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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Буде багато‚ 
а потрібен один…

Петро Часто

Від завтрашнього дня‚ 1 вересня‚ в Украї-
ні офіційно починається передвиборна пре-
зидентська кампанія. Досі ми знали п’ять-
шість прізвищ політиків‚ котрі в будь-якому 
випадку претендуватимуть на президентське 
крісло: Петро Порошенко‚ Юлія Тимошен-
ко‚ Анатолій Гриценко‚ Юрій Бойко‚ Вадим 
Рабинович‚ Олег Ляшко. Насправді їх набе-
реться навіть не 17‚ як у 2014 році‚ а при-
наймні удвічі більше. Буде на що подиви-
тися. Тим паче‚ що у списку кандидатів очі-
куються популярні у світі видовищ особис-
тості – співак Святослав Вакарчук і артист-
гуморист Володимир Зеленський. 

І буде що послухати: недаремно ж саме 
тепер‚ з початком президентської кампанії‚ 
в публічну українську політику повернувся 
кум Володимира Путіна і геній залаштунко-
вої антиукраїнської діяльности Віктор Мед-
ведчук. А з ним‚ з його „білим прапором“ 
миру на Донбасі‚ миру-капітуляції перед 
Москвою‚ неминуче повернеться загроза 
нового розколу країни. 

Буду ть й інші дивовижі.  Наприклад‚ 
колишній голова Державної фіскальної 
служби Роман Насіров теж має намір іти 
в президенти – попри те‚ що цей завзятий 
корупціонер сидить під домашнім арештом 
з електронним браслетом на нозі.

Шкода‚ але відтепер‚ від завтрашнього 
дня‚ соціологічні опитування будуть мати 
дуже мало спільного з реальним станом 
речей – все вирішуватимуть політтехноло-
ги‚ соціяльні психологи‚ майстри маніпуля-
цій громадською думкою.

Нині соціологія показує‚ що до друго-
го кола виборів дійдуть П. Порошенко і 
Ю. Тимошенко.Та ледве чи станеться саме 
так. Прихильні до очільниці „Батьківщи-
ни“ експерти вважають‚ що вона – найнеба-
жаніший суперник для П. Порошенка‚ якщо 
обоє дійдуть до другого кола. Бо Ю. Тимо-
шенко‚ розуміючи‚ що це її останній шанс‚ 
вибудувала ефективнішу стратегію‚ ніж 
чинний президент‚ і тому ближча до мети. 
По-перше‚ „Батьківщина“‚ як жодна інша 
партія в країні‚ має активну і розгалужену‚ 
від столиці до останнього села‚ організацій-
ну структуру‚ а по-друге‚ – Ю. Тимошенко 
зуміла створити враження‚ що її перемога 
важлива не так для неї‚ як для всього укра-
їнського суспільства. І зробила нарешті‚ те‚ 
на що не відважився ніхто з українських 
провідних політиків протягом 27 незалеж-
них років‚ – зібрала довкола себе найкра-
щі інтелектуальні сили України‚ відтак при-
йняла з їхніх рук цілісний і справді цінний 
проєкт реформування держави.

„Юлія Володимирівна вийшла за межі 
політичного дискурсу‚ – коментує цю ситу-

(Закінчення на стор. 17)
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Виступ президента на урочистій параді 
українських військ „Марш нової армії“ 

Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум’я вогнів. 
Плекав нас біль за долю України, 
Зростив нас гнів і лють на ворогів.

Дорогі співвітчизники!
Шановні гості!
Це – слова „Маршу нової армії“, який сьо-

годні уперше пролунає на нашому військо-
вому параді. Створили його на основі леґен-
дарної пісні, написаної наприкінці двадця-
тих років минулого століття. І символізує 
він нерозривний зв’язок між різними поко-
ліннями борців за свободу Вітчизни. [Марш 
українських націоналістів – пісня, створена 
на слова Олеся Бабія, в 1932 році затвердже-
на Організацією Українських Націоналістів 
як гимн організації. – ред.]

Воістину „великою годиною“ для нас, 
українців, стали останні чотири з полови-
ною роки. Ми пережили неймовірні випро-
бування війною та економічною кризою, 

Президент України Петро Порошенко промовляє 
на урочистій параді військ „Марш нової армії“ 
(Фото: Офіційне інтернет-представництво 
Президента України) (Закінчення на стор. 14)

У Києві відбулася військова парада
КИЇВ. – В Україні урочисто від-

значили 27-му річницю відновлен-
ня Незалежности України. У сто-
лиці відбулася військова парада 
„Марш нової армії”‚ який приймав 
Президент Петро Порошенко. Хре-
щатиком крокували парадні роз-
рахунки усіх родів військ Зброй-
них сил України, підрозділи Наці-
ональної ґвардії, Міністерства вну-
трішніх справ, Державної служби 
надзвичайних ситуацій‚ ветерани 
Антитерористичної операції, пра-
пороносні групи та парадні розра-
хунки країн-членів НАТО. Уперше 
участь у параді взяли жінки-вій-
ськовослужбовці.

Президент П. Порошенко вру-
чив орден „Золота Зірка“ з присво-
єнням звання Герой України офіце-
рам Олегу Довгому посмертно та 
Володимирові Сосніну за особис-
ту мужність, героїзм і самопожерт-
ву, виявлені у захисті державно-
го суверенітету та територіяльної 
цілісности України, вірність вій-
ськовій присязі.

На параді показано зразки 
новітньої військової техніки укра-
їнського виробництва, а також 
участь військової авіяції. Впер-
ше цьогоріч військовослужбовці 

Парада „Марш нової армії” на Хрещатику. (Фото: Офіційне 
інтернет-представництво Президента України)(Закінчення на стор. 10)

З Днем Незалежности України!



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 31 СЕРПНЯ 2018 РОКУ No. 352

Не буде жодної федералізації

КИЇВ. – Влада не допустить федералізації Украї-
ни у ключових елементах функціонування дер-
жави. Про це заявив 27 серпня Президент Петро 
Порошенко на відкритті на Миколаївщині заво-
ду „Східний” групи компаній „Agrofusion”. „Укра-
їна є унітарною державою, ми не допустимо 
жодної федералізації у принципових і ключових 
елементах функціонування держави”, – наголо-
сив П. Порошенко. Водночас він нагадав, що 
у рамках програми децентралізації величезні 
права передано місцевим громадам, скорочу-
ється відстань між людиною і владою. Нині 51 
відс. зведеного бюджету країни складають міс-
цеві бюджети. („Укрінформ“)

 ■ Надію Савченко не відпустили

КИЇВ. – Апеляційний суд Києва 27 серпня пе-
реніс на 4 вересня розгляд скарги народного 
депутата Надії Савченко на рішення суду пер-
шої інстанції про обрання їй запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою у зв’язку 
з необхідністю ознайомлення суддів з матері-
ялами справи, які щойно надійшли. Захист Н. 
Савченко подав апеляцію з вимогою перегля-
нути ухвалу Шевченківського районного суду 
столиці про відмову в задоволенні клопотання 
про зміну запобіжного заходу з тримання під 
вартою на домашній арешт. Н. Савченко інкри-
мінують вчинення дій з метою насильницького 
повалення конституційного ладу, захоплення 
державної влади, посягання на життя держав-
ного чи громадського діяча, підготовку до те-
рористичного акту, сприяння терористичній 
організації та незаконне поводження зі збро-
єю, боєприпасами і вибуховими речовинами. 
Шевченківський суд Києва 23 березня обрав Н. 
Савченко запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою на два місяці. Потім суд продовжу-
вав кілька разів арешт Н. Савченко. Востаннє 
Шевченківський райсуд задовольнив клопо-
тання прокурорів про продовження запобіж-
ного заходу Н. Савченко у вигляді тримання під 
вартою до 10 вересня. („Укрінформ“)

 ■ Експорт яєць з України потроївся

КИЇВ. – Експорт яєць та яєчних продуктів за сім 
місяців цього року зріс у три рази, що зумов-
лено зростанням внутрішнього виробництва 
та збільшенням попиту на зовнішніх ринках. 
Про це 27 серпня повідомив виконавчий ди-
ректор асоціяції „Союз птахівників України” 
Сергій Карпенко. „У минулому році суттєво 
було нарощено експорт яєць, який збільшився 
на 75 відс. і склав 1.48 млрд. штук. З початку 
2018 року експорт яєць збільшився на 36 відс., 
що пов’язано зі зняттям обмежень на експорт 
з України, запроваджених низкою країн в ми-
нулому році, а також розширенням географії 
експорту, зокрема, в минулому році розпо-
чались поставки до країн ЕС“, — пояснив С. 
Карпенко.  За його словами, від початку року 
виробництво яєць від всіх видів птиці збіль-
шилось на 2.6 відс. і склало 9.6 млрд. штук. У 
цьому році прогнозується зростання експорту 
яєць до 2 млрд. штук, а яєчних продуктів до 
9,000 тонн. („Укрінформ“)

 ■ Зсуви ґрунту на Прикарпатті

IВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Івано-Франківщині 
одразу кілька сіл лишилися без транспортно-
го сполучення через зсуви ґрунту. 26 серпня 
на території Верховинського району був дощ. 
Через це там стався зсув ґрунту та каміння на 
дорогу Ільці-Буркут. Дорога, де стався зсув, є 
одним з головних шляхів для туристів, яким 
вони дістаються на початок пішохідного марш-
руту на гору Піп Іван. З метою недопущення 
жертв працівники поліції перекрили проїзд для 
транспортних засобів, в зв’язку з чим припи-
нено автомобільне сполучення з сіл Бистрець, 
Дземброня, Топільче, Зелене та Явірник. На 
місці працюють рятувальники. У Косівському 
районі вночі люди намагалися переїхати річку 
автомобілем, він перекинувся у воду‚ двом лю-
дям надали допомогу, а один чоловік загинув. В 
понеділок його тіло знайшли у річці та підняли 
на поверхню. (BBC) 

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 10 років війни Росії з Грузією: 
невивчена наука для України

Віталій Червоненко

7 серпня 2008 року, у день початку Літ-
ніх Олімпійських Ігор у Пекіні, розпоча-
лась російсько-грузинська війна. Російські 
війська зайняли частину території Грузії та 
зупинились неподалік Тбілісі.

Москва тоді звинувачувала Грузію у спро-
бі силового повернення сепаратистського 
реґіону‚ Південної Осетії‚ та назвала свою 
операцію „примушуванням Грузії до миру“.

Натомість Грузія, як і частина західніх 
країн, назвали ту війну аґресією Росії.

Це було прецедентом прямого і відкрито-
го використання Росією військ проти сусіда, 
а багато українських політиків та експертів 
ще тоді попереджали, що схожих дій Москви 
не можна виключати і проти України.

Якими були головні науки російсько-гру-
зинської війни для України, і чи засвоїли їх 
тоді в Києві? 

„Недооцінена загроза“

„Найголовніше, що після російсько-гру-
зинської війни була недооцінена загроза для 
України. Тоді було певне самозаспокоєння, 
що російська аґресія нас не стосуватиметь-
ся“, – згадує аналітик центру „Нова Евро-
па“ Сергій Солодкий у розмові з „ВВС News 
– Україна“.

Він пояснює, що, за певними винятка-
ми, українські політики вважали, що істо-
рія з російськими військами в Грузії – не про 
Україну, бо грузини самі винні.

„Головна невивчена наука 2008 року для 
України – коли ти сам, то дуже важко про-
тистояти Росії‚ ніхто не допоможе. Коли 
Росія почала переглядати кордони, стало 
зрозуміло, що Україні потрібно приєдну-
ватись до НАТО або ж швидко розвивати 

ВИКЛИКИ ПЕРЕД ЕВРОПОЮ

Фатальна помилка
Ріхард Герцінґер

Чи справді в Німеччини та Росії спільна від-
повідальність за вреґулювання криз у Сирії та 
Україні, як заявила канц лер Анґела Меркель під 
час недавньої зустрічі з Володимиром Путіном у 
Мезеберзі біля Берліну?

У реальності ж ця відповідальність розподіле-
на дуже нерівномірно. Адже не Німеччина пере-
творила великі частини Сирії на руїни й попіл, 
бомбардуючи цивільне населення та цивільну 
інфраструктуру країни, задля збереження при 
владі диктатора, який не зупинився навіть перед 
використанням отруйного газу проти власно-
го населення. І не Німеччина анексувала части-
ну суверенної европейської держави та здійснила 
військову окупацію інших її частин.

Навпаки, фактом є те, що ніхто інший, крім 
Росії Володимира Путіна, не створював тих воєн-
них конфліктів у Сирії та Україні, над рішенням 
яких А. Меркель, як вона запевнила в Мезеберзі, 
нині готова працювати разом з господарем Крем-
ля. 

Однак‚ завуальована мова німецької диплома-
тії нав’язує думку про те, що Москва може бути 
надійним партнером з питань безпеки, зацікав-
леним у „спільних рішеннях“ з Заходом. Але це 
фатальна помилка. Бо В. Путін хоче, щоб Захід 
й особливо европейці прийняли факти, які він 
силою створив у Сирії та Україні, як „рішення“.

З відповідним цинізмом російський президент 
перед пресою в Мезеберзі виголосив свою вимогу 
до Европейського Союзу брати участь у відбудові 
Сирії. Він заявив, що важливо розширити гумані-
тарну допомогу сирійському народові. Для того‚ 
щоб біженці могли повернутися з-за кордону до 
Сирії, потрібно зробити „прості речі“, а саме – 
відновити водопостачання та медичні послуги. 

Що кремлівський правитель не згадав, то це 
про причину таких негараздів у багатьох районах 
країни: цілеспрямоване руйнування житлових 
районів і лікарень російськими військово-пові-
тряними силами та їхніми спільниками — вій-
ськовою авіяцією сирійського режиму. Ці теро-
ристичні атаки спрямовані не лише на знищення 
сирійської опозиції, а й на цілковите позбавлення 
населення в районах повстанців основ життєза-
безпечення. Після вигнання таким чином людей 
зі східньої частини Алеппо, Східньої Гути та Дараі 
ще одна схожа операція незабаром відбудеться в 
провінції Ідліб.

Виступ В. Путіна перед німецькою громадськіс-
тю як адвоката людяности не можна переверши-
ти в нахабності. Фактично ж цим шаховим ходом 
він хоче змусити ЕС визнати розклад сил у Сирії, 
створений його воєнною інтервенцією. Европей-
ці повинні не тільки оплатити руйнування, спри-
чинені президентом Росії, а також імпліцитно 
леґітимізувати цим чинність диктатури Асада.

У натякові В. Путіна на сирійських біженців, 
передумови для повернення яких мають створи-
ти европейські гроші, ховається шантаж. Зазна-

чаючи, що мільйони біженців у сусідніх з Сирі-
єю Йорданії, Лівані й Туреччині — „це потенцій-
но великий тягар для Европи“, він робить свою 
погрозу виразною. Дослівно: або ви берете участь 
у стабілізації режиму Башара аль-Асада в Сирії, 
або розраховуйте на те, що я та мої союзники 
подбають про чергові потоки біженців до вас, які 
дестабілізують Европу.

Елементом психологічної війни В. Путіна про-
ти Европи був також і його химерний виступ без-
посередньо перед зустріччю з А. Меркель. „При-
ватною“ візитою на весілля Міністра закордон-
них справ Австрії Карін Кнайсль він провока-
тивним, знущальним тоном дав зрозуміти кан-
цлерові Німеччини, що єдність ЕС щодо пово-
дження з російською політикою аґресії, про яку 
так багато говорили, — лише фікція. К. Кнайсль, 
яку на посаду міністра висунула правоекстре-
містська австрійська Партія свободи, під час візи-
ти В. Путіна з самозреченим захопленням лежа-
ла в нього в ногах. Австрійська Партія свободи, 
яка уклала угоду про співпрацю з кремлівською 
партією „Єдіная Россія“, не приховує, що вона в 
спілці з режимом В. Путіна. В Італії, іншій важли-
вій країні ЕС, нині також керують наближені до 
Кремля партії.

Проте в німецькій політиці та серед громад-
ськости немає усвідомлення всього розмаху цих 
маневрів В. Путіна на розкол Заходу та ЕС. У кра-
їні панує майже одностайна думка, мовляв, те, що 
А. Меркель інтенсифікує „діялог“ з президентом 
Росії — уже позитивний показник. 

Але якщо такий діялог ґрунтується на ілю-
зії, нібито путінська Росія пов’язана з західні-
ми демократіями „спільними інтересами“, то 
він оманливий, і не лише щодо Сирії. Так, на 
миротворчу місію ООН на сході України, яку 
завжди згадують як перспективну сферу евро-
пейсько-російської співпраці, фактично поклада-
ють протилежні ролі. Захід вважає, що миротвор-
чі сили ООН для контролю за дотриманням миру 
можуть бути залучені лише після виводу росій-
ських військ, коли в районах сепаратистів можна 
буде провести вільні вибори. Натомість Кремль з 
присутністю „блакитних шоломів“ ООН пов’язує 
міжнародну ґарантію існування контрольованих 
ним ренеґатських „народних республік“.

У переговорах з В. Путіном А. Меркель, безу-
мовно, керується благими намірами. Проте той 
факт, що вона й далі пом’якшує свою риторику 
стосовно нього та обирає шлях таємної дипло-
матії — про результати зустрічі в Мезеберзі гро-
мадськість не почула нічого — показує, наскіль-
ки посилюється тиск на неї тих сил у Німеччині 
та Европі, які вимагають швидкої „нормалізації“ 
взаємин з Росією. 

Слід побоюватися, що за це доведеться запла-
тити значними поступками европейських демо-
кратій В. Путінові.

„Український тиждень“

Ріхард Герцінґер – кореспондент розділу „Полі-
тика та суспільство“ німецьких видань „Die 
Welt“ та „Welt am Sonntag“.

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ Премію отримав Єпископ Борис Ґудзяк

ЛЬВІВ. – 26 серпня Єпископ Української Гре-
ко-Католицької Церкви Борис Ґудзяк отримав 
премію ім. Василя Стуса за 2018 рік. Про це по-
відомив Український осередок міжнародного 
ПЕН-клюбу, який присуджує премію. Під час 
церемонії відзначили ролю і вплив Владики 
Бориса у створенні Українського Католицько-
го Університету, який він зараз очолює. Премію 
ім. В. Стуса щороку присуджують літераторам, 
мистцям, режисерам за особливий внесок в 
українську культуру та стійкість громадянської 
позиції. Лавреатами премії були Сергій Жадан, 
Марія Бурмака, Опанас Заливаха, Михайлина 
Коцюбинська, Іван Світличний. Премію ім. В. 
Стуса заснувала у 1989 році Українська асоція-
ція незалежної творчої інтелігенції. (ВВС)

 ■ Україна має отримати 1 млрд. евро

КИЇВ. – 27 серпня Европейський Союз та Украї-
на погодили умови, за яких Київ отримає новий 
транш макрофінансової допомоги, розміром 1 
млрд. евро. Про це повідомив Постійний пред-
ставник України в Европейському Союзі Микола 
Точицький у прес-клюбі XIII наради керівників 
закордонних дипломатичних установ України в 
Києві. („Українська правда“)

 ■ Зросла частка української бензини

КИЇВ. – Частка українських нафтопереробних за-
водів в структурі наповнення ринку бензинів за 
сім місяців року становила 43.8 відс. проти 40.6 
відс. за аналогічний період 2017 року. Про це 
27 серпня повідомили в „Консалтинґовій групі 
А-95“. Зростання частки українських виробників 
відбувається на тлі загального звуження ринку 
бензинів, який за сім місяців 2017 року скоро-
тився на 4 відс. За сім місяців цього року Кре-
менчуцький та Шебелинський заводи сумарно 
виробили 492 тис. тонн бензинів, що на 3.6 відс. 
більше, ніж за такий же період 2017 року. Імпорт 
бензинів за сім місяців року скоротився на 9.8 
відс. Постачання бензину з Білорусі, основного 
джерела імпорту цього пального, знизилися на 
11.5 відс. Основною причиною зменшення рин-
ку бензинів є зростання споживання скраплено-
го газу. („Українська правда“)

 ■ Вивчали українську спільноту Парижа

КИЇВ. – У Київському центрі Українського Като-
лицького Університету (УКУ) 27 серпня презен-
тували результати соціологічного дослідження 
„Виклики сучасної міґрації: українська спільнота 
в Парижі“. Єпископ Паризької єпархії св. Воло-
димир Борис Ґудзяк, ініціятор та надхненник 
дослідження, підкреслив‚ що його мета поляга-
ла не лише в тому, щоб пізнати потреби україн-
ських міґрантів та підтримати їх, а насамперед 
– в об’єднанні. В дискусії, окрім Владики Бориса 
та Павла Ґрода, провідника української громади 
в Канаді, взяли участь українські політики, пред-
ставники українських дипломатичних та держав-
них установ, політологи, соціологи, представни-
ки українських міґрантів та діяспори, зокрема 
Патріярх Святослав Української Греко-Католиць-
кої Церкви. Учасники дискусії обговорювали при-
чини і наслідки виїзду українців за кордон та умо-
ви збереження їх ідентичности, захисту їх прав 
та ролі у житті України. Дослідження проведено 
в Парижі. На основі анкетування опубліковано 
140-сторінковий аналітичний звіт. Дослідження 
було проведене з підтримкою Володимири та 
Стефана Сливоцьких з США. („Укрінформ“)

 ■ Завершили слідство щодо Іловайська

КИЇВ. – Головна військова прокуратура 29 серп-
ня оприлюднила останні результати досудового 
розслідування причетности Росії до конфлікту 
на Донбасі, в тому числі до трагічної загибелі 
українських військових під Іловайськом в серп-
ні 2014 року. В результаті вторгнення реґуляр-
них російських підрозділів на територію Доне-
цької області, зазначає прокуратура, вчинено 
віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 
отримали поранення різного ступеню тяжкости, 
300 потрапили у полон. Російські сили налічува-
ли 3‚500 осіб особового складу‚ до 60 танків‚ до 
320 бойових машин піхоти. (УНІАН)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

До „Свободи“ надійшли численні вітання з Днем Незалежности України. Кілька з них вміщено на 
цій сторінці.

Держaвний секретар 
США Майк Помпео 

Від імени Президента США Доналда Трампа 
та американського народу вітаю всіх українців з 
вашим Днем Незалежности. 

Сполучені Штати незмінно підтримують Укра-
їну перед лицем російської аґресії. Ми вшановує-
мо тих, хто воював і жертвував за свободу в Укра-
їні, і ми підтримуємо Україну в її трансформацій-
них реформах задля більшого процвітання, без-
пеки та верховенства права. Дружба між наши-
ми країнами сягає глибоко, і ми прагнемо до успі-
ху стабільної, заможної, демократичної та віль-
ної України. Ми з нетерпінням чекаємо на продо-
вження нашого партнерства та співпраці з укра-
їнським керівництвом і громадянами, щоб зро-
бити реальністю яскраве та надійне майбутнє, на 
яке заслуговує народ України.

З найкращими почуттями бажаю мирного та 
процвітаючого року!

Посольство США в Україні 
Посол США Марі Йованович і співробітники 

посольства вітають українство з Днем Незалеж-
ности України і дарують українські народні пісні 
в своєму виконанні! Бажаємо всім гарного свят-
кування Дня Незалежности! Слава Україні!

Світовий Конґрес Українців
У той час, коли українці світу духовно 

об’єднуються 24 серпня, щоб відзначити 27-му 
річницю відновлення української держави, ми 
відзначаємо досягнення та враховуємо виклики, з 
якими стикається український народ на шляху до 
повної інтеґрації в евроатлантичну спільноту.

24 серпня 1991 року ознаменувало початок від-
новлення незалежности України та її розвитку 
в демократичну, економічно життєздатну і про-
цвітаючу державу, яка завжди забезпечить пра-
во майбутнім поколінням українців вільно жити 
на своїй землі та бути повноправним членом між-
народного співтовариства, яке підтримує цінності 
всіх незалежних держав.

У 2018 році українці можуть і далі пишатись 
своїми успіхами, в першу чергу національною 
програмою реформ, яка просуває країну вперед 
на державному рівні, будуючи міцні міжнародні 
відносини.

Виклики великі. Гібридна аґресія Російської 
Федерації продовжує забирати життя невинних 
українців, а 4.4 млн. жителів Донбасу безпосе-
редньо постраждали від гуманітарної кризи, про-
порції якої не спостерігалися після закінчення 
Другої світової війни. Проте впевненість, рішу-
чість і мужність українського народу перед лицем 
безупинної аґресії з боку сусідньої Російської 
Федерації привернули світ до українського боку з 
повагою до демонстративної оборони України не 
лише своєї власної територіяльної цілісності, але 
й миру та стабільности в світі.

У День Незалежности ми єднаємося в молитві, 
щоб вшанувати тих, хто пожертвував своїм жит-
тям за незалежність України, та згадуємо в сво-
їх думках захисників, які продовжують стояти на 
передній лінії фронту, щоб обороняти кордони 
України.

Нехай же український прапор вільно майорить 
у кожному куточку світу, символізуючи єдність, з 
якою безповоротно буде закріплено суверенітет, 
незалежність та територіяльну цілісність України.

З нагоди 27-ої річниці Незалежности Украї-
ни Світовий Конґрес Українців та його складові 
організації висловлюють вітання ієрархам і духо-
венству українських Церков, президентові Украї-
ни, прем’єр-міністрові України, голові Верховної 
Ради України, всім мужнім жінкам і чоловікам, 
які борються за незалежність України, та україн-
цям усього світу.

„Світовий Конґрес Українців та 20-мільйон-
на українська діяспора впевнено стоять з наро-
дом України на цьому найбільшому національно-
му святі – проголошення відновлення Незалеж-
ної української держави – та підтверджують своє 
зобов’язання допомогти відновити територіяльну 
цілісність України“, заявив Президент СКУ Евген 
Чолій. 

Український Конґресовий 
Комітет Америки

Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА) щиро вітає українсько-американську гро-
маду і українців у всьому світі з 27-річчям віднов-
лення незалежности України. Святкуючи чергову 
річницю, не забуваймо також вшанувати пам’ять 
тих, які віддали своє життя, щоб Україна була 
вільною і віддаймо данину тим, хто сьогодні про-
довжує захищати цю свободу. 

УККА залишається об’єднаний в рішучому 
намірі надалі підтримувати боротьбу України і 
наше переконання є, що Боже провидіння дасть 
їм силу і мудрість в цей важкий час, щоби мир 
скоріше повернувся в Україну. 

Слава Україні! 

Конґрес Українців Канади 
Конґрес Українців Канади, що представ-

ляє інтереси 1.4-мільйонної української грома-
ди в Канаді, щиро вітає усіх із 27-ою річницею 
Незалежности України! 27 років тому, героїч-
на та тривала боротьба поколінь українських 
патріотів завершилась проголошенням Незалеж-
ности України. 24 серпня 1991 року, Верховна 
Рада, керуючись невід’ємним правом українців на 
самовизначення, проголосила Україну неподіль-
ною, демократичною та незалежною державою. 

Сьогодні, наш народ знову змушений брати до 
рук зброю і захищати свою державу. Росія прова-
дить загарбницьку війну, намагаючись уже вко-
тре запрягти Україну у ярмо московської тиранії. 

Український народ рішуче, мужньо та гідно 
виступив на захист своєї держави. Сьогодні, віль-
ний світ оберігають від загрози деспотизму хоро-
брі солдати, що борються під українським пра-
пором. Сьогодні, синій та жовтий знаменують 
кольори свободи. Саме тому, що справедливість 
завжди перемагає, ми переконані що український 
народ здобуде перемогу у праведній боротьбі. 
Ми схиляємо голову перед пам’яттю героїв Укра-
їни, які віддали свої життя за нашу свободу. Ми 
просимо Бога оберігати синів та дочок України, 
які мужньо захищають цю свободу від нещадних 
зазіхань ворога. І ми молимось щоб мир якнай-
швидше повернувся в Україну. Слава Україні! 

З Днем Незалежности України!
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 ■ США відмовилися від переговорів

ВАШІНҐТОН. — США відмовили Росїї у запро-
шенні на переговори в справі Афганістану, тому 
що навряд чи вони допоможуть досягнути миру. 
Про це сказав представник Державного Депар-
таменту 22 серпня Зальмай Халільзад. Росія 
сказала, що Талібан долучиться до переговорів, 
які розпочнуться 4 вересня у Москві, разом з 
представниками кількох сусідніх країн. Держав-
ний секретар Майк Помпео плянує призначити 
колишного Посла США до Афганістану З. Ха-
лільзада, на пост особливого представника до 
мирового процесу між афганським урядом і та-
лібанами. Він є уродженцем Афганістану, а вищу 
освіту здобув в Американському університеті в 
Бейруті та Чикаґзькому університеті. Головноко-
мандувач коаліції під проводом США в Афганіс-
тані, генерал Джан Ніколсон, у вересні залишає 
свій пост, на якому він служив від березня 2016 
року – найдовше зі всіх командувачів. Він сказав 
репортерам в Пентагоні, що є надія‚ що Військо-
во-Повітряні сили США та відділи спецоперацій 
матимуть чимраз більший вплив протягом на-
ступного року. („Associated Press”)

 ■ Президент Кенії відвідав Білий Дім

ВАШІНҐТОН. — Президент Дональд Трамп з дру-
жиною приймали 27 серпня Президента Кенії 
Угуру Кеніяту і його дружину. Вони обговорили 
питання торгівлі й безпеки. Меланія Трамп пля-
нує восени відвідати Африку. У. Кеніяту є другим 
африканським провідником, котрий зустрівся з 
Д. Трампом у Білому Домі, після того як прези-
дент Ніґерії прибув з візитою раніше цього року. 
Президент Кенії намагається підбудувати свій 
авторитет, після того як Верховний суд країни 
уневажнив президентські вибори з серпня 2017 
року, а опозиція збойкотувала нові вибори. У. 
Кеніяту зустрівся з американськими підприєм-
цями, закликаючи їх інвестувати гроші в його 
країну. Він мав приймати Прем’єр-міністра Ве-
ликобританії Тересу Мей 30 серпня в столично-
міу місті Найробі. („Voice of America”)

 ■ Чи треба зліквідувати ICE?

ЧИКАҐО. — Аґенція новин „Асосієйтед Прес” ра-
зом з Національним дослідчим центром опіній 
(NORC) при Чикаґзькому університеті оприлюд-
нила 27 серпня висліди опитувань американців 
про їхні думки, чи треба зліквідувати Іміґраційну 
та митну поліцію (ІСЕ). Незважаючи на те, що 57 
відс. демократів мають неґативну опінію про ICE, 
лиш 25 відс. з них хочуть зліквідувати цей право-
охоронний орган. Одна третина всіх респонден-
тів не мали опінії в цій справі. Понад три чверти 
республіканців схвалюють іміґраційну політику 
Президента Дональда Трампа, але понад 90 відс. 
демократів є проти неї. Хоч ліберальні демокра-
ти закликають до ліквідації ICE, ні один з демо-
кратичних кандидатів на сенатора, котрі мають 
поважного супротивника на виборах в листо-
паді, не підтримує ліквідації цієї федеральної 
установи. Більшість з них кажуть, що ICE треба 
реформувати. („Associated Press”)

 ■ Росія перестрігає НАТО про Грузію

МОСКВА. — Прем’єр Росії Дмитро Медведєв в 
інтерв’ю 7 серпня у 10-річчя російсько-грузин-
ської війни заявив‚ що „10 років тому уряд Гру-
зії дав зелене світло аґресії”. Він додав, що коли 
був президентом, то спочатку мав добрі відно-
сини з Президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі. 
Прем’єр додав, що російське керівництво гото-
ве відбудувати відносини з новим керівництвом 
Грузії. „Але рішення про прийняття Грузії в НАТО 
– це чергова загроза миру. Це може спровокува-
ти новий страшний конфлікт”, – перестеріг він. 
(„ZIK”)

 ■ Спека охопила північний схід США

НЮ-ЙОРК. — Надзвичайна спека й підвищена 
вогкість повітря охопила північносхідню час-
тину США 28 і 29 серпня. Приблизно 68 млн. 
осіб від Вірджінії до Нової Англії мусіли зно-
сити високу спеку. Шкільні ради Філядельфії 
та частин Конектикату скоротили шкільні дні, 
хоч шкільний рік щойно розпочався 27 серпня. 
(„NBC News”)
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З США депортували 95-річного українця
Левко Хмельковський

НЮ-ЙОРК. – Працівники Іміґраційної і мит-
ної поліції США 20 серпня депортували 95-річ-
ного Якова Палія з його будинку в Ню-Йорку 
до Німеччини. Його вивезли у інвалідному віз-
ку. „NBC News“ повідомило‚ що під час Другої 
світової війни він служив в охороні нацистсько-
го концентраційного табору „Травники“ в оку-
пованій Польщі. У 2003 році це стало відомо і 
Федеральний суд США відкликав громадянство 
Я. Палія, а через рік був виданий наказ на його 
депортацію. У 2005 році апеляція Я. Палія на 
рішення суду була відхилена. 

Я. Палій жив у США, працював креслярем, 
а потім перебував на пенсії. Біля 30 років тому 
слідчі знайшли його ім’я у старому журналі 
нацистів‚ а інший колишній охоронець розповів, 
що Я. Палій проживає у США, повідомило „NBC 
News“.

Радіо Свобода повідомило‚ що Я. Палій на 
початку 1943 року кілька місяців служив у 
навчальному таборі СС „Травнікі“ в Польщі‚ до 
якого його 19-літнім насильно рекрутували нім-
ці, але він стверджує, що прослужив там кіль-
ка місяців не з власної волі. Я. Палій народився 
1923 року в селі П’ядики Коломийського райо-
ну Івано-Франківщини, яка тоді була у складі 
Польщі. Він не має дітей, доглядав за дружиною 
Марією, яка померла. Вона мала хворобу Аль-
цгаймера. 

Коли він виїздив до США 1949 року, а потім 
отримував американське громадянство 1957 
року‚ то приховав події свого минулого. За аме-
риканським законодавством ті, хто хоч якось 
співпрацювали з нацистами, не мають права 

в’їжджати до США і здобувати громадянство 
країни. Я. Палія позбавили громадянства США в 
2003 році через його дії у воєнні роки, порушен-
ня прав людини та шахрайство під час іміґра-
ції. Його не було звинувачено в жодній особис-
тій участі чи співучасті в убивствах за час співп-
раці з нацистами. Коли 3-4 листопада 1943 року у 
концтаборі було розстріляно понад 6,000 в’язнів, 
Я. Палія на той час серед його охоронців уже дав-
но не було.

„Сполучені Штати ніколи не будуть безпечним 
притулком для тих, хто брав участь у звірствах, 
військових злочинах та порушеннях прав люди-
ни“, – заявив Генеральний прокурор США Джеф 
Сешинс. Сенатор-демократ Чак Шумер, який був 
серед тих, хто закликав до депортації Я. Палія, 
привітав це рішення: „Мені приємно, що цю 
людину зрештою відішлють назад. Він – військо-
вий злочинець і не заслуговує на життя в США. 
Він не заслуговує, щоб померти в США – місце 
свободи та рівности, де ми з повагою ставимось 
до різноманіття“‚ повідомило „ABC News“.

Покищо невідомо, чи загрожує Я. Палієві 
судове переслідування в Німеччині, яка рані-
ше відмовлялася приймати його, оскільки він 
не є німецьким громадянином. Незважаючи 
на рішення суду про його депортацію в 2004 
році, попередні адміністрації не досягли успі-
ху з депортації. На видаленні Я. Палія з країни 
наполягали єврейські організації. Щоб захис-
тити прагнення жертв Голокосту та їхніх сімей, 
Президент США Доналд Трамп надав пріори-
тетного значення вивезенню Я. Палія.

За матеріялами  
„NBC News“, Радіо Свобода, „ABC News“

ТОЧКА ЗОРУ

Переслідування Григорія Купріяновича – 
політична помста за історичні оцінки

Віталій Портников

Розслідування польськими правоохоронцями 
уявного злочину польського історика українсько-
го походження Григорія Купріяновича – ще один 
доказ того незаперечного факту, що рушниця, яку 
повішено на сцені, обов’язково має вистрілити.

Коли польські законодавці ухвалювали скан-
дальні зміни до закону про Інститут національ-
ної пам’яті, багатьом і в Варшаві, і в Києві могло 
здаватися, що мова йде виключно про пропаґан-
ду. Про необхідність зберегти голоси традицій-
ного електорату правлячої партії, показати марґі-
нальність опозиції, відібрати підтримку у відвер-
тих популістів з бльоку „Кукіз 15“.

Коли розсудливі люди намагалися довести, що 
мова йде про серйозну загрозу для взаємин Укра-
їни та Польщі, про проблеми зі свободою сло-
ва у самій Польщі, нам відповідали, що насправді 
будуть збережені позиції сил, які послідовно під-
тримують Україну в конфлікті з Росією, які висту-
пають за евроатлантичну та европейську інтеґра-
цію нашої країни. Невже українці бажали б, щоб 
до влади в Польщі прийшли проросійські сили? 
Так що не потрібно заважати Ярославові Качин-
ському і соратникам фактичного голови держави, 
вони знають, що роблять.

Звичайно ж, ніхто в Україні не хоче, щоб до 
влади у Польщі прийшли союзники і аґенти 
Кремля – хоча ми не раз спостерігали ситуацію, 
коли опоненти Володимира Путіна в нашій части-
ні Европи несподівано перетворювалися на його 
відданих прихильників, приклад Віктора Орбана 
не забутий. Але точно так ніхто не хоче перетво-
рення Польщі в карикатуру на саму себе, в країну, 
де будуть переслідувати за слова та ідеї, за правду.

В історії з Г. Купріяновичем найбільш огид-
ним насправді є навіть не те, що його пересліду-
ють за історичні оцінки. Його цькування виглядає 
банальною політичною помстою за участь у цере-
монії вшанування пам’яті жертв етнічних чищень, 
яка відбулася в Польщі з участю президента Укра-
їни одночасно з подібною церемонією в Україні з 
участю президента Польщі.

Я впевнений, що цією церемонією в Поль-
щі Петро Порошенко, Г. Купріянович та інші її 
учасники захищали не лише українські інтереси. 
Вони перш за все рятували честь Польщі – тобто 
зробили те, до чого виявилося нездатним керів-
ництво сусідньої країни.

Тому що не кількість, а кожна невинна душа 
заслуговує нашої вічної пам’яті і покаяння. Укра-
їнська селянка, вбита озброєним польським воя-
ком в Сагрині або єврейський хлопчик, убитий 
польським або українським сусідом у Львові або 
Кельце, заслуговують такої ж пошани, як поль-
ські і українські жертви кривавого божевілля на 
Волині.

Це – непорушна істина, без розуміння якої 
немає ані держави, ані суспільства, ані віри, а є 
тільки звірячий інстинкт жалю про свої жерт-
ви і іґнорування чужих. Не повинно бути цьо-
го звіриного інстинкту між українцями і поля-
ками. Він у минулому вже приводив до трагедій 
для обох народів, для самої державности Польщі 
та України. Не варто намагатися його реанімува-
ти, ні до чого доброго це не приведе.

Еспресо ТВ

Віталій Портников – український журналіст‚ 
політичний оглядач Радіо Свобода‚ Київ.
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 ■ Відповідатиме за пожежу 

ВАЙРІКА, Каліфорнія. — Пожежна аґенція Ка-
ліфорнії повідомила 23 серпня, що заарешту-
вала Джана Скоду за спричинення пожежі в 
північній частині стейту, внаслідок якої згоріло 
60 квадратових миль, спалено 35 домів і заги-
нула одна особа. Пожежа також спричинила 
примусову евакуацію кількох тисяч жителів і 
тимчасово закрила міжстейтову автодорогу ч. 
5, головний коридор між північчю і півднем. 
Представник аґенції Сузі Брейді сказала, що Дж. 
Скода швидко втратив контролю над вогнищем 
сміття, який він розпалив 5 липня приблиз-
но за 300 миль на північ від Сан-Франциско. 
(„Associated Press”)

 ■ США закликають накласти санкції

НЮ-ЙОРК. — США звернулися 22 серпня до 
Санкційного комітету ООН, щоб Рада Безпеки 
ООН внесла до „чорного списка“ дві російські 
вантажні фірми і шість суден під російським 
прапором за порушення санкцій проти Пів-
нічної Кореї. Це вже третє намагання США 
впродовж двох місяців збільшити тиск на Пів-
нічну Корею для ліквідації її ядерних та ра-
кетних програм. США закликали, щоб активи 
російських фірм „Прімор’є” і „Ґудзон” були за-
морожені, а самі компанії внесені до „чорного 
списка“ за підприємницьку діяльність з Пів-
нічною Кореєю. Департамент скарбниці США 
21 серпня наклав свої санкції на ці фірми та 
судна. Раніше в серпні Росія та Китай забльо-
кували намагання США внести до санкційно-
го списка російський банк, північнокорей-
ського урядовця та інші чинники, а в липні 
ці країни відклали заклик США затримати до-
стачу пального Північній Кореї. Росія та Китай 
закликали Раду Безпеки зменшити санкції на 
Північну Корею за те, що вона погодилася 
вести діялог зі США і стримала свої ракетні 
випробування. Минулого року Рада Безпеки 
прийняла санкції проти Північної Кореї для 
стримання джерел фінансування її військо-
вих програм. („AFP”)

 ■ Росія: МакКейн був „символ русофобії”

МОСКВА. — Зі смертю 25 серпня сенатора 
Джона МакКейна Росія втратила головного 
гравця у своїй теорії конспірації: що західні 
санкції не мають нічого спільного з діями Ро-
сії, але є наслідком „русофобії”. Повідомляючи 
про смерть сенатора з Арізони, державний 
телевізійний канал „Росія 1” назвав його „го-
ловним символом русофобії”. З перспективи 
Росії, термін „русофобство” звільняє Москву 
від всякої відповідальности за наслідки своїх 
вчинків – анексію Криму, її військові вторгнен-
ня в Грузію та східню Україну, збиття маляй-
зійського пасажирського літака, втручання 
у західні вибори – і робить країну невинною 
жертвою таких „русофобів” як Дж. МакКейн. 
(„The New York Times”)

 ■ Військовополонений дружив з МакКейном

МОРІСОН, Кольорадо. — Орсон Свіндел про-
живає у Морісоні на пенсії, як підполковник 
Морської піхоти США і як колишній член Фе-
деральної торговельної комісії (FTC). Під час 
В’єтнамської війни його літак був збитий над 
територією Північного В’єтнаму. Полонені аме-
риканці спілкувалися вистукуванням азбуки 
Морзе на стінах своїх келій. Так О. Свіндел „зу-
стрів” Джона МакКейна, котрий зазнав понад 
п’ять літ тортур в неволі. О. Свіндел згадував, 
що їхні поневолювачі не раз „доводили нас до 
грані смерти” тортурами, але тримали їх при 
житті‚ щоб пізніше торгувати ними під час пе-
реговорів. Після закінчення війни їх звільнили 
і вони не раз зустрічалися у Вашінґтоні‚ щоб 
згадати свої переживання. О. Свіндел знав, що 
Дж. МакКейн був сином і внуком славних адмі-
ралів. О. Свіндел не забув, що Дж. МакКейн від-
мовився від передчасного звільнення з полону 
через свій родовід, бо не хотів покидати своїх 
побратимів у неволі‚ тому О. Свіндел не зди-
вувався, що Дж. МакКейн став шестикратним 
сенатором, республіканським кандидатом на 
президента в 2008 році та одним з провідних 
діячів країни. („CBS News”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Помер великий друг України – Джон МакКейн

У США на 82-му році життя 25 серпня помер 
Джон МакKейн – сенатор від штату Арізона. У 
2017 році у Дж. МакKейна виявили злоякісну 
пухлину мозку. Незважаючи на захворювання, 
він продовжував працювати в Сенаті.

Під час війни у В’єтнамі його взяли в полон 
і утримували там понад п’ять років. Він був 
головою сенатського комітету з питань озбро-
єнь. У 2008 році був кандидатом у президенти 
США від Республіканської партії, однак посту-
пився на виборах Баракові Обамі. 

Дж. МакКейн був критиком Президен-
та Росії Володимира Путіна і прихильником 
надання Україні летальної зброї для оборони.

Президент України Пе тро Порошен-

ко висловив співчуття родині політика і всім 
громадянам США: „Сумна звістка для всьо-
го українського народу: помер великий друг 
України сенатор Джон МакКейн. Ми ніколи 
не забудемо його неоціненний внесок у розви-
ток демократії і свободи в Україні та підтрим-
ку нашої держави. Сенатор був разом з укра-
їнцями на Майдані та підтримував дух україн-
ських військових на Донбасі. Пам’ять про Джо-
на МакКейна назавжди залишиться в наших 
серцях. Співчуття родині та всьому американ-
ському народові. Тужимо разом із вами“. 

Офіційне інтернет-представництво 
Президента України‚ Радіо Свобода

Сенатор Джон МакKейн виступає на Майдані Незалежности в Києві, 15 грудня 2013 року. 
(Фото: Радіо Свобода)

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС

Буде „индик“‚ буде – „катедра“
Міністерство освіти та науки України підготувало проєкт нової редакції українського право-

пису і плянує обговорити його з фахівцями та громадськістю. Передбачається, що новий право-
пис стане поверненням до витоків і буде враховувати новітні мовні явища. Нижче – про основні 
правописні зміни.

„Индик“ та „икавка“
 
Проєктом пропонується можливість вживан-

ня „и” паралельно з „і” на початку деяких слів 
перед приголосними „н” і „р”. Йдеться про сло-
ва „индик“ та „икати“ і похідних від них, а також 
про іменники „ирій“ („вирій“) та „ирод“. Крім 
цього, передбачено, що на „и” починається вигук 
„ич“, а також деякі слова, запозичені з тюркських 
та інших мов ( „ийбен“, „ир“, „ич-оба“).

 
„Катедра“ та „етер“
 
Проєктом допускається два варіянти напи-

сання загальноприйнятих в українській мові 
слів грецького походження, в яких є буква „ф”: 
„анафема“ і „анатема“, „дифірамб“ і „дитирамб“, 
„ефір“ і „етер“, „кафедра“ і „катедра“,„логарифм“ і 
„логаритм“, „міф“, „міфологія“ і „міт“, „мітологія“, 
„Афіни“, „Атени“ і так далі.

 
„Проєкція“ та „фоє“
 
Пропонується передавати звукосполучення 

[je], [ji], [ju], [ja] літерами „є”, „ї”, „ю”, „я” у всіх 
випадках. У зв’язку з цим зміниться написання 
і вимова ряду слів. Зокрема, „проект“ зміниться 
на „проєкт“, „проекція“ – на „проєкція“, „фойє“ – 
на „фоє“, „Гойя“ – на „Гоя“, „Савойя“ – на „Савоя“, 
„Сойєр“ – на „Соєр“, „Хайям“ – на „Хаям“.

 „Гете“ і „Ґете“
 
Передбачається паралельне вживання букв „ґ” 

і „г” для передання іншомовного звука [g] в пріз-
вищах та іменах („Васко да Ґама“, „Верґілій“, „Габ-
сбурґ“, „Ґарсія“, „Геґель“, „Ґеорґ“, „Ґете“, „Ґреґуар“, 
„Ґонґадзе“, „Ґуллівер“).

 „Авдієнція“ і „павза“
 
Буквосполучення „au“ в запозичених з давньо-

грецької мови словах пропонується також пере-
давати двома способами: „аудієнція“ та „авді-
єнція“, „аудиторія“ та „авдиторія“, „лауреат“   та 
„лавреат“, „пауза“ та „павза“, „фауна“ та „фавна“.

 
„Пів аркуша“ і „пів Києва“
 
Автори нової редакції пропонують писати 

„пів“ з іменниками окремо, якщо йдеться про 
половину: „пів аркуша“, „пів години“, „пів міста“, 
„пів Европи“, „пів Києва“. Якщо ж „пів“ з іменни-
ком становить єдине поняття і не виражає зна-
чення половини, то слово пишеться разом („пів-
захист“, „півострів“, „півкуля“). „Напів“ пропо-
нується, як і раніше, писати з іменниками разом.

 
„Ексміністр“ і „топ менеджер“
 
Пропонується змінити правила написання слів, 

які починаються на „максі-“, „міді-“, „міні-“, „контр“, 
„віце-“, „екс-“, „лейб“, „обер“, „штабс“, „унтер“, 
„поп-“, „прес-“, „топ-“. Зараз вони пишуться через 
дефіс. У проєкті передбачено злите написан-
ня: „максіодяг“, „мінікомп’ютер“, „віцепрем’єр“, 
„ексміністер”, „лейбмедик“, „штабскапітан“, 
„унтерофіцер“, „попарт“, „пресконференція“, 
„топменеджер“, „топмодель“. При цьому сло-
во „контр-адмірал“ пропонується, як і рані-
ше, писати через дефіс.

Історія питання
 
Сучасного вигляду український правопис 

(Закінчення на стор. 13)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 31 СЕРПНЯ 2018 РОКУ No. 356

Головний редактор: Рома Гадзевич
Редактори: Левко Хмельковський, Петро Часто

FOUNDED IN 1893
Svoboda (ISSN 0274-6964) is published weekly on Fridays by 

the Ukrainian National Association, Inc. at 2200 Route 10, P. O. Box 280, Parsippany, NJ 07054

 ☎ (973) 292-9800    E-mail: svoboda@svoboda-news.com
 Fax (973) 644-9510    Website: www.svoboda-news.com

Postmaster, send address changes to: 
Svoboda, P. O. Box 280, 2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054

Передплата: $90.00 на рік, $50.00 на півроку.
  Для членів УНСоюзу – $80.00 на рік, $45.00 на півроку.
  Електронна версія (www.svoboda-news.com) – $40.00. 
Чеки і грошові перекази виставляти на „Svoboda“.
Periodicals postage paid at Caldwell, NJ 07006 and additional mailing offices.

Видає Український Народний СоюзГазета заснована у 1893 році

Пам’ятаймо
про 

Україну!

Поради з 1920 року
У бібліотеці „Свободи“ збереглася книжка „Як нам задовольнити наші 

пекучі потреби? Деякі поради владі і населенню України“‚ яку написав А. 
Дзендзель і видала 1920 року Українська накладня Якова Оренштейна 
у Коломиї. Поради майже 100-річної давности видаються актуальними 
для сьогодення. Автора стривожило зростання інфляції: „Робітники і 
взагалі трудящі стали вимагати високої платні за свою працю. Ця вели-
ка‚ порівняно з попередньою‚ платня їм давалась‚ але становище їх не 
кращало“. Публіцист пояснив: коли грошей в обігу стало більше‚ то й 
товари відразу подорожчали. „І от прийшла вже на Україну нова влада‚ 
влада Української Народної Республіки‚ і населення жде‚ що ця влада 
дасть йому потрібні товари і дасть їх по дешевій ціні“. Але уряд не тво-
рить добробуту. Першою умовою народного добробуту є праця народу. 
Населення повинно дружно узятися за свою працю. 

Далі автор переходить до податків і пише: „За час революції податкова 
справа опинилася у такому поганому становищі‚ що далі йти вже нікуди. 
Висловлюючись просто‚ ми маємо грабіж форменний у всіх його мож-
ливих виглядах. Такими грабежами не збудувати держави‚ бо державне 
господарство може нормально провадитися тільки тоді‚ коли грошові 
потреби будуть вдовольнятися правильними оподаткуваннями. Є багато 
людей‚ котрі вороже ставляться до уряду‚ який накладає податки. Такі 
люди думають‚ що уряд не повинен зовсім брати податків‚ а гроші пови-
нен друкувати в державній друкарні. Населення повинно знати‚ що чим 
ліпше податки платяться‚ тим краще економічне становище держави‚ 
тим легші умови життя громадян“.

Які податкові проблеми має тепер Україна? Крім звичного небажання 
населення платити податки‚ поширене нерівне оподаткування великих 
і малих підприємств на шкоду останнім. „Поки ти малий – тебе душать, 
а якщо стаєш великим – тоді отримуєш які завгодно правила‚ а має бути 
навпаки”‚ – пояснює президент Київської школи економіки Тимофій 
Милованов. В Інституті „Вільна економіка” вважають за потрібне для усіх 
підприємців і приватних осіб застосовувати одні й ті ж правила оподатку-
вання і ставки податків.

Досить високий показник інфляції цього року обумовлений зростан-
ням адміністративно реґульованих цін (на 14.6 відс. за підсумками року) 
внаслідок збільшення витрат на платню, здорожчання енерґоресурсів.

Не варто забувати про так званих олігархів‚ які збагатилися після роз-
паду СРСР так само‚ яке сталося у роки‚ про які писав А. Дзендель. А саме 
з олігархів починаються політичні та економічні негаразди в Україні. 
Свою книжку А. Дзензель закінчує порадою: „Влада і народ повинні 
зіллятись в одну непорушну силу і спільно дбати про добробут держави 
та її громадян. Дружно беріться за працю! Самі будуйте свій добробут! 
Не чекайте‚ щоб хтось чужий за це взявся‚ бо чужий‚ коли візьметься‚ то 
здере з вас не одну шкуру!“.

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

„Руська трійця“ 
пробудила українців

Олександер Костирко 

ЛЬВІВ. – Варто відвідати у дзві-
ниці Церкви Святого Духа музей 
„Русалки Дністрової“‚ першо-
го західноукраїнського альманаху‚ 
виданого народною мовою у 1837 
році силами гуртка „Руська трій-
ця“‚ до якого увійшли о. Маркіян 
Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків 
Головацький. Сам музей був від-
критий 15 вересня 1990 року, тоді 
ж поряд встановили пам’ятник М. 
Шашкевичу. Сама Свято-Духівська 
церква в вересні 1939 року була 
зруйнована авіобомбою з німець-
кого літака, який атакував будівлю 
Головної пошти.

Цікаву історію має сама будів-
ля‚ яку звели в 1722-1729 роках за 
гроші фундаторки Теофілії Вишне-
вецької. Спочатку це був монас-
тир домініканок‚ який у 1783 році 
став Українською греко-католиць-
кою духовною семінарією. Саме в 
ньому і навчались автори „Русал-
ки Дністрової“. На той час кос-
тел перебудували у храм Святого 
Духа. Художник Лука Долинський 
намалював іконостас, а розписа-
ми займався Модест Сосенко. На 
вежі храму встановили незвичай-
ний годинник, який ще в ХVІІ cт. 
привіз гетьман Іван Виговський у 
Манявський скит і лише через 100 
років цю реліквію встановили на 
сьогоднішнє місце.

Експозиція в музеї розповідає 
відвідувачам про історію створен-
ня і дальшу долю альманаху, про 
соціяльно-політичні умови часу, 
коли його видавали. На той час 
українці Галичини були під владою 
австрійської держави. Саме тоді М. 
Шашкевича та його друзі виріши-
ли створити українське народне 
шкільництво, видати букварі, гра-
матики, збірники народних леґенд 
та пісень, українські словники.

В 1833 році М. Шашкевич засну-
вав гурток „Руска трійця“. З ньо-
го почалося національно-культур-
не відродження краю, що було вия-
вом загального духовного підне-
сення і пробудження самосвідо-
мости українського народу. Найві-
домішим твором „ трійки“став аль-
манах „Русалка Дністровая“‚ вида-
ний в  обхід львівської та  віден-
ської цензури та  при підтрим-
ці передових слов’янських дія-
чів в  Будайській друкарні Пешт-
ського університету. Вихід альма-

наха став поштовхом до розвитку 
української літератури в Галичи-
ні та вплинув на дальше українське 
національне відродження. 

В музеї представлені тематич-
ні документи, книги, картини. На 
виставках висвітлюються рідкіс-
ні видання альманаху „Русалка 
Дністровая“‚ твори М. Шашкеви-
ча‚ його полемічна брошура „Азбу-
ка і  Abecadlo“, в  якій автор висту-
пив проти спроб впровадження 
латинського альфавиту в україн-
ське письменництво. Тоді ж ство-
рена перша українська читанка 
для  дітей  — у  музеї є  її рукопис 
та перше видання 1850 року.

Особливо цікаві рідкісні видан-
ня „Русалки Дністрової“ у  Буди-
мі (1837), Тернополі (1910), Киє-
ві (1987),  а також фотокопії пер-
шого видання. Цікавим є „Родо-
відне дерево“ М. Шашкевича. Тут 
також представлені рідкісні видан-
ня про життя і творчість засновни-
ків „Руської трійці“.

П а м ’ я т н и к  о .  М а р к і я н о в і 
Шашкевичу у Львові.  (Фото: 
Олександер Костирко)

Механізм старовинного годинника на вежі музею.
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Жертва нацистів та Америки
Яків Палій, 95-річний житель 

Квінсу, Ню-Йорк, був депортова-
ний до Німеччини. Заголовки в 
газетах проголошували: „Останній 
нацистський вартовий депортова-
ний зі Сполучених Штатів“. Крім 
того, що Я. Палій не був ні нацис-
том, ні злочинцем, він, напевно, не 
останній охоронець чи чиновник 
нацистських таборів, що прожи-
ває в США. Під час Другої світової 
війни він був змушений служити в 
охороні табору праці. Багато неви-
нних людей різних національнос-
тей з територій, на які вторглися 
нацисти, були змушені до недобро-
вільної служби, фактично катор-
ги. Люди, котрі служили в табір-
ній охороні, були майже в’язнями 
і, як єврейські поліцаї, виконували 
функції охоронників загрозою сво-
го власного життя.

У США після того, як Я. Палій 
став натуралізованим громадяни-
ном, він знову став жертвою, цьо-
го разу через вибіркове судочин-
ство з політичною метою. Навіть 
Білий Дім долучився до цієї депор-
тації, що було певним відхиленням 
у справах захисту прав людини. 

Навіщо депортувати слабку ста-
ру людину, яка не була засуджена, 
більше того навіть звинувачена в 
будь-якому злочині і просто хотіла 
провести залишок своїх днів у сво-
єму домі і померти на своєму ліж-
ку? Фактично, жодне обвинувачен-
ня з подання американської про-
куратури про скасування грома-
дянства Я. Палія, не встановлюва-
ло жодного конкретного злочину. 
Рішення Федерального окружного 
суду Східного Нюйоркського окру-
гу лише заявило, що Я. Палій був 
охоронником в німецькому кон-

центраційному таборі праці. Піс-
ля рішення суду 15 років тому Я. 
Палій продовжував мирно жити в 
своєму родинному будинку, похо-
вавши дружину‚ залишився само-
тнім.

Я знаю Я. Палія особисто. Він 
гарна і добра людина. Ніщо в акті 
обвинувачення уряду проти нього 
не підірвало це окреслення. Він був 
законослухняним та громадсько 
виробленим як в українському сус-
пільстві так і в загальному амери-
канському протягом всього свого 
перебування в Америці. Йому буде 
добре мабуть в Німеччині в будин-
ку для старших з належною турбо-
тою, включаючи відповідне медич-
не піклування. 

Всупереч деяким сенсаційним 
прогнозам, його не будуть судити 
в Німеччині. Його депортували, а 
не видали. Німці не звинувачували 
його, і не шукали його видачі. Аме-
риканці це зробили. Німці про-
сто погодилися. Справді, німець-
кі чиновники кілька разово заяви-
ли, що Я. Палія не будуть судити 
за кримінальними обвинувачення-
ми „через відсутність доказів”. Це 
можна читати просто як „тому, що 
він не винен у жодних злочинах“.

Для мене, як адвоката-емерита 
та колишнього члена Федеральної 
палати адвокатів США, цей одно-
сторонній американський псевдо-
юридичний процес із грубим втру-
чанням як виконавчої, так і законо-
давчої гілок влади виявився жор-
стоким, незвичайним і суто полі-
тично вмотивованим і, таким 
чином, явно неконституційним. 

Аскольд С. Лозинський‚ 
Ню-Йорк

До музею надійшов „Кобзар“ 
До Музею „Кобзаря“ надійшов 

подарунок з-за океану. Наш зем-
ляк Левко Хмельковський, що бага-
то років мешкає в США і є редак-
тором української газети „Сво-
бода“, передав для музею рідкіс-
не видання Шевченкового „Кобза-
ря“ (Німеччина, 1919 рік) і картину 
Катерини Кричевської. 

Завдяки Вікторові Крючко-
ву, нашому реставраторові, книгу 
було відновлено до експозиційно-
го огляду і вона поповнила музей-
ну колекцію. Щиро вдячні!

Ольга Шарапа,  
директор музею, 

Черкаси

Пам’ятаймо про Соловки
За час „Великого терору“ на 

території окупованої Москвою 
Української РСР, за оцінками істо-
риків, було засуджено 198,918 осіб, 
з яких близько двох третин – до 
розстрілу. Решту було відправлено 
до в’язниць та таборів. 

До російської аґресії україн-
ська делеґація в рамках Соло-
вецької прощі, разом з делеґаці-
ями інших країн, брала участь у 
щорічних заходах з вшанування 
пам’яті замордованих політв’язнів 
в урочищі Сандармох, які розпо-
чалися з 1997 року, коли в Карелії 
поблизу Медвежегорська були зна-
йдені завдяки невтомним пошу-
кам подвижника пошукової справи 
Юрія Дмітрієва (нещодавно репре-
сованого в Росії) приховувані місця 
масових страт та поховань. 

Щорічно в ці серпневі дні наша 
українська делеґація приїжджала 
на Соловецькі острови, що в Білому 
морі, де брала участь у церемоніях 
з вшанування пам’яті жертв полі-
тичних репресій. Після меморіяль-
них виступів члени нашої делеґації 
йшли під українськими державни-
ми прапорами до козацького хрес-
та „Убієнним синам України“, де в 
розстрільних ямах покоїться цвіт 
української інтеліґенції та в’язні 
Соловецьких таборів, запалюва-
ли свічки, покладали квіти й вінки. 
Цей хрест з сірого ґраніту автор-
ства художника Миколи Малишка 
та скульптора Назара Білика став 
символом вшанування пам’яті всіх 
жертв сталінських репресій.

На Соловецьких островах учас-
ники прощі були в національно-
му одязі, везли з собою україн-
ські символи – соняшник, калину, 

короваї, рушники, державні прапо-
ри України, співали національний 
гимн, народні пісні.

Саме слово „Соловки“ було для 
всіх радянських людей унаочнен-
ням усіх страхіть більшовицького 
режиму. 

Делеґація з України, до якої 
завжди приєднувалися члени това-
риства „Калина“ з Петрозавод-
ська, розгортала державні прапори 
і колоною, під журливий спів бан-
дури, рушала дорогою, понад сті-
нами Соловецького монастиря 
до Алеї пам’яті – місця розстрілу 
політв’язнів та табірного кладовища, 
де біля великого Соловецького каме-
ня відбувалося жалобне віче учасни-
ків всіх національних делеґацій.

Члени української делеґації 
покладали жовто-блакитні він-
ки та квіти, на великому хресті 
пов’язували вишитий український 
рушник, клали біля підніжжя укра-
їнську хлібину, запалювали свічки 
пам’яті, вшанували пам’ять неви-
нних жертв сталінських репресій 
Панахидою, а потім всі разом, під 
акомпаніямент бандуриста Віталія 
Мороза виконували пісню „Чуєш, 
брате мій“, яку соловецькі в’язні 
співали, коли ховали на чужині 
своїх побратимів.

Н а ш  с в я т и й  о б о в ’ я з о к  – 
пам’ятати мільйони наших співвіт-
чизників, які стали жертвами тота-
літарної комуністичної системи, 
що панувала в Радянському Союзі 
понад 70 років!

 Георгій Лук’янчук, 
голова Міжнародного 

 громадського об’єднання 
 „Соловецьке братство“, Київ 

Левко Хмельковський передає Ользі 
Шарапі рідкісне видання „Кобзаря“ 
і картину Катерини Кричевської. 
(Фото: Олександер Костирко)

Українська делеґація йде від стін Соловецького монастиря до Алеї пам’яті 
у 2012 році. (Фото: Георгій Лук’янчук)

РЕЗОНАНСНА ПОДІЯ

Томос для України – п’ята за значимістю подія в історії
Олексій Панич

Спробуймо пригадати, які події української 
та протоукраїнської історії можна поставити 
в один ряд з очікуваним Томосом для єдиної 
помісної Української Православної Церкви. Їх 
лише чотири:

1. Рішення Великого князя Володимира „хрес-
тити Русь“ (виконано у 988 році).

2. Ланцюжок взаємопов’язаних церковних 
подій ХV-XVII ст:

- Фльорентійська унія (1439);
- відокремлення московської гілки Київської 

митрополії (1448);

- визнання Константинополем Московської 
митрополії з підняттям її до статусу патріярха-
ту (1589);

- Берестейська унія, тобто перехід польсько-
литовської гілки Київської митрополії під омо-
фор Ватикану (1596);

- відновлення Константинополем православ-
ної Київської митрополії (1620);

- підпорядкування цієї митрополії Москві 
(1685) і суперечливе визнання цього підпорядку-
вання Константинополем (1686).

3. Переяславська рада, присяга на вірність 
московському цареві (1654).

4. Рішення Верховної Ради проголосити неза-

лежність України і референдум про незалежність 
(1991).

Інших доленосних подій такого маштабу, які 
радикально змінювали геополітичну ситуацію 
на наших теренах, годі пригадати. Спроби були 
(Мазепа, УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, тощо), але щоб 
з такими історичними наслідками – у перших 
трьох подіях, на століття наперед – це вже ні.

5. П’ятою подією, поряд з цими, я ставлю очі-
куваний Томос.

Додам, що як третя подія – Берестейська унія 
– була міцно пов’язана з ланцюжком під номе-

(Закінчення на стор. 13)
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Освятили величезний прапор України
Левко Хмельковський

САВТ-БАВНД-БРУК, Ню-Джерзі. 
– 26 серпня біля Української пра-
вославної церкви (УПЦ) св. Андрія 
Первозваного відбулось свято на 
честь Дня Незалежности України, 
яке очолив Архиєпископ УПЦ США 
Даниїл. Україну представляв Консул 
України в Ню-Йорку Денис Семено-
вич. Учасники свята винесли з храму 
і розгорнули прапор України довжи-
ною 98 метрів, який освятив Влади-
ка Даниїл.

Сестрицтво Покрови, яке очолює 
паніматка Леся Сівко, приготувало 
обід, після якого почалася святко-
ва програма, якою провадив Мико-
ла Зомчак. Він зачитав Акт проголо-
шення Незалежности України, який 
прийняла Верховна Рада 24 серпня 
1991 року. Гимн США співала Вероні-
ка Наливайко (вона також у програ-
мі виконала ряд пісень), гимн України 
– слухачі Семінарії св. Софії. З віталь-
ною промовою виступив Консул Д. 
Семенович. 

Школа українського танцю „Бар-
вінок“ показала на сцені танці „При-
віт“, „Рахівчанка“, „Перетупи“, „Бере-
зянка“, „Гуцульський“, „Марусечка“, 
„Гопак“. Вдячні глядачі запросили 
на сцену керівника школи Григорія 
Момота, школа якого від 2001 року 
вчить молодь українського танцю.

Співали Ігор Сипань та гість з Тер-
нопілля Ігор Щербань, тріо семіна-
ристів М. Зомчак, Юрій Бобко, Ігор 
Процак. Грав гурт „Релакс“. М. Зомчак 
прочитав вірш „Молюсь за тебе, 
Україно“, який написала Валя Ниж-
ник з інтернату, яким опікується в 
Україні УПЦ США. 

Інформаційну виставку з матерія-
лами про відновлення Незалежнос-
ти України виготовив о. Іван Лишик. 

Євангелисти молилися за Україну
Левко Хмельковський

САВТ-РІВЕР, Ню-Джерзі. – 25 серпня Укра-
їнська євангельська церква „Благодать“ прове-
ла Український фестиваль, присвячений Дню 
Незалежности України. На великому зеленому 
полі було встановлено сцену, створено майдан-
чик дитячих розваг, діяли численні інформацій-
ні столи ряду організацій, серед яких був стіл 
Українського Народного Союзу. 

Марійка Дрич та Святослава Качарай знайо-
мили учасників свята з діяльністю та продукта-
ми УНСоюзу, а також провели льотерію, у якій 
подарунок виграла Жанна Легка. М. Дрич вру-

чила пасторові Вікторові Марачу чек – грошо-
вий дарунок від УНСоюзу.

На свято  прибули численні  г о с т і  з 
Ню-Джерзі. Масачусетсу, Пенсильванії, інших 
штатів. Грузію представляли Георгій Дурґлішві-
лі. Ричард Марданов та Іраклій Ґудавадзе, Мол-
дову – Тамара Гладун.

Було зачитано Акт Проголошення Незалеж-
ности України з 24 серпня 1991 року. 

Ведучі свята Марія Козак і Петрик Левчик 
представляли на сцені численних учасників 
мистецької програми. Виступали молодіжні 
групи і хори. Зворушливим був виступ дитячо-
го хору (керівники Наталя Марач і Ліана Близ-

нюк), у якому солістами були Вероніка Миго-
вич і Андрій Легкий. Співав також хор наймо-
лодших учасників фестивалю. Гість з Філядель-
фії – соліст Володимир Яремчук заспівав „Піс-
ню нашого серця“ і розповів про ролю пісні в 
житті українського народу. Тріо Вадим Васили-
шин, Даниїл Мосійчук та Віктор Степчук спі-
вали українські пісні. Театралізоване дійство 
„Кімнати мого серця“ приготувала і показала на 
сцені Альона Близнюк.

На завершення молитву за Україну виголосив 
Олег Папірник.

Жіноцтво приготувало великий і безкоштов-
ний святковий обід. 

Святослава Качарай (зліва) і Марійка Дрич знайомили 
учасників свята з діяльністю УНСоюзу.Виступ дитячого хору.

Учасники свята винесли з храму і розгорнули прапор України.

Україну  представляв Конс ул 
Ук р аїни  в  Н ю - Йо р к у  Де нис 
Семенович.

Школа українського танцю „Барвінок“ показала на сцені свій „Привіт“.
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Урядовці вітали українську громаду в Ню-Джерзі
Том Гаврилко

КЛІФТОН‚ Ню-Джерзі.  – Понад 150 членів 
української американської громади повітів Пасейк 

і Берґен в Ню-Джерзі зібралися 24 серпня на зеле-
ній галявині біля Міської ради Кліфтону‚ щоб 
відзначити 27-му річницю Незалежности Украї-
ни. Присутніх вітали політичні і громадські про-

відники Сенатор Боб Менендес‚ Конґресмен Бил 
Паскрел‚ член Асамблеї штату Ню-Джерзі Том 
Ґіблін‚ урядовці повіту Пасейк‚ посадник Кліфтону 
Джім Анзалді і члени Міської ради.

Замайоріли прапори США та України
Віра Боднарук

НОРТ-ПОРТ, Фльорида. – Українська грома-
да в південно-західній частині Фльориди гід-
но відзначила 27-му річницю Незалежности 
України. 24 серпня перед міською радою Норт-
Порту було прапори США та України вивіси-
ли американські ветерани морської фльоти 
та члени об’єднання Українські Американські 
Ветерани.

Гимни США та України співали всі присутні. 
Віце-посадник Норт-Порту Линда Єйтс у при-
сутності посадника Венеси Карусоне та членів 
міської ради Джіл Лук та Крістофер Ганкс про-
читала Проклямацію відзначення Українського 
Дня Незалежности 24 серпня 2018 року. 

Подяку від Громадського комітету склала 
Леся Попель, голова 56-го Відділу Союзу Украї-
нок Америки і запросила всіх присутніх на сні-
данок в Українському Релігійному і Культур-

ному Осередку ім. св. Андрія, щоб у товарись-
кій атмосфері відзначити цей важливий день у 
житті української громади.

На сніданок прийшло чимало гостей з різ-
них українських церковних громад, щоб разом 
святкувати 27-му річницю незалежности Укра-
їни.

Свято готували члени громадського коміте-
ту Дарія і Євген Томашоські, Ненсі Возна, Л. 
Попель, Ліда Бойко і Богдан Боднарук. 

Члени міської ради Норт-Порту (зліва): Джіл Лук, 
Линда Єйтс, Крістофер Ганкс та Венеса Карусоне. 
(Фото: Христина Чайковська) 

Українські Американські Ветерани під командою Ігора Гроня (перший зліва). (Фото: 
Христина Чайковська) 

Прапор України над „Українським селом“
Левко Хмельковський

СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – 24 серпня мешканці 
„Українського села“ зранку зійшлися в центрі оселі на 
урочисте відзначення Дня Незалежности України. Усі 
були одягнені у святкові вишиванки. Голова управи 
села Володимир Поплавський привітав сусідів зі свя-
том і подякував за те‚ що вдалині від України шанують 
землю своєї молодости‚ а для багатьох – землю дідів та 
батьків‚ намагаються підтримувати її у державному та 
економічному будівництві. 

Серед учасників зібранння були люди старшого віку‚ 
які в роки Другої світової війни були змушені залиши-
ти рідні міста й села. Але значну частину мешканців 
складали люди з так званої „четвертої хвилі“ еміґрації. 
Усі вони – патріоти України‚ усі володіють українською 
мовою і шанують звичаї і традиції свого народу. 

Був зачитаний Акт Проголошення Незалежнос-
ти України, який 24 серпня 1991 року написав Левко 
Лук’яненко. Усі заспівали гимн України і на щогли під-
няли прапори США та України.В „Українському селі“ підняли на щогли прапори США та України. (Фото: Левко Хмельковський)
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Підрозділ США крокує на Хрещатику. (Фото: „Укрінформ“)

парадних розрахунків використо-
вували військове вітання „Слава 
Україні!“ та „Героям слава!“ замість 
привітань радянського зразка.

На параді вшанували пам’ять 
загиблих захисників України від 
аґресії російсько-окупаційних 
військ на Донбасі.

Президент П. Порошенко разом 

з дружиною і дітьми вшанували 
пам’ять „Небесної сотні“, встанови-
ли лямпадки до пам’ятного Хреста 
на місці загибелі українців, які від-
стоювали свободу, демократію та 
европейське майбутнє рідної краї-
ни.

У Софійському Соборі в Києві 
пройшов молебень за Україну‚ у яко-
му брали участь Президент П. Поро-
шенко із сім’єю та предстоятелі різ-
них церков. 

„Укрінформ“

(Закінчення зі стор. 1)

У Києві відбулася...

Участь у святі військової авіяції. (Фото: Офіційне інтернет-представни-
цтво Президента України)

Уперше участь у параді взяли жінки-військовослужбовці. (Фото: Офіційне 
інтернет-представництво Президента України)

З Канади прибула делеґація війська. (Фото: „Укрінформ“)

Новітня військова техніка на параді. (Фото: Офіційне інтернет-пред-
ставництво Президента України)

Міністер оборони Степан Полторак вітає учасників паради. (Фото: 
„Укрінформ“)На параді – танки українського виробництва. (Фото: „Укрінформ“)
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В Центрі Української Спадщини короновано „Міс Союзівку-2019”

Маріянка Гаврилюк

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – В дощову субо-
ту, 11 серпня в Центрі Української Спадщини 
на Союзівці новообрана „Міс Союзівка” радіс-
но усміхалася, гордо одягнена в свій вінок коли 
позувала до знімок під звуки бурі оплесків у пре-
красній залі „Веселка”. Під музику тріюмфально-
го вальца виконаного оркестрою „Темпо”, Анас-
тасія Каспрук стала „Міс Союзівкою-2019”.

Уродженка Івано-Франківська, А. Каспрук є 
студенткою фармацевтики на Дукейн Універ-
ситеті в Пітсбурґу. Вона є донькою Світозара й 
Любови Каспруків, і тепер проживає в Колонії, 
Ню-Джерзі. Впродовж попередніх кількох тиж-
нів, вона перебувала на Союзівці як впорядниця 
на Тацювальному Таборі ім. Роми Прийми-Бога-
чевської.

 Нова „Міс Союзівка” є членом танцювальних 
ансамблів „Іскра” й „Барвінок”, а також елітар-
ної танцювальної трупи тамбурашів „Duquesne 
University Tamburitzans”. Вона є активною в сво-
їй церкві, є членом Союзу Українок Америки та 
Українського Народного Союзу.

Під час інтерв’ю кандидаток на „Міс Союзів-
ку”, А. Каспрук призналася суддям конкурсу: 
„Союзівка є в серці моїм. Я не знаю хто я є без 
Союзівки”.

Першою дружкою конкурсу „Міс Союзів-
ка-2019” стала Олександра Лемеха зі Стемфор-
ду, Конектикат. Вона є донькою Влодка й Сан-
дри Лемехів, студіює бухгальтерію на Вестерн 
Ню-Інґленд Університеті в Спрінґфілді, Маса-
чусетс, де вона також грає на жіночій дружині 
копаного м’яча.

О. Лемеха має давні зв’язки з Союзівкою, бо її 
мати й бабуся обидві там працювали. Вона була 
учасницею таборів на Союзівці, була сестричкою 
на таборах для дітей, працювала рятівником при 
басейні Союзівки і допомагала управляти заку-
сочною барою.

У своїм інтерв’ю з суддями конкурсу, О. Леме-
ха згадала, що її батьки вперше привезли її на 
Союзівку коли вона була ще немовлятком. Вона 
підкреслила, що для неї Союзівка це особливе 

місце, якому ніщо не може дорівняти.
Друга дружка конкурсу „Міс Союзівка-2019” 

є Олена Гриновець, з Еленвілу, Ню-Йорк. Вона 
студіює театральне мистецтво в Алстер Кавн-
ті Комюніті Коледжі у Стовн-Ріджі, Ню-Йорк, і 
вже брала участь в чисельних п’єсах, музичних 
дійствах і хорових виступах в школі, прагнучи 
працювати для компанії Волт Дізней як голос за 
кадром для персонажів у мультфільмах.

О. Гриновець є донькою Гриця і Надії Гринов-
ців, і активно працює для поширення свідомос-
ти про Україну серед своїх американських друзів. 
Тепер вона є затруднена на Союзівці. Вона також 
була учасником таборів на Союзівці.

Координатором конкурсу „Міс Союзівка” була 
Стефанія Гаврилюк, довголітній секретар 88 Від-
ділу УНСоюзу в Кергонксоні й колишня радна 
Головного Уряду УНСоюзу.

Суддями цьогоріч-
ного конкурсу були: 
асистент управите-
ля Союзівки Стефко 
Драбик, керівник кан-
целярії й координа-
тор імпрез на Союзів-
ці Мая Лев, і Маріян-
ка Гаврилюк, майстер 
церемонії та управи-
тель їдальні на Союзів-
ці, котра сама є колиш-
ньою „Міс Союзівкою” 
(з 1993 року).

Перша дружка Кон-
курсу „Міс Союзів-
ки-2018” Андрея Гав-
рилюк допомогла коро-
нувати нову „Міс Сою-
зівку” та її двох дру-
жок.  „Міс Союзів-
ка-2018” Ізабелла Вайт 
не була присутньою, 
але прислала вислови 
вдячности за нагоду 
представляти улюбле-
ний Центр Української 

Спадщини.
Управитель Союзівки Нестор Паславський 

танцював з новообраною „Міс Союзівкою”, а 
С. Драбик і член ради директорів Української 
Народної Фундації Роман Гаврилюк затанцюва-
ли з дружками.

Всі три кралі отримали грошеві стипендії, 
букети соняшників (вибраних у пам’ять Соні 
Семанишин, колишньої довголітньої управи-
тельки кaнцелярії на Союзівці) та квітчасті він-
ки переможниць конкурсу, спонзорованого 
Українським Народним Союзом.

Вечір продовжувався під звуки окрестри 
„Темпо” і включав веселу коломийку.

 
(Переклав Лев Іваськів) 

„Міс Союзівка-2019” Анастасія Каспрук танцює 
з управителем Союзівки Нестором Паславським 
(Фото: Марко Лонкевич)

Під час коронування „Міс Союзівки-2019” (зліва): асистент управителя Союзівки Стефко Драбик, 
член ради директорів Української Народної Фундації Роман Гаврилюк, Друга дружка Олена 
Гриновець, „Міс Союзівка” Анастасія Каспрук, Перша дружка Олександра Лемеха, управитель 
Союзівки Нестор Паславський, і працівниці Союзівки Мая Лев і Маріянка Гаврилюк. 

„Міс Союзівка“ та дружки підчас тріюмфального вальца виконаного орке-
строю „Темпо“.
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Вшанували пам’ять Олени Теліги
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 21 липня виповнилося 
111 років з дня народження Олени 
Теліги – великої української патрі-
отки, видатної української поет-
ки, котра загинула в Бабиному Яру 
разом з своїм чоловіком Михайлом 
Телігою та багатьма іншими члена-
ми ОУН. 

В цей день вшанувати пам’ять 
видатної української патріотки та 
інших членів ОУН, котрі покояться 
в Бабиному Яру прийшли активіс-
ти ОУН (державників), Конґресу 
Українських Націоналістів та Укра-
їнської партії. 

Була відслужена Панахида, було 
покладання квітів, виступи гро-
мадських діячів та мистців біля 
Пам’ятного хреста у Бабиному Ярі, 
а також біля нещодавно відкритого 
пам’ятника О. Телізі. 

У Миргороді пам’ятають 
Давида Гурамішвілі 

Валентина Шемчук

ПОЛТАВА. – 1 серпня виповни-
лося 226 років з дня народження 
одного з великих мистців XVIII ст. 
Давида Гурамішвілі‚ який жив у 
Миргороді. 

На фасаді Миргородського літе-
ратурно-меморіяльного музею Д. 
Гурамішвілі 10 серпня 2012 року 
з ініціятиви очолюваного Рамазі 
Заркуа Полтавського грузинсько-
го братства „Георгія“ було встанов-
лено меморіяльну дошку поетові‚ 
виготовлену згідно з доброчинним 
проєктом, котрий здійснили голо-
ва відділення Міжнародної органі-
зації „Жіноча громада“ Валентина 
Шемчук та член Ради підприємців 
Полтави Вадим Голобородов. 

Валентина Шемчук та Дмитро 
Черкас біля меморіяльної дошки 
Давидові Гурамішвілі в Миргороді. 
(Фото: Тетяна Григор’єва)

Пам’ятник Олені Телізі у Бабиному 
Ярі. (Фото: Георгій Лук’янчук)

ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                          

Лекцію присвятили патріотичній пісні
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Відомий 
кобзар-бандурист Тарас Компані-
ченко про музичні твори патріо-
тичної тематики розповів під час 
своєї лекції-концерту у приміщенні 
Інженерного коледжу, де 100 років 
тому розташовувався штаб Україн-
ських Січових Стрільців. Концерт, 
який відбувся з ініціятиви обласної 
„Просвіти“ 20 червня, був присвя-
чений саме цій темі. 

Т. Компаніченко у своїй розпові-
ді, яка супроводжувалась виконан-
ням пісень, згадав Олександра Оле-
ся, Миколу Вороного, Степана Чер-
кашенка, Миколу Аркаса. 

Того вечора звучало багато відо-
мих і не дуже відомих у наших сте-
пах імен – Петро Карманський, 
Василь Пачовський, Осип Кури-
ляс, Степан Чернецький (разом 
з Андрієм Трухом він створив, 
мабуть, найвідомішу пісню „Ой, у 
лузі червона калина“), Петро Роз-
війполе, Андрій Бабенко-Бібик, 
Ярослав Ярославенко, Олесь Бабій, 
Роман Купчинський, Михайло Гай-
воронський. Останні двоє були на 
виставці світлин, яку підготував 
обласний краєзнавчий музей. 

Т. Компаніченко повідомив, що 
зараз триває запис на дисках пісень 

української революції, цю робо-
ту фінансує Інститут національної 
пам’яті. 

Майстер вчить дітей теслярства
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ.  – Спеціяльну дитячу 
майстерню „Мудрий тесля“ ство-
рили у Євангельській церкві „Дім 
Євангелія“ для дітей, які ростуть 
без батьків. За цю справу взяв-
ся Віталій Андрієць‚ який теж ріс 
без батька і розуміє, як складно 
хлопчикам, які ще нічого не вмі-
ють робити власними руками. Сам 
він приїхва з Луганська з сім’єю на 
прохання пастора церкви Вадима 
Курата.

На початку занять він вчить 
хлопчиків 7-12 років простих 
речей: як бути хорошим другом, 

сином або батьком. Покищо дівча-
ток не беруть. На заняття ходить і 
син майстра Василь. Майстер хоче 
проводити навчання щодня, збіль-
шити кількість груп та окремо пра-
цювати з підлітками. Для цього він 
плянує організувати кілька від-
критих майстер-клясів на свіжому 
повітрі, а також шукає доброволь-
ців, які допомогли б з проведен-
ням занять. Якщо з’являться бла-
годійники, які допоможуть при-
дбати додаткове обладнання, тема-
тика занять суттєво розшириться. 
Завжди є потреба у деревині, пил-
ках та інших теслярських інстру-
ментах. 

Закінчилися курси англійської мови
ЗАЗДРІС ТЬ‚  Тернопільська 

область. – З 15 липня по 4 серпня 
в Музейно-меморіяльному комп-
лексі ім. Патріярха Йосифа Сліпо-
го у Заздрості діяла третя благодій-
на літня школа англійської мови, 
організатором та головним спо-
нзором якої є Релігійне Товариство 
Українців Католиків „Свята Софія“ 
США. 

32 юнаків та дівчат з Івано-Фран-
ківської, Київської, Львівської, Тер-
нопільської, Харківської, Доне-
цької, Луганської, Одеської облас-
тей та Криму вивчали англійську 
мову. Цього року до проєкту впер-
ше долучилися майбутні кадети 
Військово-морського ліцею Одеси. 

Лекції вели викладачі зі США та 
Канади Оксана Бачинська-Тарасюк, 
Діанна Гаврих, Тарас Малюжин-
ський та Ірина Іванкович. 

Для учасників було організовано 
зустріч з творцями фільму „Міф“ 
про Героя України Василя Сліпака 
– режисером Іваном Яснієм та бра-
том загиблого Орестом Сліпаком. 

Учасники школи відвідали Яремче, 
Вишнівець, Кременець, Тернопіль, 
Теребовлю. 

4 серпня відбулась церемонія 
закриття літньої школи. Літургію 
англійською мовою відслужив о. 
Ігор Колісник у співслужінні о. Іго-
ря Блощинського, пароха церкви 
Благовіщення Пресвятої Богороди-
ці в Елкинс-Парку‚ Пенсильванія. 
Учасники курсу отримали дипло-
ми та подарунки від організаторів. 

Допомогли у проведенні літ-
ньої школи Теребовлянська район-
на державна адміністрація на чолі 
з Юрієм Ништою, Тернопільська 
обласна державна адміністрація, 
Тернопільсько-Зборівська митро-
полія Української Греко-Католиць-
кої Церкви, Українська Католицька 
Освітня Фундація в Чикаґо, Фунда-
ція Українського Вільного Універ-
ситету в Ню-Йорку, Українська Кре-
дитова Кооператива в Ню-Йорку, 
широке гроно жертводавців в США. 

Товариство „Свята Софія“ США

Виступає кобзар-бандурист Тарас 
Компаніченко. (Фото: Олександер 
Ратушняк)

Віталій Андрієць проводить заняття в майстерні „Мудрий тесля“. 
(Фото: Олександер Костирко)

Випускники третьої благодійної літня школи англійської мови. (Фото: 
Товариство „Свята Софія“ США)
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КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИСТАВКОЮ
ЯРОСЛАВА Сурмач Міллс: Ретроспектива
Виставка закривається
23 вересня 2018 р. Не пропустіть!

Субота, 15 вересня, о год. 11 ранку – 5 по пол.
Приєднайтеся до популярної майстерні 
МАЛЮВАННЯ НА СКЛІ. Студенти 
виготують малюнок на склі, використовуючи 

зразок із зображення малюнку Ярослави. Нові зразки! Завершені роботи 
будуть оправлені. Інструктор Стела Бейкер. Оплата: Дорослі – 25 дол.; студенти 
віком від 16 років і сеньори – 20 дол.; члени Музею дістають знижку 10%. 
Додаткова оплата за матеріяли від особи – 25 дол. Місця обмежені! На курс 
необхідно реєструватися заздалегідь. Дзвоніть 212-228-0110.

Висвітлення фільму у день закриття! 
РІЧАРД ПЕНЬЯ, ведучий щотижневою програмою 
Reel 13 на телевізійному каналі WNET/13, представить 
клясичний фільм Альфреда Гічкока Lifeboat 
(Рятувальний човен) із зірками Голлівуда, в тому 
числі українсько-американського актора Джона 
Годяка. Річард Пенья є професором кінознавства в 
Колюмбійському університеті; раніше був директором 
Фільмового Товариства при Лінколн центрі та 
директором Нью-Йоркського фільмового фестивалю.

This program is supported, in part, by pub-
lic funds from the New York City Depart-

ment of Cultural Affairs, in partnership with the City Council.

New York State Council on the Arts with 
the support of Governor Andrew M. 
Cuomo and the New York State Legislature.

Неділя, 2 год. по пол.
23 вересня, 2018 р. 
Вступ: 15 дол.
Члени Музею і сеньори: 10 дол.
Студенти: 5 дол.
Після дискусії – прийняття з вином.
Квитки можна придбати онлайн:
http://ukrainianmuseum.eventbrite.com

фільм

РІЧАРД ПЕНЬЯ

Museum hours:
Wednesday – Sunday 
11:30 -5:00 

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

ЯРОСЛАВА
Сурмач Міллс

РЕТРОСПЕКТИВНА
ВИСТАВКА

Години Музею:
від середи до неділі
11:30 – 5:00 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street, New York, NY 10003 
Т: 212.228.0110 •  info@ukrainianmuseum.org  
www.ukrainianmuseum.org

ОСТАННЯ 

НАГОДА!

Виставка 

закінчиться 

23 вересня

2018 р.

ром 2, так очікувана п’ята подія (Томос) міцно 
пов’язана з подією під номером 4 – незалежніс-
тю України. Власне, є її логічним продовженням. 
Переконаний, що з не менш історично значущи-
ми наслідками. У тому числі й для тих українців, 
хто не є вірними православній (чи взагалі будь-
якій) Церкві.

„Газета по-українськи“

Олексій Панич – філософ‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 7)

Томос для України...

набув у 1933 році, коли так званий Харківський 
правопис 1928 року був скасований як „націо-
налістичний“. У 1946 році вийшла перша редак-
ція правопису, в 1959 році – друга, яка наближає 
українські ортографічні та пунктуаційні норми 
з „Правилами ортографії і пунктуації російської 
мови“ від 1956 року.

У 1990 році була опублікована третя редак-
ція українського правопису, що діє й досі. Вона 
унормувала відхід від ряду основних ідей дру-

гої редакції. Зокрема в алфавіт повернулася бук-
ва „ґ”, кличній формі повернули права відмінка. 
В наші дні деякі українські видавництва та засо-
би масової інформації використовують Харків-
ський правопис.

Обговорення нової редакції Українського пра-
вопису триватиме до 15 вересня. До цього часу 
приймаються зауваження та пропозиції до доку-
менту. Щоб нові норми почали працювати, про-
єкт після доопрацювання повинні розглянути в 
Національній Академії Наук України, а потім – 
ухвалити в Кабінеті Міністрів.

„Кореспондент“

(Закінчення зі стор. 5)

Буде „индик“...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школа булавних. Гантер‚ Ню-Йорк.

Привіти з Пластових таборів

Морський табір „Північна Америка-2018“. Рік 
морського пластування. 

Школа булавних – Табір бувших учасниць і всіх 
сенйорів. Гантер‚ Ню-Йорк.
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що її спричинила російська аґре-
сія. Від рук ворога полягли тися-
чі й тисячі українців – військо-
вих та цивільних; чоловіків, жінок, 
дітей. Нас тестували і на міцність, 
і на розрив. Намагалися розділи-
ти народ і розчленувати країну. 
Пробували забльокувати наш рух 
до Европи. Хотіли загнати воле-
любний народ назад в осоружне 
імперське стійло.

Слава Богові і подяка кожно-
му українцю за те, що ми з вами 
вистояли. І не просто вижили у 
лихолітті, а й наростили міцні 
м’язи. Стали сильнішими і впев-
ненішими в собі і власних можли-
востях. На майбутні роки й деся-
тиліття заклали основу для руху 
вперед – з чіткими стратегічни-
ми орієнтирами на Европейський 
Союз та НАТО.

Дорогі українці!
Цей рік особливий тим, що від-

значаємо століття незалежнос-
ти УНР, проголошеної Четвер-
тим Універсалом Центральної 
Ради. Наближається і 100 років 
Акту Злуки, коли УНР та ЗУНР 
об’єдналися в єдину соборну укра-
їнську державу. Українська наці-
ональна революція, визвольні 
змагання початку минулого сто-
ліття тривали приблизно чоти-
ри роки, але державу тоді втрати-
ли. Наші предки не встояли у тій 
війні з Росією. Так само, як сво-
го часу не встояли наші гетьмани 
Іван Виговський та Іван Мазепа. 
Причини були різні, але результат 
один і той же: довгі роки трагіч-
ної залежности від імперії з репре-
сіями, голодоморами. Зі спробами 
знищити українську мову і розчи-
нити український народ на неозо-
рих просторах Евразії.

Перед нашим поколінням поста-
ло завдання розірвати фатальне 
історичне коло. Зробити так, щоб 
українську незалежність, як рані-
ше, не вимірювали місяцями чи 
декількома роками. І потім довги-
ми десятиліттями бездержавнос-
ти не оплакували її втрату. Не ана-
лізували причин чергової пораз-
ки.  А щоби пишалися перемогами 
і гордилися успіхами.

За чотири роки війни, яку Росія 
розв’язала проти України, ми з 

вами зберегли державу і зміцни-
ли її. Нація консолідувалася на 
засадах захисту країни і патріо-
тизму. Ми з вами створили силь-
ну армію. І кропіткою роботою 
наших дипломатів забезпечи-
ли міжнародну політико-дипло-
матичну підтримку незалежности 
України.

І, головне, ми твердо обрали 
власний шлях розвитку. І не має-
мо права з нього зійти на догоду 
зовнішнім ворогами та їх аґентам 
усередині країни.

Перше. Ми розриваємо всі пута, 
які пов’язують нас з Російською 
імперією та Радянським Сою-
зом. Зробити незалежність незво-
ротною, Україну – великою та 
сильною, без жодної перспекти-
ви повернення в зону російсько-
го впливу – це головне завдання 
нашого покоління. Це – завдання 
суспільства і обраної ним влади.

Друге. Ми, українці, йдемо сво-
їм шляхом і розуміємо, що насам-
перед маємо спиратися на влас-
ні сили. Використовувати багат-
ства країни в інтересах народу і 
наступних поколінь. Україна має 
жорстко захищати свої національ-
ні інтереси. Зовнішня допомога 
для нас все ще важлива, але насам-
перед маємо допомогти самі собі.

Третє. Конкретними кроками 
зміцнити незалежність. Вже понад 
рік діє безвізовий режим для поїз-
док українців до Евросоюзу. Ми 
невідворотно стаємо частиною 
европейського простору. Це зміц-
нює нашу політичну незалежність.

Набула чинности Угода про 
асоціяцію та зону вільної торгів-
лі з Европейським Союзом. І як 
результат і наслідок частка екс-
порту до ЕС становить тепер май-
же 43 відс. проти 32 відс. ще чоти-
ри чи п’ять років тому. Чітка евро-
пейська стратегія дала нам мож-
ливість компенсувати величезні 
втрати, яких ми зазнали внаслідок 
політично вмотивованого закрит-
тя Росією і свого ринку, і тран-
зиту для третіх країн для україн-
ських товарів. Вона, Росія, більше 
не зможе нас шантажувати, тому 
що ми посилили нашу економічну 
незалежність.

Із  осені  2016 рок у –  вчо-
ра була вже тисяча днів, – як ми 
не купуємо газу в Росії. Україн-
ський „Нафтогаз“ блискуче обі-
грав „Ґазпром“ в Стокгольмському 
арбітражі, принісши до держав-
ної кишені 4.6 млрд. дол. Так здо-
буваємо нашу енерґетичну неза-
лежність.

Четверте ,  на чому хотів би 
окремо наголосити. Не може бути 
вільним тіло, коли душа – в поло-
ні. Нехай сьогодні нас почують 
у Константинополі, в Москві та 
Ватикані. Ми маємо твердий намір 
розрубати останній вузол, яким 
імперія відчайдушно намагаєть-
ся нас прив’язати до себе. Ми спо-
внені рішучости покласти край 
протиприродному та неканоніч-
ному перебуванню вагомої части-
ни нашої православної спільноти 
у залежності від російської церк-
ви. Церкви, яка освячує гібридну 
війну Путіна проти України, яка 
день і ніч молиться за російську 
владу і за військо – теж російське.

Хрещення прийшло до нас від 
Константинопольської Церкви-
Матері. І саме з Києва розійшло-
ся широкими просторами Східної 
Европи. Українське християнство 
має понад тисячолітню історію, 
власну богословську, літургійну 
і церковну традицію. Зараз, коли 
ми відновили і захистили держав-
ну незалежність України із столи-

цею в Києві, немає жодних причин 
для того, щоб серед інших поміс-
них Православних Церков не було 
рівної їм Помісної Православної 
Церкви України.

Питання Томосу про автоке-
фалію для Православної Церкви 
України виходить далеко за межі 
релігійного. Воно з того ж ряду, 
що зміцнення армії; що захист 
мови; що боротьба за членство в 
Евросоюзі та НАТО. Це – ще один 
стратегічний орієнтир на нашому 
історичному шляху. Це – вагома 
складова нашої незалежности.

Інтеґрація до европейсько-
го та евроатлантичного просто-
ру –   надійний спосіб забезпечити 
безпеку, розвиток України та гід-
ні умови життя для людей. Така 
інтеґрація – стовідсоткова ґаран-
тія нашої незалежности. Але хочу 
окремо наголосити – і ми потріб-
ні Европі, бо без нас Евросоюз 
не стане завершеним і доверше-
ним проектом. Адже цивілізаційна 
межа сучасної Европи проходить 
уздовж північно-східного кордону 
України.

На континенті всі, хто не заслі-
плений російськими грошима, 
розуміють, що без незалежної 
европейської України миру і без-
пеки в Европі було би менше. Точ-
но менше, а не більше. Без віднов-
лення територіяльної цілісности, 
суверенітету нашої держави всі 
кордони в Центральній та Східній 
Европі будуть непевні.

Війна Росії проти України – це 
частина пляну Кремля розвалити 
Европейський Союз і НАТО. Наші 
воїни на сході стоять на захисті 
безпеки і добробуту не лише Укра-
їни, але всієї Европи. Отож, до 
Евросоюзу і до НАТО ми прямує-
мо не з порожніми руками. У нас 
сьогодні – ви будете мати можли-
вість це побачити і переконуєтесь 
вже чотири роки – одна з найкра-
щих армій континенту. Вона істот-
но посилить східний фланг НАТО. 
А навзаєм – ми розраховуємо на 
ґарантії колективної безпеки, які 
надає альянс.

Дорогі українці!
Відтоді, як ви довірили мені 

посаду президента України, дер-
жавний компас впевнено пока-
зує на Захід  – у бік, протилежний 
імперії. Його стрілка жодного разу 
не здригнулася. І запевняю вас, не 
здригнеться, допоки цей компас 
знаходиться в моїх руках. Більше 
того, наполягатиму на закріпленні 
у Конституції нашого прагнення 
приєднатися до Евросоюзу і всту-
пити до НАТО. Юристи знайшли 
формулу, як це зробити оптималь-
но і швидко. До відкриття осінньої 
сесії Верховної Ради, яке запляно-
вано на 4 вересня, буде зареєстро-
ваний відповідний мій законопро-
єкт. І буду працювати в день і вно-
чі, робитиму все, щоб його ухва-
лили.

Найнадійнішими ґарантами 
незалежности України та мир-
ної праці українців є наші воїни: 
Збройні Сили, Національна ґвар-
дія, флот, прикордонники, СБУ, 
поліція, інші силові структури. 
Про те, як змінилася українська 
армія за чотири роки, можна гово-
рити хоч чотири години, є про що. 
Але ліпше за будь-які слова про-
мовлятимуть зараз впевнена хода 
героїв, випромінюючий силу рух 
техніки та озброєнь і майстерність 
пілотів.

Народна армія сьогодні зві-
тує перед українським народом, 
а народ пишається своєю армією. 
Кожний, хто долучився до її роз-
будови, кожний, хто в 2014 році 

відправляв СМС з грошима, хто 
кинув рідний дім і поїхав волонте-
ром, військовослужбовці, – кожен 
по праву хай гордиться власним 
внеском у зміцнення обороноздат-
ности.

Схилімо голови на згадку про 
героїв, які віддали свої життя за 
мирне майбутнє України. Вкло-
німось кожній українській роди-
ні, що втратила чоловіка чи сина, 
матір чи сестру. Вічна пам’ять 
героям, які полягли в боях за нашу 
вільну, незалежну Україну. Вічна 
їм слава!

Прошу вшанувати хвилиною 
мовчання пам’ять українських вої-
нів і мирних громадян України, 
які загинули у війні, що розв’язав 
російський аґресор. Повік не забу-
демо, і не пробачимо ніколи.

Дорогі українці!
Наша українська армія – це 

армія миру. Влітку 2014 року вона 
успішно звільнила більшу части-
ну Донбасу від бойовиків. А, піс-
ля того, як сталося пряме втор-
гнення російських реґулярних 
військ, міцно тримає оборону на 
лінії зіткнення. Надійно захищає 
Україну вздовж усієї лінії кордону 
з нашою аґресивною сусідкою.  

Влада зробила все, аби вплив 
війни на суспільство був якомо-
га меншим. Свого часу я відки-
нув пропозиції оголосити воєнний 
стан, який би істотно обмежив 
політичні права і свободи грома-
дян. Від часткової мобілізації ми 
перейшли до формування контр-
актної армії. Витрачаючи понад 5 
відс. ВВП на оборону та безпеку, 
не знімаючи пальця з курка, зосе-
редилася на реформах і мирному 
будівництві.

Ми нічого не прагнемо більше, 
ніж миру.

І ніхто не прагне миру більше, 
ніж ми, українці.

Справжній мир обов’язково 
настане на нашій землі. Забезпе-
чити мир і перемогу може тіль-
ки боєздатна армія, і вона день за 
днем стає дедалі сильніша.

„Доки нація бореться, вона 
живе“, – казав Левко Лук’яненко, 
автор Акту проголошення Неза-
лежности України. Сьогодні Лев-
кові Григоровичу виповнилося б 
90 років. Ми всі глибоко вдячні 
людині-леґенді за його видатний 
внесок у боротьбу за волю України 
і свободу її громадян.

Дорогі співвітчизники!
Ви щойно чули й бачили, як 

міністер оборони вперше в істо-
рії вітав учасників паради слова-
ми „Слава Україні“. Найміцніши-
ми стають ті традиції, які наро-
джуються в народі. Які ґенеру-
ються народом і людськими сер-
цями, передаються з покоління в 
покоління. Серед наших символів 
є не лише Прапор, Герб і Гимн, про 
які написано в Конституції, але й 
національне гасло „Слава Укра-
їні! Героям слава!“. Від нього ми 
почуваємо колосальне піднесен-
ня, а наших ворогів корчить як 
чортів від ладану. Воно саме уві-
йшло в наше життя, а тепер настав 
час надати йому силу закону. Ось 
чому подаю до Верховної Ради 
законопроєкт про зміни до вій-
ськових статутів, згідно якого це 
гасло стане головним вітанням у 
Збройних Силах України.

З 27-ою річницею незалежнос-
ти України!

Зі сторіччям відродження укра-
їнської державности!

Слава українському війську!
Слава Збройним Силам України!
Слава українському народу!
Україні – слава!

(Закінчення зі стор. 1)
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Видали книгу про полтавців
Олексій Коновал

Петро Ротач. „Розвіяні по чужині. Полтавці 
на еміґрації: короткий бібліографічний довідник“. 
Полтава: 1998. 164 стор.

Видану у Полтаві книгу „Розвіяні по чужи-
ні. Полтавці на еміґрації“ підготував, упорядку-
вав та написав вступне слово Петро Ротач‚ меш-
канець Полтави. Книга вийшла друком завдяки 
пожертвам ряду осіб з Австралії, США та Фун-
дації ім. Івана Багряного.

П. Ротач – поет, публіцист, бібліограф, шев-
ченкознавець та культуролог. Народився він 24 
січня 1925 року на хуторі Коленівщина, Ромен-
ського повіту на Полтавщині (тепер Сумщина). 
Батьки його під час колективізації були репре-
совані. За німецької окупації України 17-річно-
го П. Ротача в 1942 році вивезли до Німеччини 
на працю. Вже тоді він писав про голод в Укра-
їні 1933 року, про „розкуркулення“ заможних 
селян та „щасливе колгоспне життя“ і друкував 
статті в журналах, що тоді виходили – в Німеч-
чині „Дозвілля“ та в Чехії „Пробій“.

Після закінчення Другої світової війни він 
повернувся в СРСР, де його за „злочин пере-
бування в Німеччині“ переслідували, не дава-
ли змоги видавати нові дописи. Щойно в 1990-

их роках почали виходити його книги в Украї-
ні „По духу брат Тараса“, „Біля гнізда соловей-
ка“, „Іван Котляревський у листуванні“, „Гру-
дочка любимої землі“ та інші. Перша добірка 
його поезій з’явилася друком в 1989 році в жур-
налі „Київ“. В 1998 році він видав збірку віршів 
під назвою „Що збулось, що не збулося – пізня 
лірика“.

П. Ротач упорядкував, написав передмову 
та примітки і зробив літературне редаґуван-
ня книжки „Спогади“ Мусія Кононенка, яка 
вийшла друком заходом онуки М. Кононенка – 
Оксани Колесніченко зі США.

До книги „Розвіяні по чужині“ увійшли 
інформації та фотознімки майже 200 полтавців 
трьох еміґраційних періодів: від російських цар-
ських часів, Першої світової війни, до років Дру-
гої світової війни. 

У вступному слові „Духовно були завжди з 
Україною“ П. Ротач пише: „Проголошення Укра-
їною у 1991 році державної незалежности покла-
ло початок новим стосункам з українською 
діяспорою, яка за радянської доби таврувалася 
антинародним режимом як ворожа, зрадницька, 
буржуазно-націоналістична, антипатріотична 
по відношенні до своєї батьківщини. При цьому 
замовчувались або фальсифікувались духовно-
культурні надбання еміґрації в галузях науки, 

літератури, мистецтва, які насправді були зна-
чими і які лише тепер долучаються до загально 
української духовної скарбниці“.

В книзі „Розвіяні по чужині“, яка є добрим 
посібником для викладачів шкіл, студентів, 
учнів гімназій та усім тим, хто цікавиться жит-
тям і творчістю діяспори, читач знайде відо-
мості про Віктора і Бориса Андрієвських, Івана 
Багряного, Василя Барку, Ігоря Білогруда, Лесю 
Богуславець (дочку Дмитра Нитченка), Іва-
на Власовського, Михайла і Олексія Воскобій-
ників, Анатолія Гака (М. Задеку), Юрія Горліса-
Горського, Нестора Городовенка, Василя Гриш-
ка, Івана Деркача, Діму, Михайла Дмитренка, 
Дмитра Дорошенка, Олега Зуєвського, Григорія 
Китастого, Зою Когут, Анатолія та Юрія Коло-
мийців, Юрія Косача, Олександру Дяченко-Коч-
ман, Івана Кошелівця, Василя Кричевського, 
Миколу Лазорського, Леоніда Лимана, Сергія 
Литвиненка, Андрія і Миколу Лівицьких, Леоні-
да Ліщину, Володимира Мазура, Павла Маляра, 
Івана Майстренка, Бориса Мартоса, Патріярха 
Мстислава, Дмитра Нитченка, Петра Одарчен-
ка, Василя Онуфрієнка, Симона Петлюру, Лео-
ніда Полтаву, Миколу Порша, Валеріяна Ревуць-
кого, Дмитра і Оксану Соловеїв, Олексія Шев-
ченка, Олексія Коновала, Ганну Шерей, Петра 
Шинкара, Васила Щутя та багато інших,

Фундація щиро дякує за підтримку!
Від часу появи попередньої сторінки Фундації 

ім. Івана Багряного прислали пожертви такі осо-
би: 252 дол. – Лідія Брантон на пачку харчів для 
поранених вояків, які ставлять опір російським 
терористам на сході України‚ 50 дол. – Богдан 
Чуловський для сиротинця в Січеславі для хво-

рих дітей.
Управа Фундації щиро дякує жертводавцям й 

прохає й далі підтритимувати Фундацію своїми 
пожертвами, щоб вона могла допомагати видав-
ництвам, газетам та журналам України, поране-
ним воякам та їх родинам й сиротам України.

Спомини і постаті Ігоря Качуровського
„Ігор Качуровський – спомини і постаті“. 

Упорядник Олена Бросаліна. Київ: Видавни-
цтво „Кліо“. Фундація ім. Івана Багряного. 600 
стор. 

У київському видавництві „Кліо“, яке очолює 
Віра Соловйова, яка раніше очолювала видавни-
цтво Києво-Могилянської Академії, при фінан-
совій допомозі Фундації ім. Івана Багряного, 
цього року видано „Ігор Качуровський – споми-
ни і постаті“. Вступну цікаву статтю про відо-
мого автора книг діяспори Ігоря Качуровського 
написав Іван Дзюба.

І. Качуровський є автором збірок поезій „В 
далекій гавані“, „Пісня про білий парус“ та „Сві-
чада вічності“, поеми „Село“, повісті „Залізний 
куркуль“, романів „Шлях невідомого“, „Дім над 
кручею“ та інших. Він також є автором числен-
них перекладів з різних мов. 

І. Качуровський народився 1 вересня 1918 

року в Ніжині, на Чернігівщині, а дитячі роки 
провів у селі під Ніжином‚ у маєтку матері. Через 
те‚ що їхній дім був „під залізом“, а мати походи-
ла „з панів“, родина за радянської влади зазна-
ла переслідувань. І хоч батько був радянським 
службовцем, місцева влада радила йому розійти-
ся з „дворянкою“. 

Довелося родині утікати з села. Урятував їх 
сусід, який повідомив їх про плян висилання 
родини Качуровських і вночі вивіз їх до Ніжина, 
але й там люди повідомили їх про загрозу аре-
шту‚ то вони мусіли втікати з України до Курська 
в Росії. В 1942 році, після приходу німців, роди-
на Качуровських повернулася до рідного села‚ а 
в 1943 році вирушила на Захід. Наприкінці війни 
вони були в Австрії. 

Почав писати І. Качуровський ще студентом. В 
1948 року вийшла перша збірка його поезій „Над 
світлим джерелом“. Того ж року його родина виї-
хала до Аґентини. В цій країні він 20 років пра-

цював робітником портової залізниці‚ вивчив 
еспанську мову, став вільним слухачем Графотех-
нічного інституту. В 1968 році читав еспанською 
мовою курс російської літератури при універси-
теті. Одружився з Лідією‚ дочкою маляра Бори-
са Крюкова й переїхав з дружиною до Мюнхену в 
Німеччині‚ став працювати в Радіо Свобода, яке 
надавало програми українською мовою для слу-
хачів в Україні.

Упорядник книги О. Бросаліна сердечно дяку-
вала дружині І. Качоровського, який помер 2013 
року й на своє бажання був похований в Украї-
ні‚ в місті Крути, за надану їй можливість працю-
вати з його архівом, що зберігається в Мюнхені в 
їхньому помешканні. Книга містить не лише спо-
гади І. Качуровського‚ але й статті та дописи до 
преси, тексти радіопрограм про Україну з Радіо 
Свобода.

Дописи і листи
до Фундації ім. Івана Багряного,  

членські внески і пожертви 
просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation
19669 Villa Rosa Loop 
Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал

Книга статтей про життєвий шлях Тараса Шевченка
„Шевченко на барикадах свободи“. Упорядник 

Сергій Козак. Київ: Фундація ім. Івана Багряного, 
2015. 308 стор.  

Сергій Козак‚ останній головний редактор газе-
ти „Українські Вісті“, яка виходила в Дітройті до 
2000 року, зібрав публікації близько 70 осіб, що 
появилися у газеті „Літературна Україна“ в роках 
2000-2014. Книга має назву „Шевченко на барика-
дах свободи“. Видана вона за сприянням Фундації 
ім. Івана Багряного. В книзі вміщено аналітичні і 
публіцистичні статті, розвідки, інтерв’ю та репор-
тажі, головним герой яких є Тарас Шевченко.

Матеріяли стосуються поетичної, прозової, 
епістолярної, образотворчої спадщини поета, гео-
графії його мандрівок, Шевченкознавства в Украї-
ні та еміґрації, світогоглядового впливу Кобзаря на 

його сучасників і нащадків. 
Про велике значення Т. Шевченка в україн-

ській історії є допис одного з авторів цієї книги 
Володимира Яворівського. Розуміння Шевченків-
ської місії поглиблюють статті Євгена Сверстюка, 
Володимира Яцюка, Тараса Салиги, Михайла Сла-
бошпицького, Анатолія Подолинного, Миколи 
Жулинського та багатьох інших. 

В книзі є статті про перебування Т. Шевченка 
в багатьох містах України. Кілька разів він пере-
бував у свого друга лікаря Андрія Козачковсько-
го в Переяславі‚ де й написав свій „Заповіт“ та інші 
вірші‚ в яких критикував Богдана Хмельницького 
за його підписання в тім місті договору з Москов-
щиною, яку росіяни використали на поневолення 
України, заведення там кріпацтва, заборони укра-
їнської мови та інших „благ старшого брата“. 

Петро Жаботинський у своїй статті пише як, 
коли і ким покладено на музику „Заповіт“ Т. Шев-
ченка. Полтавці знали і любили Т. Шевченка, в 
нього там було багато друзів. Не раз він приїздив в 
Полтаву, Лубні, Кременчук, Яготин, Решетилівку, 
Миргород та до інших міст. У Полтаві колись був 
будинок духовної семінарії, де хоровим колекти-
вом керував молодий прикажчик чайної крамниці 
Гордій Гладкий. Суботніми вечорами він з гітарою 
поспішав на край міста‚ де збиралася парубоць-
ка компанія, там линули українські народні пісні і 
саме там вперше почула молодь неповторну мело-
дію „Заповіту“, якої автором є Г. Гладкий. 

Книга може прислужитися вчителям серед-
ніх шкіл, професорам, студентам, людям творчих 
професій і дослідникам минувшини й сучаснос-
ти.



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 31 СЕРПНЯ 2018 РОКУ No. 3516

 
MAIN OFFICE 

215 SECOND AVENUE, NEW YORK, N.Y.10003 
Tel.: (212) 533-2980 • Fax: (212) 995-5204 • Toll Free: (866) 859-5848 

MailingAddress: P.O. BOX160 COOPER STATION, NEW YORK, N.Y.10276 
 
The following members should contact Ukrainian National Federal 
Credit Union by October 20, 2018 to claim their account and avoid 
having their funds submitted to the State Office of Unclaimed Funds: 

Ahatov, Ilhom 
Bilinski, Bartosz 
Bohdaniw, Witalij 
Bohdanowycz, Stefan 
Byelokon, Lyudmyla 
Dovhyy, Vasyl 
Elis, Leonard 
Furman, Sabina 
Gabrichidze, David 
Greshchuk, Mariya 
Guskova, Olga 
Husak, David 
Ivasiutyn, Oleg 
Jaremko , Helena 
Kampanets, Yauheniya 
Kanyuk, Ivan 
Khovan, Vlad 
Kozakiewicz, Luiza 
Kozel, Natallia 
Kuspyekova, Veronica 
Kustou, Dzmitry 
Lew, Maria 

Lychmanenko, Anna 
Lysychko, Lyudmyla 
Malaniak, Lesia 
Morozyuk, Ihor 
Murha, Myroslav 
Narytnyk, Mykhailo 
Onopriychuk, Larysa 
Pechenyuk, Mykhaylo 
Rozhkova, Kseniya 
Rud , Andriy 
Seksembayeva, Gulnara 
Serbynovskyi , Viacheslav 
Shtymiak, Liliya 
Sikorskyi, Ivan 
Soltysiak, Halyna 
Sullivan, Victoria 
Tskhvaradze, Shurman 
Turchyk, Nina 
Vogelgesang, Aneta 
Zaryckyj, Walter 
Zhykoliak, Svitlana 
Zinchuk, Andriy 

 
BRANCH OFFICES 

 

35 MAIN ST., SO. BOUND BROOK, N.J. 08880 · Tel.: (732) 469-9085 · Fax: (732) 469-9165 
Mailing Address: P.O. BOX 375, SO. BOUND BROOK, N.J. 08880 

615 AMBOY AVENUE, PERTH AMBOY, N.J. 08861 · Tel.: (732) 802-0480 • Fax: (732) 802-0484 
1678 EAST 17TH ST., BROOKLYN, N.Y. 11229 · Tel.: (718) 376-5057 · Fax: (718) 376-5670 · Toll Free: (866) 857-2464 

2018 р. в УКРАЇНСЬКОМУ МУЗЕЇ
КУРСИ і ЗАНЯТТЯ

На заняття потрібно реєструватися заздалегідь телефонічно: 212–228–0110 

ОСІННІ

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
222 East 6th Street 
New York, NY 10003 
Tel: 212–228–0110
info@ukrainianmuseum.org
www.ukrainianmuseum.org

Години музею
від середи до неділі

11:30 ран. – 5 год по пол. 

Вступи до програм включають 
доступ до музейних ґалерій!

This program is supported, 
in part, by public funds from 

the New York City Department of Cultural Affairs, 
in partnership with the City Council.

New York State Council on 
the Arts with the support 
of Governor Andrew M. 

Cuomo and the New York State Legislature.

ВИРОБЛЕННЯ ҐЕРДАНІВ
Чотири заняття, на яких дорослі і діти від 12 років можуть учитися 
робити ґердани. Ці силяні традиційні нашийні прикраси з дрібних 
намистин носили з народним одягом в різних районах України. 
Заняття відбуватимуться по суботах.
Дати: 6–27 жовтня
Години занять: 10:00 ранку – 12:30 по полудні
Оплата за курс: Дорослі – 40 дол.; студенти віком від 16 років і 
пенсіонери – 35 дол.; діти від 12 до 16 років – 15 дол.; члени Mузею 
дістають знижку 10%
Інструктор: Ольга Лесько

ВИШИВАННЯ
Відбудеться вісім занять, пристосованих як для початківців, так і для 
вишивальниць з певним досвідом. Будуть лекції з історії, техніки і 
естетики української вишивки. На курс можуть зголошуватися дорослі 
та діти від 10 років. Заняття відбуватимуться по суботах.
Дати: 22 вересня – 10 листопада
Години занять: 1:00 – 3:30 по полудні
Оплата за курс: Дорослі – 60 дол.; студенти віком від 16 років і 
пенсіонери – 50 дол.; діти від 10 до 16 років – 30 дол.; члени Mузею 
дістають знижку 10%
Інструктор: Любов Волинець

ПРИКРАСИ НА ЯЛИНКУ
Діти і дорослі матимуть нагоду навчитися робити традиційні 
прикраси на ялинку з намистин, горіхів, кольорових стрічок і паперу. 
На курс можуть зголошуватися дорослі та діти від 7 років. Приємне 
заняття для цілої родини!
Дати i години занять:
Субота, 8 грудня, 2:00 – 4:00 по полудні
Неділя, 9 грудня, 11:00 ранку – 1:00 по полудні 
Неділя, 9 грудня, 2:00 – 4:00 по полудні
Оплата за заняття: Дорослі – 15 дол.; студенти віком від 12 років 
i пенсіонери – 10 дол.; діти від 7 до 12 років – 5 дол.; члени Музею 
дістають знижку 10%
Інструктори: Пластовий курінь «Верховинки»

УКРАЇНСЬКІ РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ
Заняття для дорослих і студентів від 16 років. Учасники 
ознайомляться з українськими різдвяними традиціями та практично 
навчаться пекти калачі і книші. 
Дата: субота, 1 грудня 
Години заняття: 10:00 ранку – 1:00 по полудні
Оплата за заняття: Дорослі – 25 дол.; студенти віком від 16 років i 
пенсіонери – 20 дол.; члени Музею дістають знижку 10%
Інструктор: Любов Волинець

ПОЧАТКОВИЙ КУРС ТКАЦТВА
У цьому шеститижневому курсі учасники будуть вивчати основні 
ткацькі техніки на малому верстаті. Теми курсу включають вивчення 
частини верстата, як обчислити і зробити основу, як почати ткати, і як 
читати ткацькі взори. До кінця курсу кожний студент виробить свою 
власну текстильну тканину. На курс можуть зголошуватися діти від 
12 років і дорослі. Оплата включає всі необхідні матеріяли. Заняття 
відбуватимуться по неділях.
Дати: 14 жовтня – 18 листопада
Години занять: 12:30-3:00 по полудні
Оплата за курс: Дорослі – 60 дол.; студенти віком від 16 років і 
пенсіонери – 50 дол.; члени Mузею дістають знижку 10%. Додаткова 
оплата за матеріяли від особи – 15 дол.
Інструктор: Василь Найда

МАЛЮВАННЯ НА СКЛІ

Використовуючи шаблони із малюнків Ярослави, студенти будуть 
відтворювати контур і фарби на склі; завершені роботи будуть оправлені. 
Заняття зорганізовано у зв’язку з виставкою ЯРОСЛАВА Сурмач Міллс. 
Ретроспектива.
Дата: субота, 15 вересня 
Години заняття: 11:00 ранку – 5:00 по полудні
Оплата за заняття: Дорослі – 25 дол.; студенти віком від 16 років i 
пенсіонери – 20 дол.; члени Музею дістають знижку 10%. Додаткова 
плата за матеріяли від особи – 25 дол.
Інструктор: Стела Бейкер

або реєструйтеся онлайн: http://ukrainianmuseum.eventbrite.com

Дирекція Школи Українознавства 
при ОУА „Самопоміч“ в Ню-Йорку

подає до відома, що

НАВЧАННЯ
В НОВОМУ ШКІЛЬНОМУ 2018/2019 РОЦІ

розпочнеться

в суботу, 15 вересня 2018 року
за адресою

215 Схід 6-та вулиця, Ню-Йорк, Н.Й.

Збір учнів у клясах о 9:00 год. ранку.

Перший Дзвоник відбудеться після Літургії 
в церкві св. Юра і триватиме до 12:00 год. дня.

Вписи нових учнів від 1-ої до 11-ої кляс та передшкілля 
відбудеться після Першого Дзвоника.

При школі існує СВІТЛИЧКА

Дитина мусить мати закінчених 3-ох рочків  
до 31 грудня 2018 року.

Детальнішу інформацію 
можна отримати на нашій 

інтернет-сторінці:

www.ukrainianschoolnyc.org

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

Відділ передплати: 973-292-9800 дод. 3042

Зустріч на рідній землі
Марія Гев

ГІРСЬКЕ, Львівська область. – 8 
серпня в селі (давня назва Горуць-
ке) зустрічали проф. Івана Лучечка 
з США з донькою Адріаною та Вла-
дикою Української Греко-Католиць-
кої Церкви Богданом Дзюрахом. І. 
Лучечко народився тут 22 жовтня 
1928 року. 

15-літнім хлопцем, під час оку-
пації рідного села німецькими вій-
ськами, потрапив у Гамбурґ, де пра-
цював на суднобудівному заводі. У 
1945-1950 роках І. Лучечко жив біля 
Гамбурґа в українському таборі для 
втікачів Гайденав. У цьому ж табо-
рі закінчив гімназію і у 1950 році 
виїхав до США. А коли почалася 
Корейська війна, чотири роки слу-
жив в американській військовій аві-
яції, вивчив англійську мову, отри-
мав громадянство США, стипендію 
і вступив на навчання в Колюмбій-
ський університет. 

І. Лучечко закінчив аспірантуру, 
здобув ступені маґістра бібліотекоз-
навства у Колюмбійському універ-
ситеті та маґістра політології у Ган-
тер-коледжі‚ Ню-Йорк. Три роки 
викладав в Колюмбійському універ-
ситеті, згодом став викладачем істо-
рії Східньої Европи в Стейтовому 
коледжі у Джерзі-Ситі, Ню-Джерзі, 
та відтак 32 роки був заступником 
директора бібліотеки „New Jersey 

City University“.
У 1981 році він одержав першу 

нагороду Українського Наукового 
Інституту Гарвардського Універси-
тету за англомовну бібліографічну 
монографію „Російсько-українська 
проблема 1917-1921 років: кляси-
фікований й анотований довідник 
про радянський політичний репор-
таж у „Правді“. 

Вагоме місце в житті І. Лучеч-
ка займає діяльність в Українсько-
му Музеї в Ню-Йорку. У 1986-1988 
роках він був членом управи музею, 
секретарем в екзекутиві, а у 1996-
2000 роках – головою Управи Укра-
їнського Музею. Турбувався І. 
Лучечко й про те, щоб рідна Гірська 
сільська школа йшла в ногу із часом, 
дбав про комп’ютеризацію шкіль-
ництва в Україні, купив комп’ютери 
з усім необхідним до них обладнан-
ням, дві копіювальні машини. 

Адріана Лучечко – донька І. 
Лучечка, відомий фінансист в США 
та Україні, президент „The Quality 
Control Center“. В Гірському вона 
вже була цього року на Велико-
дні свята. Цього разу на урочисту 
зустріч „Моє Горуцько і Україна“ А. 
Лучечко приїхала разом із батьком. 

В святковій концертній програмі 
„Музичний дарунок“ брали участь 
Марічка Гев і ансамбль „Дзвіноч-
ки“ (керівник Марія Гев, учасники 
Вероніка Сидор, Христина Корос-

тинська, Богдан Легкий, Оксана 
Стеців, Христина Лучечко, Вікторія 
і Назарій Андрусики, Діана Гриник, 
Ярослав Кахнич, Віталіна Андрій-
чик та Петро Марків) Гірської кате-
хитично-хорової школи „Покров“, 
що діє при храмі Покрови Пресвя-
тої Богородиці. У їхньому виконан-
ні звучали авторські поезії, пісні М. 
Гев духовної та патріотичної тема-
тики. В залі кав’ярні „У пані Анни“ 
діти показали вміння співу, гри на 
музичних інструментах, танцю. 

Владика Б. Дзюрах, секретар 
Синоду Єпископів УГКЦ, який 
народився в Гірському, радів 
зустрічі. Батько Владики Богда-
на був другом дитинства І. Лучеч-
ка. Жителі Гірського вітали сво-
їх видатних земляків оплесками та 
обіймами. 

І. Лучечко з 1994 року перебуває 
на пенсії, проживає у штаті Фльо-
рида разом із своєю донькою, але, 
як сам говорить, „серцем в рідному 
Горуцькому“. 

Зустрілися Марія Гев (зліва)‚ Адріана та Іван Лучечки. (Фото: Вікторія Марків)

ацію директор київського Цен-
тру досліджень проблем грома-
дянського суспільства Віталій 
Кулик. – Вона заговорила про 
новий суспільний договір та пере-
завантаження державности. Це 
новий ґльобальний рівень диску-
сії. Тепер її опоненти або змуше-
ні пропонувати ще революційні-
ші ідеї‚ або виглядатимуть на тлі 
візій Тимошенко дрібно та містеч-
ково…“.

Та тільки чи спроможеться 
звичайний виборець належним 
чином оцінити проєкт‚ складений 
інтелектуалами? От тут би вияви-
лися дуже потрібними ті 10 млн. 
українців‚ сильних‚ професійних‚ 
ініціятивних людей‚ котрим Укра-
їна не надала можливости для 
самореалізації‚ й вони це здій-
снюють поза рідною землею.

Та повернімося до питання про 
друге коло. Сумновідома „реґіо-
налка“ і колишня консультант-
ка не менш сумновідомого Пола 
Манафорта Ганна Герман‚ і не 
вона одна‚ запевняє‚ що для П. 
Порошенка найвигідніший варі-
янт вирішального протистоян-
ня – це коли він змагатиметься з 
В. Медведчуком. Тобто політтех-
нологічними хитрощами дотяг-
нуть В. Медведчука до другого 
кола‚ щоб відтак прогнозовано 
його перемогти. 

На наш погляд‚  це  що сь  з 
„теорії  змов“.  Ледве чи такий 
політичний хижак‚ як В. Мед-
ведчук‚  так довго вичік уючи 

на сприятливий момент‚  щоб 
поновно прив ’яз ати  Укр а їн у 
до московського воза‚ піде на 
вибори в інтересах когось іншо-
го.  Не для відс т упу перед П. 
Порошенком він придбав три 
найпопулярніші в країні теле-
канали – „112.ua“‚  „NewsOne“ 
та „ZiK“‚ не знічев’я пристав до 
антиукраїнської партії В. Раби-
новича  „За  жит тя“.  І  з а знає 
поразки не тому‚ що так вигідно 
П. Порошенкові. 

До державного керма В. Мед-
ведчука не доспустять українці. 
Бо‚ навіть з огляду на існування 
„п’ятої колони“ і широкої мос-
ковської аґент ури‚ українське 
суспільство в переважній масі 
– україноцентричне‚ патріотич-
не‚ демократичне‚ іншими сло-
вами – антимосковське й анти-
імперське. 

В з а г а л і  к а ж у ч и ‚  п р о  д р у -
ге коло ще зарано говорити. Від 
П. Порошенка‚ „тертого кала-
ча“‚ можна чекати дуже силь-
них ходів. А може‚ вельми ймо-
вірно‚ хтось геть непередбаче-
ний виринути на передвиборно-
му горизонті – і пропала надія на 
друге коло. У цьому‚ наприклад‚ 
впевнений глибокий і чесний‚ 
але надміру емоційний аналітик‚ 
доктор політичиих наук Вален-
тин Бу ша нський:  „Хто ціка-
виться політикою‚ той незадо-
волений діями президента. Вва-
жає, що Порошенко перебуває 
у занадто тісних зв’язках з Мед-
ведчуком і надто зацікавлений 
у дружбі з Російською Федера-
цією. Люди сприймають Поро-
шенка критично. Усі спрямовані 

проти Медведчука дії – це спро-
ба Порошенка дистанціювати-
ся. Насправді він нікуди від Мед-
ведчука не піде. Вони – з одні-
єї команди Володимира Пу ті-
на. Те саме й Тимошемко. Попри 
критичну риторику „Батьківщи-
ни“ на адресу Порошенка, нія-
ких протестних дій з боку цієї 
опозиційної сили ми ніколи не 
бачили. Навіть спроба влашту-
вати акції протестів після пер-
шого підвищення газових тари-
фів була від початку фальшивою. 
Люди мітинґували за гроші. Тим-
ошенко – це фальш і лукавство. 
У неї є активна електоральна 
база, але обмежена. Тих людей, 
які ї ї  стабільно підтримують, 
замало, щоб Тимошенко стала 
президентом. Їй потрібен новий 
електоральний ресурс, необхідно 
розширювати базу. Щоб отрима-
ти нових прихильників, потріб-
но  критик у в ати Пор ошенка . 
Вона цього не робить, бо вони з 
однієї команди. Обоє відстою-
ють інтереси Росії. Вона чекає, 
коли Отелло, який душив укра-
їнську Дездемону, піде зі сцени. 
Тоді вийде вона і стане новим 
Отелло…“.

У цьому нашому огляді – всі 
прізвища знайомі. Але попере-
ду чекають великі несподіванки‚ 
зовсім нові імена‚ нові візії‚ нові 
прогнози. Можливо‚ це будуть 
вибори свідомішого вибору‚ ніж 
раніше‚ бо українці‚ попри роз-
порошення партійних сил‚ вже 
мають неабиякий політичний 
досвід.

Звісно ж‚ буду ть і  підкупи. 
Щоб домогтися поступливішої 

влади в Києві‚ Москва‚ хоч сама 
загнана у глухий кут санкціями‚ 
не пошкодує мільярдів. Діяти-
муть і гроші українських олігар-
хів‚ котрі‚ мабуть‚ вже назавжди 
залишаться національно несвідо-
мими людьми.

У зв’язку з темою грошей і під-
купів відомий американський 
експер т  з  „ At lant ic  C ounci l“ 
Андерс Аслунд розповів‚ як у 
Києві „один з найкращих політо-
логів“ запитав його‚ „чому Захід 
не зробить вибір і не інвестує 
150-200 млн. дол. у свого кан-
дидата, які потрібні для того, 
щоб перемогти у виборах? Так 
роблять як росіяни, так і олігар-
хи. Чому американці не є раціо-
нальними?“.

Далі А. Аслунд пише: „Я відпо-
вів йому‚ що у США фаворитів 
нема і не буде… Потім ми обго-
ворили те, хто стоїть за кожним 
з кандидатів. Проглядається чіт-
ка тенденція: пів десятка україн-
ських олігархів, за повідомлен-
нями, фінанс ують до 18 май-
бутніх кандидатів у президенти. 
Серйозні олігархи мають по три 
кандидати у грі – один є їх фаво-
ритом, один має шанси на пере-
могу‚ а призначення ще одного – 
псувати ситуацію для інших. Це 
дуже нагадує напружену нічну 
гру в покер в задимленій кімна-
ті. Ця розмова відображає укра-
їнську реальність і її проблеми“.

В нас т упних оглядах спро-
буємо ближче ознайомлювати 
наших читачів з політичними і 
людськими біографіями канди-
датів на президентський пост в 
Україні.

(Закінчення зі стор. 1)

Буде багато...
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Ваше омріяне житло може 
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Кредитівка СУМА є банківська установа, яка надає повний спектр 
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UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Ave (corner of Stanley Terr.)

UNION, NJ 07083
908-964-4222 • 973-375-5555
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власні Збройні сили“, – вважає 
заступник директора Інституту 
світової політики Микола Бєлєс-
ков.

Він згадує, що після 2008 року 
в Україні застерігали, що наступ-
ною може бути саме вона, але це 
лунало переважно з вуст експер-
тів.

„Україна не засвоїла гірко-
го досвіду Грузії та почала дія-
ти подібним чином – ані руху 
до НАТО, ані розвитку власної 
армії“, – стверджує М. Бєлєсков.

Тодішню логіку ж політиків він 
пояснює так: „Якщо будемо вра-
ховувати російські інтереси, то 
так можна зняти напругу в сто-
сунках з Росією і жити мирно“.

Ще за прем’єрства Юлії Тим-
ошенко, коли почалась фінансо-
ва криза, армії суттєво урізали 
бюджет. За Віктора Януковича 
Україна оголосила свою позабльо-
ковість, а сам він уклав з тодіш-
нім російським Президентом 
Дмитром Медведєвим Харківські 
угоди й продовжив перебування 
російської бази в Криму в обмін 
на газову знижку.

Саме питання російської чор-
номорської бази експерти нази-
вають однією з головних помилок 
України. Через рік після аґресії в 
Грузії Москва змінила законодав-
ство про застосування армії для 
захисту громадян Росії і військо-
вих баз за кордоном. А таких баз, 
окрім Криму, було не так і багато.

Застосування у війні 2008 року 
кораблів, які базувались в Кри-
му, С. Солодкий назвав важливим 
„дзвіночком“, не почутим біль-

шістю політиків у Києві: „Нато-
мість Янукович підписав Харків-
ські угоди, а влада свідомо руйну-
вала Збройні сили України“.

Чи могло бути інакше?

Шансів на те, щоб українська 
влада врахувала досвід Грузії, 
практично не було, вважає Мико-
ла Бєлєсков.

Головними кандидатами у пре-
зидентських перегонах 2010 року 
були люди, які намагались зігра-
ти на проросійському електораль-
ному полі.

Тодішній Президент Віктор 
Ющенко мав прекрасні стосунки 
з Президентом Грузії Михайлом 
Саакашвілі й однозначно підтри-
мав Тбілісі. В. Ющенко разом з 
польським колеґою Лєхом Качин-
ським 12 серпня навіть дістались 
до грузинської столиці, щоб під-
тримати М. Саакашвілі. 

Але час В. Ющенка при владі в 
Україні минав. Верховна Рада від-
мовилась проголосувати за поста-
нову про визнання подій у Грузії 
аґресією з боку Росії. Рішення не 
підтримала навіть фракція бльо-
ку Юлії Тимошенко, яка на посаді 
прем’єр-міністра була дуже обе-
режною в оцінках війни.

„Тимошенко і Янукович загра-
вали зі східнім електоратом‚ і 
тема позабльоковости була вигід-
ною. Думаю, хто б не переміг, 
руху в НАТО не було б“, – припус-
кає М. Бєлєсков.

За його словами, головне – не 
персоналії керівників в Україні, 
а незмінні інтереси Росії. „Росія 
завжди сприймала Україну як 
свою сферу впливу. Коли в Москві 
зрозуміли, що Україна має інший 
поглад на це, то вирішили вдатись 

до воєнних методів“.
„Очевидно, що жодної загрози 

російськомовним в Криму в 2014 
році після Евромайдану не було, 
Росія це вигадала. Очевидно, що 
НАТО не збирався влаштовувати 
військову базу в Криму, але Крем-
леві досить було заявити, що вони 
діяли превентивно проти такої 
бази“, – говорить С. Солодкий.

Експерт вибудовує просту схе-
му: як тільки влада сусідньої кра-
їни – чи то Грузії, чи то України – 
намагається рушити на Захід, то 
конфлікт, у тому числі військо-
вий, неминучий.

Політичний експерт Бачо Кор-
чилава, який під час війни 2008 
року був речником посольства 
Грузії в Україні, наполягає, що від 
Росії після відторгнення грузин-
ської території слід було „чекати 
небезпеки“ – попри показові сло-
ва про гарне ставлення до Украї-
ни.

„Зараз багато голосів лунають в 
Україні – мовляв‚ треба миритись 
з Росією. Досвід тієї війни пока-
зав: Росія буде миритись тільки 
тоді, коли ви робити все, що вона 
забажає‚ – каже Б. Корчилава.

За його словами, українські 
політики в 2008 році не зрозуміли 
головного – як тільки ви намагає-
тесь вийти з-під впливу Москви, 
то військові дії неминучі під яки-
мось із приводів.

„Шкода, що цього всерйоз не 
зрозуміли в Києві. Навпаки, бага-
то політиків тут дорікали тодіш-
ньому президентові Ющенкові за 
постачання зброї Грузії“, – розпо-
вів Б. Корчилава.

„Путін – найкращий учень“

А от В. Путін досвід 2008 року 
засвоїв добре і використав це в 
2014 році у грі з Заходом, вважають 
експерти. На початку анексії Криму 
Росією західні політики та дипло-
мати у розмовах з новими керівни-
ками України наголошували‚ що у 
2008 році президент Грузії піддав-
ся на провокацію Росії та застосу-
вав силу до непідконтрольної Пів-
денної Осетії. Це дало формальний 
привід Росії ввести війська.

„У лютому 2014 року західні 
політики якраз казали Києву: не 
провокуйте Москву в Криму, бо 
може повторитись грузинська істо-
рія 2008 року. Не треба давати Росії 
приводу, бо вона вторгнеться“, – 
згадує М. Бєлєсков.

Західні провідники далі політич-
них заяв з засудженням російської 
аґресії в Грузії не пішли. США, хоч 
і погрожували санкціями і виклю-
ченням Росії з „Великої вісімки“, 
але нічого цього не сталось. Навпа-
ки, після перемоги Барака Обами 
на президентських виборах у сто-
сунках США та Росії почалась лібе-
ральна політика „перезавантажен-
ня“.

„Путін це все добре зрозумів і 
думав, що у випадку аґресії щодо 
України жорсткої реакції Заходу 
також не буде. В тому числі через 
слабку реакцію на аґресію в Гру-
зії“‚ – робить висновок аналітик С. 
Солодкий

Бі-Бі-Сі

Віталій Червоненко – політич-
ний оглядач‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

10 років війни...

•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.
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2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

e-mail: roxolanaltd@roxolana.com
web: www.roxolana.com

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

• Для замовлення наліпок, для підбору 
пакунків телефонуйте: (973) 538-3888.

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

• У нас можна замовити авіаквитки на будь-які 
авіакомпанії до більшости европейських країн.

• Візові послуги до України (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Tr avel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

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
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КЕРГОНКСОН:  
 

6329 Route 209 
 Kerhonkson, NY12446 

Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

ЮНІОНДЕЙЛ: 
 

226 Uniondale Ave  
Uniondale, NY 11553 

Tel: 516 565-2393  
Fax: 516 565-2097 

АСТОРІЯ: 
 

32-01 31st  Street 
Astoria, NY 11106 
Tel: 718 626-0506 

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГИРСТ: 
 

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть 
безкоштовно: 

Ваші ощадності зростають 
найшвидше на сертифікатах у 

Кредитівці Самопоміч Нью Йорк 

Завжди професійна, конфіденційна та ввічлива обслуга. 

CАМОПОМІЧ НЬЮ ЙОРК 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА KOОПЕРАТИВА 

ГОЛОВНЕ БЮРО:  108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY  10003   TEL: 212-473-7310    FAX: 212-473-3251 

Високі відсотки 
Різні терміни 

Вигідно розташовані філії: 

2.42% APY* 
        однорічний 

2.63% APY* 
         дворічний 

3.25% APY* 
        п’ятирічний 

*APY -  Відсоток у річному відношені з денно нарахованою дивідекдою.  Штраф нарахований за передчасне закриттяч 
сертифікату.  Мінімальна сума на відкриття сертифікату - $500.00.  Дивіденда може бути змінена в  будь який час. 


