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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

А може‚ варто ще раз 
повірити їй?

Петро Часто

15 червня невтомна і незламна Юлія Тимо-
шенко‚ скромно одягнена і без традиційної коси‚ 
понад дві години представляла з трибуни кон-
ференційної залі „КиївЕкспоПлаза“ свою бага-
тогранну державницьку програму кільком тися-
чам учасникам форуму „Новий курс України“. 
Не передвиборну‚ а саме державницьку – з пер-
ших же слів ораторка підкреслила‚ що висту-
пає не як політик‚ а як державний діяч‚ маючи 
намір залучити до реформування України всі 
без винятку її творчі сили. 

Насправді форум мав стати позаконкурен-
ційною зброєю перемоги у виборах 2019 року і 
покликаний був максимально розширити елек-
торальне поле головної претендентки на пост 
президента України. Якби вибори відбувалися 
сьогодні‚ Ю. Тимошенко‚ про це свідчать остан-
ні соціологічні опитування‚ перемогла б відразу 
у першому турі. Її підтримує принаймні полови-
на українців старшого покоління. Але тут пере-
важно йдеться про найбідніших громадян – у 
цьому‚ проте лише у цьому‚ прошарку підтрим-
ка для „Батьківщини“ і її голови сягає 22-24 відс.

Звідси стає зрозумілим‚ чому Ю. Тимошен-
ко представила „Новий курс України“ не як її 
власний передвиборний проєкт‚ а як стратегію‚ 
до здійснення якої має бути залучене все укра-
їнське суспільство. Тому сама мова презентації 
разюче відрізнялася від усіх попередніх промов 
ініціяторки форуму‚ створюючи враження‚ що 
за трибуною – не звичайний політик‚ а ледь не 
міжнародне світило академічної науки. 

Були посилання на великих політиків та еко-
номістів‚ на Конфуція і Руссо‚ Рузвельта і Адена-
вера‚ на сенсаційну працю Дарона Аджемоґлу і 
Джеймса Робінсона „Чому нації занепадають“ на 
Ілона Маска і досягнення інформаційних техно-
логій. Були застереження від самоцільного тех-
нократизму і цинічного ставлення до природи‚ 
були дороговкази до „українського Сінґапуру“ 
– багато було сказано ніби мудрого і ніби акту-
ального‚ і в цьому контексті ідеї і пропозиції Ю. 
Тимошенко тим більше могли здатися обґрунто-
ваними і перспективними.

Та оскільки „новий курс України“ все ж був 
окреслений лише в загальних рисах‚ то й оцінки 
залежали не так від змісту промови‚ як від осо-
бистого ставлення експертів чи коментаторів до 
ораторки. Мабуть‚ найзрозумілішими для усіх 
присутніх на форумі прозвучали гасла боротьби 
з корупцією‚ посилення ролі суспільства в житті 
держави‚ надання громадам права законодавчої 
ініціятиви‚ перебудова індустрії і сільського гос-
подарства за новітніми технологіями‚ створення 
незалежних від влади судів. 

А от утворення Константуанти силами всьо-
го громадянсього суспільства і ухвалення нею 
Основного закону країни – це залишилося для 
різночитань поміж рядками. Ю. Тимошенко 

(Закінчення на стор. 12)
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Українці представили у США новітні технології

НЮ-ЙОРК. – П’ять українських технологіч-
них компаній („стартапів“), які беруть участь 
в американській програмі стажування SABIT 
у США, 18 червня представили свої розроб-
ки перед інвесторами та групою зацікавлених 
у Ню-Йорку. Вечір організувала американсько-
українська організація „Разом“ спільно з керівни-
цтвом програми SABIT (Special American Business 

Internship Training Program).
Перед інвесторами виступили засновники і 

директори компаній UniExo, Hushme, VRNET.io, 
MMONE і GavaGava. У кожного було п’ять хви-
лин, щоб розповісти про свій продукт і команду. 
Після того підприємці мали змогу отримати від-

Учасники і організатори презентації в Ню-Йорку. (Фото: „Разом“)

(Закінчення на стор. 6)

В „Atlantic Council“ розповіли, як Кремль 
може втрутитися в українські вибори

ВАШІНҐТОН. – В аналітичному центрі 
„Atlantic Council“ розповіли про п’ять сценарі-
їв, за якими Кремль може вплинути на україн-
ські вибори. Про йдеться у матеріялі наукового 
співробітника Центру з питань трансатлантич-
них взаємин при Університеті Джонса Гопкінса 
у США Миколи Воробйова.

Перший спосіб – підтримати проросійських 
кандидатів.

Згідно з опитуваннями, проросійські канди-
дати до сих пір мають високі рейтинґи.

„Серед них – Юрій Бойко, колишній віце-
прем’єр-міністер і народний депутат‚ з під-
тримкою у 9.7 відс., та Вадим Рабінович, голова 
партії „За життя“‚ з підтримкою 9.5 відс. Оби-
два провели понад 20 років у політиці, і їхні 
позиції свідчать про рішучу підтримку з боку 
Кремля“‚ – стверджує М. Воробйов.

Якщо б Ю. Бойко та В. Рабинович змогли 
домовитись про єдиного кандидата на прези-
дентських виборах 2019 року, це була б сильна 
кандидатура.

„Це потенційне злиття вже викликало три-
вожні паралелі з виборами 2010 року, коли 
проросійський кандидат Віктор Янукович 
повернувся до влади по шести роках після 
продемократичної Помаранчевої революції і 
повернув Україну до авторитаризму. Кремль, 

безсумнівно, буде наполягати на тому ж сцена-
рії в 2019 році, підтримуючи одного з цих кан-
дидатів напливом великої суми грошей“, – вва-
жає М. Воробйов.

Другий спосіб – впливати через впливову 
мережу організаторів, журналістів та інших 
експертів, які працюють на інтереси Росії в 
Україні.

„Кремль використовуватиме свої плятфор-
ми для підтримки проросійського кандидата 
та дискредитації опонентів. Таке повідомлення 
буде поширюватися через різноманітні інфор-
маційні плятформи та лояльними промовця-
ми, у тому числі на Заході“, – зазначає науко-
вець.

Третій сценарій – через збільшенння вій-
ськової напружености на Донбасі, терористич-
ні атаки та інші дії, які мають на меті поши-
рити паніку, страх та недовіру до українського 
уряду і до правоохоронців зокрема.

„Як результат, багато виборців можуть втра-
тити віру у виборчий процес і вирішити про-
сто не голосувати“, – припускає М. Воробйов.

Четвертий сценарій – завдяки маштаб-
ним кібератакам, спрямованим проти   укра-
їнських державних установ, банківської сис-

(Закінчення на стор. 12)
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 ■ Посол США запросила жінок

КИЇВ. – 23 червня Посол Марі Йованович запро-
сила до своєї резиденції впливових та успішних 
жінок, щоб обговорити можливості для жіно-
чого провідництва. Ініціятива належить трьом 
жінкам-послам провідних країн світу: Великої 
Британії, Франції та США. Метою зустрічі є не 
лише обмін досвідом, а й розширення кола 
знайомств: за умовою заходу кожна гостя мала 
запросити ще одну жінку, якій ця зустріч може 
бути корисною. Промовляли Посол Великої 
Британії Джудіт Ґоф, Посол Франції Ізабель Дю-
мон, виконувачка обов’язків Міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун, колишня голова Наці-
онального банку Валерія Гонтарева, заступник 
Міністра закордонних справ Олена Зеркаль. 
(Радіо Свобода)

 ■ Друкуватимуть гроші для інших країн

КИЇВ. – Національний банк України та компанія 
„Crane Currency“ 22 червня підписали Договір 
про співпрацю в галузі виготовлення грошо-
вих знаків, що підтверджує спільне бачення 
перспектив майбутнього співробітництва. Бан-
кнотно-монетний двір має повний цикл ви-
готовлення грошей, від розроблення дизайну 
до виробництва захищеного паперу та друку 
банкнот. Президент компанії „Crane Currency“ 
Анемарі Вотсон зазначила, що була вражена 
сучасною технічною базою та технологічними 
можливостями і професійними якостями пра-
цівників Банкнотно-монетного двору. „Crane 
Currency“ є відомою світовою компанією і парт-
нером понад 50 центральних банків США, Ве-
ликобританії, Швеції, Мексики, Ніґерії, Малязії, 
Індії та інших країн, яким постачає захищені бан-
кноти, банкнотний папір та захисні елементи. 
„Crane Currency“ майже 140 років постачає бан-
кнотний папір для виготовлення валюти у США. 
(„Укрінформ“)

 ■ Загасили пожежу на спиртзаводі

ЗБАРАЖ, Тернопільська область. – 22 червня до 
рятувальників надійшло повідомлення про ви-
бух на спиртовій базі Зарубинецького спиртза-
воду у Збаражі. Пожежа виникла в будівлі вироб-
ничого корпусу‚ де знаходилось 10 резервуарів, 
в яких зберігалось 480 тонн біоетанолу. Існувала 
загроза перекидання полум’я на сусідні будів-
лі та житловий сектор, що знаходився поруч. З 
прилеглих житлових будинків евакуйовано 350 
місцевих мешканців. Для ліквідації пожежі залу-
чалося 15 одиниць техніки, понад 60 рятуваль-
ників та пожежний поїзд. Організовано підвіз 
води за допомогою сільськогосподарської тех-
ніки. Завдяки злагодженим діям рятувальників 
та органів влади пожежу вдалося ліквідувати. 
(„Укрінформ“)

 ■ Помер видатний поет Наум Коржавін

КИЇВ. – 22 червня в Америці помер поет, прозаїк, 
драматург, мемуарист, киянин за походженням 
Наум Коржавін, який еміґрував в 1973 році з по-
літичних мотивів в США. Справжнє ім’я поета 
– Наум Мандель. Він народився у Києві в 1925 
році, мешкав в Україні до 1941 року. У 1947 році 
був заарештований в розпал кампанії по бо-
ротьбі з космополітизмом і близько семи років 
провів на засланні. КҐБ в 1973 році змусило його 
еміґрувати. Н. Коржавін тривалий час жив у Бос-
тоні. У 2006 році був виданий двотомник його 
спогадів „В спокусах кривавої епохи“. У книзі 
Н. Коржавін чесно і жорстко описав, що було в 
Україні, в Києві, у 1932-1933 роках, під час Голо-
домору. (Радіо Свобода)

 ■ Сніг випав у Карпатах 

КВАСИ, Закарпатська область. – На Закарпатті в 
горах 23 червня випав сніг, який засипав турис-
тичний табір з дітьми поблизу курорту Драго-
брат. У таборі жило 35 людей, 27 з яких – діти. 
Табір знаходився поблизу гори Близниця, що не-
подалік села Кваси Рахівського району. На місце 
виїхали рятувальники з теплими ковдрами і га-
рячим чаєм. Туристів спускали восьмеро ряту-
вальників на техніці до села Ясіня. Стан здоров’я 
туристів задовільний, медичної допомоги вони 
не потребували. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
НОВА РЕАЛЬНІСТЬ

Европа між двома вогнями
Андрій Миселюк

З різницею в один день президенти Росії та 
США заявили, що світом повинен керувати пул 
„Провідні країни + Росія“.

Президент Володимир Путін зробив це на сво-
їй телевізійній „прямій лінії“. У різних варіяціях 
кілька разів повторивши як заклинання – „Заходо-
ві і треба, і доведеться сідати за стіл переговорів з 
Росією!“.

І вже наступного дня Президент Дональд Трамп, 
кажучи про зустріч керівників „G-7“, заявив про 
необхідність повернути Росію до „Великої сімки“. І 
домовлятися з нею про те, як керувати світом.

Заклик Д. Трампа, підтриманий прем’єром Італії 
Джузеппе Конте‚ повернути Росію за стіл „Великої 
сімки“, цілком підпадає під путінське розуміння 
„налагодження конструктивної взаємодії“.

При цьому і Д. Трамп, і Дж. Конте, на відміну від 
керівників інших країн Заходу, готові повернути 
Росію у „Велику сімку“ відразу‚ негайно. Не чека-
ючи на виконання Москвою вимог-умов для ска-
сування санкцій. І фактично погоджуючись з капі-
туляцією Заходу перед непоступливою Москвою.

При цьому від своєї ролі ґаранта післявоєнного 
світового порядку Америка, безумовно, не відмов-
ляється. Але дуже важлива і небезпечна подія на 
саміті „G-7“ все ж відбулася.

А саме – змінилася геополітична реальність 
ґльобального „гібридного протистояння“: як міні-
мум з 2014 (а точніше сказати, з війни проти Гру-
зії 2008 року) постійно і маштабно ударів по світо-
вому порядку завдає Росія. А тепер до неї приєдна-
лася Америка Д. Трампа. Яка, треба сказати, три-
валий час перед цим готувалася, вийшовши з низ-
ки міжнародних угод і почавши торговельну війну 
проти найближчих союзників.

Тому европейські діячі та інші партнери США у 

„Великій сімці“ були підготовлені до того, що аме-
риканський президент може перейти від гучних 
заяв до практичних дій. І раніше навіть обговорю-
вали певні заходи, зокрема щодо підвищення без-
пеки ЕС за рахунок зусиль самих країн Евросоюзу. 
Але підготовлені вони тільки частково.

Перші коментарі західніх політиків після „G-7“ 
показали, що у них ще немає „Пляну Б“ – як діяти 
в обхід Вашінґтону.

Це цілком зрозуміло: крім того, що США – най-
більша світова економіка, це ще й найбільший 
дистриб’ютор безпеки. І без активної участи Аме-
рики навіть не доводиться предметно говори-
ти про перемогу Заходу над Росією з її „гібридною 
війною“.

Тому в ближній і середньотривалій перспекти-
ві провідні країни ЕС та їхні союзники займуть-
ся більш інтенсивним виробленням скоордино-
ваних зусиль. Діяти доведеться одночасно в двох 
напрямках – протидіяти путінській аґресії і згла-
джувати наслідки дій Д. Трампа з дестабілізації 
міжнародного порядку.

В такому режимі, діючи де факто то в тактично-
му партнерстві з Америкою, то в обхід США, кра-
їнам ліберальної демократії треба буде протрима-
тися не один рік. Як мінімум – до кінця 2020 року‚ 
коли в США відбудуться президентські вибори. 
Лише в разі приходу до влади нового президен-
та буде поставлена крапка в тому, що критики Д. 
Трампа називають „божевіллям у Білому Домі“.

Завдання це – надзвичайно складне, і від почат-
ку ХХ ст. його не було в практичному порядку ден-
ному країн Заходу, але в принципі – здійсненне.

„Европейська правда“

Андрій Миселюк – директор Інституту соці-
яльно-політичного проєктування „Діялог“. Київ.

ТОЧКА ЗОРУ

Дволика Росія
Павло Казарін

Сім років тому Люк Гардінґ, який довгий час 
працював московським кореспондентом бри-
танської газети „The Guardian“, написав кни-
гу „Mafia State“ („Мафіозне держава“). У ній він 
дійшов до висновку, що в Росії „уряд – це і є 
мафія“.

Мафіозна держава – не російський винахід. 
Але завдяки своїм маштабам саме Росії вдалося 
стати найбільш наочною ілюстрацією цієї моде-
лі. Тієї самої, в якій корупція в усіх ешелонах 
влади в результаті приводить до симбіозу між 
держапаратом і криміналом. Ключове прави-
ло моделі в тому, що неофіційні правила стають 
важливішими‚ ніж офіційні. Держава, фактично, 
починає жити за кримінальними „понятіями”.

Неформальний статус стає важливішим від 
будь-якої офіційної посади. А перша особа 
виконує ролю єдиного посередника між клана-
ми. На нього замикаються комунікації, посе-
редництво і роля суду.

Нам ввижається в Росії ідеально відполірова-
на вертикаль, позбавлена конкурентів.

Це правдиво лише частково. Тому що вер-
тикаль, позбувшись позасистемних гравців, 
одночасно створила всередині себе розгалуже-
ну систему кланів, які дістають у своє розпоря-
дження цілі галузі і реґіони.

Клясична політологія нездатна пояснити 
сучасну Росію. Тому що немає об’єкта аналізи 
– тих самих формальних інститутів, взаємодія і 
конкуренція яких визначає життя країни.

Для того, щоб вирозумітися в російській 
реальності, потрібно знати неформальну кла-
нову систему. Бути посвяченим в особливості 
її взаємодії. Розуміти мотиви гравців – і на цій 
підставі робити висновки про те, як позначить-
ся ослаблення однієї групи на посилення іншої.

За великим рахунком, сучасна Росія – це кра-
їна, в якій мафія боролася з державою. А потім 
– перемогла державу, проковтнула і приручила. 
Для Кремля така гібридна модель навіть зруч-
на – тому що дозволяє передати більшу частину 

брудної роботи „на автсорс“.
У підсумку, в самих різних резонансних 

вбивствах – включаючи вбивство в Києві екс-
депутата Російської Думи Дениса Вороненкова 
– правоохоронці знаходять кримінальний слід. 
Але в тому й річ, що цей слід не означає непри-
четности російської вертикалі. Це лише при-
клад роботи кремлівських замовників

У всій цій моделі Володимирові Путінові від-
ведена роля арбітра. Він – охоронець і ґарант 
неформальних правил, за якими працює сучас-
на російська машина. Якщо завтра його не ста-
не – система ризикує зануритися в хаос.

Ми часто говоримо, що після В. Путіна Росія 
ризикує пережити черговий „парад сувереніте-
тів“ і новий 1991 рік. Але в тому й річ, що куди 
більш реалістичний варіянт виглядає інакше.

У міру деґрадації офіційної держави на 
авансцену буде виходити неофіційна. Той самий 
кримінал, який сьогодні паразитує на залишках 
російських інститутів.

У 2010 році в Краснодарському краї в стани-
ці Кущевська сталося масове вбивство. Жерт-
вами стали 12 осіб – в тому числі четверо дітей. 
Замовкнути цю історію не вдалося. Розстежен-
ня показало, що за десятиліття в цьому населе-
ному пункті склався справжній кримінальний 
анклав в рамках якого організовані злочинні 
групи тісно зрослися з правоохоронною і судо-
вою системами.

Ця історія стала ілюстрацією того, у що здат-
ний перерости симбіоз держави і криміналу на 
кінцевій стадії. І цілком може виявитися, що 
постпутінська Росія буде якраз країною пере-
можної станиці Кущевська.

А тому немає ніякого значення, що саме гово-
рить В. Путін в рамках своїх „прямих ліній“. 
Тому що це суцільне лицемірство. Російський 
вождь прикидається, ніби його держава живе 
за формальними правилами. Обіцяє розібрати-
ся, приструнити і впорядкувати. Але ці слова не 
мають жодного стосунку до реальности.

А реальність рівно така, якою її описав Л. 
Гардінґ ще сім років тому. І за цей час змінило-
ся лише те, що російська „mafia-state“ доїдало 
власну державу і оголосило війну сусідній.

„Українська правда“

Павло Казарін – український журналіст‚ Київ.
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 ■ Тимошенко знову йде в президенти

КИЇВ. – 20 червня провідник партії Всеукра-
їнського об’єднання „Батьківщина“ Юлія Тим-
ошенко заявила, що змагатиметься за пост 
президента на виборах 2019 року. „Для мене 
президентська посада – це реальні зміни, на які 
чекає Україна“, – заявила вона. У разі перемоги 
вона обіцяє референдум про зміни Конституції. 
Для Ю. Тимошенко це вже третя спроба стати 
президентом. За соціологічними опитуваннями 
цього року вона випереджає інших можливих 
претендентів. (ВВС)

 ■ Сенцов має проблеми із здоров’ям

КИЇВ. – В українського режисера Олега Сенцо-
ва виявлено проблеми із нирками та серцем. 
Про це 21 червня розповів його адвокат Дми-
тро Дінзе, який відвідав свого підзахисного у 
колонії. О. Сенцов також застудився. Уповно-
важена Верховної ради України з прав людини 
Людмила Денісова з посиланням на телефонну 
розмову з адвокатом, розповіла, що О. Сенцов 
п’є по 3.5 літра води на день та постійно пере-
буває під крапельницями. На 26-ий день голо-
дування у нього сталася криза і його відвезли 
до лікарні за межами колонії. „Що б не казали 
тюремні лікарі про стабільний стан, рішення 
про застосування терапії говорить про те, що 
справи кепські“, – розповіла сестра в’язня На-
талія Каплан. (ВВС)

 ■ Призначили керівника Донеччини 

КИЇВ. – 22 червня Президент України Петро По-
рошенко призначив новим головою Донецької 
обласної військово-цивільної адміністрації ге-
нерала Служби безпеки України (СБУ) Олексан-
дра Куця. До того він очолював управління СБУ 
в Донецькій та Луганській областях. Новоприз-
начений керівник замінив на посаді Павла Же-
брівського, якого раніше президент призначив 
одним з трьох авдиторів Національного антико-
рупційного бюра. О. Куць народився 1976 року 
у російському Ростові-на-Дону, протягом 2009-
2014 років працював у відділі боротьби з коруп-
цією в СБУ Києва та Київської области. (ВВС)

 ■ Зупинили продаж жінок

ЛЬВІВ. – Служба безпеки України 24 червня пе-
рекрила міжнародний канал торгівлі людьми. 
Правоохоронці встановили, що зловмисники 
підбирали на Кіровоградщині жінок в одну із 
европейських країн у сфері надання інтимних 
послуг. Оперативники спецслужби затримали 
організатора незаконного бізнесу та трьох „за-
робітчанок“ на одному із міжнародних пунктів 
пропуску у Львівській області. Викриття зло-
вмисників проводилось спільно з Національ-
ною поліцією і під процесуальним керівництвом 
прокуратури. („Укрінформ“)

 ■ Напали на табір ромів 

ЛЬВІВ. – Уночі 23 червня невідомі у масках на-
пали на табір ромів у лісовому масиві в околиці 
Львова. Від рук нападників загинув 24-річний 
юнак. Ще четверо – 10-річний хлопчик, двоє 
19-річних юнаків і 30-річна жінка – дістали ті-
лесні ушкодження. Працівники поліції затри-
мали сімох підозрюваних у причетності до на-
паду молодиків віком 16-17 років, усі – жителі 
Львова, а також 20-річного організатора напа-
ду. („Укрінформ“)

 ■ Схвалено плян боротьби з контрабандою 

КИЇВ. – Кабінет міністрів підготував плян дій, 
спрямований на ефективну боротьбу з контр-
абандою та тіньовими схемами на митниці.  20 
червня Кабінет міністрів ухвалив представле-
ний Прем’єр-міністром Володимиром Грой-
сманом цей плян.  Корупційні схеми на кордоні 
передбачали оформлення завантажених тран-
спортних засобів як порожніх‚ оформлення  
партій коштовного товару як перевезених  по-
одинці на фізичні особи‚ підроблення докумен-
тів на коштовні товари, використання офшор-
них компаній для повернення конфіскованого 
на митниці товару‚  перевезення товарів  через 
лісосмуги, незаконне ввезення нафтопродуктів 
на територію України. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Україна не використовує всі можливості 
для посилення національної безпеки

Президент американського аналітичного цен-
тру „The Jamestown Foundation“ Ґлен Говард пояс-
нив, чому Україні слід почати серйозно ставити-
ся до своєї національної безпеки. Він звернув осо-
бливу увагу на проблематику отримання Украї-
ною американських човнів „Island“, а також зау-
важив, що Росії не обов’язково використовувати 
військові методи для того, щоб „придушити“ еко-
номіку України.

Пад час третьої пленарної сесії щорічної кон-
ференції з українсько-американських взаємин у 
Вашінґтоні, метою якого було обговорення про-
ґресу України, Ґ. Говард зазначив, що Україна не 
використовує всіх можливостей, які вона має. 
Саме тому рекомендацією одного з високопоса-
довців США, за його словами, було запровади-
ти чіткі реченці, щоб Київ „почав робити речі, 
замість того, щоб давати йому білет з відкритою 
датою, як це було в ситуації з „Айлендами“.

Американські „Island“ від уряду США – це 
30-метрові човни, які раніше були на службі 
Берегової охорони США і наразі стоять у порту 
Балтимора. США запропонували Україні їх ще в 
2014 році. Це подарунок США Україні. Але вони 
не використовують цієї можливости, доки США 
не скажуть: „Ви маєте доставити ці кораблі до 
такої-то дати, або ми заберемо їх назад“, – зазна-
чив Ґ. Говард.

Після оприлюднення розслідування „Айленди 
для України“ командування Військово-Морських 
Сил (ВМС) України виступили з заявою, що укра-
їнська сторона завершує опрацьовувати контр-
акт на отримання двох патрульних човнів типу 
„Айленд“ від уряду США і починає „його між-
відомче погодження“. До цього цю тему публіч-
но не обговорювали. У заяві також зазначалося, 
що вже після підписання контракту розпочнеть-
ся безпосередній процес передання човнів, у тому 
числі вишкіл залоги.

З 11 по 15 червня в Україні проходила заключ-
на конференція з визначення основних умов 
контракту щодо передачі катерів кляси „Айленд“ 
до України. Перший заступник командувача ВМС 
Збройних сил України Андрій Тарасов на запит 
Радіо Свобода пояснив, що під час цього заходу 
опрацюють остаточну редакцію документу.

Наразі Радіо Свобода очікує відповіді з Мініс-
терства оборони України щодо того, якими є 
результати цієї заключної конференції та чи узго-
дили орієнтовні терміни отримання катерів.

Загострення в Азовському морі
Президент американського аналітичного цен-

тру „The Jamestown Foundation“ Ґ. Говард також 
окремо звернув увагу на загострення ситуації 
в Азовському морі, де Росія протягом останніх 
тижнів нарощує військову присутність та затри-
мує судна, що прямують до маріюпольського і 
бердянського портів.

Аналітик зауважив, що Україні „слід почати 

реально серйозно ставитися до її національної 
безпеки“ та усвідомити, що Росія використовує 
певні стратегії.

„Їм навіть не треба це робити військовим шля-
хом… Вони просто повністю придушать Дон-
бас економічно, і Озівське море... І всі рибалки 
застрягнуть в Бердянську та інших портах та не 
зможуть виходити в море, і вони не зможуть екс-
портувати сталь з Донбасу. Ось в чому ця страте-
гія“, – пояснив експерт.

Пол Ґобл, аналітик „The Jamestown Foundation“, 
розповів в інтерв’ю Українській службі „Голосу 
Америки“, що наприкінці травня Росія без осо-
бливих попереджень перемістила п’ять кораблів 
ВМС з Каспійського до Озівського моря. На його 
думку „російська сторона отримала можливос-
ті проводити аґресію з моря на українське узбе-
режжя“.

„Навіть якщо Москва не використає кораблі 
для нападу на Маріюполь чи інше прибережне 
місто України, той факт, що вона здатна це зро-
бити, стримуватиме певні оборонні сили України, 
які могли б бути використані проти нападів Росії 
в інших районах“, – наголосив він.

Україні ж варто посилювати власну оборону і 
забезпечити підтримку міжнародної спільноти, 
переконаний дослідник. Він висловив здивуван-
ня, що українська влада не говорить голосніше на 
світовій арені про проблеми на Озівському морі, 
називаючи це „стратегією байдужости“.

Колишній заступник міністра оборони Украї-
ни, адмірал Ігор Кабаненко, неодноразово ствер-
джував, що для протидії російській загрозі на 
морі Україна потребує москітньої фльоти.

„Щоб відповісти на такі загрози, українські вій-
ськово-морські кораблі та човни повинні бути 
присутніми не тільки в Одесі та навколо мор-
ських підходів до портів України, а й в Озівсько-
му морі, на Дніпрі та Дунаї“, – зазначав І. Каба-
ненко в статті для „The Jamestown Foundation“.

Речник Міністерства оборони України, пол-
ковник Олександр Мотузяник в коментарі Радіо 
Свобода зауважив, що дії Міністерства оборони 
у відповідь на цю ситуацію не підлягають розго-
лошенню і порадив звернутися до Міністерства 
закордонних справ.

В інтерв’ю газеті „Дзеркало тижня“ Заступ-
ник міністра закордонних справ України Олена 
Зеркаль зазначала, що „право огляду цивільного 
судна військовим кораблем є одним з клясичних 
інститутів морського права. Цим правом корис-
тується також і український військово-морський 
флот. Разом із тим дії РФ в Озові – це спроба за 
допомогою сили зловживати правами, які до того 
ж узурповані. Наша позиція полягає у тому, щоб 
настільки, наскільки це можливо, вреґулювати 
спір за допомогою міжнародного права“, — під-
креслила заступник міністра.

Радіо „Свобода“

РЕЗОНАНСНА ІСТОРІЯ

Ці дуже спеціяльні служби
Ігор Лосєв

Скандал, пов’язаний зі справою журналіста 
Аркадія Бабчен  ка, істерична реакція на неї дея-
ких правозахисників і журналістів порушили 
цілу низку фундаментальних питань про діяль-
ність спецслужб.

Певна частина громадських активістів зажада-
ла абсолютної відкритости, прозорости й тран-
спарентности в роботі спеціяльних служб – роз-
відки, контррозвідки тощо. На жаль, тут яскра-
во виявлена (і це не вперше!) прірва між амбіція-
ми й обізнаністю. Для того‚ щоб диктувати спец-
службам, як їм працювати, треба бодай трохи 
розумітися на специфіці їхньої роботи.

В історії людства вони завжди були носія-
ми особливої секретности, що є запорукою успі-
ху, коли йдеться про їхні специфічні завдання. 
Не даремно представників цієї професії назива-
ли „лицарями плаща й кинджала“. Так було, так 
є і так буде. Вони мають діяти, використовую-
чи особливі, спеціяльні методи, що не афішують-
ся. Спецслужби не є правоохоронними органа-

ми – на відміну від прокуратури, поліції (хоча, 
коли поліція впроваджує свою аґентуру в надра 
злочинного світу, вона також діє методами спец-
служб). 

Розвідка  — це не правоохоронний орган, 
контррозвідка також. Вони є саме спеціяльними 
службами, що в найдемократичніших державах 
в інтересах національної безпеки незрідка зму-
шені діяти на межі закону. Бо якщо вони працю-
ватимуть лише в межах „правового поля“, зазна-
ють неминучої поразки. Тоді все буде бездоган-
но законно й абсолютно неефективно. Такі спец-
служби саме як спецслужби нікому не потрібні. 
Адже крім гучних, правильних, демократичних 
заяв є ще жорстока реальність.

Коли правозахисники та представники мас-
медія вимагають від спецслужб тотальної публіч-
ности, вони виказують нерозуміння того, що 
стандарти Бі-Бі-Сі — це стандарти журналісти-
ки, а зовсім не спецслужб. Останні покликані 
виконувати дуже делікатні місії, може, і не бездо-

(Закінчення на стор. 18)
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 ■ США закликали Росію звільнити в’язнів

ВАШІНҐТОН. — США закликали Росію звільнити 
зростаюче число політичних і релігійних в’язнів, 
перестерігаючи, що уряд Президента Володи-
мира Путіна повертається до „старих совєтських 
практик”‚ щоб позбавити в’язнів людських прав. 
Державний департамент 18 червня висловив 
свою глибоку стурбованість цією проблемою, 
додаючи‚ що число таких в’язнів перевищує 
150 осіб. Високопосадовець департаменту ска-
зав, що число політичних в’язнів у Росії зросло 
втроє від 2014 року. Адміністрація Президен-
та Дональда Трампа звернула увагу на справу 
чотирьох українців, включно з голодуючим кі-
норежисером Олегом Сенцовом, твердим про-
тивником російської анексії Криму, звідки він 
походить. („Tampa Bay Times”)

 ■ Суд обмежив доступ до телефонів

ВАШІНҐТОН. — Верховний Суд США 22 черв-
ня наклав обмеження на спроможність поліції 
отримати дані з мобільних телефонів, які вказу-
ють‚ де перебуває запідозрювана особа в пев-
ний час. Голосами 5-4 суд вирішив, що поліція 
мусить отримати судовий наказ, доки зможе ви-
магати доступу до цих даних. („Reuters”)

 ■ Верховний суд підтримав Трампа 

ВАШІНҐТОН. — Верховний суд США 26 черв-
ня підтримав заборону Президента Дональда 
Трампа на в’їзд до США чужоземних відвідувачів 
та еміґрантів з восьми країн: Іран, Лібія, Сирія, 
Сомалі, Судан, Ємен, Північна корея і Венесує-
ля. Голосами 5-4 суд вирішив, що федеральні 
еміґраційні закони дозволяють президентові 
самому встановити, які чужоземні країни він 
хоче бльокувати. Критики кажуть, що Д. Трамп 
має упередження проти мусульманських країн. 
(„Los Angeles Times”)

 ■ Футболіст заплатить кару

МОСКВА. — Зірка світового футболу Крістіяно 
Рональдо погодився 15 червня заплатити 21.7 
млн. дол. Еспанії за несплату податків. Він також 
погодився на дворічний тюремний вирок, який 
був завішаний. 33-літній португалець представ-
ляє свою країну на Чемпіонаті світу в Росії. Ес-
панська преса пише, що він погодився полаго-
дити цю справу, яку еспанський уряд розпочав 
проти нього рік тому перед змаганнями першої 
тури турніру, в яких зустрілися Португалія та Ес-
панія. Змагання закінчилися вислідом 3-3 і К. Ро-
нальдо здобув одного ґоля для своєї команди. 
Впродовж сезону він грає для відомого еспан-
ського клюбу „Реаль Мадрид”. Цьогорічний тур-
нір, який відбувється раз на чотири роки, може 
бути його останньою нагодою здобути Чемпіо-
нат світу. („USA Today”)

 ■ Продано боднів на 80 млн. дол. 

ОМАГА, Небраска. — Ворен Бафет, предсідник 
і керівник великої корпорації-конґльомерату 
„Berkshire Hathaway, Inc.”, якої штаб квартира 
знаходиться в Омазі, гостив обідом приблизно 
70 інвесторів 7 червня, де закуплено ізраїль-
ських бондів на 80 млн. дол. Присутніми на обі-
ді були директор Міністерства фінансів Ізраїля 
Шай Бабад, Постійний представник Ізраїля в 
ООН Дені Данон і Генеральний консул Ізраїля в 
Ню-Йорку Дані Даян. Це вже другий раз В. Бафет 
допоміг зібрати гроші для ізраїльської корпора-
ції „Development Corporation for Israel”, яка була 
створена 1951 року для збирання грошей на 
підтримку економіки Ізраїля. Від того часу про-
даж ізраїльських бондів зібрав приблизно 41 
млрд. дол. („Omaha World-Herald”)

 ■ Xто очолює Демократичну партію?

НЮ-ЙОРК. — Телевізійна aґенція новин „Сі-Бі-Ес” 
оприлюднила 3 червня висліди опитування‚ які 
вона провела серед демократичних виборців. На 
запитання, хто провадить їхньою партією, 19 відс. 
відповіло‚ що це є провідник демократичної мен-
шости в Сенаті Чарльз Шумер, 18 відс. сказало – 
сенатор Берні Сендерс, 14 відс. – провідник де-
мократичної меншости в Конґресі Ненсі Пелосі, а 
11 відс. – Гиларі Клінтон. Третина демократів ска-
зали, що партія не має провідника. („CBS News”)

АМЕРИКА І СВІТ                     УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                            

Активісти вийшли на площу

ЛІСБОНА‚ Португалія. – Українські активісти у Лісбоні провели акцію й закликали Президен-
та Португалії Марсела Ребелу де Соуза обговорити у Москві питання звільнення Олега Сенцова та 
інших 70-ти українських політичних в’язнів‚ коли Президент Португалії 20 червня мав зустрітися 
з Президентом Росії Володимиром Путіним. (Фото: Рада Спілки українців у Португалії)

Українці розповіли про в’язнів Кремля

Віталія Рікард

ПАРИЖ. – 15 червня українська грома-
да в Парижі провела акцію за звільнення 70 
політичних в’язнів, незаконно утримуваних в 
Росії. Під час акції на площі Сан Мішель, акти-
вісти тримали у руках портрети українських 
політв’язнів, плякати із закликами до їх звіль-

нення, українські та французькі прапори, також 
роздавали листівки. 

Щонайменше 24 українці є політичними 
в’язнями у Росії, понад 40 – в окупованому Кри-
му. У цьому переліку також журналіст „Укрін-
форму“ Роман Сущенко, якого в Росії засудили 
до 12 років колонії суворого режиму за сфабри-
кованими звинуваченнями у „шпигунстві“. 

Відбувся Фестиваль української культури „Калина“
КУЛА, Республіка Сербія. – 9-11 червня XV 

Фестиваль української культури „Калина“ від-
бувся у містах Кула та Сремська Мітровиця. 
Українську культуру представили ансамбль 
народного танцю „Діброва“ Львівського коле-
джу культури та мистецтв та Фолкльорний гурт 

„Гуляй-Дана“ з Старого Самбора. 
Участь у фестивалі взяли творчі ансамблі укра-

їнської діяспори з Хорватії, Сербії, Боснії і Герце-
ґовини. Відбулися покази українських народних 
костюмів та народної кухні.

 „Укрінформ“

Українська громада під час акції на площі Сан Мішель. (Фото: Віталія Рікард)

Цe число „Свободи“ є подвійним (29 червня-6 липня). 
Після Дня Незалежности США тижневик вийде 13 липня.
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 ■ Свідчення про наказ з 2016 року

ВАШІНҐТОН. — Майкл Денієл, котрий був від-
повідальним за кібербезпеку в адміністрації 
колишнього Президента Барака Обами, свідчив 
20 червня перед Сенатським розвідувальним 
комітетом, що Білий Дім наказав йому не пріори-
тезувати протизаходи у відповідь на кібератаки 
та дезінформації з боку Росії на президентські 
вибори у США. Це було перше публічне призна-
ння про цю справу, яка є описана в книзі „Russian 
Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America 
and the Election of Donald Trump” (автори Майкл 
Ісікоф і Дейвід Корн), котра появилася весною 
цього року. Сенатор Марк Ворнер з Вірджінії, 
найвищий за посадою демократ у комітеті, ска-
зав‚ що „ми були неприготованими на початку і 
наша сукупна реакція була незадовільною відпо-
віддю на ескаляцію Росії”. Цей висновок підтвер-
дила під час свого свідчення Вікторія Нюленд, 
асистент Державного секретаря для европей-
ських справ в адміністрації Б. Обами. Вона сказа-
ла, що вже весною 2016 року тодішній Держав-
ний секретар Джан Кері уповноважив її та інших 
урядовців Державного департаменту розробити 
пляни для запобігання росіянам, але більшість 
пропозицій не була здійснено. У відповідь на за-
пит республіканської сенаторки Сузен Калінс з 
Мейн В. Нюланд розповіла, що літом 2016 року 
російські дипломати їздили по країні до місць‚ де 
їм згідно з дипломатичним протоколом було за-
боронено перебувати, щоб збирати інформації 
про президентські вибори. („www.yahoo.com”)

 ■ Помер видатний історик Ричард Пайпс

БЕЛМОНТ, Масачусетс. — Науковець Гарвард-
ського університету Річард Пайпс, знавець ро-
сійської та совєтської історії, помер 17 травня 
у Белмонті. Він народився 1923 року в Польщі 
й виростав у єврейській родині у Варшаві. Його 
родина втекла до Італії 1939 року, а рік пізніше 
поселилася в стейті Ню-Йорк. Його пережиття 
спрямували його до студій історії, щоб‚ як він 
пізніше писав‚ „показати, вживаючи приклади з 
історії, як лукаві ідеї приводять до лукавих на-
слідків”. Під час війни Р. Пайпс служив у повітря-
них силах Армії США. Він здобув докторат з істо-
рії в Гарварді у 1950 році. На відміну від багатьох 
істориків, д-р Р. Пайпс з презирством ставився 
до більшевицької революції та совєтського ре-
жиму. У 1976 році тодішній директор Централь-
ного Розвідувального Управління (CIA) Джордж 
Г. В. Буш покликав його очолити групу зовнішніх 
екпертів для оцінки совєтської військової сили. 
Ця група, яка діяла незалежно від паралельної 
урядової групи, прийшла до висновку‚ що дов-
голітня політика США зменшення озброєння 
та розрядки є невдалою. Р. Пайпс вірив, що со-
вєти готові були ризикувати ядерною війною, 
і що тільки переважаюча військова сила США 
змусить їх відмовитися від перегонів в озбро-
єнні. Цю доктрину запроваджено після вибору 
Рональда Рейґана на президента в 1980 році. 
Новий президент призначив Р. Пайпса до Ради 
національної безпеки, де він відіграв ключову 
ролю у формулюванні твердої позиції США до 
Совєтського Союзу. Він допоміг написати одну з 
найбільше вікопам’ятних промов Р. Рейґена, яку 
президент виголосив 1982 року в Парляменті 
Великобританії, в якій він провістив „похід сво-
боди й демократії, який залишить марксизм-ле-
нінізм в попелі історії”. Р. Пайпс повернувся вчи-
ти до Гарварду аж до відходу на пенсію в 1996 
році. Після вибору Володимира Путіна на пре-
зидента Росії 1999 року, Р. Пайпс написав про 
російських провідників, що „цілком можливо‚ 
що вони повернуться до авторитарного режи-
му – це було б послідовно з їхніми традиціями”. 
(„The Washington Post”)

 ■ Дозволяють експериментальну медицину

ВАШІНҐТОН. — Президент США Дональд Трамп 
30 травня підписав законопроєкт, котрий до-
зволяє смертельно хворим людям пробувати 
експериментальні лікування‚ які не затверджені 
урядом. Минулого року президент обіцяв під-
тримати такий закон, кажучи‚ що особи‚ котрі 
є безнадійно хворі‚ не повинні подорожувати 
з країни до країни‚ щоб шукати вилікування. 
(„Associated Press”)

АМЕРИКА І СВІТ

Міжнародна коаліція з прав людини  
оголосила початок кампанії #RedCard4Putin

Український Кризовий Медія-Центр

КИЇВ. – Міжнародна коаліція з прав людини 
розпочала кампанію #RedCard4Putin. Впродовж 
наступного місяця активісти публікуватимуть 
аналітичні матеріяли та відео про злочини чин-

ної російської влади. 
,,Red Card Campaign – це міжнародна кампа-

нія для тиску на Росію з вимогою звільнення 
політичних в’язнів, серед яких 70 українців, а 
також зупинити воєнну аґресію, жахливі пору-
шення прав людини та постійні спроби підірва-
ти міжнародний правопорядок. Протягом міся-
ця кампанія випустить розслідування та ,,чер-
воні картки” для путінського режиму”, – зазна-
чив Павло Ґрод, голова Міжнародної коаліції з 
прав людини, віце-президент Світового Конґре-
су Українців та президент Конґресу Українців 
Канади, під час прес-брифінґу 13 червня в Укра-
їнському Кризовому Медія-Центрі.

Олег Сенцов голодує вже понад місяць. Одна 
з цілей кампанії #RedCard4Putin – домогти-
ся звільнення О. Сенцова та решти політичних 
в’язнів. ,,Ми бачимо, що Олег Сенцов готовий 
голодувати до смерти. Дуже важливо, щоб ми, 
як світова спільнота, не опускали руки і обо-
роняли права його та інших, і врятували життя 
Олега Сенцова. Путінський режим забирає його 
життя. Кампанія ,,Червона картка для Путіна” 
покликана об’єднати журналістів та активістів, 
щоб донести світові, що аґресор не може зали-
шатися безкарним”, – підкреслив голова Міжна-
родної коаліції з прав людини.

Окрім цього, заплянована низка так званих 
флешмобів у різних країнах. До кампанії долу-
чився також Світовий Конґрес Українців, який 
об’єднує українців у 53 країнах світу. 

„Чим більше людей доєднаються до кампанії 
– тим більше впливу ми матимемо”, – підсуму-
вав П. Ґрод.

Павло Ґрод, голова Міжнародної коаліції з прав 
людини. (Фото: Український Кризовий 
Медія-Центр)

АКТУАЛЬНА ПОЛІТИКА

Загострення на Донбасі: хто замовник?
Вадим Трюхан

З приходом в Україну весни і літа на Донба-
сі знову неспокійно. Поновилися інтенсивні бої, 
кожного дня гинуть люди. В тому числі мирні 
жителі. З обох сторін.

В Росії і в Донецькій та Луганській „народ-
них республіках“ в усьому звинувачують Укра-
їну і американців. Мовляв‚ „Порошенко хоче 
скористатися футбольним чемпіонатом, щоб 
під шумок підняти собі рейтинґ, що занепав, 
якоюсь льокальною перемогою на Донбасі“. В 
Україні, та й у столицях держав, які є нашими 
ключовими партнерами, лунають протилеж-
ні висловлювання. Що цілком логічно. Адже в 
кожної з ворогуючих сторін своя правда, як це 
не прикро констатувати.

А де ж істина? Вона насправді десь посереди-
ні, хоча й ближче до точки зору Києва, Вашінґ-
тону та Брюселю. Чому? 

За останні тижні відбулося три ключові візи-
ти перших п’яти місяців 2018 року. А саме: Курт 
Волкер відвідав Україну, в тому числі лінію 
зіткнення на Донбасі, Анґела Меркель прове-
ла бліц-переговори з Володимиром Путіном в 
Сочі, а Емануель Макрон взяв участь у Петер-
бурзькому міжнародному економічному фору-
мі, на полях якого провів доволі тривалі зустріч 
і спільну прес-конференцію з господарем Крем-
ля.

А які ж маємо результати чергових політико-
дипломатичних зусиль наших партнерів?

Спецпредставник США вчергове поба-
чив картину, якою вона є, власними очима і 
в результаті  дав декілька доволі резонансних 
інтерв’ю. Ключовий меседж росіянам: „Мирот-
ворці ООН мають замінити російські війська на 
Донбасі“.

Канцлер Німеччини та Президент Франції 
були значно обережнішими у висловлюван-
нях. Суть їх зводиться до того, що „альтер-
нативи мінським домовленостям немає“, і що 
„треба поновлювати роботу в Нормандсько-
му форматі“. Нічого нового. Більше того, Е. 
Макрон дещо, м’яко кажучи,  здивував, ста-
ранно уникаючи у відповідях власним і росій-
ським журналістам якоїсь мало-мальськи твер-
дої мови  по таких чутливих для України, й не 

тільки для нас, питаннях, як доля українських 
політв’язнів, зокрема Олега Сенцова і Романа 
Сущенка, кіберзагрози з боку російських хаке-
рів тощо. Крім того, він навіть дав обіцянку від-
відати протягом Чемпіонату світу з футболу 
Росію, щоб „підтримати свою національну збір-
ну і продовжити діялог з Владіміром“, щоправ-
да обумовив свій приїзд виходом французів у 
фінал.

І це все на тлі оптимістичних заяв обох евро-
пейських керівників про  необхідність розви-
тку торговельно-економічного й інвестиційного 
співробітництва, активізацію спільних зусиль 
щодо Сирії та іранської ядерної угоди тощо.

Один з висновків, які можна зробити 
з публічних заяв К. Волкера, А. Меркель і Е. 
Макрона, – тактика дій США і Евросоюзу змі-
нилась, і то значно. Якщо американці фактично 
перестали гратися зі словами і називають речі 
своїми іменами, навіть не намагаючись обходи-
ти гострі кути, то европейці почали повзучий 
відкат, знову запустивши стару і вже давно зая-
лоджену платівку під назвою „умиротворення 
аґресора“ заради миру в усьому світі та еконо-
мічних інтересів власного бізнесу.

Окремо про миротворців. Яких лиш версій 
ми, українські громадяни, не чули за чотири 
роки війни. Йшлося й про операцію ЕС (явно 
утопічна ідея), і ОБСЕ (хоча досвіду миротвор-
чих операцій і реальних спроможностей там 
немає)‚ і про різні варіяції по лінії ООН. Проте 
дві ключові вади, які стосуються миротворців, 
як існували з першого дня виголошення цієї іні-
ціятиви Президентом Петром Порошенком, так 
і досі залишаються.

По-перше,  миротворча місія сама по собі не 
може вреґулювати конфлікт. Для завершен-
ня будь-якої війни існують лиш два сценарії – 
перемога однієї зі сторін або укладення між-
народного договору чи навіть декількох дого-
ворів, які б містили деталізовані альґоритми 
переходу до миру, як це мало місце, до прикла-
ду, у випадку з відомими Дейтонськими угода-
ми, що поклали край війні в Боснії і Герцоґови-
ні. Завдання ж миротворчої місії – забезпечи-
ти моніторинґ виконання умов капітуляції або 

(Закінчення на стор. 11)
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Україну!

„Свобода“ стала організатором громади
У вересні  найстарша у світі українська  газета, що виходить без-

перервно з 1893 року‚ відзначатиме своє 125-річчя. З першого числа 
газета була покликана стати організатором української громади у США 
i виконала цю місію.  В останні роки ХІХ ст. численні українці з західних 
українських теренів поїхали до Америки в пошуках заробітку. На шах-
тах‚ металюрґійних заводах‚ будовах  життя заробітчан було важким‚ 
часто траплялися трагічні випадки. У 1889 році до Америки приїхав 
волиняк о. Григорій Грушка‚ який узявся за об’єднання українців на 
засадах взаємодопомоги. Спершу він видав єдине число газети „Новий 
світ“‚ а далі заснував „Свободу“‚ завдяки якій вдалося у 1894 році утво-
рити Український Народний Союз.  

Газета спершу виходила раз на два тижні‚ згодом стал щоденною.  
„Свобода“ з самих початків стояла виразно на українських національ-
них позиціях, поборювала москвофільство, широко висвітлювала 
українське життя на еміґрації і в Україні. Авторами були Михайло 
Грушевський, В’ячеслав Липинський, Симон Петлюра, Іван Франко, 
Панас Мирний, Михайло Коцюбинський та інші відомі особи. Газета віді-
грала видатну ролю в поширенні національної свідомости серед укра-
їнців у США і в їх організації, була головним ініціятором створення цен-
тральної української репрезентації, почавши від Американської Руської 
Народної Ради у 1914 році до Українського Конґресового Комітету 
Америки у 1940 році, підтримувала акції на допомогу Україні і в обороні 
українців, переслідуваних окупаційними режимами.

При „Свободі“ виходили додатки еміґраційних молодіжних, культур-
них і громадських організацій‚ серії популярних книжечок, просвітні 
листки‚  журнали для дітей. На сторінках „Свободи“ народилася у 1933 
році газета „The Ukrainian Weekly“. Тривалий час „Свобода“ обслуговува-
ла українців у Канаді та Бразилії‚ дотепер її читають на усіх континентах. 
Також редакція „Свободи“ готує щорічний „Альманах Українського 
Народного Союзу“. Історію газети дослідив у книзі „Вільне слово амери-
канської України“ редактор Петро Часто.

Визнання „Свободи“ у світі засвідчили вітання 15 вересня 1963 року 
від Президента США Джона Кеннеді‚ інших урядовців США‚ пізніші наго-
родження в Україні редакторів тижневика.  

Своє 125-річчя „Свобода“ зустрічає на випрацьованій впродовж  
десятиріч позиції практичного організатора громади‚ спрямовуючи її 
увагу та зусилля на провідні проблеми життя. громадського розвитку‚ 
єднання українців світу з їхньою батьківщиною та надання всебічної 
допомоги Україні у нелегкі часи її державного становлення і війни з 
Росією. Сила газети полягає у надійних зв’язках її редакції з численними 
читачами‚ яких стає усе більше також в Інтернеті. Редакція має надію‚ 
що вересневе свято газети стане пам’ятною подією також для усіх дру-
зів тижневика-ветерана.

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

Радянська влада знищила 
кавалерійську школу

Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Укра-
ї н с ь к у  к а в а л е р і й с ь к у  ш к о -
лу в Кропивницькоу, тодішньо-
му Зінов’євську, влада ліквідувала 
навесні 1933 року. 1920 року вона 
була організована на базі Єлиса-
ветградського кавалерійського учи-
лища. Історик, автор ґрунтовного 
дослідження про цей навчальний 
заклад „Вершники на Інгулі“ Сер-
гій Шевченко вважає, що ліквідація 
школи була викликана побоюван-
ням влади, що озброєні курсанти 
можуть повернути зброю проти неї. 

У квітні 1933 року арешту-
вали випускників школи 1931 
року, направлених у 14-ий Кава-
лерійський полк до Бердичева, де 
вони посіли посади командирів та 
заступників командирів підрозді-
лів. Вони часто зустрічалися і, звіс-
но, не могли не звертати уваги на 
той жах, який творився на селі. 

Більшість з них була вихідця-
ми з сіл: Василь Молчанов – з села 
Михайло-Жукове, Григорій Кося-
ков – з Соколівки, Прокіп Молча-
нов – з Суботців, Лаврін Підваль-
ний – з села Рівного, Костянтин 
Невдаха – з Херсонщини, Андрій 
Назаренко – з села П’ятихатки Кри-
ворізької округи. Молоді військо-
вики говорили про злидні на селі, 
загальний занепад, відсутність хлі-
ба, падіж коней. Листи від рідних 
не приносили заспокоєння: сестра 
П. Молчанова писала про напівго-
лодне існування її сім’ї, це при тому, 
що її чоловік був колишнім черво-
ним партизаном. Що вже говори-
ти про розкуркулених та звичай-
них селян.

К. Невдаха на одному з політич-
них занять, де йшлося про те, що 
колективізація ліквідувала бідність 
на селі, висловив сумнів, адже люди 
мерли з голоду. Але чіткої відповіді 
не отримав.

20-річні командири вважали 
порятунком знищення колгоспів 
і роздачу землі селянам у індиві-
дуальне користування. Г. Косяков 
запитував К. Невдаху: „А ти пішов 
би бити цих сталіних?“ І додавав: 
„Немає направляючої сили, яка 
б підхопила незадоволення мас і 

рушила їх проти влади“.
У гуртуванні молодих команди-

рів провідником був Г. Косяков. Він 
мав підготувати листівки, у яких 
мали закликати командирів і черво-
ноармійців до збройного повстан-
ня проти влади. Але жодної листів-
ки не знайдено. Він вигадав цифро-
вий код для передання інформації: 
у копіях листів, справді є ряд незро-
зумілих цифр. Зі своїми, досить 
критичними поглядами на тодішнє 
життя, військовики не крились, від-
верто писали у листах. 

Г. Косяков писав В. Молчано-
ву у Харків, де той з жовтня 1932 
року навчався у школі пілотів, про 
новий призов червоноармійців: 
„Боєць не має духу, не має підйому, 
зацікавлености, ініціятиви, ентузі-
язму, які є у арміях демократичних 
країн, де солдати знають, що вони 
й справді захищають свою бать-
ківщину, землю, рідний дім. Наш 
червоноармієць, бачачи, що влада 
розорила його господарство, зро-
била злиднями і прохачами дітей, 
примусила голодувати мільйони 
людей, чинить грабунок і створила 
безправність, на які нікому пожа-
літися, насильно загнала в колгос-
пи, він перестає вірити в Радвла-
ду, йому набридло брехливе патя-
кання“.

Г. Косяков також розповідав у 
листах, наскільки голодним при-
ходить у армію нове поповнення: 
„Люди зовсім обезсиліли від три-
річного недоїдання і надмірної раб-
ської праці на верхівку. Відкри-
то проти Радвлади народ піти не 
може, бо не організований і не має 
керівної сили“.

Влада вирахувала це незадово-
лення і небезпеку для себе. Була 
проведена широкомаштабна опера-
ція „Весна“ під час якої репресува-
ли багатьох командирів та черво-
ноармійців. Дев’ятеро випускників 
Зінов’євської української кавале-
рійської школи отримали від трьох 
до 10 років виправних таборів. Дех-
то з них помер на каторзі, кілька 
потрапили на фронти Другої світо-
вої війни і наклали головами там, 
лише А. Назаренко вижив й у 1978 
році добився своєї офіційної реабі-
літації.

гуки від інвесторів, поспілкуватися 
між собою та познайомитися з гос-
тями вечора. 

Українська компанія UniExo пред-
ставила модульний робототех-
нічний пристрій, який допомагає 
людям із травмами та проблемами 
руху відновити моторні функції сво-
їх тіл. 

Hushme презентував персональ-
ний акустичний пристрій, який 
захищає таємницю мовлення та зни-
жує шумове забруднення при роз-
мові на телефоні у відкритому серед-
овищі. VRNET.io розробив рішення 
для віртуальної реальности. 

MMONE є першим у світі інтер-
активним атракціоном віртуальної 
реальності, а GavaGava – це інтерак-
тивна історія, яка навчає дітей пра-
цювати разом для досягнення спіль-
ної мети. 

Від учасників очікувалися від-
повіді на 11 клясичних запитань, 

які майже завжди виникають під 
час розмов з інвесторами. Пре-
зентації оцінювало четверо інвес-
торів, двоє з яких – українського 
походження. У залі були присутні 
учасники програми SABIT з інших 
країн, представники компаній 
ConsenSys і Hyperloop Transportation 
Technologies, а також люди, які 
цікавляться українськими техноло-
гіями та веденням підприємництва в 
Україні або ж самі його ведуть. 

Такі заходи дуже корисні для 
популяризації України в світі, вони 
показують, що Україна має багато 
людей, які працюють над цікавими 
рішеннями та проєктами. 

Програму SABIT розробили в 
1990 році адміністратори торгів-
лі США‚ щоб сприяти економічній 
перебудові країн колишнього СРСР. 
Цього року за програмою стажують-
ся 18 компаній, сім з яких – україн-
ські. Учасники відвідують різні міс-
та й отримують розуміння того, як 
вести підприємництво у США. 

Голос Америки‚ Радіо Свобода

(Закінчення зі стор. 1)

Українці представили...
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Про включення Росії до „G-7“
Справу перебування Росії у „Великій сімці“на 

останній вершинній зустрічі „G-7“ у Канаді 
порушив Президент США Дональд Трамп‚ пред-
ставник найважливішого члена „G-7“ Внутріш-
ній валовий продукт (ВВП) якого перевищує 
ВВП решти шість членів.

Довгий час‚ фактично від 1976 року‚ існувала 
так звана „G-7“, група семи економічно потуж-
них та політично споріднених держав. У 1997 
році для формального чи символічного закін-
чення „Холодної війни“ та піднесення престижу 
Президента Росії Бориса Єльцина впроваджено 
Російську Федерацію (РФ) до тієї групи і оформ-
лено „G-8“. В основі такого рішення були полі-
тичні, а не економічні причини‚ хоча сама фор-
мація є економічною структурою. 

Президент Б. Єльцин у той уважався демо-
кратом‚ який допоміг повалити СРСР. Було 

бажання впровадити Б. Єльцина до престижно-
го цивілізованого демократичного і економіч-
но розвиненого кола. Правда‚ ці сподівання були 
дуже передчасними‚ як показала історія, але‚ 
як кажуть‚ надія вмирає останньою. Зрештою‚ 
впровадження РФ до цивілізованого міжнарод-
ного товариства було далеко меншим лихом‚ 
ніж військовий захист перед потенційним росій-
ським аґресором.

Сьогодні РФ і її Президент Володимир Путін 
ізольовані від міжнародного цивілізованого 
товариства. В. Путін та його прибічники знищи-
ли чеченців‚ влаштовуючи теракти‚ у яких зги-
нули власні люди, поставили у Чечні вислуж-
ника Москви, напали на чужі суверенні терито-
рії Грузії і України, проголосили деякі території 
незалежними, одну українську територію про-
сто прилучили до себе, на загарбаних територі-

ях уже вбили понад 10 тис. людей, вбили майже 
300 невинних людей на літаку MH17, допома-
гали своєму союзникові у Сирії хемічною збро-
єю вбивати невинних жінок і дітей. Увесь світ 
почав пізнавати, що таке Москва. РФ під полі-
тичним оглядом у жодному випадку не є кан-
дидатом до оновленої „G-8“ включно з тим фак-
том, що РФ стратила цей статус у 2014 році 
анексією Криму. 

Навіть найбільші друзі чи симпатики Д. Трам-
па не зможуть підтримати його пропозицію. 
Правда, В. Путін використав нагоду‚ щоб запро-
сити Д. Трампа на зустріч „G-7“ у Москві. 

Д. Трамп нічого не читає і ні з ким не радить-
ся. До нього не можна мати будь-яких претен-
зій. Одначе світ мусить бути дуже уважним‚ 
коли такі пропозиції подає президент наймогут-
нішої держави у світі. 

Аскольд С. Лозинський‚ 
Ню-Йорк 

Розвідника позбавили волі 
Олександер Корнієвський – кулеметник-

розвідник батальйону „Айдар”, народився 29 
січня 1991 року, у рік відновлення української 
держави. Він правнук славетного бандурно-
го майстра Олександра Корнієвського та Лев-
ка Мережинського, директора Уманської кол-
госпної обласної школи, репресованого в 1937 
році „за участь в антирадянській терористич-
ній організації „правих” (його закатували у 
травні 1940 року в Інгаському таборі Красно-
ярського краю). Діда О. Корнієвського у 1937 
році Москва засудила на 10 років позбавлен-
ня волі за те, що виготовляв бандури націона-
лістам. 

О. Корнієвський з дитинства вирішив при-
святити своє життя розвиткові української 
науки. У травні 2012 року здобув диплом 
бакалявра права, у липні того ж року – 
диплом бакалявра з менеджменту в Націо-
нальному педагогічному університеті ім. 
Михайла Драгоманова. У червні 2013 року 
здобув диплом маґістра з кваліфікацією юрис-
та в Національному авіяційному університе-
ті та диплом маґістра з відзнакою з стандар-
тизації та сертифікації в Київському націо-
нальному університеті технологій і дизайну. 
У 2013-2016 роках навчався в аспірантурі уні-
верситету, писав кандидатську дисертацію на 
тему „Розробка моделі оцінки якости техноло-
гічних процесів та визначення зв’язків між їх 
параметрами”. 

В цей же час він брав активну участь у Рево-
люції Гідности, а в серпні 2014 року пішов 
добровольцем у батальйон „Айдар”. Визво-
ляв Щастя, Георгіївку, Металіст, Трьохізбенку, 
Сокільники, Кряківку, Жовте та інші населені 
пункти України. Через контузії майже втратив 
слух та зір. За героїзм нагороджений орденом 

„За мужність і відвагу”, медалями „За оборону 
рідної Держави”, „Доброволець АТО”, „За обо-
рону Щастя”, „За відвагу”, „За цілісність і неза-
лежність України”, „Ветеран війни”, відзнакою 
„За участь у громадянській блокаді Криму”.

Від 2016-го по квітень 2018 року він май-
же постійно перебував на стаціонарному 
лікуванні в шпиталях та клініках. Тяжкий 
стан здоров’я та постійне лікування обірва-
ли мрію молодого вченого О. Корнієвсько-
го захистити дисертацію та здобути науковий 
ступінь кандидата наук. Незважаючи на хво-
роби, він продовжував підтримувати зв’язок 
з рідним батальйоном. У квітні 2017 року він 
очолив відокремлений підрозділ громадської 
організації „Військово-патріотичний клюб 
„Айдар” у Київській області. 

Затримали добровольців „Айдару” 19 квіт-
ня. Перевернули усю квартиру О. Корнієв-
ських, а тоді, кинувши до спецтранспорту, їх, 
киян, затриманих у Києві, повезли до Оде-
си. Під час судового засідання О. Корнієв-
ський з’ясував суть справи: „Було зареєстро-
вано товариство з обмеженою відповідальніс-
тю, у якому я є керівником, для виготовлен-
ня зброї, боєприпасів, артилерії, бронетехні-
ки та військового суднобудівництва для армії. 
Був орендований цех на збройовому заводі в 
Києві. Але СБУ тепер нас усіх назвало члена-
ми злочинної групи“.

Приморський суд Одеси постановив три-
мати його під арештом 60 діб або сплатити 
500 тис. грн. Затримання добровольців від-
булося в рамках спецоперації Служби безпе-
ки України з участю підставного доброволь-
ця, який нібито просив знайти зброю для бій-
ців українських диверсійно-розвідувальних 
груп, нібито з відома Головного управління 

розвідки Міністерства оборони України. Саме 
за зброю, поставлену на передову для україн-
ських вояків, бійців хочуть засудити до зна-
чних термінів ув’язнення. Варто зазначити, 
що Кримінальний кодекс України не забо-
роняє зберігати, передавати та переробляти 
зброю. 

Затриманий Іван Каралюс („Шукач”), 
доброволець 24-го Окремого батальйону 
„Айдар”, який відзначився в боях за Щас-
тя, Болотяне, Лутугине, Металіст, Георгіїв-
ку Луганської области. За героїчні дії наго-
роджений. Під домашнім арештом перебу-
ває „кіборґ” Віктор Балацький („Агат”), який 
під час боїв за Донецьке летовище знищив три 
одиниці ворожої техніки‚ мав тяжке поранен-
ня, потребує заміни колінного суглоба.

8 червня Приморський суд Одеси продо-
вжив ще на два місяці арешт І. Каралюса та 
О. Корнієвського. Логіка СБУ і прокуратури 
зрозуміла: О. Корнієвський – людина рішуча, 
перебуває в опозиції до президента України, 
бере участь у пікетуваннях, а до всього цього 
дістав законний дозвіл на виготовлення зброї, 
боєприпасів, артилерії та бронетехніки для 
армії. Людина небезпечна для влади! 

Історичний клюб „Холодний Яр” зажадав 
негайного звільнення О. Корнієвського, І. 
Каралюса та В. Балацького, звернувся до пра-
возахисних організацій та адвокатів-патріо-
тів з пропозицією взяти під захист О. Корні-
євського і його товаришів.

Роман Коваль, 
президент Історичного клюбу „Холодний 
Яр”, член Національної спілки письменників 
України, член Національної спілки журналіс-
тів України, член Національної спілки банду-
ристів, редактор газети „Незборима нація”, 
академік Академії наук вищої освіти України,

Київ 

СКУ закликає підтримати кампанію „Червона картка” 
ТОРОНТО. – Світовий Конґрес Україн-

ців (СКУ) закликає українців у діяспо-
рі та друзів України підтримати кампанію 
#RedCard4Putin Міжнародної коаліції з прав 
людини, яку започаткував СКУ з метою мобі-
лізації міжнародної спільноти та футболістів 
чемпіонату, щоб здійснювати тиск на  Росій-
ську Федерацію для припинення її військо-
вої аґресії в Україні та інших частинах світу, 
а також для звільнення всіх українських полі-
тичних в’язнів, незаконно затриманих Росій-
ською Федерацією.

Упродовж місяця під час Чемпіонату сві-
ту з футболу, який тепер триває у Російській 
Федерації, кампанія буде неодноразово нада-
вати „червоні картки” режимові Володимира 
Путіна, висвітлюючи причини, через які оку-
паційний режим не має права проводити такі 
заходи, та наголошуючи, що дії Російської 
Федерації суперечать ідеалам мирного співіс-
нування та духoві Чемпіонату світу.

„Ми бачимо, що Олег Сенцов готовий про-

довжувати голодування до самої смер-
ти. Це дуже важливо, щоб ми як між-
народна спільнота діяли так, щоб 
забезпечити якнайшвидше звільнен-
ня Олега Сенцова та всіх політич-
них в’язнів з російських тюрем, – зая-
вив президент Міжнародної коалі-
ції з прав людини та заступник пре-
зидента СКУ Павло Ґрод. – Кампанія 
#RedCard4Putin об’єднує неурядові 
організації, активістів з захисту люд-
ських прав, журналістів, спортовців 
та різних відомих людей для піднесен-
ня голосу проти злочинів путінського 
режиму”.

Просимо слідкувати та широко роз-
повсюджувати інформацію про кам-
панію #RedCard4Putin: веб-сторінка 
– www.ichumanrights.org ‚ Твітер – 
https://twitter.com/card4putin.

СКУ



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 29 ЧЕРВНЯ-6 ЛИПНЯ 2018 РОКУ No. 26-278

OREST LUTIY 
uncensored

PETRO MAHA

IRYNA FEDYSHYN

VASYL POPADIUK

• Meet the Artists/Photo Op.

• Elegant Dinner of Old Lviv cuisine 
 with wine

• Cocktail hour with zakusky/appetizers

• Includes Weekend Festival admittance 
 and VIP parking pass

• $150 per person 
 (includes $100 deductible donation 
 to UNF-Soyuzivka Heritage Center

• Information: 
 soyuzivka.events@gmail.com
 or 845-626-5641

Soyuzivka, PO Box 516, 216 Foordmore Rd, 
Kerhonkson, NY 12446

845-626-5641 • www.soyuzivka.com 
email  soyuzivka.events@gmail.com

SOYUZIVKA HERITAGE CENTER-UNF
PRESENTS A GALA FUND-RAISER 

UNDER THE STARS

ЗАПРОШУЄМО НА “ЛЬВІВСЬКУ КАВУ”
І БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР, БЕНКЕТ, ШОУ-КОНЦЕРТ

Intimate and light-hearted Cabaret show
 “Retro Lviv”, featuring music of Old Lviv, 

starring Orest Lutiy, Petro Maha, 
Iryna Fedyshyn, Vasyl Popadiuk

FRIDAY, JULY 13, 2018, 7 PM

Юридична підтримка
Іміґраційний Адвокат 

- Ілона Джамгарова 
(718) 730 9497

Будемо вдячні за добровільні пожертви на придбання пересувного 
мамографа «Квітка» для діагностики рака молочної залози серед жінок України
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                        

Відбулися чергові загальні збори ЦУКА
Орися Бурдяк

ВАШІНҐТОН. – 37-мі загальні збори і весня-
на конференція Централі Українських Кооператив 
Америки (ЦУКА) відбулися 7-9 червня у Вашінґ-
тоні. Присутніми були 30 представників-делеґа-
тів з 12 українських американських кредитних спі-
лок у США, які зібралися для того, щоб зустріти-
ся зі своїми урядовими представниками у Конґресі 

США та з Послом України у США Валерієм Чалим, 
прослухати доповіді на сучасні питання, що цікав-
лять провідників кредитних спілок, та обрати нову 
управу. 

7 червня голова Української Національної 
Інформаційної Служби Михайло Савків мол. роз-
почав конференцію поясненням головних питань 
стосовно України, які слід обговорити з урядовими 
представниками в Капітолії. Найважливіші питан-

ня щодо кредитних спілок у США представив голо-
вний правний дорадник Національної Асоціяції 
Кредитних Спілок США (CUNA) Раєн Донован. 
Прослухавши поради, делеґати вирушили до Капі-
толію. 

Після переговорів делеґати завітали до Посоль-
ства України у США, де Посол В. Чалий розпо-
вів про сучасні події в Україні та подав позитивну 
оцінку середовища для розвитку підприємництва. 

8 червня програму відкрив вітальним словом 
голова ЦУКА Андрій Горбачевський. На зустріч із 
делеґатами завітали конґресмени-республіканці – 
голова Комітету закордонних справ і старший член 
Комітету фінансових послуг Ед Ройс і член Комі-
тетів закордонних справ, національних безпеки і 
малого бізнесу Браян Фицпатрик. Обидва конґрес-
мени є прихильниками України і кредитних спілок. 
Вони розповіли про діяльність комітетів, у яких 
працюють і відповіли на ряд запитань. 

Опісля делеґати прослухали доповіді на важ-
ливі теми, пов’язані з управлінням персоналом, 
кібербезпекою, новою технологією „бльокчейн“, 
яку вияснив Богдан Шевчик з Федеральної резерв-
ної системи. Демографічні показники молодих аме-
риканців українського походження („millennials“) 
вияснила голова організації „Разом“ Марія Сорока. 

Член дирекції та колишній виконавчий дирек-
тор Української Кредитної Спілки у Рочестері, 
Ню-Йорк Тамара Денисенко вела мову про діяль-
ність кредитівок у 2020 році, найкращі практи-
ки, успіхи і виклики для кредитівок-членів ЦУКА, 
обговорення активів, членства і ріст капіталу. 

9 червня члени асоціяції провели 37-мі загальні 
збори зі звітами провідників і комітетів та вибором 
членів управи на чергову каденцію. Голова ЦУКА 
А. Горбачевський звітував про свою діяльність про-
тягом минулого року, а президент ЦУКА Орися 

Учасники загальних зборів і весняної конференції Централі Українських Кооператив Америки. (Закінчення на стор. 11)

Пролунав останній дзвінок у Ню-Йорку
Валентина Глушак

НЮ-ЙОРК. – 9 червня в Українській шко-
лі Об’єднання Українців Америки (ОУА) в 
Ню-Йорку пролунав останній дзвінок. У виши-
ванках попрямували молодші кляси до церкви, 
випускники йшли за ними. 

Учні дякували батькам на чолі з головою Бать-
ківського комітету Оксаною Коваль, які доклали 
великих зусиль, щоб цей шкільний рік пройшов 
успішно, а також голові ОУА Самопоміч Наталії 
Думі‚ членові дирекції Талі Даниш за її невичерп-
ну енерґію, яку вона вливає у школу, адміністра-
торові школи Олегові Мельникові, всім учителям 
та їхнім асистентам‚ директорові Іванові Мака-
рові за його провадження школою, яка з кожним 
роком зростає за числом учнів та академічній 
заступниці Христині Васильків-Піхманець.

Цього року школу закінчили 14 випускників‚ 
вихованих в українських традиціях, зі знанням 
української мови, культури, історії, географії, 
літератури, релігії та музики.

Діє виставка картин Михайла Барабаша
Микола Галів

НЮ-ЙОРК. – 24 травня у залі Науково-
го Товариства ім. Шевченка (НТШ) відкрили 
виставку картин художника Михайла Бараба-
ша при численній участі особисто запрошених 
художником приятелів і знайомих. 

Виставку відкрив керуючий дискусійними 
вечорами НТШ Василь Махно‚ який предста-
вив М. Барабаша, який у Львові провів юнаць-
кі роки і завершив студії мистецтва‚ а тепер 
проживає з родиною в Ню-Йорку. На вистав-
ці автор демонструє, в основному, твори урба-
ністичної тематики‚ у яких змістовно і цікаво 
поєднав Львів і Ню-Йорк.

Виставка художних праць М. Барабаша стала 
своєрідним відблиском колишнього розвитку 
динамічного мистецтва в Ню-Йорку‚ де діяли 

дві образотворчі організації – старші мистці і 
молоді адепти образотворчого мистецтва. Оби-
дві двічі на рік улаштовували збірні виставки й 
вечори для професійного обговорення.

Серед старших слід згадати мистецтвознав-
ців і теоретиків мистецтва Святослава Гордин-
ського, Антіна Малюцу. В колі старших мистців 
були Михайло Мороз, Микола Бутович, Петро 
Холодний, Микола Неділко, Яків Гніздовський, 
Едвард Козак, Михайло Черешньовский і бага-
то інших. 

Серед молоді слід назвати модерніста і тео-
ретика Юрія Соловія, поруч з яким були Арка 
Оленська-Петришин, Любослав Гуцалюк, Ярос-
лава Ґеруляк, Ярослав Вижницький, Богдан Тит-
ла, Борис Пачовський, Богдан Певний, Зенон 
Онишкевич і багато інших.

На жаль, відходять творці мистецтва, але їхні 

твори залишаються у ґалеріях, музеях‚ нагадую-
чи про своїх творців. На цьому небосхилі обра-
зотворчого мистецтва відкрито виставку кар-
тин М. Барабаша, яка вписується у панораму 
мистецтва української діяспори.

М. Барабаш на виставці показав 31 картину 
різного формату‚ виконану різними засобами – 
олійними фарбами, ліноритом, літографією, куль-
ковою ручкою і дереворізом. На картинах видно 
легку і вправну руку мистця, що проявляєть-
ся у виразних штрихах ліній і у делікатних маз-
ках пензля. Його спостережливе око спочиває на 
винятковиx історичниx спорудах У цьому жан-
рі на виставці є картини „Львів у ХІХ ст.“, „Львів у 
ХХ ст.“, „Древний Львів“, „Собор св. Юра у Льво-
ві“ і багато інших‚ з Ню-Йорку „Будинки на хма-
рочосах“, „Ню-Йоркські вертикалі“, „Надвечір’я в 
Ню-Йорку“, „Вид на міст Квінс-Боро“.

Свято останнього дзвінка в Українській школі Об’єднання Українців Америки. 
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ЗРУЧНО ТА НАДІЙНО

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

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

ЧЕКОВІ РАХУНКИ
*Знімання коштів, при використанні банкоматів ATM, безкоштовне у випадку, коли Ви отримуєте доступ до свого рахунку в Самопомочі через AllpointSM, Star sf® або Co-op® мережі. Додаткова оплата, при 
використанні банкоматів ATM, буде повернена на членський рахунок протягом першого тижня наступного календарного місяця, за умови, якщо протягом місяця щоденний мінімальний баланс на чековому 
рахунку члена, на якому є дебітна картка, становить $1,500. Місячний ліміт повернених коштів становить $100. Якщо баланс на Вашому чековому рахунку падатиме нижче $1,500 у будь-який день протягом даного 
календарного місяця, то Ваш рахунок не кваліфікуватиметься на виплату згідно цієї пропозиції.
Для доступу онлайн потрібна реєстрація і можуть стягуватись додаткові кошти. Тільки для теперішніх та майбутніх членів! Докладні інформації подані у www.selfreliance.com/disclosures/. 

За докладною інформацією телефонуйте на безкоштовний номер 888.222.8571

БЕЗ МІСЯЧНИХ ОПЛАТ
БЕЗ МІНІМАЛЬНОГО БАЛАНСУ

ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ У БУДЬ-ЯКОМУ АТМ У США!*  

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО СВОЇХ РАХУНКІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ із DirectConnectSM

БЕЗПЛАТНИХ ATMs*

укладених угод.
А по-друге, миротворча місія лиш тоді може 

бути ефективним інструментом моніторинґу 
виконання умов миру, коли присутня політич-
на, і то добросовісна, а не вдавана, воля сторін 
конфлікту. Про що можна говорити у випадку 
Росії, якщо там навіть не визнають себе сторо-
ною конфлікту, намагаючись перевести стрілки 
на ніким не визнані і контрольовані на 100 відс. 
Кремлем штучні утворення під назвою „ДНР“ 
та „ЛНР“? Відповідь очевидна. Жодної політич-
ної волі завершувати війну і виходити з Донба-
су там немає. 

Таким чином, вже майже три роки дискусії 
точаться про другорядні насправді речі, про-
те  основоположні передумови залишаються 
поза увагою. 

А до чого ж Чемпіонат світу з футболу?
Якраз протягом всього періоду нинішньої 

ескаляції військових дій на Донбасі кремлів-
ські пропаґандисти нав’язують російському сус-
пільству думку, що Президент України П. Поро-
шенко хоче використати цей чемпіонат, щоб 
підняти свій рейтинґ. „І навіть якщо й не хоче 

чи боїться, то його до цього штовхають ястру-
би з Вашінґтону“, – заявляють безапеляційно в 
Москві.

Насправді В. Путінові  абсолютно байдужі 
чемпіонат, Олімпіяда чи що там ще відбуваєть-
ся в світі чи в нього вдома. Якби почався гіпо-
тетичний наступ Збройних сил України на Дон-
басі, він, не моргнувши й оком, віддав би наказ 
перетворити Харків, Полтаву чи Київ на Алеп-
по. Такий вже психотип цього президента цієї 
нинішньої Росії. Іншого від нього очікувати не 
варто.

А по-друге, Чемпіонат світу – це якраз  най-
гірша подія для початку будь-якої війни з Росі-
єю. Адже, за прогнозами, туристів з-за кордо-
ну очікується понад 1.5 млн. осіб, одних вболі-
вальників з квитками зі США прибуде понад 80 
тис., десятки тисяч з кожної европейської кра-
їни, в тому числі України, і з усього світу. Щоб 
аж настільки ризикувати власними громадяна-
ми‚ треба бути не просто не сповна розумом, а 
абсолютно безвідповідальною людиною.

То хто ж тоді замовник? Як у будь-якій мут-
ній історії чи у будь-якому злочині, для того, 
щоб знайти відповідь, треба перш за все визна-
чити, в кого є мотив. У нашій ситуації, як би 
це не звучало цинічно, відповідь на поверх-
ні. Мотив є у колективної російської сторони 

– у Кремля і в керівництва самопроголошених 
народних республік. 

Кремлеві треба вчергове підняти ставки у 
великій геополітичній грі на тлі вже згаданих 
трьох візит К. Волкера, А. Меркель і Е. Макро-
на. Ситуація сприятлива‚ як ніколи. Адже між 
американцями і европейцями, хто б що не гово-
рив, пробігла чорна кішка. Вся надія европей-
ців у питанні порятунку ядерної угоди з Іра-
ном – виключно на В. Путіна. А тут ще й черго-
ва криза навколо Північної Кореї в нагоді – зно-
ву роля Росії зростає‚ як ніколи раніше.

Завдання максимум Кремля – довести, що без 
миротворців на лінії зіткнення буде велика війна, 
яка до того ж загрожуватиме решті світу і позба-
вить европейців такого бажаного для них союз-
ника у близькосхідних та корейських справах. 

Тож залишається надіятися лише на себе і 
на своїх єдиних двох союзників, якими, пере-
фразовуючи льозунґ, який став вже крилатим в 
Росії, – для України є армія і власна нація. І дай 
Боже нам сили!

Львівський культурологічний журнал „Ї“

Вадим Трюхан – дипломат, голова правлін-
ня Громадського об’єднання „Европейський рух 
України“‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 5)

Загострення ...

Бурдяк описала працю в головному 
бюрі ЦУКА. 

Календар кредитних спілок на 
2018 рік був присвячений бандурі, 
українському народному історично-
му інструментові. Цього року Капе-
ля Бандуристів ім. Тараса Шевчен-
ка святкує своє 100-ліття. Близько 28 
тис. календарів видруковано і видано 
членам кредитних спілок у США. 

На чергову каденцію 2018-2019 
років обрано такий склад управи і 
комітетів: 

Екзекутивний комітет: А. Горбачев-
ський (СУМА Йонкерс) – голова; Сте-
пан Керда („Самопоміч“, Балтимор) – 
заступник; Юрій Стахів („Самопоміч“, 
Ню-Інґленд) – секретар. Члени: Бог-
дан Курчак („Самопоміч“, Ню-Йорк); 
Богдан Ватраль („Самопоміч“, Чика-
ґо). Члени Ради директорів: Бог-
дан Чепак („Самопоміч“, Клівленд), 
Т. Денисенко (Українська, Рочестер. 
Ню-Йорк), Стефан Качурак (Україн-
ська Національна, Ню-Йорк), Мару-
ся Колодій („Самопоміч“, Філядель-
фія), Михайло Левко (Нова, Кліф-
тон, Ню-Джерзі), Наталія Марущак 
(„Самопоміч“, Мишиґен), Євген Шес-
так („Самопоміч“, Пітсбурґ). 

Ревізійна комісія: Орест Ліщинець-
кий („Самопоміч“ Клівленд), Орест 
Темницький („Самопоміч“, Ню-Йорк) 
і Богдан Вруський („Самопоміч“, 
Чикаґо). 

Виборча комісія: Ярослав Федун 
(Нова, Кліфтон, Ню-Джерзі), А. 
Горбачевський, (СУМА Йонкерс, 
Ню-Йорк), Віталій Кутний („Само-
поміч“, Чикаґо), Ю. Стахів („Само-
поміч“, Ню-Інґленд), Ярослав Завій-
ський (Українська Національна, 
Ню-Йорк).

Статутова комісія: Роман Козіць-
кий (СУМА Йонкерс), Наталія Пача-
шинська (Українська Національна, 
Ню-Йорк), Нуся Вох-Керда („Само-
поміч“, Балтимор). 

Комітет Страхового трасту: О. Бур-
дяк, С. Качурак, Степан Керда, М. 
Колодій, Василь Корнило, Б.  Курчак 
та Іван Оліярчик. 

О. Бурдяк обрано президентом 
ЦУКА та Української Кооперативної 
Страхової Аґенції в Чикаґо. Штатни-
ми членами ЦУКА є Христина Пили-
пович та Ніна Бебко.

Делеґати вирішили повернутися до 
Вашінґтону на чергову 38-му весня-
ну конференцію ЦУКА і річні загаль-
ні збори у 2019 році. 

(Закінчення зі стор. 9)

Відбулися чергові...
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сказала‚ що бачить Україну чисто 
парляментською республікою‚ але 
німецького‚ „канцлерівського“ взі-
рця. Можливо‚ саме тому вона до 
кінця виступу так і не повідомила 
про свій намір кандидувати на пост 
президента. Бо якщо цей „новий 
курс“ матиме практичне втілен-
ня‚ то її цілком вдовольнить кріс-
ло прем’єр-міністра‚ який‚ за новою 
Конституцією‚ мав би більше влад-
них важелів‚ аніж президент. На 
доказ цього Ю. Тимошенко ствер-
джувала‚ що найуспішніші країні в 
світі – з парляментським устроєм‚ а 
найбідніші – з президентським. 

Добрий знак презентація „нового 
курсу“ подала представникам мало-
го і середнього підприємництва‚ 
зокрема фармерам: Ю. Тимошен-
ко визнала‚ і це вперше‚ доцільність 
продажу землі. Щоправда‚ за фран-
цузьким зразком – лише малень-
ким господарствам з правом успад-
кування у випадку виникнення фар-
мерської династії.

Особливе зацікавлення присут-
ніх викликав намір Ю. Тимошенко 
скликати Національну раду‚ на 50 
відс. складену з представників гро-
мадянського суспільства‚ а на інші 
50 відс. – з таких моральних автори-
тетів‚ якими були за життя Патріярх 
Любомир Гузар‚ філософ Мирослав 
Попович‚ письменник Євген Свер-
стюк.

До сумнівних пропозицій нале-
жить ідея змінити систему вибо-
рів до Верховної Ради в такий спо-
сіб‚ щоб партія‚ яка здобуде перше 
місце‚ автоматично діставала право 
більшости і формувала уряд.

Найбільше критичних відгу-
ків спричинила ця фраза Ю. Тим-
ошенко: „27 років політики розва-
люють Україну. Це треба припини-
ти“. Їй пригадують‚ що всі ці роки 
вона сама займала керівні поса-
ди в країні‚ вже в 2002 році мала 
свою фракцію в парляменті‚ була 
віце-прем’єром і двічі – прем’єр-
міністром.

В середовищі опонентів „Бать-
ківщини“ не може також забутися 
історія десятирічної давности‚ коли 
Ю. Тимошенко з таким же патосом 
проголошувала великий політич-
ний проєкт „Український прорив“‚ 
а закінчився він нічим. Незабутою 
і непрощеною суспільством прови-
ною Ю. Тимошенко була кабальна 
для України газова угода з Росією‚ 
ті вкрай несправедливі 450 дол. за 
тисячу кубометрів газу.

Взагалі більшість експертів ста-
вить під сумнів можливу зовніш-

ню політику‚ якщо б Ю. Тимошен-
ко прийшла до влади. Попри те‚ 
що на форумі вона висловилася за 
проевропейський курс і навіть за 
вступ до НАТО‚ її заява про потре-
бу негайного миру на Донбасі бага-
тьох насторожила: „Мир потрібен 
Україні як повітря. Війна перетвори-
лася в ширму для прикриття корум-
пованої, безглуздої політики влади, 
у найбільший заробіток для декіль-
кох людей. Це те, що сьогодні стри-
мує мирний  процес і на дає можли-
вости вести реальні переговори. Я 
твердо знаю, як і з ким вести пере-
говори про мир“. Але ось про загар-
бання Росією українського Криму 
вона не обмовилася жодним словом. 
А питання дуже серйозне: в який 
спосіб Ю. Тимошенко збирається 
принести мир з Росією‚ котра вже 
віки вбиває Україну і українство? 
Тому нинішня війна‚ як справедливо 
визнав і Президент Петро Порошен-
ко‚ є з українського боку національ-
но-визвольною війною.

З приводу цієї дивної обіцян-
ки очільниці „Батьківщини“ відо-
мий львівський письменник Юрій 
Винничук‚ завжди налаштований 
іронічно-саркастично до популіс-
тичних заяв‚ сказав:

„Це людина, яка ніколи не вислов-
лювалася аґресивно щодо Путіна. 
Не підтримувала АТО й ніколи там 
не була. Ні копійки не дала на армію. 
Якщо вона переможе, відразу від-
будеться відхід назад. Дехто каже, 
що можна швидко закінчити війну. 
Якщо прийде Тимошенко, то так. 
Вона подарує Крим, а Путін піде з 
Донбасу, бо він йому не потрібен. 
Іншого способу швидко припинити 
бойові дії нема“.

А от не менш відомий в Україні 
філософ Сергій Дацюк бачить пере-
вагу Ю. Тимошенко в порівнянні з 
усіма іншими українськими полі-
тиками: „Юля спробувала вийти за 
межі позиції політика – на позицію 
державного діяча. Решта – покищо 
ні. Юля спробувала відкрито гово-
рити з громадою. Решта – покищо 
ні. Юля запросила інтелектуалів і 
спробувала говорити з ними про те, 
про що вони самі говорять. Решта – 
покищо ні. Ви не вірите їй, хоч вона 
і пробує. І ви збираєтеся вірити тим, 
хто навіть не пробує? Ви вважаєте, 
що Юля грає в гру „перезаснування 
разом з громадою“? Грайтеся з нею. 
Висувайте вимоги щодо дій супро-
ти корупції та олігархів. Робіть свої 
ставки, змушуйте дотримуватися 
обіцянок. Громаду кидали і будуть 
кидати, поки вона не почне діяти 
жорстко, як в бізнесі, де за кидок 
треба відповідати…“.

То‚ може‚ на цей раз і справді все 
буде інакше?

(Закінчення зі стор. 1)

А може...

теми, Міністерства оборони, Ради 
національної безпеки та оборони 
та інших організацій.

Також завдяки зламам персо-
нальної електронної пошти.

„Виборча система та техноло-
гії України вразливі до вторгнен-
ня сторонніх осіб, і Кремль знає це. 
Ймовірно, ці слабкі місця будуть 
використовуватися для зламу елек-
тронної пошти та виявлення пер-
сональних даних ключових канди-
датів у президенти, особливо тих, 
хто серйозно загрожує Кремлеві”, – 
йдеться у цій аналізі.

П’ятий сценарій – організуваня 
військового перевороту в Києві, 
який приведе до влади радикальні 
організації, зокрема членів добро-

вольчих батальйонів з військовим 
досвідом на Донбасі.

„Якби до влади в Києві прийшла 
справжня „українська хунта“, як це 
тлумачилися результати Револю-
ції Гідности у російсько-держав-
них засобах масової інформації, 
Кремль може використати це як 
привід для „миротворчої операції“, 
спрямованої на захист російсько-
мовного населення від „київської 
хунти“, – передбачає М. Воробйов.

Третій Майдан, позначений 
насильством, був би найбільш 
сприятливим для пода льшо-
го вторгнення російської армії в 
Україну, показуючи міжнародній 
спільноті, що тільки Кремль може 
навести порядок в цій „невдалій 
державі“, одночасно тримаючи 
Україну в сфері впливу Кремля.

„Українська правда“

(Закінчення зі стор. 1)

В „Atlantic Council“...

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

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

 

 

 

 

Завантажте наш 
мобільний додаток 

для всіх ваших 
фінансових потреб

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

Download Our App!► 

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

...using your smartphone or tablet

ALBANY, NY
(518) 266-0791        

SACRAMENTO, CA
(916) 721-1188

AMHERST, NY
(716) 799-8385

BOSTON, MA
(781) 493-6733

BUFFALO, NY
(716) 847-6655

CLEVELAND, OH
(440) 842-5888

FEDERAL WAY, WA
(253) 237-5293

PORTLAND, OR
(503) 774-1444

SYRACUSE, NY
(315) 471-4074

VANCOUVER, WA
(360) 597-2096

WEBSTER, NY 
 (585) 545-6276
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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

3.50% 4.50%
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НОВІ ВИДАННЯ                                                                                                                              

Кондоліза Райс про Україну
Роман Ференцевич

У своїй книзі ,,Демократія: Істо-
рії про довгий шлях до свободи”, 
що вийшла друком минулого року, 
Кондоліза Райс, яка займала висо-
кі державні пости в адміністраці-
ях двох американських президентів 
Джорджа Буша-старшого і згодом 
його сина, Джорджа Буша-молод-
шого, з’ясовує вплив на розвиток 
демократії у світі таких епохальних 
подій як рух за громадянські права 
американців африканського похо-
дження, закінчення холодної війни 
та розвал російської комуністичної 
імперії. Вона розглядає цей про-
цес докладніше у кількох країнах, в 
тому числі також в Україні.

Вперше К. Райс мала до діла з 
Україною в 1991 році, коли вона 
була радником з питань національ-
ної безпеки в уряді президента 
Дж. Буша-старшого. Їй прийшлося 
написати промову для нього, яку 
він виголосив 1 серпня 1991 року 
у Верховній Раді України в Києві. 
У цій промові Президент Дж. Буш 
сказав: ,,Ми підтримуватимемо тіс-
ніші стосунки з Радянським уря-
дом президента Ґорбачова. Аме-
риканці не підтримають тих, хто 
шукає незалежности задля того, 
щоб змінити довготривалу тира-
нію на місцевий деспотизм. Вони 
не допомагатимуть тим, хто спри-
яє самовбивчому націоналізмові, 
який базується на етнічній нена-
висті.”

Всього лиш через 23 дні після 
цієї промови Україна проголосу-
вала за відновлення своєї держав-
ної незалежности. Це було свідчен-
ням жахливої непоінформованости 
уряду Сполучених Штатів про дій-
сний стан речей в Україні. К. Райс 
не згадує цієї промови. Щоправда 
вона була її автором, але промова 
ця віддзеркалювала політику уря-
ду президента Дж. Буша-старшо-
го. Політичний оглядач газети ,,Ню 
Йорк Таймс” Віліям Сафаєр дав 
своєму коментареві на цю промову 
дотепний заголовок „Куряча котле-
та по-київськи” („Chicken Kiev“) і з 
такою назвою вона увійшла в анна-

ли американської дипломатії.
Розділ про Україну в своїй 

книжці К. Райс розпочинає опи-
сом наслідків жахливого вибуху на 
атомній електростанції в Чорноби-
лі 1986 року. Факт, що Москва три 
дні замовчувала цю катастрофу і 
що генсеку Михаїлові Ґорбачову 
забрало 18 днів, щоб скупо повідо-
мити про її апокаліптичні наслід-
ки. К. Райс вважає це початком кін-
ця Радянського Союзу.

Далі вона подає стислу історію 
України, починаючи з Київської 
Руси ІХ ст. К. Райс зазначає, що 
географічне розміщення України 
на рівнині та її незвичайно родю-
чий чорнозем є причиною того, що 
впродовж історії Україна часто ста-
вала жертвою аґресії збоку її сусі-
дів. Вона згадує, як на конферен-
ції у верхах Північноатлантично-
го оборонного союзу в 2008 році у 
Букарешті Володимир Путін назвав 
Україну ,,вигаданою країною”.

У роках 2001-2005 К. Райс була 
державним секретарем Сполуче-
них Штатів в адмініситації прези-
дента Дж. Буша-молодшого і її роз-
повідь про події в Україні набирає 
авторитетности людини, яка знає 
справи з першої руки.

Вона піддає глибшій аналізі 
діяльність президентів України піс-
ля розвалу Радянського Союзу 25 
грудня 1991 року. 

На її думку, перший президент 
Леонід Кравчук повів Україну до 
самостійности і заклав основи 
української демократичної держав-
ности. Він спритно долав трудно-
щі заміни дотеперішньої централь-
ної системи правління з Москви 
на систему правління з Києва. Але 
в загальному, його керівництво 
країною було – на її думку – менш 
ефективне. Л. Кучма залишив еко-
номіку України практично некеро-
ваною, вдаючись до адміністратив-
ної розв’язки всіх питань.

Призначений Л. Кравчуком в 
жовтні 1992 року Прем’єр-міністер 
Леонід Кучма через рік подав у 
відставку, кажучи, що президент 
перешкоджає йому у проведенні 
реформ. Л. Кучма пішов в опози-

цію і на наступних президентських 
виборах в липні 1994 року здобув 
перемогу.

Другий з черги Президент Укра-
їни Л. Кучма керував країною 11 
років. К. Райс пише, що за час його 
правління Україна прийняла Кон-
ституцію, запровадила нову валю-
ту – гривню, продовжувала полі-
тику ,,багатовекторности”. Проте, 
за Л. Кучми посилився адміністра-
тивний тиск, відновилася цензура і 
„темники“. 

Президентські вибори в Украї-
ні в листопаді 2004 року – пише К. 
Райс – позначилися „Голівудськими 
ціхами”: інтриґи, драма, отруєння. 

Вона описує, як масові фальси-
фікації цих виборів викликали в 
Україні кампанію протестів, мітин-
ґів, пікетів, страйків та інших актів 
громадянської непокори – після 
оголошення Центральною вибор-
чою комісією попередніх результа-
тів, згідно з якими нібито переміг 
Віктор Янукович. Та акція, яка три-
вала понад місяць, стала відомою 
як ,,Помаранчева революція” і при-
звела остаточно до другого туру 
повторних виборів, в результаті 
яких переможцем вийшов осно-
вний кандидат від опозиції Віктор 
Ющенко.

Основну причину остаточно-
го краху здобутків ,,Помаранчевої 
революції” і президентського прав-
ління В. Ющенка К. Райс добачає 
в запеклій і довготривалій супер-
ечці між В. Ющенком і Прем’єр-
міністром Юлією Тимошенко, яка 
паралізувала всі почини.

Далі К. Райс описує в деталях 
політичну кар’єру В. Януковича, 
яка призвела його до поста чет-
вертого президента сучасної Украї-
ни 25 лютого 2010 року, але в оста-
точному підрахунку також до його 
провалу і втечі з України до Росії 
22 лютого 2014 року. Цей опис К. 
Райс включає теж інформацію про 
Революцію Гідности на Майдані в 
Києві, яка тривала від 21 листопада 
2013 до лютого 2014 року. Цей час 
докорінних суспільних змін і хаосу 
в Україні президент Росії В. Путін 
використав для насильного захо-

плення і анексії Криму та зброй-
ної підтримки сепаратистів в Доне-
цькій та Луганській областях Укра-
їни.

П’ятий президент України Петро 
Порошенко обняв свою посаду 
7 червня 2014 року – продовжує 
К. Райс. Він посилив співпрацю з 
Европейським Союзом, вреґулював 
тарифи й інші перешкоди в торгів-
лі та вдався до конретних заходів 
у боротьбі з корупцією. Але – при-
гадала К. Райс, як їй сказав колись 
Міністер закордонних справ Борис 
Тарасюк – „в Україні не легко щось 
зробити”. У 2016 році вона відвіду-
вала Київ, куди її запросив Віктор 
Пінчук. На вечірці в нього були 
також видатні особи державного 
і політичного світу. У розмовах з 
нею – пише К. Райс – всі вони, не 
називаючи прізвищ – критикува-
ли один одного за помилки і брак 
поступу. Вона тоді зрозуміла, що їй 
казав Б. Тарасюк.

Відлітаючи з Києва, колиш-
ній державний секретар Сполуче-
них Штатів К. Райс роздумувала 
так: „Україна досі зазнала багато 
криз і пережила їх, щоб бороти-
ся ще один день. Це означає, що її 
керівники ще мають шанс достави-
ти тривку демократію для України 
– незважаючи на всі їхні недоско-
налости.”

Александрія, Вірджінія

Книгу визнали історичною подією
Мирослав Левицький

Богдан Горинь. „Святослав Гординський на тлі 
доби“. Київ: „Ярославів Вал“, 2018, 624 стор.

КИЇВ. – 24 травня в Національному музеї літе-
ратури України презентовано другу книгу дво-
томника Богдана Гориня „Святослав Гординський 
на тлі доби“. 8 травня 1993 року обірвалася нитка 
земного шляху мистця, мистецтвознавця, літера-
турознавця, поета, громадського діяча С. Гордин-
ського. У видавництві „Ярославів Вал“ до 25-річ-
чя цієї дати появився повний тираж книги. Дру-
га книга двотомника, що охоплює еміґраційну 
діяльність С. Гординського, майже удвічі більша 
від першої, має 624 сторінки, а в іменному покаж-
чику введено 1,100 дотичних до постаті С. Гордин-
ського імен. У книзі вміщено понад 700 репродук-
цій світлин, документів та мистецьких творів. 

Директор видавництва „Ярославів вал“ Михай-
ло Слабошпицький, відкриваючи презентацію, 
висловив думку, що поява цієї книги є великим 
етапом у поточному українському літературоз-
навстві та мистецтвознавстві. У переконливо від-
творену епоху вписано українське культурне (і 
частково політичне) середовище поза Україною, 
а у ньому виділена постать С. Гординського. Тож 
не дивно, що подія згуртувала шанувальників С. 

Гординського і шанувальників дослідника його 
творчости Б. Гориня. Як і на минулорічній пре-
зентації першої книги „Святослав Гординський на 
тлі доби“ актова заля музею була переповнена. 

Брали слово письменник, громадський і полі-
тичний діяч, дипломат Юрій Щербак; професор-
мовознавець, директор Інституту української 
мови Національної Академії Наук (НАН) України 
Павло Гриценко; український мистецтвознавець, 
академік Національної академії мистецтв України 
Олександер Федорук; український літературозна-
вець і політик, академік, директор Інституту літе-
ратури ім. Тараса Шевченка НАН України Мико-
ла Жулинський; український мистецтвознавець, 
д-р Дмитро Степовик; український історик, гро-
мадський діяч проф. Арсен Зінченко; поет, голо-
вний редактор видавництва „Ярославів Вал“ Пав-
ло Щириця. 

Своєрідною перлиною презентації була участь 
у ній видатного архітектора з Канади Радослава 
Жука, виставка архітектурних робіт якого відкри-
лася того ж дня в Національній академії мистецтв 
України. 

Проф. Д. Степовик відзначив об’єктивність 
висвітлення постаті С. Гординського та легкість 
подачі матеріялу. Увагу Ю. Щербака приверну-
ла висвітлена в книзі повоєнна еміґраційна еліта. 
„У книгах прекрасно описано середовище, у яко-

му формувався Святослав Гординський як елі-
тарна особистість, – наголосив письменник. – Це 
нині всесвітньо відомі імена з царини мистецтва 
та літератури“. 

Проф. П. Гриценко зауважив, що двотомник 
Б. Гориня – готовий кіносценарій, де навіть ролі 
вже розписані. Обидві книги написані живою 

Богдан Горинь підписує книгу „Святослав 
Гординський на тлі доби“.

(Закінчення на стор. 18)
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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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Дні
ЩОР І ЧН І

У   Л Ь В О В І
УКУ 10-15 

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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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

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ

2-ий Заступник президента
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054
Tel.: 973-292-9800 ext. 3035

e-mail: mdrich@unamember.com

народною мовою. Академік О. 
Федорук звернув увагу, що у книзі 
виразно показаний християнський 
дух як основа творчости С. Гордин-
ського. 

Оскільки двотомник написаний 
за правописом Григорія Голоскевича 
1929 року, це питання не залишило-
ся поза увагою О. Федорука і А. Зін-
ченка. Перший з них відзначив, що 
автор повернувся до основ мови, які 
є живильними соками українсько-
го духовного і культурного буття, 
відставляючи на узбіччя нині діючі 
норми, нав’язані свого часу ідеоло-
гами імперського шовінізму. А. Зін-
ченко також підкреслив, що книж-
ка про С. Гординського написана не 
діючим нині в Україні сталінським 
правописом, а українським. Він 

закликав, аби знов ставити питан-
ня: „Українській мові – український 
правопис“.

М. Жулинський відзначив, що 
поява книги – закономірна подія, бо 
це продовження жанрово-оповід-
ного підходу Б. Гориня до осмислен-
ня українських видатних постатей. 
П. Щириця сказав, що найвлучніше 
було б назвати книгу енциклопедич-
ним романом, бо є у ньому і енци-
клопедична насиченість, і притаман-
на художнім творам легкість викла-
ду думки. 

(Закінчення зі стор. 14)

Книгу визнали...

В пам’ять Івана Зінича
Ярослав Стех 

У повоєнній Польщі та після зло-
чинної акції ,,Вісла’’ українство в 
якійсь мірі існувало. Хресні батьки 
ліцеїв в Бартошицях, Лігниці, Біло-
му Борі були причетні до заснуван-
ня Щецінської та Варшавської укра-
їністик та при їхній співучасті відбу-
валися інші культурно-освітні заходи, 
зокрема загальноукраїнські фестива-
лі пісні і танцю у Польщі, які можна 
назвати великим культурно-освітнім 
торжеством. 

Серед діячів того часу треба вша-
нувати редактора Івана Зінича, якого 
я особисто добре знав і вважаю, що 
він своєю працею здобув визнання. 
І. Зінича я пізнав не в редакції, а пра-
цюючи керівником підприємства 
„Ферротех“ в Перемишлі, яке підля-
гало Головній управі Українського 
Суспільно-Культурного Товариства 
(УСКТ), при якій існувала підпри-
ємницька діяльність і саме тоді цю 
діяльність очолював директор Юрій 
Бачинський. 

Завданням підприємства було здо-
бувати фонди, які служили на потре-
би культурно-освітньої діяльности 
УСКТ в Польщі. Перемиський „Фер-
ротех“ займався вишивкарством і 
тканням килимів, випуском виробів з 
дерева. Деякі з них висилали навіть за 
кордон. До цього потрібні були відпо-
відні приміщення. І. Зінич був дуже 
часто відряджуваний до Перемиш-
ля і допомагав вирішувати підприєм-
ницькі і культурно-освітні проблеми. 

При „Ферротексі“ існував тоді 
український хор, учасники якого 
складалися із залоги підприємства. З 
тодішнього хору в Перемишлі зали-
шилися Андрій Чорний і Аня Лазор-
ко. Перебуваючи в Перемишлі, І. 
Зінич писав статті до газети ,,Наше 
Слово“, займався різними організа-
ційними справами УСКТ. 

В тому часі з Сяноцького гурт-
ка УСКТ надходили скарги, що 
їх викликають на залякування 
до місцевого Уряду безпеки (УБ), 
щоб розбити діяльність гуртка. 
І. Зінич попросив мене на свідка роз-
мови і ми прийшли до начальни-

ка Саноцького УБ в цій справі. Коли 
начальник хотів принизити в розмо-
ві І. Зінича, він гостро заявив зухва-
лому начальникові, що його тон роз-
мови змушує вдатись до таких органів 
влади, які пояснять йому його завдан-
ня. Становище І. Зінича зламило зух-
валість начальника і він пообіцяв, що 
зробить все можливе, щоб такі дії біль-
ше ніколи не повторилися в Сяноку. 

Головним зацікавленням І. Зіни-
ча була журналістика. Він серцем і 
душею був в редакції ,,Нашого Сло-
ва’’ і з повною посвятою працював 
для неї. 

І. Зінич народився 5 серпня 1928 
року в мальовничій закарпатській 
місцевості Великій Березній, де вчив-
ся, а згодом був покликаний в армію. 
Повернувся з війська, здобував осві-
ту і працював в торгівлі в Ужгоро-
ді. З ранніх років любив писати, дові-
дався, що у Польщі відкрито редак-
цію ,,Наше Слово’’. Він дістався до 
Варшави і став працювати одним з 
редакторів тижневика. І. Зінич здо-
був юридичну освіту у Варшавсько-
му університеті. У редакції ,,Нашого 
Слова’’ видавали українською мовою 
„Нашу Kультуру“, щорічні ,,Україн-
ські Календарі’’ та інші видання. 

І. Зінич сумлінно збирав дум-
ки багатьох читачів, щоб зберегти в 
складних умовах свою національну 
тотожність. Статті І. Зінича були про-
думані і становили захисну зброю. 
Він був секретарем Головної ревізій-
ної комісії в редакції, виконував інші 
громадсько-суспільні обов’язки, їздив 
в українські розпорошені по Польщі 
середовища, відвідував школи і пунк-
ти навчання української мови, бував 
на концертах й театральних виставах 
та фестивалях. 

Я декілька разів був у ньо-
го і ми якже часто говорили на 
різні теми. З тих розмов я від-
чув, що І. Зінич надзвичайно чес-
ною і відданою людиною, відда-
ною болям українців у Польщі. 
7 жовтня 1985 року, на 56-му році, 
згасло його життя. Залишилося бага-
то незакінчених творів, нездійснених 
плянів. Але передовсім залишилася 
добра пам’ять про І. Зінича.

ганно законні, але життєво необхід-
ні для самого існування націй і дер-
жав.

Спецслужби втілюють режим 
секретности. А що він означає? 
Саме закритість, непублічність 
і непрозорість. В Україні правоза-
хист і преса вимагають надання для 
всенародного сеансу огляду декля-
рацій всіх працівників і аґентури 
СБУ (ну‚ тоді Федеральна служба 
безпеки Росії, Служба зовнішньої 
розвідки Росії і Головне управлін-
ня розвідки Генштабу Росії зали-
шаться без роботи). Можна скіль-
ки завгодно говорити про громад-
ський і парляментський контроль 
над спецслужбами, але певне „ядро 
секретности“ завжди зберігатиметь-
ся, бо, знищивши його, ви знищи-
те й спецслужбу як таку. Тому в усіх 
державах світу є певна межа, черво-
на лінія щодо відкритости.

Ба більше – розвідки часто-гус-
то змушені виходити за окреслене 
коло звичайних адміністративно-
правових процедур. Можемо згада-
ти, як після масових убивств ізра-
їльських спортсменів на Олімпія-
ді в Західній Німеччині в 1970-их 
роках за особистим наказом Ґолди 
Меїр „Моссад“ почав фізично лікві-
довувати палестинських терористів, 
причетних до „олімпійської“ бійні. 
Усе робилося непублічно, на тери-
торіях різних держав і на певний час 
знизило активність терористів. Хоча 
навряд чи це можна вважати зраз-
ком юридичної чистоти.

Можна згадати й чудову операцію 
ізраїльського спецназу „Ентеббе“, 
коли звільнили ізраїльських гро-
мадян, захоплених палестинськи-
ми терористами на летовищі Кам-
пали, столиці Уґанди. Тоді ізраїльтя-
ни порушили територіяльний суве-
ренітет Уґанди й повітряний про-
стір ще кількох африканських дер-

жав. А якби не порушили, то близь-
ко 100 мирних жителів Ізраїля були 
б убиті.

Операції ЦРУ США на Кубі (під-
готування багатьох замахів на Фіде-
ля Кастро та інше), у Нікараґва 
(справа „Контрас“, яка спровокува-
ла скандал у Конґресі тощо) пока-
зують, що в діяльності спецслужб 
навіть цілком демократичних дер-
жав формальна законність дале-
ко не головне. Особливо ця істи-
на голосно заявляє про себе, коли 
йдеться про виживання загроженої 
країни під час війни.

Є багато свідчень про дії чужо-
земних спецслужб, які мали б дещо 
заспокоїти українських прихиль-
ників тотального самовикриття й 
„роздягання“ розвідки та контрроз-
відки України.

Згадаймо Германа Арндта, висо-
копосадовця „Моссаду“, котрий у 
1961-му керував викраденням Адоль-
фа Айхмана з Арґентини, а потім 10 
років був головним слідчим ізраїль-
ської розвідки. Цей професіонал роз-
повів, що „заборона на рукописні 
слововиливи встановлена статутом 
„Моссаду“. Ніхто з його працівників 
не має права оприлюднювати навіть 
ті події, які не є таємницею“.

Зовсім убивчим для наших жур-
налістів і правозахисників, що апе-
люють до західніх соціяльних зви-
чаїв, стане такий факт: британська 
„МІ-6“, одна з найстаріших розві-
док світу, була офіційно визнана 
Прем’єр-міністром Джоном Мей-
джором лише в 1994 році (хоча існу-
вала з ХV ст!). До 1994 року вона не 
згадувалася в жодному офіційно-
му документі уряду, а всі прем’єри 
на будь-які запити британського 
парляменту відповідали приблизно 
таке: „Я не уповноважений комен-
тувати розвідувальну діяльність 
уряду її (його) Величности“.

„Український тиждень“

Ігор Лосєв – політолог‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 3)

Ці дуже...

СКУ висловлює глибокі співчуття 
з приводу смерти Івана Драча

ТОРОНТО. – Світовий Кон-
ґрес Українців (СКУ) з глибо-
ким сумом висловлює співчуття з 
приводу смерти св.  п. Івана Дра-
ча, відомого державного і громад-
ського діяча, талановитого укра-
їнського поета, перекладача, кіно-
сценариста і драматурга, який 
після тяжкої хвороби відійшов у 
вічність 19 червня цього року. 

СКУ та об’єднана навколо ньо-
го понад 20-мільйонна українська 
громада пам’ятають І. Драча як 
незламного українського патріота, 
який своїм полум’яним поетич-
ним словом і  невтомною працею 
виборював незалежність Украї-
ни та сприяв її розбудові як демо-
кратичної, заможної европейської 
держави. 

Упродовж десятиліть він співп-

рацював з СКУ в просуванні акту-
альних українських питань, щиро 
відгукувався на звернення СКУ та 
був активним учасником конґре-
сів та річних зборів СКУ. І. Драч 
був ініціятором створення Укра-
їнської Всесвітньої Координацій-
ної Ради та її першим головою.

За заслуги перед українським 
народом та Україною І. Драч був 
нагороджений  найвищою нагоро-
дою СКУ – медалею св. Володими-
ра Великого, а також отримав низ-
ку нагород від української держа-
ви, зокрема звання Героя України. 

Провід і членство СКУ поді-
ляють велике горе родини і всіх 
близьких та друзів І.  Драча та 
моляться за упокій його душі.

Вічна йому пам’ять!
СКУ

На вшанування Олега Ольжича
ЛІГАЙТОН‚ Пенсильванія. – В 

цьому році припадає 111 років від 
дня народження археолога, письмен-
ника, націоналіста, великого сина 
України Олега Ольжича. 

8 липня на оселі Організації Дер-
жавного Відродження України 
(ОДВУ) ім. О. Ольжича Владика Іва-
на Бура і о. Володимир Баран об 11:30 
ранку в каплиці св. Андрія Перво-

званого відслужать Літургію. Опісля 
біля пам’ятника О. Ольжича святкове 
слово виголосить д-р Юрій Солтис. 

Також відбудеться обід на оселі. 
Запрошуємо українську гормаду до 
участи. Цього дня відкриється сезон 
на оселі й щонедільні Божі служби об 
11:30 ранку. 

Центральна управа ОДВУ
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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 14 червня 2018 року відійшла у вічність

св. п. 
ВІРА РУСАНІВСЬКА БІЛІНСЬКА

хемік, громадська діячка, народжена 25 грудня 1930 року 
на хуторі недалеко міста Ромни в Україні в родині селянина 

і ветеринара Юхима і Мотрії Русанівських.

До США прибула в 1950 році. В 1956 році за-
кінчила Пенсильванський Університет зі ступ-
нем Бакалавра в галузі хемії. Як першорядний 
хемік працювала в Agricultural Research Service, 
US Department of Agriculture, Wynnwood, 
Pennsylvania (1957-1962 р.р.) і від березня  1974 
року до відходу на пенсію в листопаді 1987 року, 
для General Foods Manufacturing, Dover, DE. Віра 
була дуже активна в ОДУМ і в Союзі Українок 
Америки. 

Похоронні відправи відбулися 22 червня 2018 
року в похоронному заведенні McCrery and Harra у Вілмінґтоні, Дел., 
і 23 червня 2018 року в церкві свв. Петра і Павла у Вілмінґтоні. Похо-
вана на цвинтарі св. Андрія Первозваного в Савт Бавнд-Бруку, Н. Дж.

Вічна Їй пам’ять!

Ділимося сумною вісткою,
що в четвер, 14 червня 2018 року,

відійшла у вічність на 97-му році життя
наша найдорожча

МАМА і БАБЦЯ

св. п.

НАДЯ БАБЯК
(з дому Добрянська)
вдова по св. п. Любомирові

нар. в Яворові, Львівська область, Україна.

Похоронні відправи відбулися 22 червня 2018 року в Українській 
католицькій церкві св. Анни, Воррінґтон, ПА, а опісля на цвинтарі 
Лавнвю, Рокледж, ПА. 

У глибокому смутку залишилися:

дочка  - Ліда Шатинська з чоловіком д-ром Богданом 
     Шатинським і дочкою Діяною
син   - д-р Зенон Бабяк з дружиною д-ром Мері Бабяк  
сестра  - Ірена Остапюк з дочкою Мартою (з сином Адріяном 

     і дочкою Іванною) і сином д-ром Юрієм Остапюком 
     (з синами Еваном і Александром)

родина в Німеччині та Канаді.  

Вічна Їй пам’ять!

З глибоким сумом повідомляємо, що 12 червня 2018 року на 93-му 
році життя упокоїлася в Бозі наша найрідніша Сестра, Мама i Бабуся

св. п. 
Ярослава (з Шипул) Ґудзяк

Народилася 11 лютого 1926 року в містечку Золочів на Львівщині

У жалю та скорботі: 
сестра  Стефанія Шипула
сини  Борис і Марко
невістка  Рома
внуки Катерина, Григорій та Захарій

Прощання та похоронні відправи відбулися:
14 червня - Парастаси в Buranich Funeral Home 
     (5431 W Genesее St., Camillus, NY 13031)
15 червня - Божественна Літургія та Чин похорону в храмі 
     святого Івана Хрестителя в Сиракузах 
     (207 Tompkins St., Syracuse, NY 13204)
16 червня - Панахида в церкві святого Андрія Первозванного 
     і Погребення на українському цвинтарі в South 
     Bound Brook (240 Main St., South Bound Brook, NJ 08880)

Вічная пам’ять!

Просимо про молитву за душу новопреставленої раби Божої 
Ярослави.

Родина

Парастас відбувся 25 червня 2018 року в Marrocco Funeral Home 
в Кліфтоні, Н. Дж. 

Заупокійна Служба Божа відбулася 26 червня о год. 10-ій ранку в 
Українській католицькій церкві св. Миколая в Пасейку, Н. Дж.

У глибокому смутку залишилися:

чоловік  - Богдан
донька  - Віра Кузик з чоловіком Андрієм
внуки  - Александер і Ізабела
син  - Маркіян „Мако“ Кобзар
брат  - Роман Ямрозик з дружиною Дженет 

     і дітьми Ляною і Андрієм
ближча і дальша родина в Україні, Австрії і Німеччині

Вічна Їй пам’ять!

Замість квітів, бажаючі можуть зложити пожертви на:
• The Ukrainian Museum, 222 E 6th Street, New York, NY 10003
• UNWLA Scholarship Program, PO Box 24, Matawan, NJ 07747

Ділимося сумною вісткою, що в п’ятницю, 
22 червня 2018 року, проживши 75 років, 

відійшла у вічність в Пенсильванії

св. п. Уляна Кобзар
з дому Ямрозик

народжена в Тернополі, Україна.
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Український 
Народний Союз, 

Інк.

На підтримку Союзівки

“Українське Село” • Музика
Забава • Ярмарок

МАРШРУТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОТЕЛЮ
HUDSON VALLEY RESORT

1-888-9-HUDSON

Вступ/дотація - $30

Vendor info:

VIP паркування - $20

Найбільший Український фестиваль 
у Сполучених Штатах організований 
Українською Народною Фундацією 
під патронатом Посольства України

13, 14, 15 
Л И П Н Я

П’ЯТНИЦЯ
БЛАГОДІЙНИЙ БЕНЕФІС 

– ВЕЧЕРЯ З КОНЦЕРТОМ

“ЛЬВІВ-РЕТРО”

СОЮЗIВКА

Автобуси з Брукліна, Квінсу. 
Для бажаючих – зупинка в Статен Айленді чи в Нью-Джерсі

New Tours  718-934-7644

У нас гостять

Орест Лютий

Хор “Думка”

Ірина Федишин

Школа танцю
Роми Прийми БогачевськоїПетро МагаПетро Магаведучий

Олександр
Пономарьов


