне значення і було клю-
чем до всієї Волині.

А ще тут з давніх часів була 
окрема єврейська громада. Саме 
в Ратному народився Абрахам 
Кляйн, який в еміґрації у Канаді 
став відомим поетом, журналіс-
том, політичним діячем, юристом. 
Він мріяв про країну, в якій усі б 
могли жити згідно зі своїми пере-
конаннями та релігією. А. Кляйн 
– єдиний англомовний поет, що 
склав хроніку „Shoah“ від приходу 
до влади Гітлера до Нюрнберзько-
го процесу, в якій записано депор-
тації, масові вбивства. Завершу-
ється хроніка виникненням держа-
ви Ізраїль. Зараз в Ратному живе 
чимало євреїв. Дехто з них, як і 
частина українців, стали підпри-
ємцями. 

Багате в місті і духовне життя. 
І це також іде здавна. У XIII ст. на 
території старого Ратного був побу-
дований монастир. А в 1305 році, 
після смерти Митрополита Київ-
ської Русі Максима за рекоменда-

цією галицько-волинського кня-
зя Юрія Львовича (внука Данила 
Романовича) ігумен ратнівського 
монастиря Петро був відправлений 
у Константинопіль для прийняття 
цього сану і в тому ж році призначе-
ний Митрополитом Київської Руси. 

Після відновлення незалежнос-
ти України почалося відновлення 
Іллінського собору, бо покровите-
лем міста з давніх-давен вважаєть-
ся пророк Ілля, на честь якого рат-
нівчани ще у 1565 році збудува-
ли православний храм і щорічно в 
день св. пророка Іллі влаштовува-
ли великий ярмарок перед ним. Та 
з часом від нього залишилися лише 
спогади. Душею відновлення собо-
ру став архітектор Василь Шопук, 
який і спроєктував новий велич-
ний храм. Заклали його у 1995 році. 
А в листопаді 2015 року з благо-
словення Митрополита Луцького 
і Волинського Михаїла було здій-
снено чин освячення в новозбудо-
ваному Свято-Іллінському Соборі 
Української Православної Церкви 
Київського Патріярхату. 

Перший в незалежній Украї-
ні пам’ятник Тарасові Шевченко-
ві встановили в березні 1993 року 
саме в Ратному. 

Сміла, 
Черкаська область

Будинок місцевого підприємця.

Відбудований Свято-Іллінський собор.

Історичні будівлі містечка Ратне. (Фото: Олександер Вівчарик)

Перший в незалежній Україні 
пам’ятник Тарасові Шевченкові. 
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МОЖЛИВІСТЬ НА КАР’ЄРУ В КРЕДИТОВІЙ СПІЛЦІ

Selfreliance Ukrainian American Federal Credit Union
2332 West Chicago Ave, Chicago, IL 60622

Українсько-Американська Федеральна Кредитова Спілка “Самопоміч” 
знаходиться в пошуках Виконавчого Директора з причини плянова-
ного відходу на пенсію нашого довголітнього Президента.
Наші вимоги на цю відповідальну позицію: 

•  Кандидат мусить бути добре ознайомлений у менеджменті фінан-
   сових інституцій; 
• Мати вміння і досвід у стратегічних плянуваннях і дискусіях з 
   Радою Директорів; 
•  Мати певну візію щодо майбутніх плянів для нашої інституції. 
• Як Президент цієї фінансової інституції, він/вона мусить вміло 
   представляти цю позицію; 
•  Ступінь бакалавра у бізнесових або фінансових студіях є необхід-
   ним; вимагається також не менше п’яти років успішного досвіду 
   в фінансових інституціях;
•  Плинна англійська й українська мови конечні, у слові та письмі; 
•  Кандидат/ка мусить бути громадянином Сполучених Штатів Аме-
  рики, або т.зв. “permanent resident”, і проживати у Чікаґо або 
    передмістях. 

Зацікавлених просимо висилати заявку про зацікавленість і резюме 
електронною поштою на адресу ceosearch@selfreliance.com. 

ПОСТАТІ                                                                                                                                                

Петро Дужий був незламним борцем
Ярослав Стех 

Пригадаймо одного з найбільш 
талановитих підпільників Петра 
Дужого (літературні псевдоні-
ми Арсен Панасенко, Опанас Ске-
лястий та інші), який народився 
7 червня 1916 року в селі Карові 
(тепер Львівської области). Село 
розташоване при головній дорозі 
Угнів-Рава Руська, в якому до Дру-
гої світової війни жило близько 780 
мешканців і серед них багато націо-
нально свідомих українців. 

В селі була шанована сім’я Петра 
Дужого, у якій було 11 дітей. Не всі 
діти Дужих пережили злидні Пер-
шої світової війни, Залишилося 
тільки дочки Марія, Олена, Парас-
кевія, Анна і сини Микола, Іван і 
Петро. Всі сини стали українськи-
ми провідними діячами в Галичи-
ні. В 1932 році помер батько Атана-
сій, а у 1940 році матір Параскевію з 
родиною вивезли до Казахстану, де 
у 1943 році вона померла. 

П. Дужий був обдарованою дити-
ною, маючи заледве чотири роки 
він деклямував вірші на концер-
тах у читальні села. Шестилітнім 
пішов у школу і в 1928 році з успі-
хом її закінчив. В гімназії вступив 
до Юнацтва ОУН, а через два роки 
став членом ОУН. 

Неодноразово йому довелося 
бути в’язнем польської, німецької та 
російської влади. Двічі був засудже-
ний до страти (гітлерівцями в 1943 
році і більшовиками у 1947 році). 

Коли рідне село П. Дужого захо-
пила Червона армія, разом з стар-

шим братом Миколою перейшов 
в окуповану німцями територію і 
працював в мережі ОУН у Тома-
шівському, Любачівському, Ярос-
лавському і Перемиському пові-
тах, у Холмі працював вчителем 
в українській гімназії, та викону-
вав обов’язки шкільного інспек-
тора. Також пройшов військовий 
вишкіл. Коли в 1940 році загостри-
лося питання розколу в ОУН, став 
по стороні Степана Бандери, хоча 
завжди відстоював позицію загаль-
нонаціонального єднання, 

У 1941 році П. Дужий був вклю-
чений у список 700 активних чле-
нів ОУН, які мали виконувати най-
відповідальніші завдання. Про-
від ОУН призначив П. Дужого до 
похідної групи „Північ“. Але про-
відник Дмитро Мирон („Орлик“) 
покликав П. Дужого до своєї гру-
пи, яка мала підготувати і проголо-
сити Акт Відновлення Державнос-
ти у Києві, подібно як у Львові 30 
червня 1941 року. Та 31 серпня 1941 
року він був арештований у Василь-
кові під Києвом німецькою поліці-
єю і перевезений до Львова у тюр-
му на Лонцького. ОУН представила 
свідків, які заявили про невинність 
П. Дужого і йому вдалося вийти на 
волю.

Під псевдом В’ячеслав Рома-
новський він працював у Голо-
вній Організаційній Референтурі 
ОУН. У травні 1942 року Провід 
ОУН відправив П. Дужого на пост 
організаційного референта Кра-
йового Проводу ОУН в Дніпропе-
тровськ, а влітку 1943 року в Холод-

ноярщину, де почали організовува-
ти перші відділи УПА. Тут П. Дужо-
го арештували й засудили до роз-
стрілу. Під час перевезення потя-
гом йому вдалося втекти. Він був 
важко поранений, але добрався до 
Умані й після лікування переїхав на 
Волинь, де став учасником Першої 
Конференції Поневолених Народів, 
зустрівся з Романом Шухевичем. 

В 1944 році П. Дужого було при-
йнято до складу Головного Проводу 
ОУН на пост референта пропаґан-
ди, редактора видань ОУН і УПА. 
4 червня 1945 року НКВД викрив 
криївку, в якій було вісім повстан-
ців й серед них П. Дужий. Чи не 
вперше каральні органи застосува-
ли струменево-паралітичний газ, 
від якого П. Дужий знепритомнів 
і в такому стані потрапив в руки 
катам. 

22 березня 1947 року П. Дужо-
го було засуджено до розстрілу. 
На щастя, 26 травня 1947 року в 
СРСР було скасовано смертну кару. 
Йому вирок замінили на 25 років 
позбавлення волі. Понад 15 років 
П. Дужого тримали в далеких табо-
рах Колими, Сибіру, Мордовії. В 
ув’язненні виконував важку працю 
і писав вірші, значна частина яких 
увійшла до збірки „Розкуте слово“, 
виданої у Мельбурні 1980 року. 

П. Дужий став автором нари-
сів, спогадів, оповідань, статтей на 
політичні теми. 

Він був одружений з Марі-
єю Юрчак, яка померла, а їхніми 
доньками Ларисою і Мирославою 
зайнялися батьки померлої дружи-

ни у Львові. 
За амнестією П. Дужого було 

звільнено з тюрми восени 1960 
року і дозволено йому жити в 
Закарпатті під наглядом спецслужб. 
П. Дужий познайомився з Марі-
єю Макогін, яка теж повернулася з 
тюрми до Львова і їй вдалося відно-
вити своє спадкове право на бать-
ківський будинок у Львові. З нею П. 
Дужий одружився й у тому будин-
кові оселився з своїми дітьми і дру-
жиною. Дуже тішився, що Украї-
на відновила свою державність, але 
працювати для неї вже не мав сил. 
24 жовтня 1997 року хвороба зла-
мала життя патріота України. 

Завдяки вірній дружині Марії 
побачили світ залишені ним деякі 
неопубліковані твори, які ввійдуть 
до золотого фонду національно-
визвольної боротьби українського 
народу. 

 

 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЛЬНОЇ  

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 
 

відбудуться у 

Неділю, 25-го лютого 2018 року 
о 1:00-ій годині по полудні 

В Українській Централі 
240 Hope Avenue 
Passaic, NJ 07055 

 

Загальні збори товариства Самопоміч (Пасейк) 
відбудуться перед зборами кредитівки. 

 

Петро Дужий



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 2 ЛЮТОГО  2018 РОКУNo. 5 17

 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

Main Office
125 Corporate Blvd.
Yonkers, NY 10701
Phone: 914-220-4900, Option 0 
Fax: 914-220-4090

Наші зручно розташовані філії до Ваших послуг
Yonkers Branch
Ukrainian Youth Center
301 Palisade Ave.
Yonkers, NY 10703 
Phone: 914-220-4900, Option 7 
Fax: 914-965-1936

Spring Valley Branch
Ukrainian Hall 
16 Twin Ave.
Spring Valley, NY 10977 
Phone: 845-356-0087
Fax: 845-356-5335

Stamford Branch
Ukrainian Research Center
39 Clovelly Rd.
Stamford, CT 06902 
Phone: 203-969-0498
Fax: 203-316-8246

New Haven Branch
Ukrainian Heritage Center
555 George St.
New Haven, CT 06511 
Phone: 203-785-8805
Fax: 203-785-8677

Відтепер можете вживати свої кредитні або дебетні картки VISA від SUMA для здійснення 
покупок через  Apple Pay, Android Pay або Samsung Pay. Використовуйте усі переваги своїх 

кредитних або дебетних карток VISA від СУМА при зручних оплатах через додаток на телефоні. 

Все що потрібно зробити – завантажити додаток і внести 
інформацію про свою картку від СУМА.

Простіший Спосіб Платити
ВЖИВАЙ ТЕЛЕФОН, А НЕ ГАМАНЕЦЬ. ЦЕ ПРОСТО, НАДІЙНО І БЕЗПЕЧНО!
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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.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

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.

ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ В УКРАЇНУ:
Сума      Оплата Сума      Оплата Сума      Оплата
$100 - $  7 $400 - $12 $  800 - $17
$150 - $10 $500 - $12 $  900 - $20
$200 - $10 $600 - $15 $1000 - $20
$300 - $12 $700 - $17
Сума вище  $1000 -  Оплата 2%
   Маємо ліцензію на пересилку долярів.
   Також пересилаємо в інші країни.

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

•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.

LAW OFFICES OF 
ZENON B. MASNYJ, ESQ.___________________
In the East Village since 1983

Serious personal injury, real estate 
for personal and business use, 

representation of small and mid-size 
businesses, securities arbitration, 

divorce, wills and probate.

(By Appointment Only)

140 Second Avenue
New York, NY 10003

212-477-3002
zbmasnyj@verizon.net

If 212-477-3002 landline not 
working, please call 201-247-2413

Героя в останню путь проводжали з безмежним сумом. (Фото: Олександер Вівчарик 

Орест Слупчинський був обдарованим графіком
Микола Галів

Близькою, милою, приємною 
і життєрадісною людиною був і 
таким залишиться у пам’яті Орест 
Слупчинський, який 17 грудня 2017 
року переставився у Божі засвіти. 
О. Слупчинський, якого також зва-
ли Ґоґо, належав до винятково твор-
чих особистостей, як сатирик-кари-
катурист і графік. Навіть, у самім 
псевдонімі „Ґоґо“ був вияв його осо-
бистості. 

Уперше мені довелось запізна-
тись не з О. Слупчинським, а з його 
творчістю у Мюнхені на Фюрех-
шулє. Це був відомий студент-
ськийй гуртожиток, який постав 
після закінчення Другої світо-
вої війни стараннями українських 
полів’язнів. Це місце було також 
своєрідним притулком для кур’єрів 
ОУН з України, провідних чле-

нів ОУН і дивізійників. Викладо-
ві залі стали житловими приміщен-
нями з багатьма двоповерховими 
дерев’яними ліжками з блощицями. 
У сутеренах була кухня з великою 
їдальнею, на стінах якої, крім кар-
тин й образів, красувались сатирич-
ні карикатури з підписом – Ґоґо.

У другій половині 1950-их років 
мені пощастило еміґрувати до 
США. З допомогою мого добро-
го приятеля Володимира Демчука 
я почав працювати в інженерній 
фірмі по будові мостів і далекобіж-
них шляхів „Ловрі-Лепкалюк“. За 
деякий час приїхали на працю до 
названої компанії з Огайо до сто-
лиці Пенсильванії – Гарісбурґу, мій 
добре знайомий з студентських 
часів у Німеччині Мирон Шарко і з 
ним О. Слупчинський. Так я з ним 
познайомився і ми стали близьки-
ми друзями.

Через декілька років М. Лепка-
люк закрив інженерну філію у Гаріс-
буґу. Частину працівників долучив 
до головного інженерного бюра у 
Ню-Йорку. Так ми з Ґоґом попали 
до Ню-Йорку. Одного разу підійшов 
до мене Ґоґо і сказав, що одружуєть-
ся з Марічкою Одуляк, але її батьки 
проти. Це буде тайне вінчання при 
малій участі друзів. 

Молоде подружжя виявилось 
щасливим, радісним та гармоній-
ним. Мали дочок Тамару і Мотрю й 
сина Олега, яким віддали дбайли-
ву материнську і батьківську любов, 
родинне виховання і належну осві-
ту. Олег став лікарем, деякий час 
був в Україні і допомагав хворим. 
До речі, середню освіту він здобув 
в українській семінарії при патріяр-
шому соборі св. Софії у Римі. 

О. Слупчинський був завзятим 
лещетарем, членом Карпатсько-
го Лещетарського Клюбу (КЛК), 

інструктором на пластових леще-
тарських таборах. 

Він народився 20 лютого 1925 
року у Кнурові, де батько був учи-
телем. Середню освіту завершив у 
Холмській гімназії у 1943 році. У 
тому ж році зголосився до Дивізії 
„Галичина“. У таборі полонених в 
Ріміні, Італія, виявив свій талант 
як графік і карикатурист. Був спів-
редактором сатиричного журнала 
„Оса“. 

1951 року еміґрував до США, 
де розгорнув свою творчу працю 
як графік і карикатурист, улашту-
вав виставку своїх творів, ство-
рив свій особистий, характерний 
шрифт письма. Опрацював низку 
обкладинок до різних видань‚ вико-
нав низку проєктів для надгроб-
ників, був автором пам’ятника М. 
Лепкалюкoві. 

Його дружина Марічка, зна-
чно молодша, померла скоріше. О. 
Слупчинський у важкому фізично-
му стані, у патріяршому віці, відій-

шов при дбайливій опіці дітей, 
зокрема дочки Мотрі та зятя Мар-
ка Шуганів. Хай гостинна амери-
канська земля буде йому легкою, 
а пам’ять залишиться довго між 
нами.

Ню-Йорк 

Дружній шарж Ореста Слупчинського 
в журналі „Лис Микита“.

Св. п. Орест Слупчинський 

Поховали воїна під звуки сальв
Олександер Вівчарик 

СМІЛА‚ Черкаська область. – 
Михайло Димитрів воював у складі 
батальйону ім. Кульчицького, який 
поклав початок добровольчому 
руху в Україні‚ від початку війни 
і до 17 січня цього року‚ коли під 
Авдіївкою його – вправного міно-
метника – смертельно поранила 
ворожа міна. 

Проводжали його в останню 
путь як „Гайдамаку“ – добровольця 
розвідгрупи „Правого сектора“. За 
цим позивним його знали на фрон-
ті. Донечка Оля прочитала його 

улюбленого вірша Тараса Шевченка 
„Тече вода з-під явора“. 

 В останню путь воїна проводжа-
ли з центрального Майдану Сла-
ви. Це вже другий смілянець, який 
удостоївся такої чести. Першим був 
Євген Войцехівський (позивний 
„Чех”), який загинув 7 липня 2014 
року під містом Щастя. 

Похорон викликав глибокий сум 
і щиру печаль. Дорогу встеляли 
квіти. Біля його рідної школи учні 
тримали плякат з написом: „Герої 
не вмирають!“. Поховали М. Дими-
тріва під звуки сальв у селі Костян-
тинівці, де похована його мати. 
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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

св. п. 
інж. ВОЛОДИМИР ВОЛОВОДЮК

Покійний залишив у глибокому смутку:
дружину    - КАТЕРИНУ
дочки     - ВІРУ з чоловіком ДЖЕФОМ ХОДАКЕВИЧOМ
     - ХРИСТЮ з чоловіком АНДРІЄМ КОЗАКОМ
внуків     - НАДЮ, ІВАНА, КАТЮ, ДАМЯНА
брата      - ЯРОСЛАВА
ближчу і дальшу родину в США й Україні

Панахида відбулася 11-го січня в Union Funeral Home, Union, NJ.
Заупокійна Служба Божа відбулася 12-го січня в церкві св. Івана 

Хрестителя в Newark, NJ.
Похоронено св. п. Володимира на цвинтарі св. Андрія Первозва-

ного в S. Bound Brook, NJ, біля батьків Дмитра і Юлії і братової Марії.

Вічна Йому пам’ять!

У глубокому смутку повідомляємо, 
що в раннiх годинах, 8-го січня 2018 року, 

на 89-му році життя в Canton, MA 
відійшов від нас на вічний спочинок 

наш найдорожчий
ЧОЛОВІК, БАТЬКО, ДІДО і БРАТ

Помер св. п. Володимир Воловодюк
Богдан Кузишин

ЮНІОН‚ Ню-Джерзі. – 11 січня 
в похоронному заведенні „Union 
Funeral Home“ родина, братчики з 
пластового куреня „Червона Кали-
на“ та місцева громада, прощали 
св.п. Володимира Воловодюка.  

В Воловодюк був одним з засно-
вників 23-го куреня „Червоної 
Калини“. До Пласту він вступив у 
Зальцбурґу (Австрія) і належав до 
юнаків Куреня ім. Пилипа Орлика.  
Був новацьким впорядником, брав 
участь у майже всіх таборах, про-
гулянках та інших заняттях.

П ри ї х а в ш и  д о  Н ю - Йо рк у, 
познайомився з Андрієм Оле-
сюком і з ним в грудні 1947 року 
шукав пластунів, щоб створити 
пластовий гурток.  Це їм вдалося і 
вже в січні 1948 року вони створи-
ли гурток юнаків „Вовки Сіроман-
ці”.  За ініціятиву відновлення цьо-
го першого в Америці пластового 
гуртка Яро Гладкий нагородив їх 
Першим Пластовим Відзначенням.

В. Воловодюк у Пласті викону-
вав різні функції від станично-
го в Нюарку, кошового, референ-
та таборів, коляди, також голо-
ви Пластової Фундації в Нюарку.   
В 1989 році вибраний на отама-
на загону „Червоної Калини“, пра-
цював на тому пості до 1993 року‚ 
присвячуючи дуже багато часу 
над організуванням та відбудовою 
„Червоної Калини“ в Україні.

Допомагав новому отаманові 
перевидати книжку Богдана Чеху-
та „Рідними плаями” та підготу-
вати видання „Літопису загону“.   
Обидва проєкти вдалося здійсни-
ти. 

В.  Воловодюк осягнув ст у-
пінь маґістра з механічної інже-
нерії 1960 року і почав працю у 
фірмі „Curtis Wright Corp.“, опіс-
ля у „Foster Wheeler“, де працював 
40 років – останньо як старший 
віце-президент.  В 1995 році відій-
шов на заслужений відпочинок. За 
собою залишив 24 технічні статті і 
14 патентів.

26-27 січня 1991 року в Еліза-
бет, Ню-Джерзі‚ відбувся з’їзд 
Координаційного Комітету Допо-
моги Україні (ККДУ), в якому В. 
Воловодюк також взяв участь.  
У вересні 1991 року він очолив 
Фонд допомоги школам Украї-
ни при ККДУ‚ де працював до 
1995 року.  Цей комітет займав-
ся фінансуванням перших підруч-
ників для початкових шкіл (1991-
1995), перевиданням історії Укра-
їни Дмитра Дорошенка для дорос-
лих і   виданням хрестоматії укра-

їнської літератури ХХ ст. (чотири 
томи). Крім згаданої хрестоматії‚ 
видано ще інші хрестоматії і всі ці 
видання були розіслані до універ-
ситетських, шкільних, міських і 
районних бібліотек України.

1995 року В. Воловодюк був 
вибраний головою ККДУ і на цьо-
му пості працював до 2006 року.
ККДУ провадив великі програ-
ми у галузі національного усві-
домлення.   В 1995 році розпочато 
курси українознавства для учите-
лів середніх шкіл України, а в 1997 
році за згодою Міністерства обо-
рони, курси для офіцерів-вихова-
телів Збройних Сил України.   Це 
були двотижневі курси, які від-
бувалися у різних містах України.   
Разом проведено їх 28. 

У 1996 році ККДУ розпочав 
поїздки дітей зі східних і півден-
них областей в Галичину на свят-
кування Різдва і Великодня, щоб 
дати їм змогу пізнати традиції цих 
свят.   З цієї програми скориста-
ло 4‚200 дітей.   Також в 1997 році 
розпочато курси українського 
ділового мовлення для державних 
службовців.   Проведено 53 таких 
курси.

В. Воловодюк 45 разів відвіду-
вав Україну, більшість з них – для 
полагодження справ‚ пов’язаних 
з працею ККДУ. За свою працю 
одержав нагороди від уряду Укра-
їни, від Пласту та від Товариства 
Інженерів в Америці.

Про діяльність ККДУ можна 
докладніше довідатись в книж-
ці „Тобі‚ Україно” яка була вида-
на ККДУ. Багато праці до успіхів 
ККДУ доложив Покійний В. Воло-
водюк.  Вічна Йому Пам’ять!

Св. п. Володимир Воловодюк

Ділимося сумною вісткою, що 19 січня 2018 року на 88-му році 
життя відійшов у Божу вічність наш найдорожчий Батько і Дідусь

св. п. 
Омелян Стешин

У глибокому смутку залишилися:

донька  Христина з чоловіком Іваном Заковоротним
сини  Андрій
  Петро
внуки  Михайло і Стефан Заковоротні

Похоронні відправи відбулися 22 січня 2018 року в Українській 
католицькій церкві Святої Родини в Lindenhurst, NY.

Вічна Йому пам’ять!

Панахида відбулася в понеділок, 22 січня 2018 року, в похоронному 
заведенні Музики в Чикаґо.

Похоронні відправи відбулися 23 січня 2018 року в Українській 
католицькій церкві свв. Володимира і Ольги в Чикаґо, а відтак на 
Українському католицькому цвинтарі св. Миколая в Чикаґо.

У смутку залишилися:
діти - Роман мол. з дружиною Тeтяною
  - Ігор з дружиною Ерикою
  - Наталія
  - Тарас
внучка  - Оленка
сестра  - Катерина Матаковська 
ближча і дальша родина в Україні.

Вічна Йому пам’ять!

Ділимося сумною вісткою, що 17 січня 
2018 року, проживши 89 років, 

відійшов у вічність

св. п. Роман Андрушко
вдовець св. п. Надії

брат св. п. Марії Шайди
перший дириґент хору церкви свв. 
Володимира і Ольги, для котрого 

служив понад 40 років.
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F u l l  F i n a n c i a l  S e r v i c e s

SELFRELIANCE.COM
Home Office: 2332 W. Chicago Ave. Chicago IL 60622 773-328-7500

Ваші пенсійні рахунки IRA додатково застраховані федеральним законом 
на суму 250,000 дол. Депозити і вибирання грошей з IRA рахунку і 
Coverdell Education Savings Accounts (CESA) рахунку регулюються 
федеральним законом. Пропонована процентна ставка може змінитися.  
Для детальнішого ознайомлення з правилами використання IRA та CESA 
рахунків читайте наш "Truth in Savings Disclosure". Cкористайтеся 
послугами свого податкового дорадника щодо суми вкладу на IRA і CESA. 
За більш детальною інформацією про переваги IRA рахунків завітайте до 
найближчого бюро Кредитівки “Самопоміч” або зателефонуйте на 
безкоштовний номер 888-222-8571

НА SHARE ТА COVERDELL РАХУНКАХ

APY 
.02%2 IRA

За додатковою інформацією
телефонуйте на номер 888.222.8571

®

Platinum
КРЕДИТНІ
КАРТКИ

БЕЗ РІЧНОЇ ОПЛАТИ
НИЗЬКА ФІКСОВАНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ
ОНЛАЙН

SELFRELIANCE.COM

БЕЗПЛАТНИХ ATMs

*Знімамання коштів безкоштовне у випадку, коли Ви отримуєте доступ до 
свого рахунку в Самопомочі через AllpointSM, Star sf® або Co-op® мережі. 
Будь ласка, дивіться нашу truth-in-savings брошуру за більш докладною 
інформацією стосовно використання чекового рахунку в Самопомочі.

62,000+ 

L E N D E R
E Q U A L  H O U S I N G

*БЕЗКОШТОВНО, ЯКЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ ДОСТУП ДО СВОГО
РАХУНКУ В САМОПОМОЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИХ МЕРЕЖ:

Потрібний чековий рахунок. Зайдіть до якого небуть бюро Кредитівки “Самопо-
міч”, щоб вписатися у членство і відкрити рахунок. Мінімальний початковий вклад 
на чековий рахунок - $50 і $200 на діловий чековий рахунок.  Для доступу онлайн 
потрібна реєстрація і можуть стягуватись додаткові кошти. Стосуються всі вимоги 
подані у Truth in Savings Disclosure і Fee Schedule. Тільки для теперішніх та майбут-
ніх членів. Докладні інформації подані у www.selfreliance.com/disclosures/.
Пропозиції можуть бути змінені чи скасовані без попереднього повідомлення. 
За найновішою інформацією телефонуйте на безкоштовний номер 888.222.8571

ЗРУЧНО та надійно

БЕЗ МІСЯЧНИХ ОПЛАТ • БЕЗ МІНІМАЛЬНОГО БАЛАНСУ
БЕЗКОШТОВНА VISA® DEBIT КАРТКА

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО СВОЇХ РАХУНКІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ із DirectConnectSM

ЧЕКОВІ РАХУНКИ

ДЛЯ ВАС
НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ПОГОДИ

®

Your savings federally insured to at least $250,000
and backed by the full faith and credit of the United States Government

National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency

773-589-0077
847-359-5911
630-307-0079

5000 N. Cumberland Ave. Chicago IL
136 E. Illinois Ave. #100, Palatine IL
302 E. Army Trail Rd. Bloomingdale IL

734 Sandford Ave. Newark NJ
558 Summit Ave. Jersey City NJ
60-C N. Jefferson Rd. Whippany NJ

973-373-7839
201-795-4061
973-887-2776


