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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Ще Конфуцій казав…
Петро Часто

Три шляхи ведуть до істини‚ – казав геніяль-
ний китайський філософ і соціяльний рефор-
матор Конфуцій (Кун Фу Цзи‚ V ст. до Хрис-
та): шлях розмислу‚ самопізнання – найблаго-
родніший; шлях наслідування – найлегший; і 
шлях власного досвіду – найтяжчий. 

Дуже дивно‚ що люди переважно користу-
ються саме третім‚ найтяжчим шляхом. Див-
но‚ бо ж завжди є хтось близько‚ поруч‚ хто 
готовий поділитися способами і методами сво-
го успіху‚ дати практичну пораду‚ котру мож-
на відразу застосувати самому – замість наби-
вати собі ґулі на лобі‚ доходячи всього влас-
ним досвідом. Ні‚ чомусь нема черг на учнів-
ство і наслідування. Навіть в колишніх‚ ще 
доколгоспних українських селах лише одиниці 
вибивалися з бідности‚ переймаючи від інших 
передовішу науку господарювання‚ решта ж 
люду звикла зводити кінці з кінцями.

Подібна ситуація і з багатьма сучасними 
державами‚ котрі негодні витягнути ніг з тря-
совини економічних проблем. Хоч є в кого 
вчитися – варто лише уважно придивитсь і 
сумлінно перейняти. 

От‚ наприклад‚ схильні до розмислу китай-
ці – ті‚ бач‚ не кинулися сторч головою у бурх-
ливе море „вільного ринку“. Мудрий Ден Сяо-
пін вкрай обережно‚ відповідально застосову-
вав вільноринкову економіку – спершу в одній 
сфері‚ прискіпливо дивився‚ що з того вихо-
дить‚ відтак у другій‚ в третій‚ не випускаю-
чи тим часом з рук керма тих процесів. Нині 
Китай‚ завдяки здатності до самопізнання‚ – 
світова економічна потуга. 

Або візьмімо Сінґапур‚ маленьку півден-
но-азійську державу без природних ресурсів‚ 
котра за роки своєї незалежности від Брита-
нії зуміла блискуче дати собі раду з найгострі-
шими внутрішніми проблемами і стрибнула 
від рівня країн „третього світу“ до нечисленної 
когорти суспільств з найвищою якістю люд-
ського життя.

Попри такі яскраві‚ переконливі прикла-
ди‚ не всі народи‚ навіть европейські‚ можуть 
похвалитися тривким економічним багат-
ством чи соціяльною справедливістю‚ хоча‚ 
здається‚ ґльобалізація‚ почавшись ще напри-
кінці ХХ ст.‚ мала б уже вирівняти економіки 
різних країн. Коли ж це нарешті станеться?

І раптом чуємо: ніколи‚ якщо держави від-
мовляться від власної реґулятивної ролі в еко-
номічному житті. 

Наш знаковий сучасник Джордж Сорос 
голову причину нерівности і відсталости вба-
чає саме у „ринковому фундаменталізмі“‚ в 
ілюзорній вірі у нічим не обмежений вільний 
ринок‚ коли монополістичний капітал без-
боронно переступає кордони країн‚ уника-
ючи не лише правового вреґулювання‚ але й 
належного оподаткування. „Ґльобалізація‚ – 
пише Дж. Сорос‚ – економічно пов’язала бага-
ті і бідні країни‚ але водночас спричинила ще 
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„Велика сімка“ підтримала Україну

ТОРОНТО. – 22 квітня в Торонто розпо-
чалася триденна зустріч міністрів і закордон-
них справ країн „Великої сімки“ (G7 або „Гру-
пи семи“). Посол України в Канаді Андрій Шев-
ченко повідомив, що Україну вперше запроси-
ли на зустріч міністрів закордонних справ країн 
„Групи семи“. Він зазначив, що Міністер закор-
донних справ України Павло Клімкін отримав 
запрошення на зустріч від Міністра закордон-
них справ Канади Христі Фріланд. 

До складу „Групи семи“ входять США, Япо-
нія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Вели-
ка Британія. У 2018 році у клюбі головує Кана-
да. Українська сторона також отримала запро-

шення взяти участь у ознайомчій сесії, що від-
булася вдома у Х. Фріланд‚ яка організувала 
український сніданок.

Міністер П. Клімкін провів окремі двосто-
ронні зустрічі з міністрами закордонних справ 
Німеччини та Великої Британії, а також вико-
нуючим обов’язки Державного секретаря США. 

23 квітня П. Клімкін заявив‚ що члени „Вели-
кої сімки“ погодилися об’єднати зусилля, аби 
допомоги Україні у протистоянні російській 
аґресії. Під час зустрічі йшлося також про спри-
яння „Великої сімки“ у реформуванні України. 

Розпочато процедури про надання 
автокефалії Українській Православній Церкві

СТАМБУЛ.  – 22 квітня Синод Вселенсько-
го Патріярхату прийняв до розгляду Звернен-
ня від Президента України Петра Порошен-
ка до Вселенського Патріярха Варфоломія про 
надання Томосу про автокефалію Православ-
ній Церкві в Україні, постанову Верховної Ради 
на його підтримку, а також відповідні звернен-
ня ієрархів українських православних Церков. 

Також Синод Вселенського Патріярхату при-
йняв рішення про початок процедур, необ-
хідних для надання автокефалії Православній 
Церкві в Україні. Зокрема, буде відповідно про-
інформовано інші помісні православні Церкви.

За дорученням Президента П. Порошен-
ка заступник глави Адміністрації Президен-

та України Ростислав Павленко 20 квітня відві-
дав Стамбул та передав Вселенському Патріяр-
хові Варфоломієві звернення Президента Укра-
їни про надання Томосу про автокефалію Пра-
вославної Церкви в Україні. Він також передав 
Вселенському Патріярхові постанову Верховної 
Ради України про підтримку цього звернення 
президента України. Вселенському Патріярхо-
ві Варфоломієві були передані також звернен-
ня від ієрархів українських православних Цер-
ков про надання Томосу про автокефалію Пра-
вославної Церкви в Україні. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України

Міністер закордонних справ України Павло Клімкін (зліва) з міністрами закордонних справ держав 
„Великої сімки“ під час зустрічі в Торонто. На зустріч запросила П. Клімкіна Міністер закордон-
них справ Канади Христя Фріланд (друга зліва). (Фото: КУК)
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 ■ Схвалено звернення до Патріярха 

КИЇВ. – Верховна Рада України 19 квітня під-
тримала постанову про підтримку звернення 
Президента України Петра Порошенка до Все-
ленського Патріярха Варфоломія про надання 
Томосу на автокефалію Православної Церкви в 
Україні. За проєкт постанови, підтриманий біль-
шістю парляментських фракцій, проголосували 
268 народних депутатів. Проти виступили 36 
депутатів, зокрема, представники „Опозицій-
ного бльоку“. Перед голосуванням у парлямен-
ті виступав П. Порошенко, який вкотре наголо-
сив, що отримання автокефалії Православною 
Церквою в Україні не означатиме, що вона 
стане державною і це не означатиме порушен-
ня конституційного принципу свободи совісті. 
Біля Верховної Ради 19 квітня відбулося кілька 
акцій, зокрема на підтримку створення єдиної 
помісної Православної Церкви. (Радіо Свобода)

 ■ Оголошено переможця конкурсу 

КИЇВ. – 18 квітня завершився конкурс на по-
саду Генерального директора Українського ін-
ституту – установи, яка має стати українським 
аналогом Британської ради, Ґете-Інституту, 
Французького інституту, Чеського культурно-
го центру, Польського інституту. Переможцем 
став Володимир Шейко, фахівець у сферах 
культури, управління і комунікацій, директор 
мистецьких програм Британської ради в Укра-
їні. Переможця конкурсу обрала незалежна 
конкурсна комісія. Умовами конкурсу перед-
бачено, що конкурсна комісія може пропо-
нувати Наглядовій раді трьох кандидатів, тож 
було прийнято рішення рекомендувати також 
резервного кандидата, якою стала Тетяна Фі-
левська – культурна активістка та дослідниця 
українського мистецтва ХХ ст. Участь в конкур-
сі взяли 33 кандидати. (МЗС України)

 ■ Померли за ґратами

КИЇВ. – У 2017 році в місцях позбавлення волі 
померли понад 500 в’язнів, повідомило Мініс-
терство юстиції 20 квітня. Станом на 20 квітня 
цього року помер 151 ув’язнений. За аналогіч-
ний період минулого року померла 181 особа. 
За 2016 рік суди винесли 35 звинувачувальних 
вироків співробітникам пенітенціярної систе-
ми, протягом 2017 року було винесено 56 таких 
вироків. („Громадське радіо“)

 ■ З’явились „плівки Онищенка“ 

КИЇВ. – Народний депутат-утікач Олександер 
Онищенко 19 квітня оприлюднив в етері теле-
каналу „NewsOne“ запис розмови з чоловіком, 
якого він називає Петром Порошенком, де 
тому начебто пропонується, зокрема, виріши-
ти долю іншого високопоставленого утікача 
– Міністра екології часів Віктора Януковича – 
Миколи Злочевського, а також згадуються інші 
українські політики. Політологи пов’язують 
заяви Д. Онищенка з майбутніми виборами, 
інші згадують кримінальну справу про коруп-
цію, фігурантом якої є цей політик. Директор 
соціологічної служби „Український барометр“ 
Віктор Небоженко порівнює цей скандал із 
„плівками Мельниченка“, які оприлюднили за 
президентства Леоніда Кучми, і пов’язує його 
із заплянованими на наступний рік президент-
ськими виборами. (Радіо Свобода)

 ■ На Донбасі „вгамували“ снайперів 

КИЇВ. – Розміщення в зоні бойових дій анти-
снайперських комплексів сприяло зменшен-
ню інтенсивности ворожих снайперських 
обстрілів. Про це заявив Президент Петро По-
рошенко 20 квітня у Львові. „Сьогодні пішли 
перші антиснайперські комплекси, які є дуже 
сучасними, далекобійними. Як тільки бойови-
ки дізналися, що біля Авдіївки, Широкиного 
розміщуються ці комплекси, одразу ж інтен-
сивність снайперського вогню стала значно 
меншою“, – сказав П. Порошенко. Водночас 
він нагадав, що 17 квітня від пострілу снайпе-
ра загинув боєць 24-ої окремої механізованої 
бриґади, львів’янин Михайло Шозда. Присутні 
вшанували пам’ять загиблих українських ге-
роїв хвилиною мовчання. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЗИЗЕ ОКО СУСІДА

Непомітна мадяризація?
Олександер Гаврош

Уже третій рік на Закарпатті діє благодійний 
фонд – Центр економічного розвитку Закарпаття 
„Еде Еґан“. Керівником фонду є Василь Брензович, 
очільник Партії угорців України (КМКС)‚ депу-
тат Верховної Ради від Бльоку Петра Порошен-
ка. Фінансує фонд уряд Угорщини, який для цьо-
го виділив близько 100 млн. евро. Усього допомо-
гою фонду вже охоплено понад 20 тис. мешканців 
Закарпаття. Підкреслюється, що фінансова допо-
мога надається виключно угорськомовним меш-
канцям реґіону. Зокрема близько тисячі підприєм-
цям була надана допомога на суму до 10 тис. евро. 
Для цього слід було надіслати бізнес-плян на елек-
тронну адресу фонду.

Для роз’яснювальної роботи на Закарпаття час-
то приїжджає держсекретар Міністерства зовніш-
ніх економічних зв’язків та закордонних справ 
Угорщини, який пояснює таку активність Будапе-
шту бажанням, аби місцеві угорці не виїжджали 
за межі краю. Міґрація справді набуває загрозли-
вих для угорської меншини маштабів. Наприклад, 
у селі Ракошино Мукачівського району за 15 років 
кількість учнів в угорській школі зменшилася на 
третину. Подібну картину можна спостерігати і в 
інших угорських селах.

Здавалося б, піклування про свою меншину є 
цілком добрим наміром, особливо в нелегкі еконо-
мічні часи. Однак‚ на тлі ворожих політичних заяв 
Будапешту на адресу Києва українські аналітики 
вбачають в такому фінансовому вливанні прихова-
ну угорську експансію.

Адже ґранти угорського уряду отримують не 
угорці, а угорськомовні закарпатці (як не згада-
ти улюблене московське пропаґандистське клі-
ше „російськомовні громадяни“). Себто, теоре-
тично будь-хто, хто надішле документи угорською 
мовою. (Уявімо собі, наприклад, матеріяльну допо-
могу російського уряду обраним „російськомов-
ним“ підприємцям).

Цікаво, що той же угорський уряд всіляко 
бореться з чужоземним фінансуванням на своїй 
території, називаючи його втручанням у внутріш-
ні справи Угорщини. Вельми показовим тут є скан-
дал з Міжнародним фондом Джрджа Сороса, яко-
му Будапешт не дає працювати. Офіційна рекля-
ма в Угорщині напередодні виборів до угорсько-
го парляменту: „Сорос хоче переселити мільйони з 
Африки і Середнього Сходу“, нагорі напис: „Урядо-
ва інформація, Будапешт, 14 лютого 2018 року“.

Символічною вже є сама назва благодійного 
фонду – Центр закарпатського економічного роз-
витку „Еду Еґан“. Едмунд Еґан був блискучим еко-
номістом на межі ХІХ-ХХ ст. Його батько, ірлян-
дець, який замешкав в Угорщині, прищепив сино-
ві британське прагматичне мислення. Побував-
ши на Закарпатті, Е. Еґан був вражений тутешні-
ми злиднями та масовою міґрацію за кордон. За 
кілька десятиліть з Верховини за океан тоді виїха-
ло близько третини мешканців. Аби не допустити 
повного вилюднення гірського краю, Е. Еґан запро-
понував урядові здійснити „Верховинську акцію“, 
яку розпочали у 1897 році. Методи були суто еко-
номічні: завести швайцарські породи худоби, виді-
лити людям пасовища, закласти кооперативи та 
кредитні товариства, заборонити лихварство‚ шин-
карство тощо.

„Верховинська акція“ не протривала довго, хоча 
показала можливі шляхи зменшення еміґрації. 
Врешті-решт Е. Еґана убили невідомі у 1901 році 
і затрачені ним зусилля поступово згасли. Однак, 
крім гучно озвучених економічних методів, „Вер-
ховинська акція“ мала ще й політичну складову. 

Про це ясно пише соратник Е. Егана, відомий угор-
ський письменник і публіцист Міклош Барта, який 
разом з ним їздив по Закарпаттю. У своїй книжці 
„На землі хозарів“, присвяченій діяльності Е. Еґа-
на, є окремий розділ під назвою „Національна точ-
ка зору“. Ось що автор пише:

„У нас живе 400‚000 русинів. У Галичині – два з 
половиною млн. На Буковині – пів мільйона. У Бес-
сарабії, в Україні та на Поділлі живе 16 млн. Однак‚ 
сьогодні чи завтра вони будуть асимільовані Росі-
єю. Шкіл уже не мають. З урядовими установа-
ми на рідній мові спілкуватися вже не можуть. І в 
побуті домінує російська мова. Залізна рука росій-
ської влади своєчасно використала нагоду, коли ще 
руська самосвідомість не була розвинута, тому сьо-
годні цілковите зросійщення тамтешніх русинів 
уже є питанням короткого часу. Однак‚ галицькі 
русини посилають депутатів до імперського парля-
менту. Кількість руських шкіл дорівнює кількості 
шкіл польських. З чотирьох руських гімназій вихо-
дить руська інтеліґенція. Своя школа, інша мова й 
релігія розвивають мрії й політичну організацію. 
Логіка австрійського політичного життя сприяє 
тому, що невдовзі читатимемо про руський автоно-
містський рух.

...Аби з русина став угорець, для того треба 
добре продуманої державної акції, проведеної вмі-
ло і з любов’ю. Народ має бути переконаний у тому, 
що Угорщина є його матір’ю, яка піклується про 
нього, і він має відчувати безмежну вдячність угор-
ській країні…

400 тис. душ можна в цьому краї за короткий час 
мадяризувати! Так, це велике слово. Значення його 
величезне. Це означало б кількісну перевагу угор-
ської раси…

Спокійно й тихо була започаткована під керівни-
цтвом Міністерства землеробства акція, яка вирі-
шить економічне й національне питання... Вона 
відкриває великі перспективи для зміцнення угор-
ської раси.

Тут є слов’янське плем’я в стані повного тілесно-
го й душевного переродження, його господарське 
становище сприяє швидкому любовному злиттю з 
угорською расою“. 

З цих відвертих думок найближчого соратни-
ка Е. Еґана (до слова, той теж дотримувався таких 
думок), бачимо, що угорський уряд ставив перед 
собою далекоглядні завдання: не тільки економіч-
но допомогти найзлиденнішим мешканцям Угор-
ського королівства, але завдяки фінансовій під-
тримці зробити з них справжніх угорців.

Спочатку змадяризували інтеліґенцію. Як пише 
з радістю М. Барта‚ „їхню інтеліґенцію складають 
священики та вчителі. Їх громадською та родин-
ною мовою є лише угорська мова. Вийшли з угор-
ських шкіл. Одружувалися з інтеліґентними угор-
ками. Словом, це угорці з голови до п’ят“.

З допомогою „Верховинської акції“ плянували 
переманити до „угорської раси“ вже й заможніших 
господарів. А далі б уже й вся біднота пішла за най-
розумнішими. Лише поразка Угорщини в Першій 
світовій війні зупинили цей хитромудрий плян. 
Закарпаття, як і решта слов’янських земель, опини-
лося поза межами корони св. Стефана і позбулося 
загрози остаточної мадяризації.

Й от нині‚ через 100 років‚ Угорщина пропонує 
нам новий плян Е. Еґана, поставивши його ім’я 
на прапор матеріяльного стимулювання обраних 
закарпатців. Цікаво, чи хто-небудь розповість нам 
колись про інші наміри далекоглядного Будапешту, 
як це зробив свого часу М. Барта, чия книжка вже 
кілька разів перевидавалася в Угорщині за остан-
ні роки?

Ужгород

Країни „Великої сімки“ прагнуть, аби Україна 
впровадила ефективні реформи та стала „історі-
єю успіху“.

„Йшлося про підтримку українських реформ, 
аби Україна стала реальною історією успіху у 
демократичній спільноті. Є зацікавленість, у 
тому, щоб ми завершили реформи, необхідні для 
того, аби Україна стала повним членом европей-
ського простору“, – сказав П. Клімкін. 

За його словами, на зустрічі говорили „про те, 

що ми можемо зробити разом, про боротьбу з 
корупцією, про верховенство права, збільшен-
ня допомоги як з боку ЕС, так і з боку „Сімки“. 
Звучало багато чудових і цікавих ідей і для мене 
дуже важливою була дружня атмосфера. Це не 
була якась формальна розмова з виголошенням 
заяв, а реальна розмова з турботою про нас, про 
те, як ми йдемо уперед“, – наголосив П. Клімкін.

На думку представників „Групи семи“, дії Росії 
загрожують миру і безпеці. Якщо Росія хоче, 
щоб до неї ставилися як до великої держави, 
вона повинна працювати разом з світом. 

„Укрінформ“‚ Радіо Свобода

(Закінчення зі стор. 1)

„Велика сімка“...
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 ■ Діє закон про будівельну амнестію 

КИЇВ. – 20 квітня набув чинности закон про про-
довження строку прийняття в експлуатацію 
об’єктів будівництва, споруджених без дозво-
лу на виконання будівельних робіт. Відтепер 
власники земельних ділянок за результатами 
технічного обстеження зможуть узаконити свої 
забудови та приватизувати відповідні земельні 
ділянки. Дія закону поширюється на індивіду-
альні (садибні) житлові будинки, садові, дачні 
будинки загальною площею до 300 квадратних 
метрів, а також господарські (присадибні) будів-
лі і споруди загальною площею до 300 квадрат-
них метрів. („Укрінформ“)

 ■ Заборонили виставку в академії

КИЇВ. – 19 квітня у Національній музичній академії 
України ім. Петра Чайковського мала відбутися 
фотовиставка про архітектурні будівлі-пам’ятки, 
яку підготували Фундація та об’єднання громад-
ських організацій „Київське віче“. Але за годину 
до початку події працівники академії прибрали 
експонати без жодних пояснень, хоча виставку 
попередньо узгодили. Виставка розповіла, хто є 
недобросовісним власником, які державні уста-
нови будинок довели до руйнівного стану. Ор-
ганізатори також плянували благодійний вечір, 
на якому мали зібрати фонди на збереження 
пам’яток Києва. Цю фотовиставку не дають про-
вести уже не вперше. („Українська правда“)

 ■ Назвали найкращий фільм року

КИЇВ. – 20 квітня жюрі другої національної кіно-
премії України „Золота дзиґа“ на урочистій це-
ремонії оголосило список переможців конкур-
су на найкращий фільм року. Почесну премію 
за внесок у розвиток української кінематогра-
фії отримав режисер В’ячеслав Криштофович 
за фільм „Кіборги“. В номінації „Вибір глядача“ 
перемогла стрічка „Dzidzio Контрабас“ Сергія 
Лавренюка, режисер Олег Борщевський. Також 
визначені переможці у 18 номінаціях. У квітні 
минулого року в номінації „Найкращий фільм“ 
перемогла стрічка „Гніздо горлиці“, вона й отри-
мала першу національну кінопремію „Золота 
дзиґа“. (BBC)

 ■ ООН – про загиблих на сході 

КИЇВ. – 21 квітня бюро ООН з координації гумані-
тарних питань повідомило, що 2,540 цивільних 
осіб загинули та 9 тис. отримали поранення піс-
ля початку бойових дій на сході України чотири 
роки тому. Кількість загиблих збільшується май-
же щодня. Гуманітарний координатор в Україні 
Ніл Вокер у Ню-Йорку доповів державам-чле-
нам та міжнародним організаціям про важку си-
туацію на сході України. За чотири роки конфлік-
ту в Україні залишаються понад 4 млн. людей у 
скрутній гуманітарній ситуації. У минулому році 
в середньому було встановлено 40 тис. пору-
шень домовленостей про припинення вогню за 
місяць. Забруднення вибухонебезпечними при-
строями на сході України впливає на життя 1.9 
млн. людей. (BBC)

 ■ Вийшли на захист Савченко

КИЇВ. – 22 квітня у центрі Києва відбулась акція 
на підтримку заарештованої Надії Савченко, під-
озрюваної в підготовці державного переворо-
ту в Україні. Біля Стели Незалежности близько 
20 людей тримали в руках плякати з написами 
„Свободу Савченко“ і „Надія є“. Правоохоронців 
поблизу акції не було. („Українська правда“)

 ■ Арештований полонив Савченко 

УХТА‚ Росія. – 23 квітня у російській Республіці 
Комі арештували за хабар на посаді директо-
ра спортивної школи „Юність“ Єгора Руського, 
який воював на боці бойовиків „ЛНР“ у складі 
батальйону „Зоря“ і брав у полон Надію Савчен-
ко 17 червня 2014 року. Після цього ватажок 
„ЛНР“ Ігор Плотницький призначив Є. Руського 
„мером“ окупованого міста Лутугине.  Україн-
ські війська увійшли в Лутугине в кінці липня 
2014 року, але вже за місяць, після поразки 
під Іловайськом, місто покинули.  З Донбасу Є. 
Руський утік до рідного міста Ухта‚ де його  й 
арештували за хабар. (Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
НОВІ РЕАЛІЇ

Політики відстають від часу
Михайло Басараб

З наближенням виборів Президент Петро 
Порошенко намагається активніше представ-
ляти себе як політика з сильною рукою, щоб 
заручитися підтримкою патріотично налашто-
ваних українців. А таких абсолютна більшість. 
Вже триває передвиборча кампанія: П. Поро-
шенко має намір йти на другу каденцію. Чуємо 
у його заявах доволі багато популізму і запізні-
лих рішень.

Наприклад, розрив з Співдружністю неза-
лежних держав. Для багатьох учасників ХІ 
Київського безпекового форуму стало прикрою 
несподіванкою, що Україна досі має стосунки з 
цією організацією, яку контролює Росія.

Те саме стосується Великого договору з 
Російською Федерацією. Чому президент гово-
рить про це аж на п’ятий рік війни? Більше 
того, чому говорить не про відмову від угоди 
загалом, а лише окремих її положень?

За словами президента, тільки вона ґаран-
тує територіяльну цілісність і визнання Росі-
єю наших кордонів. Такий арґумент звучить 
дуже смішно. Росія вже роками нехтує терито-
ріальною цілісністю України і зневажає непо-
рушність наших кордонів, чим фактично не 
визнає їх. Чим зарадить Великий договір, який 
на папері щось ґарантує?

П. Порошенко не хоче йти на адекватні кроки 
у протидії російській аґресії. Зате шукає мож-
ливості для піару. Але по-суті майже нічого не 
міняє у взаєминах з аґресором.

Президент похвалився законом про тимча-
сово окупований Донбас. Мовляв, це була його 
ініціятива. Але не згадав, що документ ухвали-
ли тільки у січні 2018 року, через майже чоти-
ри роки після вторгнення російського війська 
на Донбас.

П. Порошенко заявив, що раніше багато 
західніх союзників уникали визначення „зброй-
на аґресія Росії проти України“. Проблема ж, 
насправді, не в тому, що на Заході уникали. 
Таких формулювань оминав сам П. Порошен-
ко. Він і далі визнає безальтернативними Мін-
ські домовленості, які не стосуються війни 
Росії проти України, а вреґульовують „грома-

дянський конфлікт“ в Україні. Тому на фору-
мі президент виявив суперечність своїх пози-
цій. Каже‚ що „Мінськ“ треба виконувати, але 
водночас акцентує — нарешті визнали збройну 
аґресію Росія на Донбасі. „Мінськ“ суперечить 
законові, яким хвалиться президент. Це очевид-
не роздвоєння позиції.

На мій особистий подив, виступ Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана на безпеко-
вому форумі був чіткішим і конкретнішим за 
президентський. Було більше експресії, хариз-
ми. Це дивно, адже глава уряду зазвичай уни-
кає комунікацій на тему війни, протидії Росії. 
Більше займається господаркою. На форумі ми 
побачили В. Гройсмана з іншого боку. Нинішній 
його виступ — це явний успіх.

А от Міністер внутрішніх справ Туреччи-
ни Сулейман Сойлу дав добру науку для наших 
політиків. До речі, він був спецпредставни-
ком президента і прем’єра Туреччини. С. Сойлу 
детально, з повторами найважливіших акцен-
тів, розтлумачував, що Захід має підтримати 
Туреччину не тому, що це „відданість европей-
ським цінностям“ або через те, що Туреччину 
„треба пожаліти чи допомогти їй, бо так буде 
справедливо“. За словами С. Сойлу, союзницькі 
стосунки з Анкарою для Заходу – просто жит-
тєва необхідність. В іншому випадку, проблеми 
матиме не Туреччина, а західні держави.

А наші, говорячи про „Північний потік-2“, 
далі зосереджували головну увагу на збитках і 
загрозах для України. Товчуть воду в ступі про 
„цінності і справедливість“. Ех… Не ті нині 
вже часи. Давно не ті. Почалася епоха „2014+“. 
Це абсолютно нова реальність. Існує з деся-
ток залізних арґументів про загрози „Північно-
го потоку-2“ для Европейського Союзу і НАТО. 
Вони повинні бути ключовими з вуст наших 
політиків і посадовців.

Про Росію С. Сойлу не згадав жодного разу. 
Щодо України сказав хіба, що Туреччина під-
тримує територіяльну цілісність. Це був добрий 
приклад прагматичного реалізму. 

„Газета по-українськи“

Михайло Басараб – політолог‚ Київ.

ДАВНО  НАБОЛІЛЕ

Помісна Українська Церква: за крок до мрії
Роман Кулик

Як і всі, здивований зверненням Президен-
та Петра Порошенка з підписами єпископа-
ту Української Православної Церкви Київсько-
го Патріярхату до Вселенського Патріярха Вар-
фоломія щодо Томосу про автокефалію та ство-
рення помісної Церкви.

Хоча зовнішня і внутрішня кон’юктура для 
цього кроку - можливо‚ найкраща за всі роки 
незалежности. І якщо Вселенський Патріярх 
і Синод скажуть „так“ – важко переоцінити 
такий крок. Нарешті станеться повний відрив 
від Російської Православної Церкви, ще одна 
обірвана нитка „русского міра“ – і матимемо 
власну Православну Церква на основі  леґалі-
зованої УПЦ КП, повною мірою льояльної до 
української держави. Це давня мрія багатьох 
вірян і просто людей, що цікавляться темою і 
приймаються проблемами національної безпе-
ки.

Тільки неясно, чому в Константинополі 
мають дати позитивну відповідь, якщо цього 
не виходило раніше й московська Церква має 
незрівнянно більший вплив на Патріярха Вар-

фоломія, ніж УПЦ КП, Українська Автокефаль-
на Православна Церква й П.  Порошенко разом 
узяті.

Нібито логічно, що в адміністрації президен-
та не робили б таких заяв, аби не було бодай 
якогось шансу на успіх кампанії. Тим паче саме 
П. Порошенко знає проблему церковних роз-
кладів не зі слів радників.  Все ж ризики оче-
видні. 

Бо не віриться, що от зараз єпископи Мос-
ковського Патріярхату побіжать ставити свої 
підписи під цим зверненням. 

Одразу після зустрічі П. Порошенка у Стам-
булі до Патріярха Варфоломія зателефону-
вав Володимир Путін. Чому він‚ а не Патріярх 
Кирило? Втім‚ ясно чому – аби перевірити Все-
ленського Патріярха, чи не наважився‚ бува‚ 
піти назустріч проханню Президента України. 
Тепер гадай, хто там переважить.

„Газета по-українськи“

Роман Кулик – офіцер Збройних сил України, 
співзасновник освітнього проєкту „Експертний 
корпус“‚ Київ.

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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 ■ Трамп висилає Нацґвардію на кордон

ВАШІНҐТОН. — Президент США Дональд Трамп 
4 квітня підписав розпорядження про вислання 
війська Національної Ґвардї для забезпечення 
кордону між США та Мексико. Секретар Депар-
таменту Національної Безпеки (DHS) Кірстен 
Нілсен сказала, що війська‚ мабуть‚ будуть роз-
ташовані подібно як було за часів Президентів 
Джорджа В. Буша (2000-2006) і Барака Обами 
(2010-2016), коли вони були вислані виконувати 
різні функції в ділянках розвідки, спостережен-
ня, перехоплення наркотиків, незаконної валю-
ти та нелеґальних еміґрантів. Урядова статисти-
ка за березень показала, що число нелеґальних 
еміґрантів зросло на 200 відс. порівняно з бе-
резнем 2017 року. („The Washington Times”)

 ■ Уряд міняє стандарти пального 

ВАШІНҐТОН. — Адміністрація Президента До-
нальда Трампа заявила, що відкличе урядові 
стандарти, які вимагають від автовиробників‚ 
щоб їхні авта до 2025 року долали пересічно 
54.5 милі за один ґальон пального. Адміністра-
тор Аґенції охорони довкілля (EPA) Скат Пруіт 
сказав 2 квітня, що такі суворі стандарти були 
продуктами політиканства за часів Президента 
Барака Обами після того‚ як він програв вибори 
в листопаді 2016 року, але вони не були реаліс-
тичними згідно з оцінками експертів. Він не ска-
зав, які будуть нові стандарти. Це рішення може 
довести до судового процесу з Каліфорнією, 
тому що закон дозволяє цьому стейтові мати су-
воріші стандарти від федеральних. Спілка авто-
мобільних виробників схвалила рішення уряду, 
кажучи‚ що це дозволить споживачам купувати 
за доступну ціну нові авта, які будуть безпечніші, 
матимуть менше шкідливих викидів у повітря і 
будуть заощаджувати пальне. У 2016 році пере-
січна автомашина долала 24.7 милі за ґальон 
пального, а в 2017 році цей показник зріс до 25.2 
милі за ґальон. („The Detroit News”)

 ■ На Марсі були озера 

ПАСАДІНА, Каліфорнія. — Геологи при Каліфор-
нійському інституті технології в Пасадіні дійшли 
до висновку, що тріщини на поверхні плянети 
Марс, які були виявлені минулого року, є до-
казом старовинних озер‚ які висохли приблиз-
но 3.5 млрд. років тому. Дослідження, які були 
оприлюднені 19 квітня, також показали‚ яке 
було життя на Червоній Плянеті у давнині. Вжи-
ваючи найновішу технологію, геологи вважа-
ють‚ що рівень води в цих озерах мінявся різко 
й часто. Науовці вже роками знали про існуван-
ня давніх вод на Марсі. Студії Національної кос-
мічної аґенції США (NASA) в 2015 році натякали, 
що давні океани на Марсі могли мати більше 
води‚ ніж наш Арктичний океан. Одначе, тому 
що тяжіння на Марсі є менше від земельного і 
атмосфера є тоншою, ці води випаровувалися 
в простір впродовж кількох мільярдів років. 
(„Newsweek”)

 ■ Директор ЦРУ зустрів Кім Джонґ-уна

ВАШІНҐТОН. — Директор Центрального Роз-
відувального Управління (CIA) Майк Помпео 
відбув строго засекречену поїздку до Північної 
Кореї при кінці березня, невдовзі після його 
номінації на Державного секретаря. Як по-
сланець Президента Дональда Трампа, він зу-
стрівся з диктатором Кім Джонґ-уном. Д. Трамп 
підтвердив 18 квітня, що зустріч відбулася для 
підготування безпосередніх розмов між пре-
зидентом і Кім Джонґ-уном про ядерну про-
граму Північної Кореї. Д. Трамп сказав, що така 
зустріч відбудеться на початку червня, якщо не 
скоріше. Ця візита М. Помпео була контактом 
найвищого рівня між країнами від 2000 року, 
коли тодішній Державний секретар Маделін 
Олбрайт зустрілася з батьком Кім Джонґ-уна. У 
2014 році тодішній Директор національної роз-
відки Джеймс Клепер відвідав Північну Корею‚ 
щоб добитися звільнення двох американських 
полонених і зустрівся посадовцем нижчого рів-
ня. США не мають дипломатичних відносин з 
комуністичною Північною Кореєю. Д. Трамп до-
дав, що беруться під увагу п’ять місць для його 
вершинної зустрічі; жодне з них не є у США. 
(„The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ                     
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛЯМЕНТАРИЗМУ

Іван Заєць: „Політика – це відповідальність“
Нижче вміщені відповіді співзасновника і активного члена Народного Руху‚ депутата Верхо-

вної Ради п’ятьох скликань і колишнього Міністра екології Івана Зайця на запитання журналіст-
ки Дарини Рогачук допоможуть читачам краще зрозуміти історію молодого українського парля-
ментаризму та його найбільшу сьогоднішню проблему – зв’язок політики з бізнесом.

– Пане Іване, як Ви вперше потрапили до пар-
ляменту?

– Це сталося в березні 1990 року. Перед тим 
був тривалий час входження в громадську діяль-
ність Києва і політичну діяльність України.

Після Чорнобиля у 1986 році стало зрозумі-
ло, що для Російської імперії під назвою СРСР 
не тільки демократія чи окрема людина нічого не 
варті, але й цілий український народ. Чорнобиль 
збудив українців до чергового повстання за волю.

13 листопада 1988 року біля центрального ста-
діону в Києві відбулося масове віче „Екологія і 
ми“. Було кілька десятків тисяч людей. Тоді ста-
ло очевидно, що українці будуть шукати виходу з 
ситуації не тільки в екологічній сфері, а передусім 
у сфері політики.

Виникалии сотні, а потім і тисячі різних 
неформальних об’єднань. Почали зароджуватися 
екологічні та культурологічні організації. У Києві 
це був Український культурологічний клуб, укра-
їнознавчий клюб „Спадщина“‚ „Студентська гро-
мада“, у Львові – „Това-
риство Лева“.

Згодом екологічний 
рух організувався в асо-
ціяцію „Зелений світ“, а 
культурологічний рух 
– у „Товариство укра-
їнської мови ім. Тараса 
Шевченка“. Ці два рухи 
об’єднали море людей 
з величезною творчою 
енерґією. Не вистача-
ло лише ідеї, яка могла б 
спрямувати їх в одному 
напрямку.

Таку ідею у 1989 році 
на установчих зборах у Будинку культури Полі-
технічного інституту в Києві дав Народний Рух 
України, у якому я був одним з фундаторів. Це 
була ідея української національної держави.

Ми розглядали вибори 1990 року як дуже важ-
ливі в пляні утвердження ідеї незалежної держа-
ви і демократії в Україні.

Народний Рух одразу після свого створен-
ня організував кілька велелюдних акцій‚ які бук-
вально перевернули свідомість української нації.

Перша – „Ланцюг злуки“, який проходив від 
Івано-Франківська через Львів до Києва і навіть 
до Лівобережжя. Це було 21 січня 1990 року. У 
цій акції взяли участь сотні тисяч громадян. Уся 
дорога від Києва до Франківська була уквітчана 
небувалою кількістю синьо-жовтих прапорів.

„Ланцюг злуки“ нагадав українцям, що у ХХ ст. 
вони мали свою державу. На жаль, не вберегли її. 
Ця акція засвідчила масове відродження націо-
нальної символіки і спрямувала українців на здо-
буття власної державности.

Друга акція – підняття синьо-жовтого прапо-
ра біля міської ради Києва 24 липня 1990 року. 
Вийшло тоді щонайменше 200 тис. людей. 

Третя акція – „Дні козацької слави“ на початку 
серпня 1990 року. Сотні тисяч людей, пасіонар-
них, гарно вдягнених спрямувалися в бік Запо-
різької та Дніпропетровської областей, у місця 
козацьких січей. Це були і кінні походи, й автобу-
сами їхали – хто чим тільки міг.

Один шлях ішов з боку Одеси, другий  – з боку 
Львова, з боку Києва та Чернігова йшов тре-
тій шлях, з боку Донецька і Луганська – четвер-
тий… І всі сходилися на одному місці біля моги-
ли кошового отамана Сірка.

Це була дуже велика праця, яка потребува-
ла великої жертовности. Тоді ніхто за всі ці акції 
не платив – люди самі їх фінансували. І все це за 
жорстокого спротиву комуністичної влади. 

– Якою була ваша виборча кампанія? 

– Боротьба тоді йшла між демократами і кому-
ністами. Каґебісти поширили листівку, у якій 
закликали виборців не голосувати за мене тому, 
що я націоналіст, бандерівець і ніби я вбив Кос-
тельника (Гаврило Костельник – колишній свя-

щеник Української Греко-Католицької Церкви, 
прихильник приєднання уніятів до московсько-
го православ’я, убитий у Львові 20 вересня 1948 
року – „Українська правда“).

Насправді я ще тоді не народився, коли відбу-
лося це вбивство.

– Як працював перший парлямент?

– Дуже відповідально. Хто б що не казав, але це 
був парлямент особистостей. Як з боку комуніс-
тичної системи, так і з боку демократичних сил, 
які зароджувалися.

Це непорівнювальні речі з теперішніми часа-
ми, особливо з теперішніми популістами. Тоді 
дорожили словом. Бо знали, що якщо ти скажеш 
слово, то воно одразу тобі відгукнеться в суспіль-
стві. Тому за словом мала бути дія. Адже все, що 
робилося в залі, – проєктувалося на суспільство.

Тоді багато значило не тільки законодавство, 
реґляментна процедура, але й особисті контакти. 
А ще – повага до позиції твого опонента. То був 

час, коли ламалися старі 
комуністичні стереоти-
пи. І багато що залежало 
від арґументації.

Ясно, що ми не толе-
рували тих, хто виступав 
проти української дер-
жавности, мови чи про-
ти культури. Але якщо 
людина дот рим у в а-
лася якоїсь позиції, ми 
це шанували. І сторона 
противника нас шанува-
ла.

Діяльність Верховної 
Ради транслювалася, і 

фактично вся нація відслідковувала кожен крок 
депутатів через дротове радіо, яке було майже в 
кожній сім’ї. Була і пряма трансляція на телеба-
ченні.

– Мабуть‚ вся країна пам’ятає звернення до 
вас голови Івана Плюща: „Депутат Заєць‚ не 
стрибайте по залі!“

Іван Степанович був самородок. Ясно, що до 
певної міри він ніс з собою рудименти комуніс-
тичної системи. Але для нього Україна була понад 
усе. Ця людина дуже добре знала технологію 
ухвалення рішень. Перед дуже серйозними голо-
суваннями через його кабінет проходило до сотні 
народних депутатів. І він міг знайти до кожно-
го підхід і переконати, що треба голосувати за це 
рішення.

Плющ знав психологію кожного народного 
депутата. І коли в залі була велика напруга, і 
йшла психологічна боротьба між комуністами і 
демократами... Боротьба історичних арґументів! 
То Іван Степанович розряджав ситуацію, бо знав, 
хто на що здатен у залі. Тоді розмови точилися 
про архиважливі справи для нації. Відновлювала-
ся українська державність!

Саме в цій конкуренції і виявлялися небайду-
жі люди.

Ми були неофітами у владі і не знали, як вона 
організована, не знали юридичної матерії. Цю 
прогалину ми заповняли широкою співпрацею зі 
спеціялістами. Мали постійні контакти з науков-
цями.

Якщо брати конституційний процес, то це була 
співпраця з першим головою Конституційного 
суду Леонідом Юзьковим, викладачами Миколою 
Козюброю, Петром Мартиненком, Володимиром 
Шаповалом і багатьма іншими.

Для прикладу, перший варіянт деклярації про 
державний суверенітет України написав Володи-
мир Василенко – доктор юридичних наук, профе-
сор, пізніше – посол у Великій Британії та країнах 
Бенілюкс.

Ми дуже багато вчилися і цінували профе-
сійних людей. Бо знали, що мало знали. Вчи-

(Продовження на стор. 13)

Треба виходити з того, що 
політична діяльність, на думку 
незабутнього Патріярха Любо-
мира Гузара, – одна з найблаго-
родніших сфер людської діяль-
ности. Якщо ти усвідомлюєш, 
що служиш людям і працюєш на 
загальне добро, то можеш над-
звичайно багато зробити.
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 ■ Німеччина має комісара антисемітизму 

БЕРЛІН. — Німецький дипломат Фелікс Кляйн 
призначений першим комісаром антисемітизму 
в країні. Про це повідомила 9 квітня газета „Welt 
am Sonntаg”, посилаючись на урядові джерела. 
Його кандидатуру висунула Центральна рада 
євреїв та інші єврейські організації. 50-літній Ф. 
Кляйн дотепер був особливим представником 
Німецького закордонного бюра для зв’язків 
з єврейськими організаціями та в питаннях 
антисемітизму. Тепер він буде головним посе-
редником німецького уряду з міжнародними 
єврейськими організаціями і координуватиме 
закордонну політику уряду в боротьбі з анти-
семітизмом. Світовий єврейський конґрес при-
вітав номінацію Ф. Кляйна німецьким урядом. 
(„European Jewish Press”)

 ■ На Кіпрі повернено рідкісну мозаїку

НІКОСІЯ, Кіпр. — Голова Православної Церк-
ви на Кіпрі повідомив, що після через 40 років 
повернено рідкісну мозаїку св. Андрія Перво-
званого з VІ ст., яка була викрадена з церкви в 
північній частині країни. Архиєпископ Хризісто-
мос ІІ сказав 23 квітня, що цей твір є символом 
„вкраденої спадщини” Кіпру. Дуже мало таких 
мозаїк зберіглося після періоду VІІІ-ІХ ст., коли 
багато православних ікон були знищені. Моза-
їка була однією з кількох, які зникли з Церкви 
Панагії Канакарії після того‚ як Кіпр поділено на 
етнічну грецьку й турецькі сторони в 1974 році. 
Турецький торгівець мистецтва був заарешто-
ваний 1999 року за продаж цієї мозаїки та ікон 
з інших церков. У 2014 році грецько-кіпрійский 
торгівець мистецтва Марія Пафіті з Лондону 
віднайшла мозаїку, а два місцеві підприємці по-
крили кошти 50 тис. евро (61,200 дол.) на її рес-
таврування. („Fox News”)

 ■ Аґент ФБР признався до вини

СЕЙНТ-ПОЛ, Мінесота. — Колишній аґент контр-
тероризму Федеральнoгo Бюра Розслідувань 
(FBI), котрий передавав засекречені докумен-
ти засобам масової інформації‚ щоб виявити‚ 
як бюро трактує громади меншостей, призна-
вся до вини 17 квітня в Федеральному окруж-
ному суді. 39-літній Тері Албирі був аґентом у 
бюрі ФБР в Мінеаполісі. Від лютого 2016 року 
до січня 2017 року він передавав репортерові 
засекречені документи, які описували‚ як бюро 
перевіряє свої інформаційні джерела і „загрози 
від певних осіб зі специфічної середньосхідньої 
країни”. Адвокати аґента заявили, що їхній клі-
єнт вважав свої дії „актом совісти” в обличчі ра-
сизму в ФБР. Прокуратора заявила, що Т. Албирі 
„признався, що його вчинки спричинилy ризик 
Америці”. Йому грозить до 20 років ув’язнення. 
(„The New York Times”)

 ■ Зростає число арабів у Святій Землі 

ЄРУСАЛИМ. — Головний демографічний екс-
перт Ізраїля Серґіо Перґола 24 квітня обороняв 
цифри, які вказують‚ що число арабів дорівню-
ватиме числі євреїв у Святій Землі. Він сказав, 
що кількість арабів та євреїв вже майже рівна‚ 
якщо включити населення Західнього Берега, 
Смуги Ґаза та східнього Єрусалиму. Націоналіс-
тичні законодавці в парляменті 23 квітня скри-
тикували полковника Хаїма Мендеса, коли він 
сказав‚ що є 5 млн. палестинців на Західньому 
Березі й Ґазі, закидаючи‚ що він перебільшив 
числа. Прихильники дводержавної розв’язки 
перестерігають, що країна втратить свою єв-
рейську більшість, якщо не буде створена па-
лестинська держава. Інакше Ізраїль перетво-
риться у двонаціональну державу, в якій араби 
не матимуть рівних прав. С. Перґола сказав, що 
тепер є приблизно 6.9 млн. євреїв у Святій Зем-
лі‚ включаючи Ізраїль та палестинські території‚ 
порівняно з 6.5 млн. арабами. Різниця в числах 
зникне за 15-20 років. З такими тенденціями Із-
раїль не може сповнити свого призначення як 
єврейська й демократична держава. Ця статис-
тика підриває думку теперішнього уряду, який 
відкидає ідею палестинської держави та іґнорує 
демографічні тенденції. С. Перґола додав, що 
хоч єврейська народжуваність майже дорівнює 
арабській, арабське населення є багато молод-
ше і тому вимирає повільніше.(„Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Президент СКУ відвідав Грецію i Кіпр

АТЕНИ. – 14-16 квітня на запрошення скла-
дової організації Світового Конґресу Україн-
ців (СКУ), Асоціяції української діяспори в Гре-
ції „Українсько-грецька думка” президент СКУ 
Евген Чолій відвідав  Атени і Пірей, Греція. 14 
квітня він виступив на ювілейному вечорі з 
нагоди 20-ліття Асоціяції „Українсько-грець-
ка думка”, а  також 15-ліття Української неділь-
ної школи.

Е. Чолій вручив грамоти голові асоціяції 
Галині Маслюк‚ асоціяції – на руки її секретаря 
Наталі Ананевич та Українській недільній шко-
лі – директорові Ганні Павлюк.

15 квітня президент СКУ побував на Служ-
бі Божій в Грецькій православній церкві 
св.  Андрея‚ на Архиєрейській Службі Божій 
в Українській греко-католицькій парафії св. 
Миколая, яку відправили Владика Борис Ґудзяк 
та парох о. Андрій Твердохліб. Цього ж дня Е. 
Чолій мав зустріч з проводом асоціяції, під час 
якої обговорив шляхи посилення майбутньої 

співпраці з СКУ. 
Під час зустрічей 16 квітня з урядовцями 

та громадянським суспільством Греції прези-
дент СКУ привернув увагу до аґресії Російської 
Федерації, наголосив на серйозній загрозі Росії 
для світового співтовариства, закликав Грецію, 
яка є членом Евросоюзу і НАТО, підтримувати 
санкції проти Російської Федерації. 

Е.  Чолій разом з Г. Маслюк передав Дипло-
матичному представникові Глави Парлямен-
ту Греції Атанасіосу Теохаропулосу звернення 
від українських організацій у Греції, щоб Парля-
мент Греції визнав Голодомор геноцидом укра-
їнського народу.

З представниками підприємницьких кіл Гре-
ції Е. Чолій обговорив питання про великі еко-
номічні можливості України та закликав їх до 
інвестицій в Україні.

У  окремих зустрічах узяла участь Тимчасо-
во повірений у справах України в Греції Ната-
лія Косенко.

Евген Чолій під час зустрічі з українцями в Греції. (Фото: СКУ)

17-18 квітня президент СКУ Е. Чолій здій-
снив візиту до  Нікосії, Кіпр, щоб обговори-
ти з урядовцями і представниками грома-
дянського суспільства важливість підтримки 
України в захисті своєї територіяльної ціліс-
ности та просування її евроінтеґраційних 
процесів. Президент СКУ закликав Кіпр під-
тримувати продовження і посилення санкцій 
Евросоюзу проти Російської Федерації‚ поін-
формував про процеси модернізації та рефор-
мування ключових галузей України, у тому 
числі й щодо зниження рівня корупції‚ закли-

кав до посилення українсько-кіпрських тор-
говельних відносин‚ заохотив Кіпр визнати 
Голодомор геноцидом українського народу.

Президент СКУ мав громадську зустріч з 
керівництвом Товариства українсько-кіпр-
ської дружби, під час якої ознайомився з його 
діяльністю та обговорив шляхи подальшої 
співпраці з СКУ. Він також відвідав буфер-
ну зону під наглядом миротворчих сил ООН, 
включно й з України. У  окремих зустрічах 
узяв участь Посол України в Кіпрі Борис 
Гуменюк.

Президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій (в центрі) під час зустрічі з проводом 
Товариства українсько-кіпрської дружби. (Фото: СКУ) 
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Одна з найважливіших реформ
Мало що змінилося з постанням незалежної України‚ ще й ускладни-

лося далі через загалом незадовільний стан економіки. Десятки тисяч 
найкращих фахівців вже залишили країну‚ решта перебивається на 
мізерній платні й тому розраховують на додаткові гроші від хворого. 
Все ще діє застаріла структура дільничних лікарів‚ вкрай обмежених 
у своїх засобах і можливостях. Словом‚ реформа давно назріла‚ і так 
сталося‚ що здійснювати її припало американці українського похо-
дження Уляні Супрун‚ людині професійній‚ ініціятивній і послідовній. 
Запропонований нею проєкт реформ знайшов підтримку в уряді‚ 
серед активістів Реанімаційного пакету реформ та у Громадській 
раді при Міністерстві охорони здоров’я. І здавалося‚ що успіх уже 
ґарантований.

Ні‚ не так все просто. Очільниці позитивних змін в українській меди-
цині жорстко опонують пов’язані з політикою лікарі‚ як от депутат 
Верховної Ради Ольга Богомолець‚ котра підбурила багатьох представ-
ників медичної спільности виступити проти У. Супрун‚ бо‚ мовляв‚ „цією 
реформою хочуть змусити українців продавати останнє майно‚ аби не 
померти від хвороби“. Це ніщо інше‚ як спекуляція старих політичних 
сил на непоінформованості людей. Чиновницька бюрократія хоче збе-
регти тіньові схеми закупівлі ліків‚ фінансування лікарень і заробітку 
на нелеґальних платежах за медичні послуги.

Тим часом кожен крок У. Супрун і її реформаторської команди без-
доганно прозорий‚ так що люди відразу бачать позитивний зміст змін.

З 2 квітня цього року громадяни України отримали можливості укла-
дати спеціяльні деклярації з сімейним лікарем або терапевтом чи педі-
ятром‚ за своїм вибором. Лікарі цими декляраціями зобов’язуються 
постійно працювати з пацієнтами. Вибирати лікаря можна у будь-
якому медичному закладі‚ незалежно від місця реєстрації.

Буквально за першу половину квітня українці вже підписали пів 
мільйона деклярацій з лікарями.

Медична реформа передбачає запровадження принципу „гроші 
ходять за пацієнтом“, тобто держава буде платити лікарням та лікарям 
за надані конкретним пацієнтам медичні послуги, а не за „утримання 
ліжок“. За кожного пацієнта, який підписав з ним договір, сімейний 
лікар отримуватиме 210 грн. на рік.

Також запроваджується „державний ґарантований пакет“ – пев-
ний обсяг медичних послуг та лікарських засобів, які держава 
зобов’язується оплачувати за заздалегідь встановленими тарифами. 
Якщо держава частково покриває витрати на медичну допомогу, вво-
диться тариф спільної оплати, який буде встановлюватися урядом, і за 
межами якого стягнення плати буде заборонено.

У разі спільної оплати медичні послуги можуть частково опла-
чуватися самими пацієнтами, або за рахунок інших джерел – таких 
як обов’язкове соціяльне медичне страхування, добровільне 
медичне страхування чи фонди місцевих бюджетів. Для учасників 
Антитерористичної операції передбачені додаткові фінансові ґарантії 
від держави.

Медична реформа передбачає створення нового органу виконавчої 
влади – Національної служби здоров’я. Вона виконуватиме функції 
оплати, контролю та вибору медичних послуг.

Ми певні‚ що медична реформа вже в найближчі рік-два покаже 
себе з найкращого боку.

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

Українець прочитав письмена 
народу мая в Юкатані

Марта Осадца

МЕРИДА, Мексико. –  11 берез-
ня у місті встановили пам’ятник на 
честь Юрія Кнорозова, котрий роз-
шифрував писемність народу мая. 
Тепер там є справжній культ нау-
ковця. 

Монумент стоїть поруч з Вели-
ким музеєм світу мая. Загальна 
висота монумента – близько трьох 
метрів. Його автор – мексикан-
ський скульптор Рейнальдо Боліо 
Суарес, відомий під псевдонімом 
Пачеллі. 

На пам’ятнику зображений Ю. 
Кнорозов з улюбленою кішкою 
Асею на руках, а зі зворотного боку 
– гієрогліфи мая.

Крім того, на постаменті закрі-
плена ґранітна табличка з датами 
життя вченого і вказівкою про зро-
блене ним відкриття. На ній також 
вибиті слова, сказані Ю. Кнорозо-
вим еспанською мовою на цере-
монії вручення ордена Азтексько-
го орла, за виняткові заслуги перед 
Мексикою: „Серцем я завжди зали-
шаюся мексиканцем“. 

Це вже другий пам’ятник Ю. 
Кнорозову у Мексико. У 2012 році 
в Канкуні встановили перший 
пам’ятник науковцеві.

У 1956 році Ю. Кнорозов захи-
щав кандидатську дисертацію на 
тему „Повідомлення про справи в 
Юкатані” Дієґо де Ланди як етно-
історичне джерело“. У цьому дослі-
дженні науковець показував, як 
він розшифрував писемність мая 
– ключовою ідеєю стало те, що ті 
символи, які збереглися – це не 
літери і не окремі слова, а склади. 
Доповідь вченого тривала усього 
3.5 хвилини, а комісія постановила 
одразу призначити йому ступінь не 
кандидата, а доктора наук.

Справа в тому, що дешифру-

вання вважалося неможливим – 
надто мало збереглося писемних 
артефактів мая. У 1562 році єпис-
коп Юкатана Дієґо де Ланда спа-
лив велику кількість книг та інших 
пам’яток цієї культури. Базувати 
дослідження доводилося на зовсім 
нечисленних прикладах.

Саме тому відкриття дуже швид-
ко стало світовою сенсацією, а в 
Латинській Америці дослідник 
перетворився на своєрідний об’єкт 
культу. Однак вперше побувати 
на батьківщині мая Ю. Кнорозов 
зміг тільки у 1990 році, коли його 
запросили до Ґватемалі. 

Ю. Кнорозов – український 
етнограф, спеціяліст з епіграфі-
ки та етнографії‚ доктор історич-
них наук. Він народився 19 листо-
пада 1922 року у селищі Півден-
не (нині місто Південне) під Хар-
ковом. 31 березня 1999 року помер 
від інсульту. 

Юрій Кнорозов

Пам’ятник на честь Юрія Кнорозова.
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

СІЧЕНЬ
$ NAME LOCATION

100 Jakubowycz, Alexander & Daria Brecksville, OH
Masiuk, George Alexandria, VA

55 Harasymiak, Andrei New York, NY
50 Guertler, Vera Lancaster, PA

Muryn, Gregor Johnson City, NY
30 Beregulko, Pavlo Columbia, SC

Kuzycz, Jurij Glen Ellyn, IL
25 Kaczaraj , Stefan Parsippany, NJ
 Juzeniw, Alexandra New York, NY

Mykytiuk, O Scarborough, ON
20 Bilaniuk, Larissa Wallingford, PA

Kuropas, Bohdan & Lydia Hickory, NC
Melnyk, Luba Elmhurst, NY
Rak, Wolodymyr & Anna New York, NY
Staruch, Theophil Springfield, VA
Subchak, Lesia Canton, OH
Swieczkowski, Halyna Berkeley Springs, WV
Torielli, Marta Colonia, NJ

15 Giffler, Lydia Arlington, VA
Jemetz, Irena Warners, NY
Schwejko, Lena Fullerton, CA

10 Baczynskyj, Lubomyr Kalamazoo, MI
Burdyn, Lev Middle Village, NY
Czuchta, Petro & Rozalia Bristol, CT
Goot, Ann Moretown, VT
Holuka, Alexandra Flushing, NY
Krywulych, Myroslaw Amsterdam, NY
Mudry, Alexandra Chicago, IL

Shashkewych, Sophie Torrance, CA
Slysh, Roman Raleigh, NC
Stetkewycz, Jaroslaw Warren, MI
Worobec, Alexander Flushing, NY

РАЗОМ ЗА СІЧЕНЬ: $805

ЛЮТИЙ
210 Lewyckyj, Ludmyla Montreal, QC
110 Voyevidka, Martha & Ihor Reno, NV
50 Plaskon, Justyn Linden, NJ

Stasiuk, Demetrius Englewood, FL
Wakulowska, Wictoria Philadelphia, PA

40 Mckay, Daria Edinboro, PA
25 Boyko, Christine Henrico, VA

Kobryn, Atanas North Port, FL
Remeniuk, Leon & Vera Kenosha, WI

20 Holowinsky, Natalia Somerset, NJ
Muzyczka, Larissa Parma, OH
Sochan, Ihor Woodcliff Lake, NJ
Yasinsky, Tatiana Silver Spring, MD

15 Kalman, Nina Fort Collins, CO
10 Bekersky, Anna Utica, NY

Hryhorczuk, Natalia Chicago, IL
Kolodchin, Lida Warren, MI
Rybak, Roman St Paul, MN
Stelmaschuk, Michael Baltimore, MD
Wolowczuk, Walter Orland Park, IL

5 Koropey, Nina Johnston, RI
Melnyk, Olha Parma, OH
Poncic, Andrew, Ph D Phoenicia, NY

РАЗОМ ЗА ЛЮТИЙ: $755

БЕРЕЗЕНЬ
100 Pereyma, Marta Arlington, VA
90 Wasylyszyn, Roman Philadelphia, PA
60 Bartkiw, Orysia Philadelphia, PA

Illuk, Zina Belle Harbor, NY
50 Albizati, Lesia Clifton, NJ

Levytska, Vera New York, NY
Matkowsky, Stephen Rochester, NY

45 Bodnar-Balahutrak, Lydia Houston, TX
25 Nebesh, Eugene Parma, OH
20 Benko, Evhenia Cleveland, OH

Tkaczuk, Jawdocha Philadelphia, PA
Zaviysky, Maria Miami Beach, FL

15 Wojtowycz, Myron Madison, WI
10 Duchnycz, Bohdan & Oksana Newark, NJ

Hajovy, Fedir Big Lake, MN
Indianu, Helena Sarasota, FL
Kopacz, W Ridgewood, NY
Kuziw, Sylvia Fanwood, NJ
Pokinsky, Daria East Elmhurst, NY

5 Brenycz, Ewhen Whitehouse Sta, NJ
Pasternak, Anastazia Amsterdam, NY
Trojan, Nadia Watertown, CT

РАЗОМ ЗА БЕРЕЗЕНЬ: $680

Щиро дякуємо всім жертводавцям 

за підтримку пресфонду „Свободи“! 

Пресфонд „Свободи“ за січень, лютий і березень 2018 року

Про необмежену владу президента
Я – патріот України. Давно вже 

немає Радянського Союзу, а я час-
тенько замислююсь, який же нині 
в Україні суспільний лад? Зрозу-
міло, що Україна не князівство, не 
монархія (як Британія), не респу-
бліка (як нинішня Білорусь або як 
була колись Українська РСР). Ну то 
що ж? Якась обезличена унеособле-

на „держава Східньої Европи“? 
Маю пропозицію – назвати нашу 

країну „ДДУ“, тобто „Демократична 
Деспотія Україна“. Хоча деякі, хоч 
і слабенькі, ознаки демократизації 
суспільства, побачити все ж можна. 
У цій назві незвичним й новим для 
багатьох буде тільки поняття „дес-
потія“. Тож мушу додати довідку.

Деспот – це офіційна назва дер-
жавної посади в Стародавній Греції. 
Читаємо у Вікіпедії: 

„Марийский деспотат – автоном-
на одиниця, провінція Візантій-
ської імперії XIV-XV ст.

Державою управляв спадкоємець 
візантійського імператора, що мав 
титул деспота. Деспоти мали необ-

межену владу, тобто були автори-
тарними правителями“.

А хіба щось обмежує владу 
нинішнього Президента України? 
Ні Верховна Рада, ні Конституцій-
ний суд, ні Генеральна прокуратура 
не обмежують його владні запити.

Отже‚ маємо ДДУ? Віднині буде-
мо скандувати: „Слава ДДУ!“ -

Володимир Єфимов‚ 
Дніпро

Загадкові підрахунки жертв Голодомору
У газеті „День“ появилася від-

повідь на мої публікації істори-
ка Станіслава Кульчицького під 
заголовком „Мільйони загиблих: 
скільки саме? Демографія, на від-
міну від історії, де кожен має влас-
ну думку, є наукою точною”. У С. 
Кульчицького і у мене різні погля-
ди щодо кількості жертв Голодо-
мору-геноциду. Я не шукаю спо-
собу кривдити істориків, профе-
сіоналів, юристів, а особливо С. 
Кульчицького щодо їхньої дов-
голітньої і великої роботи над 
питанням Голодомору, але не 
можу погодитися, що тільки демо-
графи мають право займатися під-
рахунками жертв. 

С. Кульчицький пише у тій 

же статті: „Не погоджуюся із А. 
Лозинським, коли він каже, що 
величина втрат не має нічо-
го спільного з визнанням міжна-
родною громадськістю Голодомо-
ру геноцидом. Критики „заниже-
них“ оцінок демографів прагнули 
й прагнуть, щоб ця оцінка переви-
щувала кількість жертв Голокосту. 
Вони переконані, що більша кіль-
кість жертв української трагедії 
порівняно з єврейською допоможе 
визнанню її геноцидом“.

За моєї пам’яті не зустрічав я 
такої арґументації у жодних дослі-
дженнях чи підрахунках тих, котрі 
висували чи висувають цифру 
понад 7 млн. До речі, ще у 1930-их 
роках, далеко до Голокосту, укра-

їнська діяспора і навіть держав-
ні чинники користувалися циф-
рою 7-10 млн. Також у підрахун-
ках жертв Голокосту є різні числа 
жертв. Найбільш відомий історик 
і дослідник Голокосту Раул Ґіл-
берґ у свої студії „Знищення евро-
пейських євреїв“ ставить циф-
ру понад 5 млн. жертв, тоді коли 
загально прийнято в єврейських 
політичних колах, що 6 млн. євре-
їв загинули під час Голокосту.

С. Кульчицький вважає, що 
треба знизити загально прийня-
ту цифру, щоб не перевищити 
Голокост. Чому? Чи це допоможе 
у визнанні геноцидом, як пише 
С. Кульчицький? Чи так думають 
євреї? Ні, бо Ізраїль не визнав і 

не визнає геноцидом Голодомор 
український з 7 млн. жертв і гено-
цид вірменський з 1 млн. вби-
тих. У моєму досвіді не було жод-
ної держави з тих, які уже визна-
ли Голодомор геноцидом, які 
перед визнанням ставили б запи-
тання щодо числа жертв Голодо-
мору. Для визнання Голодомору 
геноцидом міжнародною громад-
ськістю це справа зовсім не акту-
альна. С. Кульчицький перший 
мав доступ до радянських архі-
вів з цього питання ще у Москві. 
Він назвав число ледь на полови-
ну менше того, яким тоді корис-
тувався Західній світ. А Москва 
зовсім заперечувала існування 
Голодомору. 

Аскольд С. Лозинський, 
Ню-Йорк

Підтримайте Світовий Конґрес Українців!
Світовий Конґр е с  Укр а їн-

ців (СКУ) разом зі своєю мере-
жею у 53-ох країнах світу про-
довжує ефективно впливати на 
зв’язки міжнародного співтовари-
ства з Україною та сприяти реалі-
зації безмежного потенціялу укра-
їнського народу. Угоду про асоція-
цію між Евросоюзом та Україною 
було ратифіковано, українські гро-
мадяни тепер користуються безві-
зовим режимом до країн Шенґен-
ської зони, а санкції проти Росій-
ської Федерації у відповідь на оку-
пацію Криму та військове втор-
гнення до східньої України залиша-
ються в силі та є стабільними.

Головна роля СКУ полягає в 
тому, щоб допомогти міжнародній 
спільноті усвідомити надзвичай-
ну важливість постійної підтримки 
українського народу, який, боро-
нячи територіяльну цілісність сво-
єї держави, також стоїть на захис-
ті основних цінностей та принци-
пів західної цивілізації. СКУ не має 
собі рівних у досвіді представлення 
цих питань на міжнародній арені.

Світ на нашому боці, але ми 
повинні робити ще більше. Ми 
повинні збільшувати рівень взає-
модії та  підтримки, зокрема щодо 
подолання в Україні гуманітарної 
кризи та порушень прав людини 

внаслідок російської аґресії; щодо 
можливості розміщення миротвор-
чої місії ООН на Донбасі та  моні-
торинґової місії ОБСЕ в Криму; 
щодо активізації заходів з проти-
дії надзвичайно нав’язливій росій-
ській дезінформаційній кампанії, 
яка торкається багатьох країн сві-
ту; щодо політики посилення санк-
цій проти Російської Федерації та 
щодо заохочення до подальшої під-
тримки реформ в Україні.

Продемонструйте свою підтрим-
ку СКУ та зробіть пожертву вже 
сьогодні. У нас попереду ще довгий 
шлях, але Ваша пожертва допомо-
же не тільки зберегти наш сьогод-

нішній курс, але й рухатись з при-
скоренням.

П о ж е р т в и  м о ж н а  з р о б и -
ти  чер е з  інтерне т  на  а др е-
су: www.ukrainianworldcongress.
org  або чеком на „Ukrainian World 
Congress” (без надання довідок 
на звільнення від податків) чи на 
„Ukrainian World Foundation” (з 
наданням довідок на звільнення від 
податків жертводавцям з Канади). 
Просимо висилати чеки на адресу:   
Ukrainian World Congress, 145 Evans 
Ave., Suite 207, Toronto, Ontario, 
Canada M8Z 5X8.

З повагою,

Евген Чолій‚ 
президент СКУ

Торонто
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Показали фільм про Василя Сліпака
Ярослав Стех

ТОРОНТО.  – У залі ,,Золотого Лева’’ 1 квіт-
ня було показано документальний фільм „Міф“ 
про оперного співака Василя Сліпака, який 
загинув на Донбасі. У фільмі показано, як В. 
Сліпак брав активну участь у Революції Гід-
ности, вступив до добровольчого українсько-
го корпусу „Правий сектор“‚ боровся за волю 
Україні й загинув. Фільм „Міф“ було показа-
но у найбільших містах Канади, США, Укра-
їни. Режисери стрічки Леонід Кантер, Іван 
Ясній разом з старшим братом В. Сліпака Орес-
том та багатьма іншими розповіли про жит-
тя і творчість оперного співака та з’ясували 
нелегкі обставини, які склалися в Україні. 

Доки фільмували, на російсько-українській 
війні загинули кілька героїв цієї кінострічки. 
Після перегляду фільму своїми думками поді-
лився О. Сліпак, старший брат героя, котрий 
звернув увагу на те, що В. Сліпак став першим 
добровольцем російсько-української війни, 
визнаним на офіційному рівні. Його було наго-
роджено орденом „За мужність“, а потім при-
своєне звання Герой України. „Тільки після цьо-
го добровольців прирівняли до воїнів у цій 
війні, – зазначив О. Сліпак. – Але ще треба 
дуже багато зробити, щоб їх визнали на належ-
ному державному рівні і щоб вони одержува-
ли необхідну від держави допомогу“. О. Сліпак 
живе у Києві й є виконавчим директором Фун-
дації В. Сліпака („The Wassyl Slipak Foundation“). 

Серед завдань цієї організації – вшанування 
пам’яті героя. і підтримка молодих талантів. 

Про перспективи фільму „Міф“ цікаво роз-
повіла Катерина Мізіна, його виконавчий про-
дюсер. „Ми хочемо, щоб фільм побачили в 
усьому світі“, – наголосила вона у свому висту-
пі. 

Над створенням фільму працювали україн-
ський художник Юрій Журавель‚ композитор 
Євген Гнимальперін, а також Роман Григорів 
та Ілля Разумейко, котрі представляють сучас-
ну українську оперу у світі разом із формаці-
єю „Nova Opera“, Едуард Приступа, відомий на 
українській сцені як Діля. На кінець зустрічі 
відбувся авкціон календаря на 2018 рік, присвя-
чений видатним українцям. 

Владика Андрій Рабій виступив з доповіддю 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 12 квітня на форумі Релі-

гійного Товариства Українців Католиків „Свя-
та Софія“ США та Осередку Праці Наукового 
Товариства ім. Шевченка відбувся виклад Єпис-
копа-помічника Філядельфійського Андрія Рабія 
на тему „Сучасний стан УГКЦ в Україні та еку-
менічний вимір її діяльности“. Владика предста-
вив стан Української Греко-Католицької Церкви 
(УГКЦ) за 1989-2011 роки. Вихід з підпілля дав 
нагоду Церкві стрімко розвиватися, формува-
ти структури, організовувати парафіяльне жит-
тя. Це сприяло появі нових громад в усіх реґіонах 
України. У 2011 році УГКЦ налічувала 5.5 млн. 
членів, мала 3,765 громад, 106 монастирів з 1,250 
ченцями й черницями, 15 навчальних закладів з 
1,539 слухачами, 2,303 священослужителі, 1,163 
недільних школи, 28 періодичних видань, 3,581 
храм та каплицю. На той час в Україні УГКЦ 
складалася з Київської та Львівської архиєпархій, 
Івано-Франківської, Коломийсько-Чернівець-
кої, Самбірсько-Дрогобицької, Тернопільсько-
Зборівської, Бучацької, Стрийської й Сокаль-
сько-Жовківської єпархій, Донецько-Харківсько-
го, Одесько-Кримського та Луцького екзархатів. 
Автономний статус зберігала Мукачівська єпар-
хія ГКЦ, яка формально є окремою Церквою сво-
го права і не підпорядкована УГКЦ.

Владика Андрій зупинився на новітній добі 
діяльности УГКЦ в Україні, умовна точка від-
ліку якої починається від Пастирського Лис-
та Патріряха Святослава „Жива Парафія – міс-
це зустрічі з Живим Христом”. На думку допо-
відача, цей документ є програмою Церкви, яка 
передбачає її подальший розвиток через Слово 
Боже, Святі Тайни та молитву, служіння ближ-

ньому, зріст громад, плекання і слу-
жіння єдности та місійний дух пара-
фіяльної спільноти. Саме ці аспекти 
дають можливість УГКЦ бути актив-
ною учасницею екуменічною діяло-
гу з іншими Церквами, про що гово-
рилося у доповіді. Владика деталь-
но з’ясував поняття екуменізму як 
єдности між християнами та Церк-
вами – процесу, що виключає будь-
яке політичне забарвлення. Він окре-
мо зупинився на екуменічних вза-
єминах УГКЦ з усіма Церквами в 
Україні. Владика Андрій підкреслив, 
що найвіддаленіші та найскладніші 
стосунки надалі зберігаються з Укра-
їнською Православною Церквою 
Московського Патріярхату, яка від-
верто підтримує російську аґресію 
на сході держави і є прямим носі-
єм політики Кремля. Теплі відноси-
ни в царині екуменізму УГКЦ пле-
кає з УПЦ КП та УАПЦ. Владика 
Андрій підкреслив значну гумані-
тарну підтримку з боку Римо-Като-
лицької Церкви та насамперед Папи 
Франциска, якому ще з дитячих 
років близькою є Україна, її культура 
та східня християнська духовність. 

Голова товариства академік Леонід 
Рудницький вручив Владиці Андріє-
ві подарунковий комплект друкова-
них видань „Святої Софії“. 

Товариство „Свята Софія“ США

Товариство „Свята Софія“ провело збори
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 15 квітня відбулись загаль-

ні звітно-виборчі збори Релігійного Товари-
ства Українців Католиків „Свята Софія“ США‚ 
на яких було підведено підсумки діяльности 
дирекції на чолі з академіком Леонідом Руд-
ницьким. Він подякував усім за підтримку та 
довголітню співпрацю. Президент Товариства 
„Свята Софія“ у Римі о. Марко Ярослав Семе-
ген закликав дивитися у майбутнє за настано-
вою Патріярха Йосифа Сліпого, який завжди 
заохочував „Великого бажати!“. Було обра-
но нову дирекцію у складі: о. М. Я. Семеген, 
Микола Рудницький, Оксана Кобулей, Ігор 
Шуст, Роман Кузик. До управи товариства уві-
йшли Ірина Курилець, Галина Келлер, Альберт 
Кіпа. 

Головою Товариства обрано Ірину Іванко-
вич, яка народилася на Тернопільщині‚ закін-
чила Варшавський університет‚ захистила з 
відзнакою докторську дисертацію в Україн-
ському Вільному Університеті в Мюнхені. 

Товариство було засновано 24 квітня 1974 
року декретом Патріярха Йосифа Сліпого. 
Найвагомішим досягненням товариства є спо-
рудження Музейно-меморіяльного комплек-
су Патріярха Йосифа в селі Заздрість на Терно-
пільщині. Цим виконали його заповіт, що його 
він залишив свого часу д-р Романі Навроцькій, 
колишній голові товариства: „Як прийде час, 
відкупіть мою родинну хату у Заздрості, а далі 
побачите, що зробите“. Щороку тут вібдува-
ються благодійні літні школи англійської мови 
для дітей-сиріт, дітей-переселенців, дітей з 
родин вояків, семінаристів‚ тут міститься голо-
вний осередок Школи англомовних християн-
ських аніматорів, які організовують табори для 
дітей молодшого та середнього шкільного віку. 
У плянах новообраної дирекції – поширення 
просвітницької та виховної діяльності на бать-
ківщині засновника товариства.

Товариство „Свята Софія“ США

Під час зустрічі Владика Андрій Рабій (зліва) та академік 
Леонід Рудницький. (Фото: Стефан Фартушок)

Виступає голова Товариства „Свята Софія“ 
США Ірина Іванкович. (Фото: Товариство 
„Свята Софія“)

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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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                              

Зустрілися з полоняником
Георгій Лук’янчук 

КИЇВ.  – Творча зустріч з відо-
мим релігієзнавцем, філософом і 
письменником Ігорем Козловським 
відбулася 31 березня у столично-
му літературному клюбі „Крапка 
Кома“. І. Козловський був в’язнем 
сепаратистів на Донбасі. Його зви-
нувачували у тому, що його учні й 
студенти мали проукраїнську пози-
цію та виїхали з окупованої тери-
торії на вільну від „руского міра“ 
Україну, а в комп’ютері ученого зна-
йшли  кілька „підозрілих“ статей. 

У в’язниці були цивільні люди, 
обдурені путінською пропаґандою, 
полонені військові та карні зло-
чинці, що приїхали з Росії. Вчений 
зазначив, що на Донбасі було збудо-
вано багато храмів, де велася анти-
українська пропаґанда‚ роздавали 

листівки, в яких Віктора Януковича 
називали „сином Божим“. 

„Ми обов’язково повернемо рід-
ний наш Донбас“, – сказав на завер-
шення творчої зустрічі І. Козлов-
ський. Він прочитав присутнім 
свою поезію різних часів з філософ-
ським осмисленням минулого, тепе-
рішнього та майбутнього Донба-
су та України, розповів про жит-
тя в місті до і після війни, здебіль-
шого мовою віршів, що увійшли 
до антології українських письмен-
ників Донбасу „Порода“, яка поба-
чила світ у видавництві „Леґенда“. 
Зізнався, що раніше більше тво-
рив російською мовою, а тепер піс-
ля переосмислення останніх подій 
„гібридної“ війни проти України, 
твердо вважає, що в Україні не тіль-
ки розмовляти, але й творити теж 
потрібно українською! 

Посадили сад В’ячеслава Чорновола
Валентина Коваленко

ВІЛЬХІВЕЦЬ, Черкаська область. 
– Акцію „Плекаймо Чорновола 
сад“ провели 17 квітня черкаські 
активісти Народного Руху Украї-

ни і посадили 30 дерев на терито-
рії музею-садиби В’ячеслава Чор-
новола до 19-ої річниці з часу його 
вбивства. До акції долучилися 
старшоклясники з місцевої школи 
ім. В. Чорновола. 

Написали листи політв’язням

КИЇВ. – 16 квітня білоруська й українська молодь провела на Майдані 
Незалежности акцію з написання листів на підтримку незаконно затри-
маних білоруською владою та засуджених громадських активістів Білору-
сі, зокрема білоруського активіста Святослава Барановича. (Фото: Геор-
гій Лук’янчук) 

Учений і громадський діяч Ігор Козловський під час зустрічі у Києві. (Фото:  
Георгій Лук’янчук)

Учасники акції „Плекаймо Чорновола сад“. (Фото: Валентина Коваленко)

Писанки творили разом
Валентина Шемчук

ПОЛТАВА.  – 16 березня учите-
лі та їхні вихованці з Малої ака-
демії наук України започаткували 
Міжнародний патріотичний про-
єкт „Нації – бути! Родові – жити! 
Державі – цвісти!“. Вони творили 
диво-писанку разом із співвітчиз-
ницею з Берліну‚ кавалером орде-
на св. княгині Ольги, головою Цен-

тральної спілки українців у Німеч-
чині Людмилою Млош‚ яка здій-
снює численні благодійні україн-
ські справи на німецькій і рідній 
землі. Свято писанки організували 
учителі Алла Федоренко‚ Світла-
на Гаврись‚ Лариса Власюк, Вален-
тина Голодна, Василь Голодний, Зоя 
Заложчик. Як вправні писанкар-
ки виводили полтавські орнаменти 
Лариса Гаркава та Олена Шестопал. 

Учні й учителі на Писанковому святі. (Фото: Вікторія Чернецька)

Побут включає 5 нічлігів, харчування від понеділка зі сніданком до п’ятниці 
з полуденком, бенкет, доповіді, розвагові програми та податки, і чайові.

$499 від особи, якщо дві особи в кімнаті,
$599 від особи, якщо одна особа в кімнаті,

лише Бенкет у четвер, 14 червня 2018 р., – $75 від особи.

За інформаціями звертатися до Оксани Тритяк, тел. 973-292-9800 дод. 3071, 
або до Мирона Колінського дод. 3036

ЗАКЛИКАЄМО 
ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ (50+) та ДРУЗІВ!

ПРИЇЖДЖАЙТЕ НА СОЮЗІВКУ

 Не забувайте вишиванки на бенкет!
По можливості привезіть 

речі на ліцитацію!

СОЮЗІВКА тел.:  845-626-5641

ЗАМОВЛЯЙТЕ 
КІМНАТИ 
В Ч А С Н О

Реєстрація в неділю, 10 червня 2018, 
від 6-ої год. вечора на СОЮЗІВЦІ

Недiля, 10 червня – 
п‘ятниця, 15 червня

WINE TASTING 
& BINGO

WEALTH &
RETIREMENT 
PLANNING

GOLF 
& HIKING

WELLNESS 
& NUTRITION
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Підтримаймо
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКУ АКАДЕМІЮ

ПРОВІДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ЧИКАГО

5 ТРАВНЯ, 6 pm

НЬЮ ЙОРК

6 ТРАВНЯ, 4 pm

МЕНЛО ПАРК, КА

19 ТРАВНЯ, 12 pm

За подальшою інформацією щодо зустрічей просимо звертатися на
kmfoundation.org або тел. 312-513-1088

Щоб придбати квитки або скласти пожертву, просимо посилати чеки на адресу:
Kyiv-Mohyla Foundation of America, PO Box 46009, Chicago, IL 60646

На чекові просимо вказати місто де бажають брати участь в зустрічі. Також просимо 
подати імена учасників.

Гала вечеря $100 Бенкет $150 Обід $100

Ukrainian Cultural Center
2247 West Chicago Ave

Ukrainian Institute of America
2 East 79th Street 

BootUp Ventures
68 Willow Rd

SELFRELIANCE.COM
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Для дітей від
до років

ВІДПОЧИНКОВИЙ
ДВОТИЖНЕВИЙ ТАБІР

ОДВУ
Дії

щоденне плавання у відкритому басейні
вивчення українських пісень

заняття мистецькими проектами
мандрівки на природі

вечірня ватра кожного таборового тижня
здорове харчування дітей домашньою

їжею

ОСЕЛІ ОДВУ ІМ О ОЛЬЖИЧА

Зв язок та інформація
Ксеня

Просимо зареєструйтеся до

ФФУМ 2018 Фестиваль
Фільмів в 
Українському 
Музеї

This program is supported, in part, by public funds from the New York City 
Department of Cultural Affairs, in partnership with the City Council.

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

Неділя, 6 травня, о год. 2 по пол.
Процес. Російська держава проти Олега Сенцова (2017, Україна). 66 хв., 
кримськотатарська/рос./укр. мови з анг. підписами. Документальний фільм. 
Режисер Аскольд Куров. Вступ: 10 дол.

Середа, 9 травня, о год. 2 по пол. (матине)
Сватання на Гончарівці (1958, Україна). 80 хв., укр. мова. Музична комедія. Режисер 
Ігор Земгано; музика Кирила Стеценка. БЕЗПЛАТНО з музейним вступом.

П’ятниця, 11 травня, о год. 7 веч.
Короткометражні документальні фільми: Життя українських громад Eвропи та 
Північної Америки. Олександр Дебич, стипендіят програми Фулбрайт в Українському 
Музеї-Архіві, Клівленд, Огайо, представить колекцію архівних кіноплівок починаючи з 
1933 р., в тому числі виступ українського танцювального колективу Василя Авраменка 
в Українському Павільойні на Світовій виставці у Чікаго та інші. Вступ: 10 дол.
Середа, 23 травня, о год. 2 по пол. (матине)
Білий птах з чорною ознакою (1970 р., Україна). 97 хв., укр., рум. і рос. мови з 
анг. підписами. Режисер Юрій Іллєнко. БЕЗПЛАТНО з музейним вступом.

Субота, 2 червня, о год. 7:00 веч.
Війна химер (2017, Україна). 94 хв., укр. і рос. мови з анг. підписами. Документальний 
фільм. Режисери: Анастасія Старожицькa, Марія Старожицькa. Драма. Вступ: 10 дол.

Середа, 6 червня, о год. 2 по пол. (матине)
Вечір на Івана Купала (1970, Україна). 97 хв., укр. мовa з анг. підписами. 
Драма. Режисер Юрій Іллєнко. БЕЗПЛАТНО з музейним вступом.

Неділя, 6 травня, о год. 3:30 по пол.
Ґамер (2011, Україна). 92 хв., yкр. та рос. мови з анг.  підписами. Драма. Режисер 
Олег Сенцов. Вступ: 10 дол.

Ґамер

Квитки: www.ukrainianmuseum.org  •  Всі програми підлягають змінам.
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Виставлено акварелі Ярини Юрик
Георгій Лук’янчук
 
КИЇВ. – У Літературно-мемо-

ріяльному  будинку-музеї Тара-
са Шевченка 2 квітня відкрилась 
виставка „Моя Україно“ львівської 
художниці Ярини Юрик. Це роботи 
нової хвилі модерного українсько-
го мистецтва із серій „Світе милий. 
Моя Україно“, „Місця пам’яті“, 
„Буття“.   Виставка стала логіч-
ним продовженням її ж виставки 
„Образи української ідентичности“, 
яка відкрилась у столичному Музеї 

Михайла Старицького 30 березня. 
Більшість робіт побувала на між-

народних виставках малярства і 
насамперед на найбільшій вистав-
ці мистецтва у світі „Artexpo-New-
York-2017“, Меморіялі Латинської 
Америки у Сан-Пауло та вперше 
– в столиці України. Твори, пред-
ставлені на обох виставках у сто-
лиці, щойно повернулись в Укра-
їну з Парижу, де вперше в історії 
України представляли унікальну 
художницю, котра працює в рід-
кісній техніці кольорової акваре-

лі, у Національному музеї Ґранд-
Пале в Парижі 14-18 лютого цьо-
го року на найбільшому у сві-
ті ювілейному 50-му салоні дизай-
ну та акварелі. Темами акварелей 
Я. Юрик є краєвиди, архітектур-
ні етюди та квіти. Як науковець Я. 
Юрик активно виступає на між-
народних конференціях щодо 
захисту культурної спадщини. 
Відомі в Україні художники Ігор 
Мельничук та Володимир Гарбуз, 
що взяли участь у відкритті вистав-
ки, підкреслили унікальність твор-
чого таланту І. Юрик, котра майже 
єдина з художників України пра-

цює в техніці дуже складної і рід-
кісної у мистецькому світі кольо-
рової акварелі, пронизаної шевчен-
ківською чутливістю й ніжністю 
її робіт. Науковець Сидір Кіраль 
поділився своїм захватом від осо-
бливої любови художниці до рідної 
природи та України. Високу оцінку 
мистецькій та громадській діяль-
ності художниці дали в своїх висту-
пах директор будинку-музею Тетя-
на Мельник і художниця Тетяна 
Очередько. Відкриття прикрасив 
музичним виступом кобзар Сергій 
Нечипоренко. Виставка триватиме 
до 30 квітня.

МИСТЕЦТВО                                                                                                                                     

Ярина Юрик з кобзарем Сергієм Нечипоренком.

Аквареля художниці Ярини Юрик. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Відбувся концерт пам’яті „Незабутньої Квітки“
Георгій Лук’янчук

КИЇВ.  – 7 квітня у Національному академіч-
ному театрі опери та балету ім. Тараса Шевченка 
відбувся концерт „Незабутня Квітка“ до 65-річчя 
американської співачки українського походжен-
ня Квітки Цісик. Концерт підготували Україн-
ська Американська Координаційна Рада (УАКР), 
громадська організація „Незабутня Квітка“ 
(Львів) та продюсер Алекс Ґутмахер (США) з під-
тримкою Міністерства культури України. Кон-
церт відбувся за участю А. Ґутмахера, Володими-
ра Горянського та Рими Зюбіної, відомого скри-

паля і композитора Кирила Стеценка, котрий 
особисто знав К. Цісик, співачок Брії Блесінґ та 
Людмили Фесенко зі США, Кіри Мазур, групи 
„Neoballet“ Ольги Семьошкіної, гуртів „Антиті-
ла“ та „Каблуками по бруківці“. Глядачі вперше 
побачили уривок з прем’єрної вистави „Квітка“ 
Вінницького театру ім. Миколи Садовського та 
„Я – Квітка“ з участю Вікторії Васалатій. 

Важливою складовою частиною концерту ста-
ло використання записів співу К. Цісик та відео-
фільм з нею. Ведучим був актор Олексій Богдано-
вич, а режисером – Володимир Борисюк. Артис-
тів та всіх учасників привітав Міністер культури 

України Євген Нищук. 
Напередодні в Києві відбулась ще одна імп-

реза, присвячена дітям – „Квітчині колискові“, в 
якій режисером був К. Стеценко, який запросив 
американських та українських артистів заспівати 
американські, і українські колискові пісні. Благо-
дійний проєкт „Незабутня Квітка“, присвячений 
К. Цісик започаткований А. Ґутмахером у США 
в 2007 році й здійснюється за сприянням УАКР. 
Усі концерти проєкту проводяться як благодій-
ні. Гроші від продажу квитків перераховують в 
онкоцентри – для профілактики та лікування 
раку молочної залози серед жінок України. Осно-
вною місією проєкту під час цьогорічного благо-
дійного концерту стало передання 100 тис. грн. 
для придбання пересувного мамографа „Квітка“ 
для жінок Київської, Хмельницької і Житомир-
ської областей. Подібний діягностичний апарат 
придбали торік для Вінницької области. За його 
допомогою обстежили 3‚500 жінок в сільській 
місцевості та виявили 250 патологій і 13 випад-
ків онкозахворювань. 

Алекс Ґутмахер передає сертифікат на 100 тис. 
грн. для придбання пересувного мамографа „Квітка“. 

Учасники благодійного концерту „Незабутня Квітка“. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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більшу нерівність всередині і бід-
них‚ і багатих країн. Вигоди дістали 
лише великі монополісти‚ власни-
ки фінансового капіталу‚ які скла-
дають менш ніж 1 відс. населення 
плянети“.

Швидше за все‚ „ринковий фун-
даменталізм“ не годиться і для сьо-
годнішньої України. Принаймні 
саме так вважає економіст світо-
вого значення і щирий прихиль-
ник українців‚ норвезький профе-
сор Ерік Райнерт‚ автор наукового 
дослідження-бестселера „Як багаті 
країни стали багатими‚ і чому бідні 
країни залишаються бідними“. 

Ця праця приводить до висно-
вку: багаті країни стали багати-
ми завдяки поєднанню державного 
втручання‚ протекціонізму і стра-
тегічних інвестицій‚ а не завдя-
ки вільноринковій торгівлі. Вче-
ний‚ глибокий знавець економічної 
історії‚ доводить‚ що вільна торгів-
ля вигідна лише за умови зіставно-
го рівня розвитку країн‚ що торгу-
ють між собою‚ а у випадку великої 
різниці в розвиткові вільна тор-
гівля збагачує розвинуту країну‚ а 
бідну робить ще біднішою.

Проф. Е. Райнерт добре знає 
Україну‚ її проблеми і має чітке 
уявлення‚ що треба зробити задля 
подлання затяжної економічної 
скрути. 

Ось декілька конкретних проу-
країнських його міркувань‚ взятих 
з різних інтерв’ю декількох остан-
ніх місяців: 

„Історія дає багато підказок. У 
1930-их роках дві країни, які були 
найновішими з впливових в Евро-
пі — Італія та Німеччина, — різко 
відкинули космополітизм: як кому-
нізм, так і західній лібералізм. І от 
зараз щось схоже відбувається в 
США… 

Тож коли ви подивитесь на 
Україну і ваше майбутнє з цієї пер-
спективи, то побачите, чому вар-
то переконати Захід у тому, що вам 
варто мати більш націоналістичну 
позицію. Ви втікали від віри в одну 
космополітичну утопію  — кому-
нізм, щоб вірити в іншу — лібер-
таріянство? Історія довела, що 
вона теж є неправильною. Якщо 
одна політична екстремальність — 
помилка, то це не означає, що інша 
політична крайність є правильною. 
І я думаю, що вам давали поради 
— про переваги вільних ринків та 
вільної торгівлі, які були далекі від 
реальности… 

Чого ми всі — науковці західньо-
го світу — не змогли зрозуміти, то 
це те, що комунізм і неолібералізм 
були одночасно космополітичними 
ідеологіями. В тому сенсі, що від-
повідно до них — національна дер-
жава не має значення.

Мені здається, що Україна та 
Грузія не пройшли етапу, який я 
назвав би „здоровим націоналіз-
мом“. Здоровий націоналізм — це 
коли ви намагаєтеся захистити 
інтереси своєї країни, але ви також 
дозволяєте всім країнам робити 
те ж саме. Націоналізм XIX ст. у 
Північній Европі був таким. Функ-
ціонуючий націоналізм має бути 
симетричною ідеєю: „Я захищаю 

власні інтереси, і ми все ще може-
мо знайти спільну мову з вами“…

Те, що американці говорили в 
1820-их роках, все ще є актуаль-
ним: „Не робіть так, як вам кажуть 
англійці, робіть так, як роблять 
англійці“. І ви також не повинні 
робити так, як Европейський Союз 
та американці кажуть вам робити, 
а робіть так, як робили вони самі 
свого часу. Не слухайте пропаґан-
дистської версії того, як ці країни 
збагатилися, подивіться, що вони 
самі робили. Це головне повідо-
млення. І Трамп — дивним чином 
— показує решті світу, що про-
паґандистська версія капіталізму 
більше не працює, навіть у Сполу-
чених Штатах… 

Україна була промислово розви-
неною країною, але втрачає вироб-
ничу промисловість. Ті країни, 
яким вдалося зберегти промисло-
вість, у них все досить нормаль-
но, ті, хто її втратив, – зараз у бід-
ності. Україна стає аґрарною кра-
їною. Це потенціял, який є‚ і це 
дуже добре. Але цього не досить. 
Проблема в тому, що ви продає-
те пшеницю в Італію і купуєте у 
неї спаґетті. Ви продали пшени-
цю за один доляр, а купили спаґет-
ті за 100 дол. Вам треба поверну-
ти виробничу промисловість, а так 
само всі служби, які йдуть разом з 
виробництвом…

Краще мати неефективну оброб-
ну промисловість, аніж взага-
лі її не мати. Білорусь має пере-
вагу в отриманні дешевої нафти 
з Росії, володіє складною нафто-
п е р е р о б н ою  п р о м и с л ов і с т ю 
і продає високоякісне пальне на 

Захід. У них також є дуже успіш-
ний парк інформаційних техноло-
гій, який був створений без дер-
жавної підтримки. Я познайомив-
ся з хлопцем, який його заснував, 
він колись був Послом Білорусі 
в США. Отже, Білорусь, яку час-
то називають „останньою кому-
ністичною країною“, — це доволі 
успішна „суміш“ державного капі-
талізму та успішних високотех-
нологічних приватних компаній. 
„Суміш“, яка на сьогодні має рівень 
заробітної платні вдвічі вищий, 
аніж в Україні…

Я рекомендую припинити слуха-
ти багатших за вас, а почати вивча-
ти їхній досвід. Якщо ви прагне-
те досягнення національного кон-
сенсусу, то, на мою думку, Україна 
повинна повернутися до Заходу і 
сказати: „Добридень! Бідна Україна 
— не у ваших інтересах. Якщо ви 
хочете, щоб ми були вашим буфе-
ром від Росії, ви не можете души-
ти нас Угодою про торгівлю, яка 
стримує українські пенсії на рів-
ні, більш ніж наполовину нижчо-
му за російський. Ви там, на Заході, 
мабуть, не розуміючи цього, роби-
те нас настільки бідними, що ми не 
можемо захистити себе“…

Україна – в борговій ямі через 
дефіцит торгівлі. Це легко – пози-
чати. Ви повинні спробувати жити 
без цих боргів. І прожити без 
МВФ. Тому що вони ведуть Украї-
ну у яму. Треба вийти з цієї борго-
вої пастки“. 

Отже‚ все зрозуміло: робити 
Україні слід не те‚ що хто каже‚ а те‚ 
що роблять успішні люди і держа-
ви. Як і навчав великий Конфуцій.

(Закінчення зі стор. 1)

Ще Конфуцій казав...

лися і в закордонних поїздках. Я 
об’їздив дуже багато країн, і це був 
не туризм, а тяжка праця. Перед 
нами викладалося все найкраще – 
беріть і будуйте українську державу!

Але давалася взнаки тяжка кому-
ністична спадщина. Українська 
нація у ХХ ст. втратила свою струк-
турність і цілісність – через війни, 
голодомори, репресії, знищення 
мови, культури. І все ж знаходили-
ся відповідальні люди. А головне 
– вперед ішов народ. Оце відчут-
тя і цей дух народу, він спрямовував 
усіх нас.

– Якщо наш парляментаризм так 
гарно починався, то що з ним ста-
лося? Звідки з’явилися ці „договорня-
ки“, купування голосів?

– У першу чергу знехтували осно-
вою демократії – реґляментом. 
Демократія – це, перш за все, проце-
дура. І цю процедуру треба витри-
мати. Вона дисциплінує‚ організо-
вує.

У доленосний момент проголо-
шення Незалежности України ніх-
то чужими картками не голосував! 
Тільки своїми. Якщо людини не 
було – її картка не працювала.

Все змінилося наприкінці 1990-
их років, коли з’явилися так звані 
„мегапартії”‚ насправді бізнес-про-

єкти. У політику зайшли гроші.
Політик має переслідувати мету – 

узгодити інтереси окремої людини з 
корпоративними, під дахом інтересів 
національних. Справжній політик – 
це людина з дуже далеким баченням і 
схильністю до діялогу.

(Продовження зі стор. 4)

Іван Заєць...

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

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

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

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує 
на доповідь

кандидата філологічних наук, 
завідувачки катедри мовної підготовки 

іноземців Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут 

ім. Ігоря Сікорського»

Антоніни Березовенко
(Київ, Україна)

„Лінґвосеміотичні домінанти 
поетичних текстів Тараса Шевченка“

В суботу, 5 травня 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

(Закінчення на стор. 19)
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ПЛЕМ’Я ПЛАСТУНОК  „ПЕРШІ СТЕЖІ“
влаштовує

„ДЕННИЙ ТАБІР ПТАШАТ ПРИ ПЛАСТІ“
     для дітей від 4 до 6 років, які володіють 

(розуміють і говорять) українською мовою

• Дитина мусить мати закінчених 4 роки життя до 31 серпня 2018 р. Вийнятків немає. 
• Дитина мусить мати усі приписані щеплення.
• Дитина, яка склала Заяву Вступу до новацтва, не може брати участи в таборaх для Пташат.

 Табір відбудеться на Союзівці  у двох групах:
• від неділі 24 червня до суботи 30 червня 2018 р.
• від неділі 1 липня до суботи 7 липня 2018 р.

У справі кімнат просимо порозуміватися прямо з Адміністрацією Союзівки:
SOYUZIVKA, P. O. Box 529, 216 Foordmore Road, Kerhonkson, NY 12446

                         (845) 626-5641;  www. Soyuzivka.com;  Fax: 845-626-4638

• Tаборова оплата: $150.00 ($20.00 незворотні); оплата за два тижні 290.00 дол.
• Зголошення і таборову оплату (чек виписаний на Plast – Pershi Stezhi) надсилати до: 

 Mrs. Oresta Fedyniak, 2626 W. Walton Ave., Chicago, IL 60622
                       Tel.: 773 486-0394 (від 8:00 до 10:00 ранку)

• Реченець зголошень: 30 травня 2018 р.  • Після реченця не принимаємо зголошень.
• Лікарську посвідку НЕ пересилати з анкетою зголошення. Просимо передати при       
   реєстрації.

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАБІР ПТАШАТ-2018
Ім’я і прізвище дитини ....................................................................................................................

                        по-українськи і по-англійськи

Дата народження ...............................................................................................................................
Адреса ....................................................................................................................................................
Телефон .................................................... E-mail ..............................................................................

Просимо залучити посвідку дати народження дитини, яку вписуєтe на табір перший раз
     ☐ від 24 червня до 30 червня 2018 р.  ☐ від 1 липня до 7 липня 2018 р.
     Величина таборової сорочинки дитини: ☐ 6-8,  ☐10-12,    ☐14-16.
     ☐ Залучую чек на суму $..............           ☐ Резервую кімнату на Союзівці

................................................................................................................................................................
ім’я і прізвище матері (подати дівоче прізвище)

Завваги ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................Підпис батька або матері

В УКУ діє Інститут лідерства та управління 
Наталя Бордун

ЛЬВІВ. – У листопаді 2017 року 
в Києві відбулася маштабна подія 
в громадському секторі України – 
VI Форум організаційного розви-
тку громадянського суспільства. 
Учасники Форуму обрали найкра-
щих серед постачальників освітніх 
послуг для представників непри-
буткового сектору. Одним із трьох 
найкращих став Інститут лідер-
ства та управління Українського 
Католицького Університету (ІЛУ 
УКУ). Здобуття цієї нагороди було 
б неможливим без щоденної праці 
команди Інституту, що упродовж 
майже восьми років втілює заклик 
„Зростати. Вести. Змінювати“. Від 
часу затвердження нового струк-
турного підрозділу Вченою радою 
УКУ в червні 2010 року і дотепер 

ІЛУ випустив майже 2,000 студен-
тів різних програм з 23 областей 
України. ІЛУ дає комплексні зна-
ння та інструменти, необхідні про-
відникам громадського сектору для 
системного розвитку громадян-
ського суспільства. 

Створена у 2011 році перша 
в Україні Маґістерська програма 
для управлінців з неприбутково-
го сектору‚ яка 2017 року отрима-
ла ліцензію Міністерства науки та 
освіти України. Програма дає мож-
ливість отримати розуміння ґльо-
бальних суспільних процесів, пере-
йняти досвід від експертів-прак-
тиків, сприяти фінансовій стабіль-
ності організації. Тут здобувають 
освіту люди різного віку, з різних 
реґіонів, що працюють в різних 
напрямках. 

Напрям громадянської осві-

ти „Лябораторія відповідально-
го громадянства“ вчить, як бачити 
нову ролю громадян у суспільстві, 
дає практичні поради, як жити в 
активній демократії, долучатися до 
процесів прийняття рішень, брати 
відповідальність та ініціювати змі-
ни. Серед програм цього напрям-
ку Школа відповідальних громадян 
для досвідчених громадських акти-
вістів, Літня школа лідерства та 
Майстерня для соціяльно активних 
молодих людей. Експерти розроби-
ли модель концепції відповідно до 
українських реалій. Після навчан-
ня, з виховною та інколи фінансо-
вою підтримки ІЛУ, учасники про-
грам реалізовують власні ініціяти-
ви. Львів, Харків, Черкаси, Друж-
ківка, Краматорськ, Костянтинів-
ка, Покровськ, Одеса, Житомир – 
неповний перелік міст України, в 

яких ІЛУ навчає громадських акти-
вістів принципів відповідально-
го громадянства. Яскраво цю кон-
цепцію відображає одне із гасел 
Інституту: „Будь рухом! Влийся в 
рух! Рухом рухай!“. Його автором є 
член Дорадчої ради ІЛУ о. Андрій 
Зелінський. За словами священи-
ка, життя – це рух; щоб скерува-
ти рух, потрібно самому рухом ста-
ти, влитися у цей процес та рухати-
ся в напрямку визначених ціннос-
тей; це формує в інших довіру до 
провідника і вони готові разом із 
ним рухатися в тому ж напрямку. 
Для молодих провідників потріб-
ні ті, що своїм життям засвідчили 
вірність цінностям та сформували 
авторитет і довіру до себе інших. 
Серед таких на зустрічах з молоди-
ми людьми є Мирослав Маринович 
– дисидент, колишній політв’язень, 
правоз ахисник,  проректор з 
питань призначення та місії УКУ, 
Владика Борис Ґудзяк – президент 
УКУ, Єпископ для українців греко-
католиків Франції, Бельгії, Нідер-
ляндів, Люксембурґу та Швайцарії. 

Інститут розвиває напрямок, 
що вивчає методології ухвалення 
рішень в умовах невизначености 
„Leading in a Complex World“. Поді-
бної тематики тренінґів в Украї-
ні покищо немає. Програма вчить 
бачити складні управлінські ситуа-
ції та мати інструменти для резуль-
тативної дії. Серед викладачів про-
грами – британські консультан-
ти з організаційного розвитку, що 
працюють   у 20 країнах Европи та 
Середньої Азії. 

Потреба у посиленні провід-
ництва та управлінських навичок 
існує також і в середовищі Церк-
ви. 2016 року Інститут організу-
вав навчальну програму зі страте-
гічного плянування та управлін-
ня для 16 настоятелів вищих духо-
вних навчальних закладів. Участь у 
програмі, зокрема, взяли о. Андрій 
Онуферко з  Інституту Східньо-
Християнських Наук ім. Митропо-
лита Андрея Шептицького в Отта-
ві та Владика Кен Новаківський з 
Ню-Вестмінстерської єпархії  Укра-
їнської католицької церкви  у 
Вінніпеґу. На початку 2018 року 
на запрошення Владики Б. Ґудзяка 
експерти ІЛУ УКУ провели навчан-
ня для керівників єпархіяльних 
структур з Франції, країн Бенілюк-
су та Швайцарії. 

Розвиток неприбуткової органі-
зації залежить від її організацій-
ної спроможности. Підвищити свій 
організаційний розвиток завдяки 
навчанню від Інституту мали мож-
ливість Національна скавтська 
організація  Пласт, Навчально-реа-
білітаційний центр „Джерело“, осе-
редки благодійного фонду „Карітас“ 
у Львові, Харкові, Коломиї, Дрого-
бичі.   У лютому  2017 року експерти 
ІЛУ УКУ провели навчання за про-
грамою „Академія фандрейзинґу“ 
для 19 представників Пласту. 

У 2017 році ІЛУ заснував Сти-
пендійний фонд. На стипендії 
трьом студентам Маґістерської 
програми з управління неприбут-
ковими організаціями зібрали 75 
тис. грн. Усі охочі могли зробити 
грошовий внесок через „Спільно-
кошт“: – за 60 днів було зібрано 81 
тис. грн. Ідею підтримав 181 добро-
чинець. Загалом упродовж 2017 
року ІЛУ УКУ здійснив сім про-
грам, попереду – нові ідеї та пляни. 

Наталя Бордун – керівниця 
Інституту лідерства та управлін-
ня УКУ 
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Книга визначного військовика
Олександер Панченко

Степан Олійник. „За свобо-
ду і демократію“. Київ. „Борисфен 
Інтел“. 2018. 

Щойно у київському видавни-
цтві „Борисфен Інтел“ вийшла 
друком збірка вибраних статтей 
визначного військовика, науковця 
й політолога з США Степана Олій-
ника „За свободу і демократію“, 
в якій автор помістив свої праці, 
зокрема, й про цивільну контро-
лю силових структур. Ця кни-
га з’явилась, мабуть, не випадко-
во, бо Президент Петро Порошен-
ко 17 січня цього року ввів у дію 
закон „Про національну безпеку 
України“, який містить, між іншим, 
положення про запровадження 
цивільної контролі над сектором 
безпеки й оборони в Україні.

С. Олійник подає свої міркуван-
ня щодо системного підходу вирі-
шення питань національного обо-
ронного плянування, становлен-

ня та розвитку Збройних сил Укра-
їни. Важливий розділ цієї збірки 
присвячений природі й розвитко-
ві сучасної боротьби в Україні на 
тлі рухів за свободу у світі та істо-
рії УПА.

З С. Олійником мене єднає дов-
голітнє листування. Він народив-
ся 18 липня 1930 року в селі Під-
дністряни, Львівської области‚ 
у селянській родині. У 1944 році 
пішов на Захід, у Кракові був спій-
маний німецькою окупаційною 
владою та приписаний до служ-
би при німецькій зенітній артиле-
рії (так зване „Юнацтво“). У люто-
му 1945 року втік з табору зеніт-
ників та до кінця війни перехо-
вувався в католицькому монасти-
рі у Баварії. Опісля був кур’єром 
ОУН в Баварії. Згодом перейшов 
до табору переселенців в місті Бай-
ройті, де продовжив навчання в 
таборовій гімназії, а також став 
членом Юнацтва Закордонних Час-
тин ОУН. В 1946 році був пересе-
лений до США, де закінчив серед-

ню школу, а згодом одержав нау-
кові ступені бакалявра, маґістра та 
доктора політології, був науковим 
співробітником Бібліотеки Кон-
ґресу США у Вашінґтоні. Почина-
ючи від 1950 року С. Олійник став 
на службу в Армії США, навчав-
ся в Академії Генерального штабу 
та в Національній Військовій Ака-
демії, проходив службу штабним 
офіцером у Пентагоні. У 1978 році 
йому було присвоєно звання пол-
ковника. Після виходу у відстав-
ку послідовно займався наукови-
ми дослідженнями з питань без-
пеки при Департаменті оборони 
США, був активним у студентсько-
му русі, згодом у Організації Обо-
рони Чотирьох Свобід України, 
а опісля був членом Закордонно-
го Середовища Української Голов-
ної Визвольної Ради. Полковник С. 
Олійник за свою працю був наго-
роджений медалями Департаменту 
оборони США та орденом України 
„За заслуги“ у 2003 році.

Д-р С.Олійник став автором 

ряду праць українською та англій-
ською мовами, зокрема на військо-
ві теми, а також автором перед-
мови до першого закордонного 
видання праці Івана Дзюби „Інтер-
націоналізм чи русифікація?“ 
(видавництво „Сучасність“, 1968). 

Лохвиця, 
Полтавська область

Вийшла книга про каторжні місця
Анна Сакун

Олександер Вівчарик. „Подорож 
у каторжні місця“. Черкаси. Вида-
вець Олександер Третяков. 2017. 
254 стор.

ЧЕРКАСИ. – Презентація уні-
ка льної  книжки „Подорож у 
каторжні місця“ журналіста Олек-
сандра Вівчарика відбулася 17 квіт-
ня у прес-центрі видання „Нова 
Доба“. Це – книга-спогад, написана 
на основі власних вражень від ман-
дрівки до міста свого народжен-
ня – заполярного міста Інти, в яко-
му каралися за любов до України 
батьки автора. 

„Спогади про Інту не дава-
ли мені спокою. Тож я відправив-
ся у цю мандрівку, а побачене й 
почуте виклав у подорожніх нотат-
ках. Перші дві розповіді опубліку-
вав у газеті „Нова Доба“, а решту 
– у найстарішій українській газе-
ті світу „Свобода“, – розповів О. 
Вівчарик. – А згодом мій товариш 
і редактор газети „Свобода“ Лев-
ко Хмельковський запропонував 
мені з цих нотаток зробити книгу. 
Він же й придумав назву, знайшов 
гроші на публікацію і познайомив 
мене з видавцем“. 

Інта – це приполярне місто, фак-
тично пустеля. На це місце при-
везли й силою змусили там пра-

цювати десятки тисяч ув’язнених 
різних національностей. Найбіль-
ше серед них було українців. Піс-
ля звільнення більшість з них там 
і залишилися працювати на шах-
тах – видобувати так зване „крива-
ве вугілля Інти“. 

Коли О. Вівчарик приїхав у міс-
то свого дитинства, то побачив не 
казкове місце зі спогадів, а напів-
зруйноване поселення, з якого 
тікали люди. Він побував на згари-
щі будинку, у якому зростав. Наро-
дилася книга, яку підготував до 
друку видавець Олександер Третя-
ков, а документально-публіцистич-
ні розповіді опрацювала редактор-
ка зі Львова Наталія Кіт. Фінансово 
допомогла видати книжку Фунда-
ція ім. Івана Багряного з США. 

„Те, що автор у собі носив і що 
йому боліло, він видав саме у фор-
мі цієї книги, – зауважив О. Тре-
тяков. – Я давно хотів видати кни-
гу О. Вівчарика. Це мало для мене 
свій сенс“. 

Своє сприйняття книги описав 
і син автора‚ журналіст і письмен-
ник Назарій Вівчарик: „Для мене 
ця книга – особлива. Вона про моїх 
діда й бабу, про те, що я в дитин-
стві навіть і не уявляв, наскіль-
ки поламані в них були доля й все 
життя. У них забрали все, але тіль-
ки не прагнення до вільного жит-
тя. Уже зараз я розумію, що вони 

після тюрми й виснажливої робо-
ти знайшли в собі сили переїхати, 
повернутися на Батьківщину. Цю 
їхню незвичність я відчував, коли 
зростав поряд із ними. Ця книга 
інформативна і болісна, вважаю, 
що її потрібно читати у старших 
клясах“.

Присутній на презентації істо-
рик Сергій Шамара вже встиг 
прочитати книгу і зауважив, що 
видання виконане професійно у 
своєму жанрі: „Як історик, я заяв-
ляю, що книжка покладається 
на серйозну документальну базу 
– дати, описи подій тощо. Це – 
справді документальне видання. 
Автор зробив прекрасну оповідь 
усної історії. Насправді ця книжка 
про вибір між я – українець, чи я – 
радянська людина“. За словами С. 
Шамари, ця книга – готовий сцена-
рій до фільму. 

Видання доступне для широко-
го кола читачів. З приводу при-
дбання можна писати на адресу: 
karafka13@gmail.com або телефону-
вати на 380-67-90-16719.

Олександр Вівчарик (за столом в центрі) представляє свою книгу. (Фото: 
Владислав Бердинець)

Видали збірку мап Києва
Георгій Лук’янчук

КИЇВ.  – 2 березня у Держав-
ній науковій архітектурно-буді-
вельній бібліотеці ім. Володимира 
Заболотного відбулася презента-
ція книжки Тетяни Лютої „Imago 
Urbis: Київ на стародавніх мапах“, 
у якій історія столиці викладена 
на зразках мап різного походжен-
ня: від західноевропейської тради-
ції до арабських і турецьких кар-
тографічних пам’яток, що дають 
уявлення про зображення Києва 
на світових просторах від найдав-
ніших часів. Мапи та пляни міс-
та стали предметом захоплення і 
вивчення історика й музеєзнавця 
Т. Лютої. До збірки мап увійшли 
близько 3‚000 копій, зроблених в 
архівах Львова, Варшави, Москви, 
Петербурґу. Т. Люта та видавець 
Олександер Савчук з Харкова опо-
віли про складну й кропітку робо-
ту над книгою про Київ на старо-
давніх мапах. 

Книга знайомить читача з мапа-
ми, на яких позначено  місця, опо-
виті таємницями й леґендами. 

Завдяки збереженим плянам ми 
знаємо‚ де Кий володів перевозом 
– давнє урочище Кия лежало на 
лівому березі   Дніпра, де почина-
лася Наводницька переправа. 
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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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ПОДОРОЖІ                                                                                                                                         

Стрий береже пам’ять про мистця
Олександер Костирко

СТРИЙ,  Львівська область.  – У 
місцевому краєзнавчому музеї „Вер-
ховина“, де постійно проводяться 
виставки мистців своєї области та 
інших областей, тільки одна заля 
має постійну виставку свого земля-
ка, відомого художника  Петра Оба-
ля.

Відкриття виставки відбулося 5 
червня 2005 року. В основі експози-
ції  лежить збірка творів художника, 
його архів та особисті речі, які збе-
регла та передала музею його донь-
ка Віра. Мистець після себе залишив  
понад 700 робіт з графіки, маляр-
ства та прикладного мистецтва. 
Вони є сьогодні в музеях  України, 
Польщі, США. Тільки у Національ-
ному  музеї ім. Андрея Шептицького 
у Львові представлено  вісім живо-
писних та понад 60 графічних робіт 
майстра.

П. Обаль народився 19 квітня 
1900 року на Тернопільщині, в селі 
Ободівка. Першу мистецьку гра-
моту отримав від відомого галиць-
кого скульптора Андрія Коверка, 
який і допоміг хлопцеві вступити до 
Краківської академії красних мис-
тецтв. Саме тут він навчався у кля-
сах  відомих професорів Владисла-
ва Яроцького та Теодора Оксентови-
ча. Вони викладали малярство і гра-
фіку. Вчався П. Обаль і у видатно-
го польського мистця ксероґравю-
ри Владислава Скочеляса. В даль-
шому дереворізання  стало улюбле-
ною  графічною технікою художни-
ка і принесло заслужене визнання. 
З під його дереворізу вийшли пор-
трети Лесі Українки, Івана Фран-
ка, Тараса Шевченка, Івана Котля-
ревського, Павла Тичини та інших. 
На сьогодні зберігаються  його два 
альбоми з портретами українських 
письменників  у Львівській науковій 
бібліотеці ім. Василя Стефаника та у 
квартирі-музеї П. Обаля у Стрию.

Друга світова війна закинула сім’ю 
Обалів на Лемківщину, до Сяноку, 
де він разом з художником Левом 
Гецом створив музей „Лемківщи-
на“. Разом вони мандрували довко-
лишніми горами. Саме тут П. Обаль 
створив „Лемківські  ниви“ –  образ 
землі, який став одним із програм-
них  творів мистця, та цикл гравюр, 
в якому відтворені  пам’ятки архі-
тектури  українців Західних Карпат.

В кінці 1941 року П. Обаля було 
призначено професором української 
гімназії, яка відкрилась в Стрию, 
потім він працював в місцевому 
педагогічному училищі. Далі були 
репресії та заслання в Казахстан. 
Вже після повернення з’являлися 
окремі полотна, а потім і велика пер-
сональна виставка нових полотен 
мистця.

26 травня 1987 року обірвалося 
життя талановитого графіка і живо-
писця, але його твори нагадують 
відвідувачам музею про життя та 
діяльність П. Обаля.

Пензлі,якими малював художник.

Зовнішній вигляд музею „Верховина“.
Григорій Паламар. „Портрет Петра 
Обаля“. (Фото: Олександер Костирко)
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Шановні читачі!  

Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття 

 з приводу відходу своїх близьких і друзів,  

не забувайте підтримувати видання тижневика 

 пожертвами на пресовий фонд!

PO Box 746, Chester, NY 10918

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

•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.

Кандидати на стипендії або нагороди мусять:
•  Бути активними членами УНСоюзу принайменше  

 два роки до 1-го червня 2018 року
•  Під час останніх двох років, мати полісу 

 принайменшої вартості $5,000 (не включає поліс  
 Термінового страхування)

•  Бути прийняті на студії до університету в США  
 або в Канаді

Аплікація на стипендію або нагороду від УНСоюзу 
мусить бути вислана до 1-го червня 2018 року

За точними інформаціями телефонуйте до 
Головної канцелярії УНСоюзу або відвідайте 
сторінку “Наші Пільги” на інтернетній мережі 
УНСоюзу:

www.UkrainianNationalAssociation.org
 

 
UNA, Inc.
2200 Route 10
Parsippany, NJ 07054 
800-253-9862 ext. 3035

УНСоюз оголошує
приділ стипендій та 
нагород студіюючій

молоді на академічний
рік 2018-2019

 

 

 

 

Завантажте наш 
мобільний додаток 

для всіх ваших 
фінансових потреб

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

Download Our App!► 

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

...using your smartphone or tablet

ALBANY, NY
(518) 266-0791        

SACRAMENTO, CA
(916) 721-1188

AMHERST, NY
(716) 799-8385

BOSTON, MA
(781) 493-6733

BUFFALO, NY
(716) 847-6655

CLEVELAND, OH
(440) 842-5888

FEDERAL WAY, WA
(253) 237-5293

PORTLAND, OR
(503) 774-1444

SYRACUSE, NY
(315) 471-4074

VANCOUVER, WA
(360) 597-2096

WEBSTER, NY 
 (585) 545-6276

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. 
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ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

зі смутком повідомляє членів 
Головного Уряду, членів 76-го 

Відділу УНСоюзу, та всю українську 
громаду, що 19 квітня 2018 року 

відійшов у вічність

св. п.  Андрій Іван Воробець
(1 січня 1938 р. – 19 квітня 2018 р.)

А. Воробець був колишнім довголітнім працівником Головної 
Канцелярії УНСоюзу (1987-2001), та колишнім секретарем 

76-го Відділу УНСоюзу в Нюварку, Ню-Джерзі. 

Андрій Воробець був дуже активним прихильником 
УНСоюзу. Його відданість Українському Народному 
Союзові залишиться в пам’яті союзовців назавжди.

Екзекутивний Комітет та все членство УНСоюзу 
висловлюють щирі співчуття дружині Христині, 
донькам Наталії та Марусі з чоловіком Раєном, 

та внукам Олівії і Луці. 

Вічна Йому пам’ять!

У світлу пам’ять Ольги Горалевської
У  Чикаго 22 березня 2018 на 99 році життя відійшла на вічний спо-

чинок св. п. Ольга Скірка Горалевська, дружина покійного Стефана 
Горалевського. Залишила у смутку доньку На-
талку з чоловіком Романом, онуку Руслану, 
сина Тараса з дружиною Уляною, онука Тараса 
з дружиною Емілі, близьку та дальшу родину.

У похоронному домі Музики відбулася па-
нахида 28 березня, наступного дня - чин по-
хорону продовжився в Українському греко-
католицькому соборі свв. Володимира і Ольги. 
Громада провела в останню дорогу дорогу 
людину, кохану маму, люблячу бабу. Поховали 
Ольгу Горалевську на  цвинтарі св. Миколая.

Залишаючи цей світ, вона подарувала своїй 
родині найголовніше - життя, любов до ближ-
ніх, розуміння один одного, почуття приналежності до великої укра-
їнської родини. Сама ж:

“Посіяла людям літа свої, літечка житом,
Прибрала планету, послала стежкам споришу,
Навчила дітей, як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко - і тихо пішла за межу”. ** 

У цих рядках - ціле життя української матері-еміґрантки. Життєвий 
шлях Ольги Горалевської розпочався в Перемишлі. Тут 19 грудня 
1919 у багатодітній родині Скірки народилася донька Оля. У рідному 
місті Оля закінчила гімназію та здобула фах кравчині. Війна назавжди 
розділила родину. Віднайшлися і разом трималися тільки дві сестри 
- Оля і Юля, а старша Емілія виїхала до Арґентини. У Перемишлі доля 
подарувала ій зустріч з вояком УПА Стефаном Горалевським. Моло-
ді люди полюбили один одного і одружилися. Тут народилася у них 
доня Наталка. Довелося залишити Україну і вирушити на захід, неві-
домими дорогами у чужі краї, з маленькою дитиною та сестрою. Зна-
йшли притулок у таборі переміщених осіб у Мітенвальді, де народив-
ся син Тарас. Щоб у ці важкі часи прогодувати дітей, пані Оля шила 
людям одяг, а в замін отримувала продукти харчування. Пережили 
разом біду, по-різному було, ділилися хлібом і радощами. У 1950 році 
Горалевські з сестрою Юлею Скіркою еміґрували до США, опинилися 
в Lorain, OH. Довелося чимало докласти зусиль, щоб отримати дозвіл 
для сестри Юлі, яка після отриманої травми, стала горбатою. Відомо, 
що Америка приймала лише здорових людей, то ж для того, щоб про-
йти комісію, знову у пригоді стало кравецтво. Оля пошила для себе і 
для неї однакові костюми з пелериною, яка скрила фізичну ваду. Та-
ким чином Юля змогла потрапити до Америки. Згодом Горалевські з 
сестрою Юлею переїхали до Чікаґо. Від тоді почалося наше знайом-
ство.

Пані Оля завжди залишиться у нашій пам’яті маленькою на зріст 
та сильною духом жінкою. Вона мала твердий характер і вперту вда-
чу, могла віднайти у відповідь гостре слово, але одночасно  була 
сердечною, гостинною, присутнє  почуття гумору дозволяло часто 
жартувати, також вона з повагою ставилася до людей, була мудрою 
і працьовитою. Бувало й таке, що працювала на трьох роботах, вихо-
вувала дітей в українському дусі. Старалася, щоб діти здобули освіту, 
записала їх до Пласту, на лекції музики, у спортивні гуртки. Піклува-
лась середущою сестрою Юлією, яка з ними жила ціле життя, дбала за 
свого чоловіка, прищеплювала дітям, а потім і внукам любов, гідність, 
чесність, доброту. Пані Оля не тільки шила, вона гарно вишивала, ку-
ховарила, випікала, гостей частувала наливкою власного виробни-
цтва, чужих котиків і песиків годувала, город садила, дерева зрізала, 
самостійно жила і з усіма сусідами розмовляла. Від нікого помочі не 
хотіла, була незалежною. Переборола важкі операції і здавалося, що 
ця сталева характером жінка переживе свою сестру Емілію, яка до-
жила до 101 року, але земна мандрівка раптово закінчилася, щоб пе-
ренестися у світи, туди, де праведні спочивають. Колись  Леонардо 
Да Вінчі сказав: “Я люблю тих, хто може усміхнутися у біді, хто може 
зібрати сили в часі злиднів і стати відважним відображенням”. Це про 
неї - бл. пам’яті Ольгу Скірку Горалевську. 

Вона заслужила на любов і повагу від дітей і онуків, які часто бува-
ли у неї, переживали за здоров’я у її поважному віці. Зять Роман За-
вадовмч завжди підкреслював, що мама Оля - це справді його друга 
мама. Окрім родини в кожного із нас є добрі друзі, які подають руку 
допомоги, коли важко. Цим  янголом є Ляся Ліськевич, якій сьогодні 
родина складає щиру подяку за відвідини, турботу, за всебічну допо-
могу.

Пані Оля навчала, оберігала від негараздів, переживала, але ніко-
ли не плакала. Це була ділова жінка. І тому сьогодні не піддаваймось 
смутку, а згадуймо її життя, як приклад для нас усіх. Радіймо, що вона 
була між нами, а тепер буде у Божих обіймах і в нашій пам’яті. 

“Вона посміхнулась, красива і сива, як доля,
Змахнула рукою - злетіли увись рушники.
«Лишайтесь щасливі», - і стала замисленим полем,
На цілу планету, на всі покоління й віки.” **

Вічная пам’ять!

Лідія Ткачук.

** ”Пісня про матір” (сл. Борис Олійник, муз. Ігор Поклад)

Лінія поводження бізнесмена 
зовсім інакша. Він іде за грошима. У 
нього вже немає часу думати стра-
тегічно, по-державницьки про полі-
тичні технології узгодження пози-
ції. Тому гасло відокремлення бізне-
су від влади залишається актуаль-
ним і нині.

На певному етапі гроші породи-
ли силу – своїх „тітушок“, свої засо-
би масової інформації. Бізнес у Вер-
ховній Раді перетворив ідеологіч-
не протистояння у справжні бійки. 
Я б сказав, на бандитські з’ясування 
стосунків.

– А що Ви думаєте про нинішній 
парлямент? Чи є в ньому яскраві осо-
бистості, здатні вести Україну впе-
ред?

– Ні, немає таких особистос-
тей. Хоча я не належу до людей, які 
бачать тільки чорне і тільки біле. Не 
треба забувати, що цьому парлямен-
тові і взагалі владі випала дуже тяж-
ка відповідальність – війна.

Не допрацьовує сьогодні влада і в 
маштабі, і в глибині реформ. Немає 
сміливости, стратегічности. Мож-
на було б зробити набагато більше 
навіть в умовах війни.

Я дивлюся на нинішніх депутатів 
і не бачу їхньої роботи. У наш час не 
можна було прийти в дні, вільні від 
пленарних засідань, і не побачити, 
що десь засідають люди, щось обго-
ворюють. Ми завжди працювали!

А зараз робота Верховної Ради 
звелася до пленарних засідань. Хоча 
пленарні засідання є найменш від-
повідальним етапом у пляні виро-
блення рішення.

Найбільш відповідальний – це 
комісії, де треба випрацювати зако-
нопроєкт, знайти професійне пого-
дження, узгодити його між фракці-
ями. І вже потім прийти у Верховну 
Раду, задеклярувати свою позицію і 
проголосувати.

Якщо ми кажемо, що головна 
робота в комітетах, то треба, щоб 
був потужний секретаріят. Значить, 
при кожному комітеті мають бути 
спеціялісти і цілі інституції дорад-
чого характеру.

Сьогодні я не бачу залучености 
академічної та університетської нау-
ки в наш політичний процес.

– Як змінити якість нашої полі-
тики?

– Треба запроваджувати політич-
ну конкуренцію і проєкти, які б при-
вели нових людей у Верховну Раду. 
Нові люди – це не тільки нові облич-
чя. Нові люди – це ті, які здатні пра-
цювати під теперішню проблему, 
над її вирішенням. Які здатні вчи-
тися, мають стратегічне мислення, 
енерґію, відповідні знання.

Бльокується система оновлення 
влади. Проблема модернізації полі-
тичної системи підмінена пробле-
мою оновлення посад.

Візьмімо інститут державного 
фінансування політичних партій. 
1.5 млрд. грн. за ці роки виділено 
на їхню діяльність. Та якби нам такі 
гроші – ми б закидали програмами 
державотворення всю країну! Але ці 
гроші йдуть на популістську рекля-
му. Для чого тоді це фінансування?

– Які поради можете дати ниніш-
нім парляментарям і людям, які зби-
раються йти в політику?

– Перше – більше дбати про 
загальне добро, загальнонаціональ-
ні цінності. Розуміти, що їх найняли 
люди, а не вони людей.

Друга моя порада нинішнім полі-
тикам і тим, хто прийдуть, – вчи-
тися. Не тільки загальних знань, а 
й готувати в собі ті компетенції, ті 
вміння, яких вимагає сьогодні полі-
тика.

Треба виходити з того, що полі-
тична діяльність, на думку незабут-
нього Патріярха Любомира Гузара, – 
одна з найблагородніших сфер люд-
ської діяльности. Якщо ти усвідом-
люєш, що служиш людям і працюєш 
на загальне добро, то можеш над-
звичайно багато зробити.

І ще одна моя порада полягає в 
тому, що політики мають менше 
думати про вибори, а думати більш 
стратегічно про майбутнє країни. 
Треба понизити градус популіз-
му і зрозуміти, що слово – це вели-
ка сила. В одному випадку це сло-
во може вбити людину, а в іншому – 
може цю людину возвеличити.

Щоб возвеличити людину, народ, 
самих себе, треба, щоб цим словом 
дорожили і за цим словом йшла 
справа. Політика – це насамперед 
відповідальність.

„Українська правда“

(Закінчення зі стор. 13)

Іван Заєць...
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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!


