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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Врятуймо Олега Сенцова!
Петро Часто

Від 16 травня в російській тюрмі голодує 
український кінорежисер Олег Сенцов. Він 
помре‚ якщо світ не повстане і не отямить крем-
лівського деспота. Каґебіст Володимир Путін 
дуже сподівався зламати в’язня‚ змусити зрек-
тися власних переконань‚ зректися України. 
42-річний мистець воліє вмерти‚ а не зрадити.

Понад 130 діячів російської науки і культури 
підписалися під спільним зверненням журна-
лістської Асоціяції „Свободноє слово“‚ Санкт-
Петербурзького ПЕН-клюбу і „Вольного історі-
чєского общєства“ з закликом випустити видат-
ного українця на волю. Серед авторів звернен-
ня – лавреат Нобелівської нагороди Світлана 
Алексієвич‚ відомі російські режисери Олек-
сандер Сокуров‚ Андрій Зв’яґінцев‚ Олексій Ґер-
ман-молодший‚ письменниця Людмила Улиць-
ка‚ поет Лев Оборин‚ лінґвіст Олексій Ґіппіус‚ 
літературознавець Олександер Лавров. „Смерть 
Олега Синцова стане ганьбою для Росії і наза-
вжди заплямує тих‚ хто міг врятувати його‚ але 
не врятував“‚ – говориться у цьому документі 
людської чести і шляхетности.

Ще раніше‚ влітку 2014 року‚ вдразу після 
заарештування О. Сенцова‚ його звільнення 
вимагали від В. Путіна славнозвісні члени Евро-
пейської кіноакадемії – Педро Альмодовар‚ 
Аккі Каурісмякі‚ Даніель Ольбрихський‚ Фоль-
кер Шльондорф‚ Бела Тарр‚ Бертран Таварньє. 
Анджей Вайда‚ Вім Вендерс‚ Кшиштоф Зануссі 
та інші режисери‚ продюсери й аристи.

І це той випадок‚ коли на всю силу повинен 
прозвучати голос світового українства‚ зокре-
ма наших громад в Америці і Канади. Так було 
вже не один раз. Від кінця 1960-их років‚ упро-
довж 1970-их і 1980-их жодне число „Свободи“ 
і „The Ukrainian Weekly“ не вийшло без нагаду-
вання про дисидентів в СРСР‚ про арешти пра-
возахисників‚ членів Української Гельсінкської 
Групи та Ініціятивної групи відродження Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви‚ національно 
свідомої інтеліґенції‚ про знущання над ними в 
тюрмах і концтаборах‚ про мученицьку смерть 
прекрасних синів і дочок України.

Сьогодні‚ як і тоді‚ є кому в нашому середо-
вищі рішуче виступити на порятунок безневи-
нної жертви путінського свавілля – українця‚ 
в якому так яскраво поєднався великий кіне-
матографічний і літературний талант з незлам-
ним духом і кришталевою душевною чисто-
тою. Треба тільки‚ щоб ще було єдине‚ собор-
не наше слово – від Світового Конґресу Україн-
ців‚ Українського Конґресового Комітету Аме-
рики‚ Українського Народного Союзу‚ Сою-
зу Українок Америки‚ від україномовних газет‚ 
від Радіо „Свобода“ та „Голос Америки“. У цих 
структурах є особистості‚ здатні звернути уваги 
Конґресу США і Білого Дому на вандалім путін-
ського режиму щодо О. Сенцова

Тут ще така проблема – в О. Сенцовa хво-
ре серце і ревматизм суглобів‚ тому тепер тре-
ба діяти дуже швидко. Вдома на батька чека-

(Закінчення на стор. 18)
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Кияни підтримали Олега Сенцова

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 24 травня у Києві біля Посольства 
Росії в Україні відбулася акція на підтримку 
ув’язненого українського режисера Олега Сен-
цова. Вимагати цього прийшли активісти, акто-
ри, поети, зокрема нещодавній, відомий науко-
вець Ігор Козловський. 

О. Сенцов оголосив безстрокове голодуван-
ня в колонії міста Лабитнанґі Тюменської облас-
ти. Він висунув вимогу звільнити 64 україн-
ських політв’язнів, але себе до списку не заніс. 

У Харкові та Одесі в цей день також пройшов 
пікет під російським консульством: люди оголо-
сили голодування в знак солідарности з О. Сен-
цовим. 

Мешканці української столиці прийшли підтримати Олега Сенцова. (Фото: Георгій Лук’янчук)

У Лісбоні вийшли на підтримку Сенцова

ЛІСБОНА, Португалія.- Українська громада у Лісабоні 24 травня провела акцію на підтримку 
вимог Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування у російській в’язниці. На акції було 
зачитане звернення, направлене в посольства різних країн у Португалії, а також до політичних та 
урядових інституцій. (Фото: Рада Спілка українців в Португалії)
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 ■ Загострення на Донбасі

КИЇВ. – У травні на Донбасі відмічено заго-
стрення ситуації, збільшилася кількість жертв, 
зокрема, серед цивільних. У зведенні за 23 
травня прес-центр Операції Об’єднаних сил 
(ООС) повідомив, що ситуація в районі опера-
ції лишається складною. Серед найгарячіших 
точок називають Станицю Луганську, Троїць-
ке, Зайцеве, Південне, Авдіївку, Водяне та 
Широкине. Загострення відчувається вздовж 
всієї лінії розмежування. Місцева влада ра-
диться щодо можливої евакуації людей з тих 
районів, де почали стріляти. В штабі ООС ка-
жуть, що новий формат операції вже дає свої 
результати. Минулого тижня українські вій-
ськові взяли під контролю селище Південне 
в Донецькій області. Представниця України в 
гуманітарній підгрупі Тристоронньої контак-
тної групи Ірина Геращенко вважає, що заго-
стрення є відповіддю на ту військову підтрим-
ку, яку надають Україні західні партнери, та 
на активізацію міжнародних переговорів про 
миротворців. Кремль заперечує участь своїх 
військовослужбовців у конфлікті на Донбасі, 
однак визнає присутність там добровольців і 
„відпускників“. (ВВС)

 ■ Відзначатимуть День морської піхоти 

МИКОЛАЇВ. – Президент України Петро Поро-
шенко 23 травня під час урочистостей з наго-
ди 100-річчя створення морської піхоти Украї-
ни підписав указ, згідно з яким День морської 
піхоти відзначатимуть 23 травня на державно-
му рівні. Рівно 100 років тому, 23 травня 1918 
року, Гетьман Української Держави Павло Ско-
ропадський віддав наказ про початок форму-
вання бриґади морської піхоти в складі трьох 
полків для несення служби. 31 березня 2014 
року виконувач обов’язків Президента Украї-
ни Олександр Турчинов підписав указ про від-
значення Дня морської піхоти 16 листопада. 
(Радіо Свобода)

 ■ Споруджено Бескидський тунель 

ЛЬВІВ. – 25 травня відкрито рух для пасажи-
рів новим Бескидським тунелем – ключовою 
транспортною артерією у сполученні між За-
хідною Европою і Україною. Новозбудований 
двоколійний Бескидський тунель замінив 
старий, одноколійний, збудований ще за Ав-
стро-Угорської імперії. Президент Петро По-
рошенко проїхав у кабіні машиніста і відкрив 
Бескидський тунель, розташований на кордоні 
Львівської та Закарпатської областей, другий 
за довжиною (після Лутугинського) в Україні. 
Він проходить крізь гору і має довжину понад 
1,700 метрів. Австрійський тунель буде складо-
вою частиною комплексу нового тунелю. Його 
використовуватимуть для обслуговування но-
вого тунелю, а також для евакуації людей у разі 
аварійних ситуацій. (ВВС)

 ■ Покарали Йосипа Кобзона 

КИЇВ. – Рада національної безпеки й оборони 
України 25 травня запровадила безстрокові 
санкції проти російського співака та депутата 
Державної думи Російської Федерації Йосипа 
Кобзона. Проти нього запроваджується низка 
обмежувальних заходів, зокрема бльокуван-
ня активів, тобто тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпоряджатися на-
лежним їй майном, запобігання виведенню 
капіталів за межі України, заборона в’їзду на 
територію України. Також Й. Кобзон позбавле-
ний державних нагород України й інших форм 
відзначення. Термін дії санкцій — безстроково. 
(„Укрінформ“)

 ■ Жінки змагалися у Лізі чемпіонів

КИЇВ. – У жіночому фіналі змагань за чашу Ліґи 
чемпіонів з футболу команда французького 
клюбу „Ліон“ перемогла 25 травня німецьку 
команду „Вольфсбурґ“. На змагання найкращих 
жіночих футбольних клюбів Европи прийшли 
понад 14 тис. глядачів. „Ліон“ мав певну ігрову 
перевагу, а залишившись у більшості розіграв 
чотири блискучі комбінації та переміг в додат-
ковому часі з рахунком 4:1. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

НОВА РЕАЛЬНІСТЬ

Страшний сон Кремля: росіяни  
почали інтеґруватися в Україну

Павло Казарін

„Найбільший розділений народ”: колись 
Кремль заснував саме такий стандарт опису росі-
ян, що залишилися після 1991 року за межами 
Росії. І цим прирік співвітчизників на ізоляцію.

Після розвалу совєтської імперії за межами 
Росії опинилися мільйони росіян. Причому, мова 
не тільки про Україну – так само було у всіх 
колишніх республіках СРСР. І майже всюди цих 
людей спіткала та сама доля.

Будь-яка закордонна діяспора – це завжди 
„soft-power“ для материнської держави. Та сила, 
яка інтеґрована в нову батьківщину, і тому може 
претендувати на ролю „посла“ для старої. Укра-
їнська діяспора в Канаді, вірменська у Франції 
або єврейська по всьому світу – тому найкращі 
докази. Але у „закордонних росіян“ нічого поді-
бного не сталося.

Вони не стали провідниками тенденцій. Не 
створювали стратегії майбутнього. Не зуміли 
стати лобістами своїх власних інтересів. Таких, 
які б при цьому не сприймалися новими столи-
цями в багнети. З однієї простої причини.

Для закордонних співвітчизників Москва 
передбачала лише один формат існування – іре-
денти. Їм відводилася єдина роля – бути приво-
дом для „возз’єднання“ в рамках єдиної загаль-
ної держави. І чверть століття Кремль робив все, 
щоб цей важіль впливу зберегти.

Для цього йому потрібно було зовсім небагато. 
Не допустити інтеґрації росіян в політичні нації 
тих країн, в яких їм випало жити. Сама ідея, що 
росіяни можуть жити інтересами не Москви, а 
своїх нових столиць, сприймалася як зрада.

Кремлеві ніколи не потрібна була адаптація 
росіян. Навпаки – максимальна ізоляція. Щоб 
потім з року в рік спекулювати на темі захис-
ту „гнаних і знедолених“. Концепт „росіяни для 
України“ сприймався як ворожий. Тому що 
Москві потрібен був концепт „українські росіяни 
як відмичка для України“. Все інше Росія сприй-
мала як загрозу.

„Закордонним росіянам“ пропонували від-
чувати свою національність як право, а не 
обов’язок. Замість того, щоб конкурувати з сусі-

дами в просторі позитивних порядків, їм відво-
дили роль „баби яґи“, яка завжди проти. Єдиним 
їх призначенням було оголошено ностальгію. 
Хранителі музейного надбання.

В результаті ніяких російських партій, орієн-
тованих не на Кремль, в пострадянських країнах 
так і не з’явилося. Усе, що народжувалося, опи-
нялося в ролі „п’ятої колони“. Лобісти російських 
монополій. Торгові аґенти з продажу імперсько-
го шовінізму. Будь-який альтернативний підхід 
сприймався в багнети самою Москвою.

До чого призводить подібний підхід, ми 
побачили на прикладі Донбасу. Того самого, 
який Москва вже четвертий рік „захищає“. З 
волі Кремля реґіон перетворили на рукотвор-
не Сомалі. На полігон, єдине завдання якого – 
створювати проблеми для української влади. А 
якість життя тих самих „росіян і російськокуль-
турних“ на окупованих територіях Москву не 
цікавить.

Донбас довів просту річ: закордонним співвіт-
чизникам Кремль відвів ролю імперського гуму-
су. Їх інтереси вторинні щодо інтересів росій-
ського керівництва. Москва воює не за них, а за 
допомогою них. Громадяни для імперії. І ні в яко-
му разі не навпаки.

До того ж саме вторгнення на Донбас започат-
кувало ще один важливий процес. Москва була 
впевнена, що українські схід і південь впадуть їй 
в обійми. Що російська мова – це достатня умо-
ва для того, щоб її носій був адептом „русского 
мира“. Виявилося, що все не так.

В результаті вторгнення в Україну сталося те, 
чого Москва завжди так боялася. Росіяни поча-
ли інтеґруватися в Україні – в силу того само-
стійного вибору, який вони зробили між старою 
батьківщиною і новою. І в цій ситуації Кремлеві 
вже не доводиться розраховувати на лобізм своїх 
інтересів. Тому що вибір нової ідентичности вия-
вився пов’язаний з втратою старої.

Найімовірніше, новий перепис подарує нам 
чимало несподіванок.

„Газета по-українськи“

Павло Казарін – український журналіст‚ Київ.

ПРОБЛЕМА ДОНБАСУ

Польща зробила проукраїнський крок
Запровадження миротворчої місії ООН на 

Донбасі‚ яка повинна розгортатися на всій 
території, де триває російсько-українська війна, 
підтримала ще одна країна Европейського Сою-
зу – Польща. Її Президент Анджей Дуда‚ висту-
паючи на форумі Ради Безпеки в Ню-Йорку‚ 
сказав:

„Немає миру без права. Міжнародне право 
залишається найсильнішим інструментом циві-
лізованих країн для забезпечення міцного миру, 
заснованого на довірі, нормах і цінностях, які 
визнають усі сторони”.

Польський керівник наголосив, що незакон-
на анексія Росією Криму та аґресія терористів 
на Донбасі були б неможливими‚ якби Україна 
мала сильну підтримки ззовні. Він також зазна-
чив, що ця ситуація є викликом для безпеки 
Европи.

„Польща підтримує ідею відіслати миротвор-
чі сили Організації Об’єднаних Націй в Украї-
ну. Така місія не повинна обмежуватися захис-
том співробітників ОБСЕ, а повинна охоплюва-
ти всю територію конфлікту, включаючи росій-
сько-український кордон“, – підкреслив А. Дуда.

Нагадаємо,  Україна сподівається, що  мирот-
ворчий континґент зможе увійти на Донбас уже 
найближчим часом. Міністерство внутріш-

ніх справ уже розпочало роботу над пляном 
для деокупації Донбасу. У відомстві розрахову-
ють, що миротворці зможуть з’явитися на сході 
України на початку 2019 року.

Нещодавно Президент України Петро Поро-
шенко під час зустрічі з Президентом Парля-
ментської асамблеї ОБСЕ Георгієм Церетелі зая-
вив, що кожна країна Европейського Союзу 
може підготувати  програму шефства над оку-
пованою територією Донбасу.

На зустрічі обговорювалися питання безпе-
кової ситуації на Донбасі і необхідні кроки для 
досягнення проґресу в мирному вреґулюван-
ні, зокрема ініціятиву розміщення миротворчої 
місії ООН на Донбасі.

Президент П. Порошенко запропонував, щоб 
кожна країна ЕС підготувала цільову програму 
шефства над окремими містами українського 
Донбасу, сприяючи їхньому відродженню і від-
новленню інфраструктури.

Крім цього, на зустрічі відзначена „необхід-
ність продовження санкцій проти Російської 
Федерації до повного відновлення суверенітету 
і територіяльної цілісности України”.

Львівський культурологічний журнал „Ї“.  
За матеріялами „Польського радіо”

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 125 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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 ■ Европейська кіноакадемія захищає Сенцова

КИЇВ. – 25 травня Европейська кіноакадемія 
закликала громадян усього світу сприяти у 
визволенні незаконно засудженого в Росії 
українського режисера Олега Сенцова, який 
оголосив безстрокове голодування. За сло-
вами його адвоката Дмитра Дінзе, він плянує 
продовжувати голодування до самої своєї 
смерти, якщо його вимоги не будуть виконані. 
Академія закликає звернутися до міністрів за-
кордонних справ, депутатів або до посольств 
Росії і просити їх зробити все можливе для 
звільнення О. Сенцова. Листа підписали відомі 
режисери, продюсери, актори та активісти – 
1,750 членів та друзів европейської кіноспіль-
ноти. („Укрінформ“)

 ■ Закрито 98 банків

КИЇВ. – Президент України Петро Порошенко 
на засіданні Національної інвестиційної ради 
25 травня заявив, що однією з найскладніших 
реформ в Україні стало очищення й оздоров-
лення банківського сектора, під час якого за-
крито 98 банків, які не мали шансів на життя 
і мали до 90-95 відс. кредитів, що не обслуго-
вуються. „Було б злочином перед країною за-
плющувати очі на ті колосальні небезпеки, на 
які наражала Україну хвора і нежиттєздатна 
на той час банківська система України“, – за-
уважив президент. Він уточнив, що 39 з цих 82 
банків є банками з чужоземним капіталом, а 20 
установ – повністю з чужинським капіталом. 
(„Укрінформ“)

 ■ Українська опера прозвучала у Ротердамі

РОТЕРДАМ. – Українська музична формація 
„Nova opera“ 25 травня повернулась із най-
відомішого в Европі оперного фестивалю „Ро-
тердамські оперні дні“, на якому за всю його 
історію ніколи не були представлені українські 
проєкти. Сучасна українська опера „IYOV“ (ком-
позитори Роман Григорьєв, Ілля Разумейко) 
прозвучала одразу у новій залі театру „Nieuwe 
Luxor Theater“ та у великій залі „Rotterdamse 
Schouwburg Grote Zaal“. Під час двох концертів 
спеціяльного формату „Rooftop concert“ артис-
ти Андрій Кошман та Євген Рахманін виконали 
15 українських романсів. На виступи українців 
приїхав Посол України в Нідерляндах Всеволод 
Ченцов. („Укрінформ“)

 ■ Луценко звинувачує Вілкула 

КИЇВ. – Генеральний прокурор України Юрій 
Луценко 25 травня вніс до Верховної Ради по-
дання про надання згоди на притягнення до 
кримінальної відповідальности народного де-
путата Олександра Вілкула. Колишній голова 
Дніпропетровської обласної адміністрації О. 
Вілкул протягом 2011-2012 років видав розпо-
рядження про зміну цільового призначення зе-
мельних ділянок площею з земель запасу сіль-
ськогосподарського призначення (пасовищ), 
а насправді із земель колективної власности 
пайщиків двох сільськогосподарських підпри-
ємств Нікопольського району, а також видав 
розпорядження про зміну цільового викорис-
тання 23 земельних ділянок, які перебували у 
власності товариства з обмеженою діяльністю 
„Арт Ленд“. О. Вілкул Дніпропетровську адміні-
страцію очолював у період з 2010 до 2012 року. 
Після цього став віце-прем’єр-міністром Украї-
ни. На цій посаді працював до січня 2014 року. 
(Радіо Свобода)

 ■ Не встановили причини отруєння 

ЧЕРКАСИ. – Поліція на 25 травня ще не встано-
вила речовину, якою було отруєно школярів 8 
травня. У зразках ґрунту й повітря не виявлено 
отруйних і небезпечних речовин, які б могли 
призвести до отруєння дітей. 8 травня на тери-
торії під час проведення шкільного свята відчу-
ли погіршення самопочуття й почали непритом-
ніти учні школи. Всього на святі були 424 учні, 
понад 50 із них шпиталізували внаслідок отру-
єння невідомою речовиною. 21 та 22 травня 
отруєння школярів сталися також у Миколаєві 
та Харкові. Причину досі не вдалося встановити. 
(Радіо Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ПОЛІТИЧНІ ЗИҐЗАҐИ

Що спільного у Тимошенко і Медведчука
Петро Олещук

Юлія Тимошенко в етері одного з україн-
ських телеканалів розкритикувала так зване 
„зовнішнє управління“ Україною. У тому числі 
і за рахунок знищення науки та високотехноло-
гічних галузей економіки: „Є неґативне зовніш-
нє управління, мета якого – цинічно заробити 
на Україні. Ні уряд, ні президент, ні Національ-
ний банк України не приймають самостійних 
рішень“.

Ю. Тимошенко назвала неґативні наслідки 
такого зовнішнього впливу. Наприклад, виве-
дення грошей з економіки України веде до зни-
щення банківської системи й середнього про-
шарку, до навмисної інфляції, завищених тари-
фів, еміґрації, руйнування систем охорони 
здоров’я та освіти.

Характерно, що Ю. Тимошенко спробува-
ла чітко розмежувати „неґативне“ зовнішнє 
управління та „позитивну“ співпрацю Украї-
ни з „західніми“ інституціями – Міжнародним 
валютним фондом, США та Европейським Сою-
зом.

У цьому вся Ю. Тимошенко. Традиційно 
намагається говорити те, що дозволить спо-
добатися максимально широкому колу вибор-
ців. Але що вплинуло на появу таких заяв саме 
зараз?

За часів „холодної“ війни на теренах Азії і 
Африки практикувалась схема, коли тією чи 
іншою країною керували де факто з радянсько-
го чи західнього (переважно американського) 
посольства. Здебільшого це траплялося у так 
званих „країнах, що не відбулися“, тобто ста-
вали жертвами нестабільности, воєн і пере-
воротів, жорстоких економічних криз тощо. 
Тому потужні держави намагалися врятувати 
їх від цілковитого краху, перебираючи на себе 
важелі управління з рук місцевих царьків та 
їхнього оточення. І тоді у відповідній амбаса-
ді з’являлося щось на кшталт паралельного уря-
ду, який реально керував тією чи іншою галуз-
зю, ховаючись за спиною тубільного керівни-
цтва. Це робилося, щоб така держава залиша-
лася в зоні впливу США, Франції, СРСР тощо і 
не потрапила до табору союзників ідеологічно-
го ворога.

Яскраві приклади – режими розділених у 
часи „холодної війни“ Кореї та В’єтнаму. Сполу-

чені Штати мають добре задокументовану істо-
рію втручання. Її нещодавно описав Ішан Тарур 
на сторінках „The Washington Post“. Зокрема 
США здійснювали військове втручання в цілу 
низку країн в Карибському басейні і Латинській 
Америці, а також організовували перевороти 
проти демократично обраних популістів.

Аналогічно діяв і СРСР. Завершення Дру-
гої світової війни ознаменувалося перетворен-
ням ряду держав Східньої Европи на сателітів 
СРСР, чому сприяла військова окупація (части-
ни Радянської армії залишилися після закінчен-
ня війни) і насадження прорадянських режимів 
— прокомуністичних партій та таємних служб; 
„чистки“ (страти) місцевих компартійних керів-
них кадрів; придушення народних протестів 
та повстань; „хірургічні“ (силові, терористич-
ні, криваві) насильницькі трансформації їх сус-
пільної системи.

Таким чином, теза про „зовнішнє управ-
ління“ є виразною алюзію до часів „холодної 
війни“ та має викликати у слухачів та глядачів 
відповідний набір асоціяцій.

Ю. Тимошенко сьогодні повторює риторику 
очільника громадсько-політичного руху „Укра-
їнський вибір – влада народу“ Віктора Мед-
ведчука. Зокрема, переговірник ч.1 між Киє-
вом та Москвою „викриває“ модель зовнішньо-
го управління Україною з боку США та МВФ ще 
з 2014 року.

Наприклад, в одному інтерв’ю він поясню-
вав своє включення до „санкційних списків“ 
США критикою зовнішнього управління. Тоді 
В. Медведчук заявляв: „Щодо мене кілька років 
діють санкції Сполучених Штатів Америки. 
Вони є інструментом політичного переслідуван-
ня за мою жорстку і принципову позицію проти 
зовнішнього управління, яке Вашінґтон запро-
вадив в Україні з 2014 року. І я буду далі боро-
тися проти їхньої політики, спрямованої на 
збройне протистояння на Донбасі, проти спроб 
будь-якою ціною унеможливити обміни людей. 
Я буду обстоювати ідею саме мирного вреґулю-
вання на сході України, яка так не подобається 
США, буду обстоювати незалежність і суверені-
тет України“.

У квітні цьогоріч в інтерв’ю німецькому 
виданню „Deutsche Welle“ він повторив ці тези, 

(Закінчення на стор. 18)

Принесли квіти до Биківні 
Георгій Лук’янчук 

КИЇВ. – 20 травня в Україні відзначили День 
пам’яті жертв політичних репресій та 80-річчя 
Великого терору – масових політичних репре-
сій 1937-1938 років. В Україні з 1935 по 1951 
рік жертвами червоного терору стали понад 
2.8 млн. людей. 

Лише за одну ніч 19 травня 1938 року у 
в’язницях НКВД було розстріляно 563 люди-
ни. Це була найкривавіша ніч у Києві за часи 
терору. 

Упродовж 1937-1941 років вантажівки май-
же щоночі привозили тіла розстріляних у київ-

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, депутати Верховної Ради та члена-
ми Кабінету Міністрів України на вшануванні жертв репресій в Биківні. (Фото: Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ Польща хоче мати постійну базу США

ВАРШАВА. — Польська інтернет-сторінка новин 
„Онет” оприлюднила 27 травня пропозицію Мі-
ністерства оборони Польщі заплатити Пентаго-
нові до 2 млрд. дол. за встановлення постійної 
військової бази США в країні. Документ вказує 
на російську анексію Криму в 2014 році, росій-
ську підтримку сирійського диктатора Башара 
аль-Асада, російські кібератаки на США та інші 
дії як доказ, що треба вжити заходів у противагу 
аґресії Москви. „Постійні війська США в Польщі 
виразно дадуть зрозуміти Росії про підтримку 
США своїм східньоевропейським союзникам”, 
– сказало Міністерство оборони у своїй пропо-
зиції. Москва гостро зареаґувала 28 травня на 
цю пропозицію, погрожуючи Польщі відплатою. 
Представники Державного Департаменту США 
відмовилися від коментарів, кажучи тільки що 
вони спостерігають за ситуацією. Департамент 
оборони також відмовився від коментарів. У 
січні 2017 року, Президент Барак Обама вислав 
тимчасово 3,000 військовослужбовців США до 
Польщі на спільні військові навчання. Минулого 
літа, Президент Дональд Трамп відвідав Варша-
ву і говорив про „спеціялиний зв’язок” між США 
та Польщею, і що його адміністрація „взяла на 
себе зобов’язання втримувати мир і безпеку в 
Центральній та Східній Европі”. У березні Варша-
ва погодилися закупити за 5 млрд. дол. провідну 
американську протиракетну оборонну систему. 
(„The Washington Times”)

 ■ Закон надав полегші банкам

ВАШІНҐТОН. — Президент Дональд Трамп 24 
травня підписав законопроєкт, який звільняє де-
сятки банків від строгих федеральних реґлямен-
тів, яких вимагає так званий закон Дад-Френк з 
2010 року. Д. Трамп давно обіцював „розібрати” 
цей закон, але не мав досить голосів у Конґресі. 
Підписаний законопроєкт був компромісом між 
республіканцями та поміркованими демокра-
тами. Банки й кредитні спілки підтримували ці 
зміни. („The Hill”)

 ■ Росія успішно випробувала нову ракету

МОСКВА. — Засоби масової інформації у США 
повідомили 24 травня, що Росія недавно успіш-
но випробувала нову ракетну систему „S-500”. 
Вистрілена ракета була типу „з поверхні в пові-
тря” і змогла пролетіти 299 миль; ця віддаль є 
на 50 миль дальша від всіх дотеперішніх. Прези-
дент Росії Володимир Путін 15 травня дав наказ 
приготувати цю систему до масової продукції. 
Він також оголосив, що Росія змодернізує свої 
стратегічні ядерні сили до кінця цього року. Аме-
риканські експерти розвідки признали 15 трав-
ня, що до 2020 року Росія матиме ультразвукову 
систему „Аванґард”, яка зможе летіти без рушія і 
матиме спроможність нести ядерну боєголовку. 
Дотепер, жодна країна не може оборонитися від 
такої загрози. Інформації про ракетну спромож-
ність Росії появилися після того, як стало відомо 
що російська ракета типу „з поверхні в повітря” 
збила маляйзійський літак над східньою Украї-
ною в 2014 році. („Newsweek”)

 ■ Провідник опозиції став прем’єром

ЄРЕВАН, Вірменія. — Після кількох тижнів зі-
брань, страйків, протестів та неспокою, без-
кровна революція у Вірменії завершилася дра-
матичою перемогою 8 травня, коли парлямент 
голосами 59-42 обрав провідника опозиції на 
посаду прем’єр-міністра. 42-літній Нікол Паші-
нян і його продемократичний рух перемогли 
колишнього прем’єра Сержа Сарґсяна, котрий 
був при владі понад 10 років. В столичному міс-
ті Єревані, велика юрба в числі приблизно 100 
тис. осіб радісно сприйняла новину про пере-
могу Н. Пашіняна. Щойно шість тижнів раніше, 
він почав ходити від села до села, протестую-
чи проти корупції влади. Несподівано для всіх, 
люди вийшли на вулиці країни щоб підтримати 
його. Збідніла країна має 3 млн. населення без 
доступу до моря, і тому розчисляє на економіч-
ну допомогу Москви. Але Н. Пашінян твердить, 
що хоче втримувати стосунки і з Росією, і Захо-
дом, особливо з Европейським Союзом. Йоґо 
уряд старатиметься втримати балянс між ними. 
(„The Washington Post”)

АМЕРИКА І СВІТ                     На конференції говорили про Голодомор
Світлана Орел

КИЇВ. – Всеукраїнська 
правозахисна організація 
„Меморіял“ ім. Василя Стуса 
скликала 16 травня міжна-
родну конференцію „Штуч-
ні голоди в Україні ХХ ст.“. 
Основна увага виступаючих 
під час і пленарного, і сек-
ційних засідань зосереджу-
валась на темі Голодомору 
1932-1933 років та визнанні 
його геноцидом. 

Конференцію супроводжу-
вала виставка документів та 
світлин „Нас вбивали, бо ми 
українці“, підготовлена націо-
нальним музеєм „Меморіял жертв Голодомору“. 
Ця виставка напередодні була відкрита у Будин-
ку уряду, її із супроводжуючим текстом україн-
ською, російською та англійською мовами поба-
чать також у всіх закордонних посольствах Укра-
їни. 

Як зазначив ведучий пленарного засідання 
Віце-прем’єр Степан Кубів, є підстави вважати, 
що за три голодомори минулого століття заги-
нуло близько 13 млн. українців. Звісно, встано-
вити усі імена неможливо, адже тодішня влада, 
чинячи сваволю, намагалася ховати сліди злочи-
ну. На виставці є директивний лист Харківсько-
го обласного виконавчого комітету до голів місь-
ких районних рад про вилучення книг реєстра-
ції смертей за 1932 і 1933 роки та передання їх до 
секретних відділів. І все ж дослідники знаходять 
книги записів громадянського стану за ті роки, 
що дає можливість встановити частину імен та 
причини смерти. 

Олександер Нікілєв з Дніпра зазначив, що серед 
причин смерти тих років багато вигаданих, так 
само відсутні прізвища померлих, бо часто це 
були селяни, які, рятуючись від голоду, тікали до 
міста. Але навіть за таких обставин 14 відс. при-
чиною смерти серед міщан та 45 відс. серед селян 
вказаний голод.

Досі серед науковців немає єдности у тому, 
скільки жертв зазнала Україна під час Голодомо-
ру 1932-1933 років. Частина сходиться на 3.9 млн. 
Проф. Володимир Сергійчук, аналізуючи тодіш-
ні статистичні документи демографічного стану в 
Україні, наполягає на числі 7.1 млн. Але у кожно-
му разі це був страшний удар по потенціялу нації, 
який і досі потребує потужної позитивної про-
грами, яка б зняла ментальні нашарування тра-
гедій і дала людям відчути цінність бути україн-
цями.

Про дітей під час Голодомору з посиланням 
на документи та свідчення очевидців розповіла 

головний зберігач національного музею „Мемо-
ріял жертв Голодомору“ Ніна Лапчинська. У ті 
роки селяни, розуміючи, що не можуть врятува-
ти дітей від голоду, намагалися вивезти їх у місто 
аби залишити на залізничній станції чи на ґанку 
якоїсь установи, сподіваючись, що хтось зглянеть-
ся і врятує. 

Та це була марна надія. Аби приховати злочин 
Голодомору, було створено спеціяльну комісію 
для боротьби з безпритульністю, яка проводила 
систематичні облави на дітей. Але не для того, аби 
їх врятувати. Частину дітей відправляли назад, на 
село. Доведений факт, що таким дітям на перед-
пліччі лівої руки ставили напис з датою вивезення 
з міста. Інших направляли у приймальники-роз-
подільники, звідки щодня вивозили сотні дитя-
чих трупів. 

Колишній Міністер закордонних справ Воло-
димир Огризко підкреслив, що тільки з 2006 року 
розпочалась робота з міжнародного визнання 
Голодомору геноцидом. На початок цього року 
Голодомор визнали геноцидом тільки 18 країн сві-
ту. Найбільше протидіє цьому процесові Росій-
ська Федерація, певна занепокоєність є з боку 
єврейських кіл, які не хочуть, аби українська тра-
гедія хоч якоюсь мірою нівелювала сприйняття 
світом Голокосту. 

Суддя Володимир Скавронік наголосив, що 
українські голодомори слід розглядати у контексті 
міжнародного права, має бути створена електро-
нна база встановлених жертв, відповідна пошуко-
ва система. Україна ставитиме питання про ком-
пенсацію нащадкам жертв штучних голодів на 
рахунок Російської Федерації – країни-спадкоєм-
ця СРСР. Адже голод, як підкреслив проф. Ярос-
лав Калакура, це форма гібридної війни, яку Росія 
веде проти України уже не одне століття. 

Конференція показала, що чимало відомих 
документів тих часів ще не опрацьовано, не 
донесено до широкої суспільної свідомости. 

З усієї України прийшли до Шевченка
Олександер Костирко

КАНІВ. – 22 травня тисячі людей з усієї Укра-
їни та з-за кордону приїхали до Канева, щоб 
відзначити та вшанувати 155-ту річницю пере-
поховання праху Тараса Шевченка на Чернечій 
горі.

Урочистості розпочалися з запалення свічок 
та Молебня в Успенському соборі, де було тіло 
Кобзаря після перевезення його з Петербур-
гу. Потім багатотисячна хода рушила від собо-

ру до могили Т. Шевченка на Чернечій горі, 
де поклали квіти до пам’ятника і помолились 
разом представники церков за упокій поета. На 
жаль‚ вже три роки ніхто з керівництва України 
не відвідує це святе місце для українців в усьо-
му світі.

Завершилися урочистості на Співочому полі 
виступами майстрів народної творчости та 
виставкою творів образотворчого та декоратив-
ного мистецтва представників різних районів 
Черкаської области.

Під час конференції „Штучні голоди в Україні ХХ ст.“. (Фото: 
„Меморіял“)

Хода в Каневі до 155-річчя перепоховання Тараса Шевченка. (Фото: Борис Безуглий)
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 ■ Протестують проти виборів у Венесуелі

КАРАКАС, Венесуеля. — Президентські вибори 
20 травня у Венесуелі не принесли скріплення 
позиції соціялістичного Президента Ніколяса 
Мадуро, хоч він їх виграв. Демократична опо-
зиція закликала бойкотувати вибори і лиш 46 
відс. виборців взяло участь в голосуванні. Це є 
найменший відсоток за останніх кілька десяти-
літь в цій збіднілій країні, яка колись була най-
багатшою в Латинській Америці. США оголосили 
нові фінансові обмеження 21 травня, після того 
як 14 країн західньої півкулі, включно з Бразилі-
єю, Мексико й Колюмбією, засудили вибори як 
„фарс”, заповіли обмеження дипломатичних від-
носин з Венесуелею, та закликали міжнародні 
організації не надавати нові кредити венесуель-
ському урядові, за виїмком гуманітарної допо-
моги. („Associated Press”)

 ■ Губернатор Мізурі зрезиґнував

ДЖЕФЕРСОН-СИТІ, Мізурі. — Губернатор Мізурі 
Ерік Ґрайтенс несподівано зрезиґнував 29 трав-
ня у висліді розслідження, яке почалося внаслі-
док його афери з його колишньою перукаркою, 
a відтак поширилося на питання, чи він нарушив 
закони про фінансування виборчої кампанії. 
44-літній Е. Ґрайтенс якийсь час вважався зір-
кою Республіканської партії. Він був обраний 
2016 року, ставши першим республіканським 
губернатором за вісім років. Заступник губер-
натора Майк Парсон перебирає його посаду 1 
червня. („Associated Press”)

 ■ США закликають Росію залишити Україну

НЮ-ЙОРК. — На тлі загострення бойових дій в 
східній Україні, 29 травня відбулося засідання 
Ради Безпеки ООН. Посол США до ООН Нікі Гейлі 
закликала Росію відтягнути свої війська з Укра-
їни і визнати свою ролю у зістріленні пасажир-
ського літака. „Ми засуджуємо, найсильнішими 
виразами, участь Росії в східній Україні та її твер-
дження про анексію Криму”, – сказала Н. Гейлі. 
Вона обіцяла, що санкції США залишуться аж 
поки Росія відійде від конфлікту, який вона на-
звала „хрестоматійним прикладом безпосеред-
нього нарушення суверенітету одної держави-
члена (ООН) другою державою-членом”. Посол 
додала, що „незважаючи на її прозорі запере-
чення, немає сумніву що Росія є рушієм україн-
ського конфлікту”. Н. Гейлі також запропонувала 
свою підтримку Австралії та Голяндії, після того 
як ці країни звернулися до Росії, щоб вона ви-
знала свою ролю у зістріленні маляйзійського 
літака МН17 над східньою Україною в 2014 році. 
(„CNN”)

 ■ Ізраїль перший вживав літак „F-35”

ГЕРЗЛІЯ, Ізраїль. — Головнокомандувач Військо-
во-повітряних сил Ізраїля, генерал-майор Амі-
кам Норкін, сказав що Ізраїль є першою країною 
яка використала літак-винищувач типу „F-35” 
під час бойових дій. Він це сказав 23 травня на 
конференції головнокомандувачів ВПС в Герзлії. 
Хоч А. Норкін специфічно говорив про бойові дії 
Ізраїля в Сирії, аналітики вважають що ВПС Ізра-
їля використовували ці літаки проти іслямських 
екстремістів в єгипетському Синаї та проти 
контрабандистів зброї для Гамасу в Судані. До-
тепер Ізраїль отримав дев’ять з 50 замовлених 
винищувачів. Збройні сили Ізраїля є першими 
поза США які закупили ці літаки від американ-
ської компанії Лакгід Мартін. („Asia Times”)

 ■ Пентагон обмежує мобільні телефони

ВАШІНҐТОН. — Після кількамісячних дебат, 
Департамент оборони видав 21 травня нові 
обмеження на користування мобільними те-
лефонами та іншими електронними знаряд-
дями в Пентагоні у тих місцях де находяться 
або дискутуються засекречені інформації. 
Нові розпорядження в більшості вимагають 
суворішого дотримання практики залишення 
телефонів в окремих скриньках поза місцями 
де находяться чи дискутуються сенсетивні 
справи. У Пентагоні працюють понад 25 тис. 
осіб і багато з них вживають свої мобільні 
телефони для родинних або інших справ. 
(„www.military.com”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Відбудеться ХI Світовий Конґрес Українців 
ТОРОНТО. – Світовий Конґрес Українців 

(СКУ) повідомляє, що XI Конґрес СКУ від-
будеться 24-26 листопада 2018 року в Києві.

Конґрес підсумує працю СКУ за 2013-
2018  роки, обговорить справи статутно-
го характеру та   актуальні для української 
спільноти теми, а також накреслить основні 
шляхи своєї діяльности на наступний чоти-
рирічний термін. Делеґати Конґресу СКУ 
оберуть новий склад керівних органів.

У роботі XI Конґресу СКУ візьмуть участь 

представники складових організацій і асоці-
йованих членів СКУ та гості з його мережі, 
яка на сьогодні охоплює українські громади 
53-ох країн світу.

У рамках відзначення 85-ліття Голодомору 
делеґати і гості XI  Конґресу СКУ вшанують 
пам’ять жертв геноциду українського наро-
ду під час державних заходів, що пройдуть 
у  Києві 24  листопада  у зв’язку з Міжнарод-
ним днем пам’яті жертв Голодомору.

СКУ

В Україні відзначили журналістів 
Олександер Вівчарик

КИЇВ. – 15 травня в Українсько-
му домі, що на Европейській пло-
щі, відбулася урочиста церемо-
нія нагородження переможців ІХ 
конкурсу професійної журналіс-
тики „Честь професії 2018”, який 
засновано з 2010 року. Прове-
ли конкурс Українська асоціяція 
медіа-бізнесу та Незалежна асо-
ціяція телерадіомовників з під-
тримкою Шведського аґентства 
з питань міжнародної співпра-
ці та розвитку; проєкту „У-медіа” 
міжнародної організації „Інтер-
нюз нетворк”, що фінансується 
Аґентством США з міжнародно-
го розвитку (USAID); Програми 
розвитку ООН в Україні; Проєкту 
USAID „Підтримка організацій-
лідерів у протидії корупції в Укра-
їні „ВзаємоДія” та Система компа-
ній „Кока-Кола”. 

До складу жюрі входили авто-
ритетні журналісти Алла Мазур, 
Галина Петренко, Отар Довженко, 
Галина Бабій, Андрій Цаплієнко, 
Надія Вірна та інші.

Ведучими церемонії нагоро-
дження переможців були Окса-
на Гутцайт (канал ICTV) та Сергій 
Швець (канал 1+1). Традиційно до 
відзначення найкращих журналіс-
тів року були запрошені представники дипло-
матичного корпусу.

Цього року в п’яти основних та двох спе-
ціяльних номінаціях змагались автори 585 
робіт. У короткий список фіналістів конкурсу 
увійшли матеріяли журналістів Радіо Свобода 
Євгена Солонини і  Валерії Єгошиної, а також 
автора цих рядків. 

Переможцями у своїх номінаціях ста-
ли Антон Семиноженко, Леся Іванова, Бог-
дан Кутєпов, Мар’яна Вербовська, Марія Зем-

лянська, Катерина Сергацкова та Анна Кала-
ур, які представляли інформаційні аґентства 
або компанії „Insider“, „Наші гроші”, „Гро-
мадське телебачення”, „Zaxid.net“, „Свідомо”, 
„Заборона-Zaborona.com”, „Слідство. Інфо”. 

Журналістів привітали відомі артисти: дует 
Анна-Марія, Illaria, Марта Адамчук, Андрій 
Бойко, соліст рок-опери „Моцарт” Поль 
Манондіз, Melovin (Кость Бочаров), який 
нещодавно представив Україну на пісенному 
конкурсі „Евробачення-2018”.

Вручали нагороди переможцям головний редактор 
„Громадського радіо“ Кирило Лукеренко і Валентина Самар 
– головний редактор Інтернет-видання „Центр журна-
лістських розслідувань”, ведуча програми „Голос Криму” на 
„UA: Крим”, володарка премії „Телекритики” „За професійну 
етику”. (Фото: Олександер Вівчарик)

Дипломати побачили вишиванки
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 14 травня в „Мистецькому 
арсеналі“ відбулося дипломатичне при-
йняття  „Українські амазонки“ з учас-
тю міжнародних дипломатів і вищо-
го керівництва країни з нагоди Всеу-
країнського дня вишиванки. Моделя-
ми вперше виступили справжні герої 
України, які служать в зоні бойових дій 
– журналісти, добровольці та медики. 

Активну участь у показі взяли товар-
ні марки „2KOLYORY“ (одяг проде-
монстрували Наталія Мірошничен-
ко, Ладо Костандян, Анна Мовсісян, 
Надія Матвєєва, Ганна Добриднєва, 
Ганна Пономаренко, Вікторія Чекур-
да, Анна Козир, Марі Латте, Діана Глос-
тер), „Отаман“, „Світло“, „Синій Льон“, 
„Хойра“ та багато інших студій. Також 
були показані 40 тематичних картин 10 
живописців з усієї України, серед яких Показ старовинних українських строїв з колекцій колек-

ціонерів традиційного вбрання з усіх реґіонів України. 
(Фото: Георгій Лук’янчук)(Закінчення на стор. 12)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Тепер АТО стала війною
Чотири роки на Донбасі тривала Антитерористична операція (АТО), 

яка насправді була війною Росії проти України. Усвідомлення, що 
Україна має справу з ворогом, не з терористами-сепаратистами, а з 
інтервенцією Росії, давалося не просто журналістам, урядовцям і гро-
мадянам. Багато хто досі цієї війни не бачить. Нарешті були вичерпані  
юридичні підстави для існування терміну АТО.  Почалася Операція 
об’єднаних сил (ООС)‚ розпочата указом Президента Петра Порошенка. 
Активність ООС буде опиратися на інше визначення території біля лінії 
зіткнення. З’явилися зона безпеки, жовта зона‚ де можуть бути пере-
вірки документів, речей і авт‚ у червоній зоні вимагається спеціяльна 
перепустка‚ а рух транспорту заборонено.

Відтепер уся повнота відповідальности за комплекс дій і заходів буде 
у Збройних сил‚ а усі інші їм підпорядковуються. Україна впровадила 
формат місцевої війни з можливістю для президента підпорядкувати 
собі всі силові структури на території Донецької та Луганської областей. 
Не буде конфлікту в замороженому стані‚ як у Придністров’ї. Звільнено 
поле для маневру. Росія визнана державою-аґресором, що здійснює 
тимчасову окупацію частини території України. 

Звісно‚ постали нелегкі запитання. Треба пояснити армії, проти кого 
вона воює. Проти сепаратистів? То виходить, що це громадянська війна, 
як це подає російська пропаґанда. Війна із зовнішнім ворогом? Отже‚ з 
Росією? То на якій території ця війна відбуватиметься? Куди наступати і 
куди відступати? 

ООС створює незручності для населення. За рішенням командува-
ча ООС, можуть створюватися райони обмеженого доступу, а також 
заборонені для доступу райони. В зону обмеженого доступу особи, 
які не залучені до проведення операції, зможуть потрапити тільки за 
рішенням командувача ООС, командирів оперативно-тактичних груп 
чи відповідних начальників. Щоб потрапити до району ООС людям, 
які не залучені в операцію‚ знадобляться документи про проживання 
в зоні – власне або родичів, наявність могил рідних в районі, прове-
дення медичної операції, смерть близьких, або ж наявність власної 
нерухомости.

Якщо АТО проводилася практично в умовах мирного часу, то Донбас 
за ООС житиме за законами військового. Військові, правоохоронці та 
інші силовики, залучені до ООС, можуть застосовувати зброю і спецза-
соби до осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог учасни-
ків операції або ж намагаються несанкціоновано потрапити в район 
операції. Силовики можуть затримувати і доставляти осіб в органи 
Національної поліції, перевіряти документи, здійснювати огляд речей і 
транспортних засобів. Їм надали право входити в житлові приміщення, 
на підприємства, установи та організації, використовувати для службо-
вих цілей засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать громадянам 
(лише за їх згодою), підприємствам, установам і організаціям.

На першій лінії оборони змін не станеться. Військо і надалі стриму-
ватиме ворога. Але посилиться ефективність розвідки‚ оскільки тепер 
лише через кілька хвилин можна буде відкрити вогонь по виявлених 
нею цілях. Не стане самодіяльности у проведенні бойових дій‚ отама-
танщини різного роду. Єдине командування буде готове за наказом 
Києва почати очищення Донбасу від ворога.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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ІСТОРІЯ

Добрий слід Української Держави 

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 29 квітня виповнило-
ся 100 років від дня проголошення 
Української Держави Гетьмана Пав-
ла Скоропадського. З нагоди дер-
жавницького ювілею в столичному 
Музеї Гетьманства з відбулася Все-
українська наукова конференція, 
присвячена цій видатній сторінці 
національного державотворення. В 
конференції взяли участь провідні 
вчені, які досліджують період укра-
їнського державного будівництва 
на початках ХХ ст. 

Українська Держава Гетьмана 
П. Скоропадського стала однією з 
ефективних форм української дер-
жавности, створеної в ході Укра-
їнської революції 1917-1921 років. 
У добу Гетьманату ефективно роз-
будовувалися державні інститу-
ції та сформований розгалужений 
апарат на місцях, започатковано 
формування державної служби в 
Україні. Вагомими стали зовніш-
ньополітичні здобутки гетьман-
ського уряду. Українська Держа-
ва мала 11 дипломатичних і май-
же 50 консульських представництв 
у 20 країнах, а на своїй території – 
12 дипломатичних і 42 консульські 
представницва з 24 держав.

Внутрішня політика П. Скоро-
падського трималася на засадах 
поновлення приватної власності на 
землю та повернення її в товарний 
обіг, створення боєздатної армії, 
утвердження українського куль-
турно-освітнього простору. І саме 
в освітньо-культурній сфері здо-
бутки Гетьманату виявилися най-
помітнішими та найвпливовіши-
ми завдяки появі культурних, нау-
кових, освітніх установ: Академії 
Наук, Національної бібліотеки, уні-
верситетів, ґалерії мистецтв, опер-
ного театру, історичного музею, 
хорової капелі, симфонічної орке-
стри, театрів. Великого розмаху 
набула українізація середньої та 
вищої школи.

9 лютого 1918 року між Укра-
їнською Народною Республікою 
та Центральними державами було 
укладено Берестейський мирний 
договір, яким УНР була визнана 
суб’єктом міжнародних відносин. 

Відповідно до цієї угоди Україна 
взяла на себе зобов’язання нада-
ти до 31 липня 1918 року 60 млн. 
пудів хліба, 2.75 млн. пудів м’яса, 
іншої продукції і промислової 
сировини. 12 лютого УНР зверну-
лася до німецької сторони з про-
ханням ввести війська, за допомо-
гою яких сподівалися розв’язати 
внутрішні проблеми. Підсумком 
цього стала австро-німецька вій-
ськова контроля над територією 
України. 

Навесні 1918 року посилили-
ся опозиційні настрої щодо Цен-
тральної Ради. Невиконання Укра-
їною умов Берестейського догово-
ру щодо поставок хліба й сирови-
ни Центральним державам Чет-
верного союзу викликали невдово-
лення і роздратування німецько-
го командування. Німецький чин-
ник став одним із ключових в під-
готовці державного перевороту 29 
квітня 1918 року. Цього ж дня Цен-
тральна Рада ухвалила Конститу-
цію УНР („Статут про державний 
устрій, права і вільності”), де Укра-
їна проголошувалася суверенною 
державою з неподільним кордо-
ном. 29 квітня 1918 року в Києві з 
участю понад 6,000 делеґатів від-
бувся Всеукраїнський хлібороб-
ський конґрес, який проголосив 
П. Скоропадського гетьманом усі-
єї України. 

Впродовж однієї ночі гетьман-
ські війська встановили контро-
лю над усіма урядовими устано-
вами. Того ж дня гетьман розпус-
тив Українську Центральну Раду 
та проголосив Українську Державу. 
П. Скоропадський отримав винят-
кові уповноваження: затверджу-
вав закони, призначав і звільняв 
вищих урядовців, генеральних суд-
дів, був верховним командувачем 
армії та фльоти, здійснював керів-
ництво зовнішньою політикою. 
Також йому належало право оголо-
шувати надзвичайний стан, амнес-
тію, надавати громадянство. 

Таким чином Гетьманат 1918 
року був авторитарно-бюрокра-
тичним режимом з близькими до 
диктаторських повноваженнями 

Презентація нової експозиції Музею Гетьманства, присвяченої 
Гетьманові Павлові Скоропадському. (Фото: Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 13)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Острозькі студенти їдуть до Рочестеру
Кращої від рідної землі немає. 

Проте не можна не дивуватися тій 
часточці рідної землі, яку бережуть 
у собі українці за океаном. Тисячі 
кілометрів відділяють Україну від 
Америки, але ці неймовірні люди 
зуміли не лише зберегти культуру 
своїх прабатьків, а й примножити її. 
Українська мова звучить по-іншому 
у Рочестері, Ню-Йорк, але гріє серце 
так само, як і житомирська говірка. 

З Житомирської области мене, 
Катерину Басюк, затягнуло в 
маленьке містечко Острог (тоді ще 
мені невідоме). Уявіть моє здиву-
вання, коли я дізналась про бага-
ту історію міста та про видатних 
людей, котрі навчалися у Острозь-
кій академії. Разом із привидами 
минулого та амбіціями майбутньо-
го, у вихорі подій, які досі не вкла-
даються в голові, я полетіла в Рочес-
тер, у гості до друзів Острозької 
академії. 

Виявляється завдяки ініціятиві 

Тамари Денисенко, директора Між-
народніх студій при Назарет-коле-
джі Неван Фішер та ректора акаде-
мії Ігоря Пасічника створили про-
граму для студентів і з допомогою 
Рочестерської спільноти п’ятеро 
студентів можуть провести семестр 
в американському університеті. 

Першим таким студентом був 
Дмитро Байда в 2017 році, а я була 
другою від 7 січня до 7 травня цьо-
го року. Без такого досвіду важ-
ко уявити всю значущість діяспо-
ри. Для мене діяспора була чимось 
абстрактним, далеким. Насправді 
все по-іншому. Цих людей прихис-
тила інша держава, коли наша була 
неспроможна ґарантувати безпечне 
життя, тому українці мають тепер 
дві домівки. 

Україна завдячує діяспорі духо-
вною і матеріяльною підтримкою, 
позитивним ставленням на міжна-
родному рівні та збереженням куль-
тури впродовж усіх цих років. Від Союзу Українок Америки до клю-

бу „Сніданок“, як тепер називається 
спільнота молодих серцем і душею 
людей, котрі щосереди за сніданком 
діляться своїм досвідом і мудріс-
тю, українська діяспора продовжує 
свою діяльність дотепер. 

Острозька академія та Наза-
рет-коледж об’єднані програмою 
Українського партнерства, яка була 
б неможливою без Т. Денисенко, 
Христини Гошовської, Володими-
ра Пилишенка, Мирона Баб’юка 
та Українсько-Американської Гро-
мадської Фундації при Україн-
ській Федеральній Кредитній Спіл-
ці. Безцінна підтримка сім’ї Евгена 
Сидорa, довголітніх фундаторів ака-
демії родини Бондаруків, а також 
Українського Народного Союзу 
продовжила цю надзвичайну нагоду 
для студентів академії. 

Окрім української спільноти 

Рочестеру, Назарет-коледж також 
бере активну участь у сприянні сту-
дентам з Острога. Н. Фішер, Оле-
на Прокопович, Лора Барнард були 
серед багатьох, з ким мені вдалося 
познайомитися особисто. 

Українська мова багата на сло-
ва щирости і вдячности, але мені їх 
недостатньо, щоб висловити подя-
ку усім цим людям за все, що вони 
роблять для нас. Сподіваюся, що 
згодом я зможу зробити те саме для 
наших американських друзів, котрі 
приїдуть до нас у гості. Вже наступ-
ного травня, у 2019 році, чекаємо 
делеґацію студентів та викладачів з 
Назарет-коледжу з візитою. Мож-
ливо, до них приєднаються укра-
їнці з Рочестерської громади. Ми 
завжди раді добродіям в Україні!

Катерина Басюк,
Острог, Рівненська область

Допомогли лікарням України 
Черговий гуманітарний медич-

ний вантаж вартістю 740 тис. дол. 
доставлений діяспорою чотирьом 
лікарням в Україні. Фонд „Прия-
телі Збройних Сил України“ Ліґа 
Українців Канади фінансово під-
тримали цю благородну і таку 
потрібну ініціятиву наших аме-
риканських партнерів з „Support 
Hospitals in Ukraine“. 

Це вже четвертий гуманітар-
ний вантаж загальною вартістю 2.4 
млн. дол., доставлений командою 
„Support Hospitals in Ukraine“ з літа 
2014 року. 

Вантаж включає медичне облад-
нання, безкоштовно передане 

обласній клінічній лікарні ім. Іллі 
Мечникова (Дніпро), Запорізькому 
обласному клінічному онкологіч-
ному медичному центрові та двом 
лікарням в Києві. 

Зокрема, лікарням було пере-
дано таке коштовне обладнання, 
як рентґен „С-дуга“, ультразвукові 
апарати, хірургічні набори, спеці-
яльні ліжка інтенсивної терапії та 
багато іншого.

Ігор Козак, 
віце-Президент Ліґи 

Українців Канади 
Орест Стеців, 

виконавчий директор,
Торонто

Брехня і брутальність – головна стратегія Москви
Михайло Дзвінка

Oтруєння двох осіб у Великій 
Британії ще раз показало світо-
ві не лише брутальні, криміналь-
ні підступні дії Москви, а й полі-
тичну млявість Заходу. Мудрість, 
відвагу й характер проявила в 
цьому випадку Прем’єр-міністер 
Англії Тереза Мей. Вона дала від-
важний приклад для Західної Евро-
пи й протверезила багатьох при-
хильників Москви. Внаслідок цього 
сьогодні багато европейських кра-
їн викинули значне число росій-
ських дипломатів на їхню „родіну“. 
Захід не може толерувати підступне 
отруєння невигідних Москві людей. 

Отруєння колишнього розвідни-
ка Сергія Скрипаля і його дочки 
Юлії, а раніше, у 2006 році, Олек-
сандра Литвиненка, відкрило очі 
західним політикам на рівень циві-
лізації й культури Москви. Прав-
да, це є велика дипломатична подія, 
але й російських аґентів бага-
то більше на Заході, й усіх важко 
виявити й викинути. Але початок 
обнадійливий. 

Від часів Чингіс-хана небагато 
змінилося в московській імперії: 
брехня і брутальність – два голо-
вних елементи монгольсько-татар-
ської стратегії Москви. Англій-
ський історик Арнольд Тойнбі 
правду сказав: „Росія не є европей-
ським народом“. 

Згаданий хемічний напад в 
Англії значно протверезив усю 
Европу. Але це лише один приклад 
злочинів Москви проти людей. 
Росія впродовж усієї своєї історії 
знищувала тих, хто не подобався 
царському урядові, навіть якщо він 
й не був відвертим опозиціонером. 
Комуністичний режим продовжив 
цю злочинну практику. Комуніс-
тична імперія Росії знищила 100 
млн. невинних з точки зору захід-
ньої цивілізації людей. Жодна імпе-
рія світу такого злочину не скоїла. 

В усіх так званих країнах народ-
ної демократії, контрольованих піс-
ля Другої світової війни Москвою, 
була радянська система державно-
го управління. У центральній владі 
Польщі було на державних посадах 
і в апараті державної безпеки, крім 
присланих з Москви аґентів, 80 
відс. урядовців, залежних від Крем-
ля. Вони стежили за найменши-
ми проявами неприхильного став-
лення до вказівок з Москви. Таких 
неприхильних людей було багато 
й аґенти Москви мали достатньо 
роботи.

Я добре знаю про це на при-
кладі комуністичного судочин-
ства стосовно національних мен-
шин у Польщі. Я працював у 1967-
1973 роках журналістом у Варша-
ві і бачив тоді оцю ненависть цен-
тральної влади Польщі, керованої з 
Москви, до української національ-

ної меншини, яка постійно була під 
особливим наглядом служби без-
пеки. Передовсім слід згадати про 
брутальну ліквідацію українсько-
го Закерзоння у 1944-1947 роках. 
Ті, що залишилися в Польщі й були 
виселені на понімецькі землі, були 
приречені на повну польонізацію. 

Служба безпеки стежила за тим, 
щоб через польських українців 
не переходили в радянську Укра-
їну національні ідеї. „Українськи-
ми націоналістами“ вважали усіх, 
хто прилюдно говорив українською 
мовою. „Запеклими націоналіста-
ми“ вважалися суспільно-культур-
ні діячі, які організовували пункти 
навчання української мови в укра-
їнських середовищах, провадили 
аматорську художню активність. 
Стежили за тими, хто читав укра-
їнські газети. Аґенти стежили за 
листуванням мешканців Польщі з 
західним світом. За такі контакти з 
Заходом можна було на тривалий 
термін потрапити до в’язниці. Саме 
за такі контакти суспільно-куль-
турний діяч Михайло Ковальський 
з Зеленогурщини просидів п’ять 
років за ґратами. 

Аґенти служби безпеки „запро-
шували“ українських активістів на 
„дружні розмови“ при каві у рес-
торанах. Саме на таку „дружню 
розмову“ закликали майора Поль-
ського війська Миколу Теліщака. 
Аґенти Служби безпеки стежили 

за його зацікавленням військовою 
історією України. Він закінчив Вій-
ськову академію у Варшаві й тому 
через таке зацікавлення став небез-
печним для влади. Після „друж-
ньої розмови“ у ресторані він ще 
встиг дістатися свого дому, де увесь 
почорнів і раптово помер. Залишив 
вагітну дружину-польку.

На початку 1970-их років редак-
тор газети „Наше слово“, близький 
своїми діями до служби безпеки, 
провокативно запитав мене, чому 
так багато українських суспільно-
культурних діячів хворіють. А він 
знав чому. Аґенти служби безпеки 
приходили на „дружні розмови“ до 
ресторанів, де мали своїх довірених 
офіціянтів, або приходили до рес-
торану зі своєю офіціянткою, про 
що ніхто не знав. Це була незвичай-
на, підступна, цинічна криміналь-
на робота. Я чув у 1970-их роках по 
радіо „Вільна Европа“ інформацію 
про те, що в Польщі аґенти служби 
безпеки вживають отрути в публіч-
них місцях, зокрема в ресторанах.

Я пишу про це, як свідок цих дій 
московських аґентів у Польщі за 
гроші польської держави. Одного 
разу я зустрів двох аґентів служ-
би безпеки, які нахабно намага-
лися примусити мене до співпра-
ці з ними. Коли я категорично від-
мовився підписувати запропоно-

У Рочестері зустрілися (зліва): Фото: Христина Гошовська, Євген Сидор, 
Катерина Басюк, Мирон Баб’юк, Тамара Денисенко. (Фото: Богдан Чолач)

(Закінчення на стор. 19)
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Канадська родина віднайшла своє українське коріння
Надія Гавурська

ГАЙ-ПРЕРІ, Альберта. – 56-річ-
ний канадський фармер з україн-
ським корінням Кеннет Губар біль-
ше звик, аби його кликали Кен. 
Про своє українське коріння його 
родина знала завжди, але контакт 
із родичами вони втратили давно. 
1928 року Семко Губар, дідусь Кена, 
вирішив еміґрувати до Канади з 
прикарпатського селища Більшівці, 
що біля Івано-Франківська. Після 
переїзду за океан оселився у провін-
ції Альберта, в містечку Гай-Прері, 
на північ від Едмонтону. 

„Мій батько також народився в 
Більшівцях. Але коли він був ще 
малим, дід забрав його до Канади, 
– згадує Кен. – Згодом до них при-
єдналася бабуся зі старшим братом 
і другою дитиною. Коли моя бабу-

ся приїхала до Гай-Прері, її ніхто 
не зустрів. Це була четверта година 
ранку. Їй довелося йти пішки в най-
ближче місто. Там вона зупинилася 
в іншій українській родині. Кілька 
днів жила там, поки дідусь приїхав і 
забрав її. У той час він уже мав діля-
ночку землі у Гай-Прері, де почав 
займатися фармерством. У цьому 
містечку, в північній Альберті, наша 
родина живе до сьогодні. На побу-
дованій дідусем фармі мешкає мій 
дядько. Йому вже 95 років і він є 
найстаршим Губарем у всій Канаді“.

1961 року народився Кен. Продо-
вжуючи родинну традицію, також 
займається фармерством. Разом з 
дружиною Кімберлі виховує дітей – 
Брендана і Тайлера.

Дружина Кена цікавиться генеа-
логією. Своє українсько-англійсько-
шотляндське коріння Кім досліди- ла аж до ХV ст. Одного весняного 

дня 2013 року Кім запропонувала 
знайти українських родичів Кена. У 
них збереглося листування з україн-
ською родиною до 1970 року. 

Под р у ж ж я  поч а ло  з б и р а -
ти інформацію. Згодом в інтерне-
ті Кім та Кен знайшли Українське 
бюро генеалогічних досліджень, яке 
якраз займається такими питання-
ми. Звернулися до них за послугою 
допомогти віднайти родичів. 

„У нас було чимало старих фото-
графій та листів. Але головне, що в 
нас було свідоцтво про народжен-
ня дідуся Семка, який першим виї-
хав до Канади. Усю цю інформацію 
ми переслали експертам бюро до 
Луцька. І невдовзі вони відшукали 
нашу українську родину“, – розпо-
відає Кен.

Наприкінці листопада 2017 року 
Кен вперше прилетів до України, 

аби побачитися зі своїми родичами. 
Від першого до останнього кроку на 
українській землі гостей з-за океану 
супроводжувала родина Губарів.

Кен захоплюється щирістю 
та доброзичливістю своїх рідних. 
Навіть мовний бар’єр (гості з Кана-
ди не знали української мови) не 
став на заваді їхньому повному вза-
єморозумінню. Кен зауважив, що, 
на його думку, в України є шалений 
потенціял для розвитку, зокрема, в 
аґрарній сфері.

Однак, найбільше спогадів Кен 
привіз саме про свою родину. „У нас 
невелика родина в Канаді. Тому ми 
надзвичайно раді знати, що в Укра-
їні у нас багато родичів. Ми щасли-
ві віднайти своє українське корін-
ня“, – зізнається Кен, який не при-
ховує свого бажання повернутися 
до України знову, вже з дружиною 
та дітьми.

Відбулася Всеканадська вчительська конференція
ЕДМОНТОН‚ Альберта. – 5 трав-

ня відбулася Всеканадська вчитель-
ська конференція, яка вперше про-
водилася у режимі онлайн. Новий 
формат надав можливості подола-
ти географічні та часові перепони і 
уможливив плідну дискусію освітян 
з усієї Канади і навіть України.

Конференція була організована 
спільними зусиллями Методичного 
центру української мови (МЦУМ), 
Канадського Інституту Українських 
Студій, Університету Альберти та 
Національної Української Освіт-
ньої Ради Конґресу Українців Кана-
ди. Представники п’яти канадських 
центрів, у яких конференція про-
ходила наживо, Вініпеґу, Едмонто-
ну, Монреалю, Торонто, Реджайни-
Саскатуну доклали чималих зусиль 
до організації та проведення цього 

форуму освітян.
Програма конференції була наси-

ченою і поєднала вісім презентацій, 
об’єднаних навколо теми „Учень як 
центр навчального процесу“. Допо-
відачами були Надія Прокопчук, 
Олена Ковпак та Олена Андрусяк 
(Реджайна-Саскатун), Наталія Наяв-
ко та Люба Іщенко (Едмонтон), Н. 
Наявко та Магда Тундак (Едмонтон), 
Уляна Підзамецька, Алла Недашків-
ська та Оленка Білаш (Едмонтон), 
Марія Пугач та Вікторія Щербак 
(Вініпеґ), Євгенія Татаренко (Віні-
пег), Темі Миськів (Едмонтон), Зоря-
на Магдач (Торонто), Наталія Совін-
ська та Тетяна Сунак (Торонто). 

Метою учасників конференції 
було обговорити нагальні питання, 
які постають у педагогічній роботі 
та діяльності освітян Канади. Важ-

ливим також було питання цифро-
вої грамотности та готовности осві-
тян впроваджувати технологію у 
свою педагогічну працю.

Оксана Левицька, голова Націо-
нальної Української Освітньої Ради 
Конґресу Українців Канади‚ зазначи-
ла: „Сьогодні кожен педагог усвідом-
лює, що освіта у цілому світі потре-
бує трансформацій та нововведень, 
які вимагають змін до організації 
навчання, ролі вчителя та сприйнят-
тя освіти у суспільстві. Пам’ятаймо, 
що зміни – це самі ми!“.

А. Недашківська,  директор 
МЦУМ‚ наголосила на тому, що 
формат конференції сприятиме удо-
сконаленню цифрової грамотности 
освітян та розвитку методики техно-
логічної освіти, а також створенню 
спільноти вчительської практики.

Частиною конференції була пре-
зентація про відеоконкурс „Вивча-
ти українську – круто!“, започатко-
ваний МЦУМ з ініціятиви радника 
центру О. Білаш‚ яка під час конфе-
ренції оголосила переможців, а учас-
ники мали нагоду переглянути твор-
чі роботи, які здобули перше місце у 
кожній з трьох категорій.

Під час конференції були визнані 
освітяни, які зробили значний вне-
сок у розвиток освіти в Канаді. Голо-
ва програмного комітету О. Білаш 
сприяла встановленню нагород від 
Національної Української Освітньої 
Ради та Методичного центру укра-
їнської мови. У категорії „За багато-
річний визначний внесок у розви-
ток україномовної та мовної осві-
ти у Канаді“ були відзначені Маруся 
Петришин (Едмонтон), Рома Франко 
(Саскатун), Люба Зараска (Торонто) 
та Зінаїда Меєвська (Торонто).

Конференція стала відповіддю на 
прохання вчителів про необхідність 
продовження реґулярних освітніх 
форумів з метою тривалої взаємо-
дії та обміну досвідом для професій-
ного зростання педагога-майстра. 
Організатори конференції перекона-
ні, що ця інтернет-подія стане при-
водом для плідних дискусій, співп-
раці та професійного навчання вчи-
тельської спільноти.

Подяка належиться Дені Маас, Н. 
Наявко та О. Білаш, які уможливили 
пряму трансляцію конференції. 

Методичний центр 
української мови 

Кен Губар.

Фармерська родина Губарів.

Учасники конференції у Торонто. (Фото: Методичний центр української мови)
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Головне бюро:  
 

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

Outside NYC call toll free: 1-888 - SELFREL 
 

                                                                 Вигідно росташовані філії: 
 

KERHONKSON:  6329 Route 209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636   
  UNIONDALE:  226 Uniondale Avenue Uniondale, NY 11553   Tel:  516 565-2393; Fax:  516 565-2097   

ASTORIA:  32-01 31ST Avenue Astoria, NY 11106 Tel:  718 626-0506; Fax:  718 626-0458   
LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757 Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

  
 
 

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

ФОТОРЕПОРТАЖ:  
39-та Звичайна Конвенція Українського Народного Союзу

Новообраний Екзекутивний Комітет (зліва): Директор для Канади Євген Осідач, Перший 
Заступник Президента Ярослав Тисяк, Головний Фінансовий Директор/Скарбник Pома Лісович, 
Президент/Головний Виконавчий Директор Стефан Качарай, Головний Операційний Директор/
Головний Секретар Юрій Симчик, Другий Заступник Президента Евген Щерба.

Конвенційна Комісія просьб (зліва): Михайло Луців, Мая Лев, 
Володимир Козіцький, Оксана Тритяк, Мирон Колінський. 

Конвенційна Виборчa Комісія (сидять зліва): Марія Осціславська, Ніна Більчук, 
Христя Мельник, Люба Шумило, (стоять) Володимир Мищук, Петро Щерба, 
Мирон Бабюк, Андрій Гречак, Александер Худолій, Василь Стрілецький, Адам 
Платош.

Під час дискусії над Статутом УНСоюзу.

Нові Почесні Члени Головного Уряду: Евген Осціславський (зліва) та Мирон 
Ґрох.
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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.

ЗАКЛИКАЄМО 
ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ (50+) та ДРУЗІВ!

ПРИЇЖДЖАЙТЕ НА СОЮЗІВКУ

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

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

 Не забувайте вишиванки на бенкет!

По можливості привезіть 
речі на ліцитацію!

СОЮЗІВКА тел.:  845-626-5641

Кандидатка на радну Оксана Станько при 
мікрофоні. Зліва: Стефан Качарай, Рома 
Гадзевич, Юрій Симчик.

Головна радна Любов Стрiлецька при мікрофоні. Біля неї 
(зліва) Предсідник Конвенції Василь Шеремета, Андрій Шуль, 
Рома Лісович, Михайло Козюпа.

Конвенційна сесія в залі ,,Веселка”. (Усі фото: Michael Gold/The Corporate Image)

Нагороджений за довголітню 
провідницьку працю в УНСоюзі 
Олександер Серафин з дружиною 
Зиновією.

Нагороджений за понад 60 років 
відданої служби УНСоюзові Петро 
Щерба (праворуч) з сином Евгеном.



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 1 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ No. 2212

ПОЛТАВА

Валентина Шемчук

14 травня в обласній бібліотеці 
для дітей ім. Панаса Мирного від-
булося літературно-музичне свято 
„Ти всіх святих святіша, ненько!“‚ 
на яке завітали учні двох спеція-
лізованих шкіл-iнтернатів та їхні 
вчителі. 

Діти дізналися про історію 
виникнення свята Матері та тради-
ції його відзначення в різних краї-
нах світу. Навчав дітей член місіо-
нерського відділу Консисторії Хар-
ківсько-Полтавської єпархії Україн-
ської Автокефальної Православної 
Церкви о. Дмитро Іванцов з селища 

Нові Санжари на Полтавщині. 
„В Україні свято Матері встанов-

лене 1999 року на підтримку ініці-
ятиви Державного комітету Украї-
ни у справах сім’ї та молоді й жіно-
чих об’єднань, серед котрих і Між-
народна організація „Жіноча гро-
мада“, – наголосила голова її облас-
ного відділення Валентина Шемчук.

Школярі й дорослі співали про 
любих матусь разом з юними 
артистами з Івонченців‚ учасника-
ми дитячої хорової студії „Янголи 
з небес“ під керівництвом Олексан-
дри Горай Полтавського міського 
будинку культури. 

Директор книгозбірні Лари-
са Митрофанова вручила грамоти 
подяки організаторам літературно-
мистецького дійства.

День Матері святкують в Україні
До „Свободи“ надійшли вміщені нижче вістки з України‚ про відзна-

чення нового свята – Дня Матері‚ яке поволі замінює Міжнародний 
жіночий день‚ який широко практикували в СРСР.

ЧЕРКАСИ

Олександер Костирко

13 травня на годину обмежили 
рух на головній вулиці Черкас для 
проведення ходи „За сім’ю“ на від-
значення Дня Матері. Святкування 
його запроваджено в 1999 році ука-

зом Президента України. 
У святковій ході брали участь 

представники усіх релігійних кон-
фесій міста. Не дивлячись на него-
ду – дощ з вітром і холодом, колона 
пройшла головною вулицею облас-
ного центру. 

На площі виступили представ-
ники всіх присутніх на площі кон-
фесій.

На святі Матері (зліва): Валентина Шемчук, Катерина Ляхівненко, 
Лариса Митрофанова й діти. (Фото: Світлана Шевченко)

Учасники відзначення Дня Матері в Черкасах. (Фото: Олександер Костирко)

ЛЬВІВ

Ярослав Пітко

13 травня Товариство „Просвіта“ 
провело Свято Матері у Шевченко-
вому гаю. 

На святі виступили дві оркестри 
Львівської консерваторії, танцю-
вальний ансамбль „Карпати“, театр 
пісні „Галицька перлина“, артисти 
Оксана Муха, Роман Ковальчук, 
Мар’ян Шуневич, дитячі колективи. 

Свято відвідали близько 7,000 
осіб.

Свято Матері у Львові. (Фото: „Просвіта“)

 YКРАЇНСЬКИЙ	СПОРТОВИЙ	ОСЕРЕДОК	–	ТРИЗYБ	
Lower	State	and	County	Line	Roads,	Horsham,	PA		

215-343-5412	~	www.tryzub.org	

Ласкаво	запрошує	Вас	на	

ФЕСТИВАЛЬ	З	НАГОДИ	ДНЯ	БАТЬКА	
та	

Турнір	копаного	м’яча	-	Фінали	за	Чаші	
	Американської	Аматорської	Футболної	Федерації	

Неділя,	17-oго	червня	

ПРОГРАМА	
				12:00	в	пол.		-	7:00	веч.		-	Фінали	копаного	м’яча	

1:00	попол.	-	Початок	святкування	

					2:00	-	3:00	попол.	–	Мистецька	програма	
						Школа	Танцю	"Волошки"	

Акордеоніст	Володимир	Сизоненко	
Співаки:	Максим	Щербатюк	&	Софія	Пітула	

				3:00-6:30	по	пол.		
											Забава	
															під	звуки	Акордеоніста	Володимира	Сизоненка	

Традиційні	українські	й	американські	пікнікові	страви	та	відсвіжуючі	напитки!	

Вступ та Паркування:  Безкоштовно!!! 

Запишіть	Дату!		~		неділя,	26.	серпня,	о	год. 12:00 P.M. 
ФЕСТИВАЛЬ	та	ЗАБАВА	У	27-У	РІЧНИЦЮ	НЕЗАЛЕЖНОСТИ	УКРАЇНИ	

Блискучий	концерт	в	парку	Тризубівки!	
Українська	музика,	співи	й	танці	в	динамічній,	
інтегрованій	програмі:	створені	й	оброблені	
через	тісну	співпрацю	артистів	-	виконавців.	

Роман та Надія Федини, Анатолій 
Фурлет, Олег Шупляк, Марта Піт-
чук, Ольга Гайдамака, Олеся Гуди-
ма, Оля Рондяк, полотна „Україн-
ські амазонки“, на яких зображені 
сучасні дівчата-військові, одягне-
ні в національні вбрання різних 
реґіонів України. 

Для гостей було влаштовано 
огляд старовинних українських 
строїв з зібрань колекціонерів 
традиційного вбрання. 

Показ організували Міністер-
ство інформаційної політики 
України і громадська організація 
„Всесвітній день вишиванки“.

(Закінчення зі стор. 5)

Дипломати побачили...

Віце-прем’єр-міністер з питань 
европейської та евроатлантичної 
інтеґрації України Іванна Климпуш-
Цинцадзе (праворуч). 
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ПОДОРОЖІ                                                                                                                                        

Городок – сучасне місто з давньою історією
Олександер Вівчарик

Зі Львова до Городка 25 кілометрів рівної 
дороги. Місто зустрічає спокоєм, який розли-
тий в повітрі. І це спокій достатку. У його центрі 
стоїть ратуша з годинником-курантами на вежі 
в стилі клясицизму. Місто розташоване над річ-
кою Верещицею, лівою притокою Дністра, яка 
була колись повноводною і судноплавною. 

Для мене було відкриттям, що це місто 
настільки давнє. Городок – то король Владислав 
II Ягайло (1385-1434) – володар та спадкоємець 
Руси з династії Ґедиміновичів, переможець тев-
тонців у Грюнвальдській битві 1410 року, засно-
вник династії Яґеллонів, що правила в Польщі до 
1572 року. Найбільше піднесення Городок пере-
жив на початку XV ст., коли став основною рези-
денцією короля Владислава, який часто навіду-
вався і подовгу жив у Городку. Його матір’ю була 
велика княгиня тверська Уляна, тож князя вихо-
вували в православній традиції й мистецьких 
смаках. 

Завдяки своєму вихованню та після буремної 
молодости і не менш буремного правління і осо-

бистого життя (Ягайло пережив чотирьох дру-
жин), могутній король на схилі літ волів меш-
кати у провінції серед православних русинів 
нещодавнього Галицького князівства, де не було 
інтриґ королівського краківського двору. 

Згідно із заповітом, серце монарха поховали 
в його улюбленому Городку, а тіло – в королів-
ській крипті на Вавелі в Кракові. З часів Ягайла 
до наших днів у Городку збереглися лише будівлі 
монастиря францисканців і костел Воздвижен-
ня св. Хреста, розміри якого промовисто свід-
чать про колишній статус королівського храму. 
Нині він дістав охоронну грамоту України і вва-
жається ориґінальною пам’яткою, в архітектурі 
якої поєднуються риси ґотики, бароко і модерну.

1591 року українці Городка створили братство 
– громадсько-релігійну організацію, яка висту-
пала проти національного гніту. При ній була 
створена школа, викладання в якій велося укра-
їнською мовою. 

Відбилися в історії міста і події національ-
но-визвольної війни XVII ст. У 1648 році укра-
їнські міщани, озброївшись, допомогли козаць-
кому полку оволодіти Городком. У 1655 році 

п і д  ч а с  Го р о д о ц ь к о -
Кам’янобрідської битви 
українські війська під про-
водом Богдана Хмельниць-
кого перемогли польські 
війська Станислава Потоць-
кого. Проте, в 1672 році 
турецький паша Омер-Алі 
захопив Городок і зруйну-
вав його.

У 1772 році в скла-
ді Австро-Угорщини Горо-
док залишився містом, яким 
управляв маґістрат. Було 
дозволено навчання укра-
їнською мовою в народних 
школах. У листопаді 1861 
року почала працювати пер-
ша в Україні залізниця, яка 
з’єднувала Львів та Пере-
мишль і проходила через 
Городок. 1842 року була від-
крита українська початко-
ва школа. У Городку меш-

кав письменник Лесь Мартович, в гостях у якого 
бували Василь Стефаник та Іван Франко. 

Сьогодні Городок має 18 тис. населення.Тут 
діє садовий центр „Еліт флора”, що займаєть-
ся вирощуванням декоративних хвойних дерев 
та рослин, а також – товариство „Квазар”, яке 
займається виробництвом штучних ялинок‚ інші 
підприємства.

Городок зовні нагадує Европу. 3 листопа-
да 2010 року під час візити в Городок делеґації 
Европейського культурно-інформаційного цен-
тру в Тюрінґії (Ерфурт, Німеччина) в складі д-ра 
Юрґена Фішера та Кароліни Фішер було підписа-
но офіційну угоду про членство Городка в мере-
жі „Культурний шлях Ради Европи”, яка поєднує 
вісім европейських держав. 

Могила Героя України, учасника Революції 
Гідности Івана Бльока.

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
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глави держави. Ліквідували росій-
ське, польське, єврейське урядо-
ві відомства, а поштово-телеграф-
не реорганізували в департамент 
Міністерства внутрішніх справ. 
Натомість з’явилися міністер-
ства охорони здоров’я та віроіс-
повідань, народної освіти та мис-
тецтва. Замість Генерального суду 
УНР утворили Державний сенат – 
вищий судовий орган. 

У кадровій політиці гетьман в 
значній мірі спирався на вихідців із 
української аристократії, які мали 
досвід державної служби. Одним 
із найважливіших напрямів діяль-
ності було законотворення. Зага-
лом, в Українській Державі було 
ухвалено понад 500 нормативних 
актів, у середньому на місяць – по 
70. Серед інновацій – прийняття 
першого державного бюджету як 
узагальненого кошторису. 

П. Скоропадський також ініцію-
вав розроблення проєктів держав-
них символів Української Держа-
ви. До роботи в спеціяльній комісії 
залучив Георгія Нарбута, котрий 
запропонував державний герб –
зображення козака з мушкетом на 
плечі у верхній частині якого роз-
міщено Володимирський тризуб. 

Земельна реформа мала стати чи 
не основною серед перетворень на 
засадах відчуження земель від вели-

ких земельних власників для наді-
лення земельними участками мало-
земельних хліборобів. Це спричи-
нило соціяльну напругу, викликало 
селянський спротив, масове невдо-
волення владою гетьмана та його 
німецько-австрійських союзників. 
Улітку майже всіма реґіонами про-
котилася хвиля повстань. 

Для формування дієвих зброй-
них сил Української Держави пля-
нувалося створити вісім терито-
ріяльних корпусів і п’ять кінних 
дивізій. Загальна чисельність армії 
в мирний час мала становити 310 
тис. осіб. Проте здійснити ці амбіт-
ні пляни гетьманові не вдалося. 
Військовим міністерством були 
сформовані кадри лише територі-
яльних корпусів, а також гетьман-
ська ґвардія – Сердюцька дивізія із 
заможного селянства Лівобереж-
жя. Особливі надії гетьман покла-
дав на козацтво, в жовтні затвер-
див закон „Про відновлення укра-
їнського козацтва”. 

Міністерство фінансів домогло-
ся введення та зміцнення націо-
нальної валюти, функціонування 
Державної скарбниці, Українського 
державного банку, митної та подат-
кової служб, відновлення держав-
ної цукрової і горілчаної монополії. 

У травні 1918 року була визна-
чена лінія розмежування між вій-
ськами Української Держави та 
Росії. 

В Українській Державі продо-
вжувалися процеси українізації, 

започатковані Українською Цен-
тральною Радою. Завдяки міністро-
ві народної освіти та мистецтва 
Миколі Василенкові було введено 
обов’язкове вивчення в усіх серед-
ніх школах української мови, літе-
ратури, історії та географії України. 
В усіх державних установах і вій-
ськових частинах створи  ли курси 
українознавства. У листопаді 1918 
року в Україні діяло 150 україн-
ських гімназій, для яких видруко-
вано кілька мільйонів підручників. 

6 жовтня 1918 року на основі 
Українського народного універси-
тету в Києві було відкрито Укра-
їнський державний університет. 
Колишні російські університети 
оголосили українськими держав-
ними. Науковцям надали право 
захищати дисертацій українською 
мовою. У Полтаві від жовтня 1918 
року запрацював історико-філоло-
гічний факультет із усіма правами 
університету. 22 жовтня святково 
відкрили Кам’янець-Подільський 
державний український універси-
тет. Його ректором обрано Івана 
Огієнка. 

Кульмінацією розвитку тогочас-
ного наукового життя стало від-
криття в листопаді 1918 року Укра-
їнської Академії Наук, яку очолив 
Володимир Вернадський. Неодмін-
ним секретарем став Агатангел 
Кримський. 

2 серпня 1918 року заснова-
но Національну бібліотеку Україн-
ської Держави (нині – Національна 

бібліотека України ім. Володимира 
Вернадського). Розпочалося акаде-
мічне видання творів Тараса Шев-
ченка й Івана Франка. 

Не будучи демократом та іспо-
відуючи консервативні погляди, 
гетьман прагнув залучити до будів-
ництва стабільної української дер-
жави найширші верстви, незалеж-
но від їхнього соціяльного і наці-
онального походження. Логіка 
державного будівництва змусила 
його захищати українські інтере-
си, навіть якщо його влада опира-
лася на німецькі багнети, а більша 
частина міністрів говорила і дума-
ла по-російськи.

(Закінчення зі стор. 6)

Добрий слід...

Колишній францисканський монастир XV ст., в якому поховано 
серце короля Владислава ІІ.
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Виставка розповіла про Патріярха Мстислава
Валентина Шемчук

ПОЛТАВА. – Консисторія Харківсько-
Полтавської єпархії Української Автоке-
фальної Православної Церкви (УАПЦ) й 
Департамент культури та туризму облас-
ної державної адміністрації 21 квітня 
в краєзнавчому музеї ім. Василя Кри-
чевського відкрили виставку „Патріярх 
Мстислав: служіння Богу й Україні“ із 
збірки Музею Патріярха Мстислава (Сте-
пана Скрипника), присвячену 120-літтю 
від дня його народження. 

Урочистості благословив Архиєпис-

коп Харківський і Полтавський УАПЦ 
Афанасій (Шкурупій). Виступили голова 
міського Православного сестрицтва св. 
Княгині Ольги Валентина Шемчук, істо-
рик Олександер Супруненко, директор 
департаменту культури та туризму облас-
ної адміністрації Валентина Вождаєнко. 

Цього ж дня відбулося наукове зібран-
ня „Мстислав – Патріярх Київський і всі-
єї України“. Хор єпархії УАПЦ (реґент 
Олександра Горай, керівник – о. Олек-
сандр Горай) завершив наукову академію 
надхненним співом „Молитви за Украї-
ну“. 

Відкрили пам’ятник отаманoві Холодного Яру
Світлана Орел

ГАННІВКА‚ Кіровоградська 
область. – 12 травня у селі урочисто 
відкрито пам’ятник одному з відо-
мих Холодноярських отаманів Кос-
теві Пестушці-Блакитному‚ одному 
з наймолодших отаманів-повстан-
ців проти російсько-більшовицької 
окупації України. 

У травні 1920  року, коли він 
створив та очолив  Степову диві-
зію, яка налічувала до 18 тис. бій-
ців, йому було лише 22 роки. Диві-
зія діяла на Херсонщині, Катери-
нославщині, в  Київській губернії, 
зокрема на Чигиринщині, в Холод-
ному Яру. 

Після того, як дивізія об’єдналась 
із Холодноярськими збройни-
ми силами, К. Пестушка (псевдо 
– Степовий, Блакитний) повстан-

ці у містечку Медведівці  обра-
ли головним  отаманом  Холодного 
Яру. Повстанський рух під прово-
дом отамана Степового-Блакитного 
восени 1920  року охопив усю Хер-
сонщину і частину Катеринослав-
щини. Він був настільки успішним, 
що проти К. Блакитного більшови-
ки розробили спеціяльну операцію. 
Загинув   молодий отаман 9 трав-
ня 1921 року у рідному селі Ганнівці 
в бою з підрозділом криворізьких 
більшовиків. 

Відкриття імени цього борця за 
Україну належить відомому дослід-
никові Холодноярських подій 
Романові Ковалеві. Пам’ятник вста-
новила Ганнівська сільська рада. Її 
голова Ніна Цапенко доклала чима-
лих зусиль, аби пам’ятник (скуль-
птор Віктор Френчко) зайняв 
належне місце. 

Радилися про розвиток аґрарної сфери
Тетяна Будар

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська область. – 19-20 квітня 
на базі Відокремленого підрозділу Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування Укра-
їни в аґротехнічному інституті відбулась Міжнарод-
на науково-практична конференція „Соціяльно-еко-
номічний розвиток аґрарної сфери: інженерно-еконо-
мічне забезпечення”, присвячена 120-річчю Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування. 

Учасників заходу привітали директор аґротех-
нічного інституту д-р Мирон Жибак, голова міс-
та Володимир Музичка та інші. На пленарному засі-
данні виступили доповідачі з Івано-Франківської‚ 
Хмельницької та інших областей. 

Було показано виставки образотворчого, декора-
тивно-ужиткового та фотомистецтва‚ наукових робіт 
Науково-практичної програми інституту. Учасники 
конференції ознайомились з розробками навчально-
наукових лябораторій. 

Відкрили таємницю кохання Мазепи
Георгій Лук’янчук

КИЇВ.  – Вистава „Мазепа. Love-
story“ в Театрі української тради-
ції „Дзеркало“ відкрила покров 
таємниці кохання  великого геть-
мана і його юної похресниці Мотрі 
Кочубіївни. Глядачі поринуть у 
ті романтичні часи, де схрестили 
шаблі Любов і Зрада, де світом пра-
вить справжнє Кохання, а Віра і 
Честь – дорожчі від золота. 

Художній керівник театру Воло-
димир Петранюк написав п’єсу 
„Мазепа, думка на два серця“, при-
свячену одному з видатних укра-
їнських гетьманів. У виставі він 
зіграв ролю гетьмана. На початку 

Перехожий з нашого часу (артист 
Іван Коваленко) зустрічається з 
ворожкою (Ольга Онопріюк), яка 
й відкриває йому магічний світ 
минулого. Як Верґілій впроваджу-
вав Данте в пекло, так само ворож-
ка впроваджує нашого сучасника 
у ХVІІІ ст. З цього й починається 
філософська притча-вистава про 
Мазепу. 

П’єса вводить глядача у у вну-
трішній, потаємний світ гетьмана – 
у світ великого кохання і зради, які 
не можуть нікого залишити байду-
жими. 

Режисер-постановник Дми-
тро Сторчоус грав Василя Кочу-
бея, а Ліана Книгницька-Марков-

ська зачарувала у свою Кочубеїв-
ну. Головну ж ролю Мотрі виконала 
Анна Коваленко. Добре продумана 
сценографія Миколи Костюшка та 
хореографія Назара Латиша дали 

вволю розійтися фантазії героям 
вистави. 

П’єса присвячена пам’яті актор-
ки театру Олени Мазуренко, котра 
дуже рано пішла з життя. 

Організатори урочистостей до 120-річчя від дня народження 
Патріярха Мстислава (зліва): о. Олег Авраменко, Валентина 
Вождаєнко, Валентина Шемчук та о. Олександр Горай. (Фото: 
Олександер Розум)

Відкриття пам’ятника Костеві Пестушці-Блакитному. (Фото: Тетяна 
Пташник)

Учасники конференції біля головного корпусу Бережанського аґротехнічного інституту. 
(Фото: Тетяна Будар)

Глядачі вручили квіти артистам. (Фото: Георгій Лук’янчук)
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

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

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

Equal
Opportunity
LENDER

* The annual percentage rate (APR) is the cost of credit over the term of the loan expressed as an annual rate. The APRs are as low as the rates advertised above. The APR shown here is 
based on the interest rates and points only and does not take into account other loan specific finance charges you may be required to pay. Rates are for qualified borrowers who meet 
certain criteria. Rates and terms are subject to change without notice. 10% down for first time home-buyer, otherwise 20% down. Membership requirements apply. Other rates and terms 
are available. Contact the credit union for full loan details.

SUMAFCU NMLS# 527694

Like us on 
Facebook

Ваше омріяне житло може 
стати реальністю

з низьковідсотковою іпотекою від Кредитівки СУМА

Кредитівка СУМА є банківська установа, яка надає повний спектр 
фінансових послуг та обслугує наших членів вже понад 50 років

7/1 зі змінною ставкою 30 річний незмінний відсоток

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг

3.375% 4.375%
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вересня 
2018

ПРОСИМО ПОВІДОМИТИ ПРО ВАШУ УЧАСТЬ  
до 30 липня 2018 року

Додаткову інформацію чи допомогу із  
плануванням поїзду Ви можете отримати: 

ucu_event@ucu.edu.ua 

УКУ: +38 098 60 39 211 
УКОФ США: 773-235-8462 

УКОФ Канада: 416-239-2495

ЗАПРОШУЄМО ДРУЗІВ ТА ЖЕРТВОДАВЦІВ УКУ ДОЛУЧИТИСЯ  
ДО СВЯТКОВИХ УРОЧИСТОСТЕЙ З НАГОДИ ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

І НА КІЛЬКА ДНІВ ВІДЧУТИ СЕБЕ СТУДЕНТОМ УНІВЕРСИТЕТУ!  

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, який розпочав свою історію з 1928 року - це новітній осередок 
освіти та науки в Україні, вільний від корупції, що має на меті служіння державі та суспільству.

Минулого року, Університет завершив свою першу кампанію розвитку, в часі якої збудував 3 нові будинки 
університетського містечка і церкву Святої Софії Премудрости Божої, відкрив 4 нові факультети, 17 магіс-
терських програм, 5 додаткових бакалаврських програм, 13 нових інститутів і центрів, а також збільшив 
кількість студентів на 1000 осіб.

Сьогодні Університет має авторитет одного з провідних вузів країни, який творить середовище для зу-
стрічі й діалогу людей із найрізноманітніших сфер: Церкви, науки, бізнесу, медіа, політики та державного 
управління. Завдяки активній міжнародній співпраці УКУ сьогодні є важливим голосом України у світі.

* В програмі можливі зміни

У ПРОГРАМІ*:
  Екскурсії студентським містечком (10 вересня)
   Серія публічних лекцій від професорів УКУ  

та гостьових лекторів (11-12 вересня) 
   Посвята у студенти та церемонія  

вручення стипендій (13 вересня)
  TEDxУКУ (13 вересня) 
   Святкування початку навчального року в УКУ  

та храмового празника (14 вересня)
   Паломницький тур духовними  

центрами Галичини (15 вересня)
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•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

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. 

ють двоє неповнолітніх дітей. За 
чотири роки ув’язнення Генераль-
но консульство України в Москві 
не отримало жодного дозволу на 
відвідування О. Сенцова й іншо-
го українського бранця‚ Олександра 
Кольченка‚ – на тій нахабній брех-
ні‚ нібито вони є громадянами Росії‚ 
отож українська сторона не має до 
них жодного стосунку.

О. Сенцов народився 13 липня 
1976 року у Симферополі. Навча-
ючись у Київському національ-
ному економічному університе-
ті‚ водночас захопився кіномисте-
цтвом. Першою його пробою був 
короткий фільм за твором Дейвида 
Селінджера „Добре ловиться риб-
ка-бананка“.

А за перші два повноцінні кіно-
твори‚ „Гамер“ і „Носоріг“ режисер 
був удостоєний високої Національ-
ної ногороди ім. Тараса Шевчен-
ка. Є також автором книжки опо-
відань.

Під час Революції Гідности він 
був її активним учасником. У трав-
ні 2012 року російські окупанти 
в Криму заарештували О. Сенцо-
ва‚ Генадія Афанасьєва‚ Олексія 
Чорнія та О. Кольченка‚ а в серпні 
2015 року російський суд засудив 
О. Сенцова до 20 років тюрми – за 
нібито намір влаштувати терорис-
тичні акції в Симферополі.

На жаль‚ боротьба за свободу 
і життя О. Сенцова ще не набула 
потрібного міжнародного машта-
бу. За Надію Савченко світ боров-
ся значно активніше‚ та й В. Путі-
нові вона не була потрібна в тюр-
мі – з далекосажним прицілом він 
зробив це звільнення мовби заслу-
гою свого київського кума Вікто-
ра Медведчука‚ сприяючи повер-
ненню цього шкідника в україн-

ську політику. З О. Сенцовим 
так не вийде. Оголошуючи без-
термінову голодівку‚ він висунув 
вимогу звільнити 64 українських 
політв’язнів в Росії‚ не вимагаю-
чи при цьому власного звільнення. 
Чи В. Путін зважить на цю само-
пожертву мужнього українця? Що 
для Москви людське життя – добре 
знаємо. Хібащо вся Росії стане 
перед Кремлем з іменем Олега Сен-
цова на устах.

Але вся Україна повинна це зро-
бити. Не можна допустити‚ аби про 
О. Сенцова ми говорили в мину-
лому часі: він був… Тому нестерп-
но тажко читати ці слова відомого 
в Україіні політичного мислителя 
Валентина Бушанського:

„Олег Сенцов – ідеаліст, у найгір-
шому значенні цього слова. Живу-
чи в Україні, про яку ми все знає-
мо, він вірив, що в цій країні можна 
писати сценарії і творити кінофіль-
ми: і він це робив. Він вірив, що в 
цій країні, враженій апатією та мер-
кантильністю, є сенс писати опо-
відання та романи: і він писав. Він 
вірив, що в цієї країни є майбутнє, 
а народ цієї країни здатен на диво 
– вирватися з тенет пострадянської 
архаїки й жити не на цвинтарі ілю-
зій, а суголосно з цивілізованим 
світом: і він брав участь у Майда-
ні. Він вірив, що в супереч волі про-
дажних політиканів, які заклика-
ли „не піддаватись на провокації“, 
можна врятувати і Крим, і честь 
цієї країни: і він організовував у 
Симферополі акції на підтримку 
єдности України. Тоді, в 2014 році, 
Сенцов був не потрібен українській 
владі й небезпечний для російських 
окупантів: арешт, фальсифікова-
ні звинувачення, вирок – 20 років 
ув’язнення. Його не обміняли, за 
нього не боролись, його покинули. 
Він залишився сам…“.

Люди добрі‚ зробіть так‚ щоб ці 
гіркі слова можна було спростувати!

(Закінчення зі стор. 1)

Врятуймо Олега...Праця
Потрібна жінка до опіки 1-річного 
хлопчика в Randolph, NJ. Праця 
5-6 днів на тиждень, з проживан-
ням або без.

Тел.: 973-986-3597, Оля
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

  Professional Athletes: 
  Walter Edward “Turk” Broda   Hockey
  Bernie Federko     Hockey
  John Hnatyschak     Body Building
  Johnny Jadick     Boxing
  Corey Koskie     Baseball
  Dmytro Kovalenko    Soccer
  Dennis Maruk     Hockey
  Mike Mazurki     Wrestling
  William Mosienko     Hockey
  Bronislaw Nagurski      Football, 
       Wrestling
  Steve Patrick (Patrebka)    Football
  Mike Souchak     Golf
  Victor John Stasiuk    Hockey
  Walter Robert Bogdan Tkaczuk  Hockey
  Evelyn Wawryshyn    Baseball

  Olympic Athletes: 
  Myron Krasij     Soccer
  Dmytro Palamarchuk    Figure Skating Pairs

Amateur Athletes: 
Andy Bakun  Soccer
Ivan Durbak  Tennis
Orest Meleschuk  Curling
Edward Werenich  Curling

Builders: 
Wolodymyr Baranetsky
Mike Burchuk
Myron Bytz
Vlodko Hnatiuk
Ivan Krasnyk
Marion Kolodij
Volodymyr Kulyk
Myron Zatwarnicki
 
Paralympic Athlete
Vadym Sviridenko  Paralympics
 
Legacy
John Hynansky  
Eugene Kinasewich Fund  
 
Teams
USK, New York, 1964/1965     Soccer

http://www.ukrsportsmuseumhof.org
https://www.facebook.com/UkrainianSportsMuseumandHallofFame

Email: ukrsporthof@gmail.com 
Tel.: 973 919 1322 • 973 544 8774

Congratulations to the Inductees
 to the 2018 Ukrainian Sports Hall of Fame!

Inductee Award Banquet – September 15, 2018 

TRYZUB Ukrainian American Sports Center
Lower State And County Line Roads 

Horsham, PA 19044 

details soon on website

зазначивши, що вбачає прояви 
„зовнішнього управління“ у тому, 
як Віце-президент Джозеф Байден 
тиснув на українське керівництво, 
вимагаючи звільнити Генерального 
прокурора Віктора Шокіна.

Тобто, ідея „зовнішнього управ-
ління“ – це фірмова теза В. Мед-
ведчука, яку він відстоює послідов-
но кілька років поспіль. Але чому 
її почала ретранслювати Ю. Тимо-
шенко? І не лише вона. Про схоже 
заговорили Сергій Тарута та інші 
політики.

Чому ж лунають тези про 
„зовнішнє управління“?

Причини слід шукати в електо-
ральних плянах політиків. В. Мед-
ведчук давно працює з опозицій-
ним електоратом. Нещодавно він 
оприлюднив власні пляни щодо 
участи у наступних парлямент-
ських виборах та перелік політич-
них сил, які поділяють його погля-
ди, назвавши „Опозиційний бльок“ 
та „За життя!“. Він, очевидно, всер-
йоз плянує зайняти політичну нішу 
основного представника інтересів у 
першу чергу східніх реґіонів. Тому 
послідовно виголошує тези, близь-
кі та зрозумілі потенційним вибор-
цям, які схильні вбачати причи-
ни всіх бід саме у „зовнішньому 
управлінні Україною“.

Щодо Ю. Тимошенко все цікаві-
ше. На даний момент вона – пере-
можець президентських рейтин-
ґів. Але все не так однозначно, адже 
голосів, які вона може одержати, 

все одно не досить для перемоги.
Очевидно, Ю. Тимошенко та її 

політтехнологи претендують на 
розширення своєї електоральної 
ніші за рахунок виборця, опози-
ційного до прозахіднього курсу на 
НАТО, ЕС та США. Це тим більш 
логічно, якщо врахувати, що чин-
ний президент все більше орієн-
тується у своїй риториці на „захід-
нього виборця“ – лунають гасла 
про евроінтеґрацію, помісну Церк-
ву та вступ до НАТО.

Ю. Тимошенко повторює рито-
рику В. Медведчука, оскільки вва-
жає її найбільш ефективною для 
комунікації з опозиційним електо-
ратом. В першу чергу, з виборцями 
сходу України, які вважають ідео-
логію В. Медведчука своїм політич-
ним орієнтиром. Однак‚ Ю. Тим-
ошенко не хоче сваритися з Захо-
дом, тому говорить про „позитивну 
співпрацю“ з МВФ та ЕС. Більше 
того, вона і тут знаходить можли-
вість „вкусити“ Президента Петра 
Порошенка та його оточення, вба-
чаючи у „зовнішньому управлінні“ 
прояви слабкости української вла-
ди.

Загалом ідея Ю. Тимошенко 
видається логічною, однак‚ її реа-
лізація може мати непрогнозова-
ні наслідки. Якщо з боку того ж В. 
Медведчука заяви про „зовнішнє 
управління“ звучать цілком логіч-
но, то в Ю. Тимошенко та інших 
політиків все виглядає не дуже 
достовірно.

„Газета по-українськи“

Петро Олещук – політолог‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Що спільного...
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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

Ділимося сумною вісткою, 
що 21 травня 2018 року, на 82-му році життя 

відійшла у вічність наша найдорожча 
Мама і Бабуня

св. п. 
Марія Возняк

з дому Пиріг
Похоронні відправи відбулися 1 червня 2018 року в Українській 

католицькій церкві св. Миколая в Пасейку, Н. Дж., а відтак на цвинтарі 
св. Духа в Гемптонбурґу, Н. Й.

Залишилися у глибокому смутку

чоловік  Дмитро
донька  Христина Труситц з чоловіком Кеньом
внучок  Андрійко

Вічна Їй пам’ять!ських в’язницях НКВД для таєм-
ного поховання у Биківнянсько-
му лісі. 

20 травня на території Націо-
нального історико-меморіяльного 
заповідника „Биківнянські моги-
ли“ відбулися загальнодержавні 
жалобні заходи для вшанування 
пам’яті жертв політичних репре-
сій. У церемонії брали участь Пре-
зидент України Петро Порошен-
ко з дружиною, депутати Верхо-
вної Ради та урядовці Кабінету 
Міністрів України, представники 
дипломатичних представництв. 

Президент України виступив з 
промовою про подолання наслід-
ків імперського панування Росії в 
Україні та наслідків комуністично-
го терору часів СРСР. Співав Наці-
ональний хор ім. Григорія Верьов-
ки. 

Також усі прису тні ознайо-
ми лись  з  ф о тодок у мент а ль-
ною виставкою „Розстріляна елі-
та: Биківнянський вимір“ при вхо-
ді до заповідника, де генеральний 
директор заповідника Богдан Біля-
шівський та заступник директора з 
наукової роботи Тетяна Шептиць-
ка розповіли про історію заснуван-
ня меморіяльного заповідника та 
трагедію похованих в ньому жертв 
комуністичного режиму. 

(Закінчення зі стор. 3)

Принесли квіти...

ване мені зобов’язання, то один з 
них сказав мені: „Фронт піде й без 
одного солдата!“. Через два роки я 
зустрів україномовного аґента (не 
українця, а з якого народу можу 
лише здогадуватися), якому ска-
зав, що не сподіваюся зазнати яки-
хось кривд від влади, то він заре-
готав. Він сміявся якимось див-
ним садистським реготом, якого я 
ніколи не чув з людських уст. Він 
закривав свого рота ковніром сво-
го піджака, щоб люди за сусідні-
ми столиками його не чули. Жінка, 
яка подавала до столу, ніколи рані-
ше в цьому ресторані постійно не 
працювала. Видно, вона прийшла 
разом з тим аґентом. Того вечора я 
дуже захворів, почав втрачати зір 
і пам’ять. Ходив до лікарів. Жит-
тя моє врятував професор медич-
ної академії у Варшаві, який сказав 
мені, що ці аґенти мають спеціяль-
ні хемічні засоби.

По незавидну долю української 
меншини у Польщі я вже писав в 
„The Ukrainian Quarterly“ 1980 року. 

Пізніше я виїхав на Захід. Один 
професійний політик на Заході в 
розмові зі мною запитав у мене, 
чи я мав звичай завжди ходити до 
того самого ресторану. Він, видно, 
багато знав. 

Українські суспільні діячі в 
Польщі були людьми чесними, 
порядними, високого етичного рів-
ня і не здавали собі справи з гадю-
чих, кримінальних вчинків мос-
ковських аґентів. А знати треба, бо 
історія не скінчилася.

Варто ще пригадати, як на про-
щання зі Сталіном на його похо-

рон приїхав до Москви президент 
Чехословаччини Климент Ґотвальд. 
Після похорону він ще встиг при-
летіти до Праги, де й помер. На ХХ 
з’їзд Комуністичної партії, скли-
каний Микитою Хрущовим 1956 
року, приїхав інший сталініст, 
польський президент Болеслав 
Берут. Він не встиг повернутся до 
Варшави, помер у Москві. До Поль-
щі його привезли в домовині. Про 
причини раптової смерти двох пре-
зидентів-сталіністів я нічого солід-
ного не читав тоді у комуністичній 
пресі.

Уся московська політика базова-
на на цинічній брехні й бруталь-
ності. Ціль Москви завжди одна: 
грабувати й паразитувати, фізич-
но знищувати усіх непокірних. А 
потім реготати. Москва ніколи не 
дотримувалася підписаних угод. 
Велике і багатонаціональне насе-
лення імперії ніколи не мало циві-
лізованої влади. Росія не може існу-
вати як гуманна держава. Єди-
ний сенс імперії та головна фор-
ма її стратегії – кривавий терор. 
А підступне отруювання непокір-
них відоме з давніших часів. Може 
також впасти літак з президентом 
й урядом Польщі, запрошеними до 
Росії.

Уся теперішня лагідність Захо-
ду до Росії і жадоба заробляти гро-
ші кидає невинну кров москов-
ських жертв на західні руки. Уся 
лагідність у взаєминах з Москвою 
нагадує гру дитини з гадюкою. Я 
досвідчився у цьому на власно-
му, майже трагічному досвіді. Маю 
високу пошану до Терези Мей за її 
відважну відповідь Росії. Добрий 
приклад для Европи.

Брейдентон‚ Фльорида

(Закінчення зі стор. 7)

Брехня і брутальність...

Щирий Українець, співак, дяк, хор-
майстер, дириґент, бандурист, спор-
товець, шахіст, танцюрист, самодіяль-
ний актор, надзвичайно добра і щира 
людина, життя якої було посвячене служінню Богові, людям і родині.

Царство Йому небесне!
Земля Йому пухом!

Вічная пам’ять!

народжений 21 лютого 1929 року 
в м. Миргороді, Полтавської 

області в Україні,
помер 18 травня 2018 року 

в м. Едисон, Н. Дж., США.

Ділимося сумною вісткою, що 

св. п. 
Леонід Панасович Харченко

св. п. 

Олександра Долницька
(26 листопада 1922 р. - 20 квітня 2018 р.)

Секретар 434-го Відділу в Монтреалi, Квебек,
яка займала цю посаду протягом 46 років.

Олександра Дольницька була довголітньою, дуже активною 
прихильницею УНСоюзу. Її відданість Українському Народному 

Союзові залишиться в пам’яті союзовців назавжди.

Екзекутивний Комітет та все членство УНСоюзу висловлюють 
щирі співчуття синові Олександрові з дружиною Христиною, 

синові Василеві, дочці Марії з чоловіком Сергієм та внучці Марії.

Вічна Їй пам’ять!

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

зі смутком повідомляє членів 
Головного Уряду, членів 434-го Відділу 

УНСоюзу, та всю українську громаду, що 
20 квітня 2018 року відійшла у вічність
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Must be patron of Hudson Valley Resort
1-888-9-HUDSON

Soyuzivka
Heritage Center

216 Foordmore Rd.
Kerhonkson NY 12446
845-626-5641
soyuzivka.events@gmail.com
www.soyuzivka.com

MC Petro Maha Roma Pryma Bohachevsky
Ukrainian Dance Workshop

Shuttle bus to Hudson Valley
available from parking areas

Proceeds to
benefit Soyuzivka

Admission $30
VIP Parking $20

Ukrainian Village, Dancing, 
Music & Song, Art/Crafts, 
Delicious Ethnic Foods,
Concerts in Veselka Hall,
Beer Garden and Zabavas! Iryna FedyshynOrest Lutiy

The Largest Ukrainian Festival 
in the United States, organized by
the Ukrainian National Foundation, 
under the patronage of the
Embassy of Ukraine.

JULY
13,14&15

UNF Fundraiser 
Soyuzivka Heritage Center

FRIDAY
NIGHT
LVIV RETRO
GALA 

FUNDRAISER

Special Guest

Oleksandr
Ponomariov

Vendor info:
941-966-5241  |  845-626-5641
heritageuki@gmail.com
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Dumka Choir


