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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Перші передвиборні бої
Петро Часто

Що вони‚ ці бої‚ з перших же днів передвибор-
ної кампанії позначаться особливою гостротою 
й затятістю – очікувана і вповні нормальна річ. 
Ненормально‚ коли вони точитимуться без жод-
них правил‚ поза межами етики – тобто‚ коли до 
політики будуть примішуватися чутки‚ плітки‚ 
несамовито інтерпретовані факти з приватного 
життя. 

І це вже почалося. Член фракції „Бльок Петра 
Порошенка“ Іван Мельничук з парляментської 
трибуни зажадав від очільниці партії „Батьківщи-
на“ Юлії Тимошенко пояснень з приводу поїздок її 
зятя до Москви і його зустрічей з путінським ото-
ченням.

Замість чіткої і зрозумілої відповіді‚ пред-
ставник молодіжного крила „Батьківщини“ Іван 
Крулько вдався до подібних за змістом і тоном 
звинувачень: „Ви хочете‚ щоб ми розказували про 
невістку Петра Порошенка‚ яка є громадянкою 
Росії? Чи про його сватів‚ громадян Росії? Чи про 
його сина‚ який у лондонській школі в сорочці з 
написом „Росія“ ходить і з дітьми олігархів фото-
графується?“.

Коли боротьба за президентську владу вине-
се на поверхню політичного і загальносуспільного 
життя все можливе болото‚ з нього ніхто не вийде 
чистим‚ жоден кандидат.

Упродовж останнього року соціологічні опиту-
вання незмінну перевагу віддають Ю. Тимошен-
ко. За нею – немала сила: з одного боку – україн-
ське жіноцтво‚ зокрема старшого‚ передпенсій-
ного віку. З іншого‚ – збуджена і прихилена до 
неї добре продуманим „Новим курсом України“ 
молодь‚ низові громадські рухи і так званий кре-
ативний прошарок‚ тобто творчі середовища‚ де 
народжуються нові ідеї та проєкти‚ нові життєз-
датні смисли і візії. Це ті надійні підпори‚ котрі 
можуть довести Ю. Тимошенко до другого кола 
виборів. І якщо на цьому етапі вона схрестить 
списи з П. Порошенком‚ то її перемога – більш ніж 
ймовірна.

Можливо‚ саме це недобре передчуття втримує 
чинного президента й він так довго не оголошує 
про свою участь у виборах. Досвідчений‚ перед-
бачливий і‚ за всієї своєї самовпевнености й чес-
толюбности‚ обережний‚ він постане перед склад-
ним подвійним завданням – по-перше‚ йому тре-
ба буде розгорнути перед очима суспільства пере-
конливі досягнення його першої каденції‚ а вони‚ 

(Закінчення на стор. 14)
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„СВОБОДІ“ – 125 років

Вселенський Патріярх призначив екзархів
КИЇВ. – Вселенський Патріярх Варфоломій 

призначив двох екзархів (представників) у Києві у 
межах підготовки до надання Православній Церк-
ві в Україні автокефалії – Архиєпископа Даниї-
ла Памфілійського зі США та Єпископа Іларіона 
Едмонтонського з Канади. 

Екзархи взаємодіятимуть з українською владою 
і церквами щодо організації майбутнього собору. 
На ньому можуть проголосити створення Поміс-
ної Православної Церкви та обрати її предстоя-
теля. Призначення екзархів у Києві обумовлене 
необхідністю проводити активну роботу з підго-
товки надання автокефалії Православній Церкві в 
Україні, проведення відповідних зустрічей та кон-
сультацій. 

Звання чи титул екзарха у даному випадку 
означає особисте уповноваження Вселенського 
Патріярха представляти його особу. 

Ситуація в Україні стала головною темою спіш-
но організованих переговорів Патріярхів Мос-
ковського Кирила та Константинопільського Вар-
фоломія в Стамбулі. Цю зустріч 31 серпня бага-
то українських і деякі російські засоби масової 
інформації назвали дипломатичною поразкою 
глави Російської Православної Церкви.

У київських церковних та політичних колах 
заявляють, що формальних перешкод для надан-
ня Українському православ’ю Томосу про автоке-
фалію (грамоти про незалежність) не залишилося.

7 вересня пролунала реакція Москви на зая-
ви Константинополя. Прес-секретар Патріяр-
ха Кирила священик Олександер Волков заявив: 
„Після зустрічі патріярхів 31 серпня ми стали 
свідками низки не до кінця нам зрозумілих заяв з 
боку константинопільської ієрархії“. 

Голова синодального відділу Московського 
Патріярхату із взаємин церкви з суспільством 
Володимир Легойда заявив: „Призначення Кон-
стантинопольським Патріярхом своїх представ-
ників-єпископів в Україні – без погодження з 
Патріярхом Московським і Митрополитом Київ-
ським і всієї України – є не що інше, як безпреце-
дентно грубе вторгнення на канонічну територію 
Московського Патріярхату“. Він пригрозив, що 
такі дії „не залишаться без відповіді“.

Томос про українську автокефалію може 
затвердити Синод Вселенського Патріярхату на 
засіданні 9-11 жовтня. 

Прес-служба Вселенського Патріярхату, ВВС

„Треба нашому народові газети…“
В цьому числі газети починаємо відзначення 125-річчя ,,Свободи”.  Тут пропонуємо читачам ури-

вок з книжки ,,Вільне слово американської України”, автором якої є Петро Часто – а саме, розділ про 
народження „Свободи“.

Петро Часто

Поява „Свободи” датована днем 15 вересня 
1893 року. Першу  сторінку — усіх їх було тільки 
чотири — займало звернення „Браття русини!” 
(тут і далі в цитуваннях збережено мову ориґі-
налу — П. Ч.). Глибина і виразність висловлених 
у зверненні думок, їх емоційна напруга видають 
в авторові полум’яного проповідника, богосло-
ва, народознавця, поета — о. Григорія Грушку. 
Вже ця перша сторінка дає відчути, як він вірив 
у силу друкованого слова, в особливу, місійну 
ролю української газети на американській землі 
і в своє власне покликання. 

Мовби сама доля готувала його до цього істо-
ричного завдання. На той час сповнилося йому 
43 роки — розквіт сил. Колись його, шести-
річного хлопчика, що вже тоді не розлучався з 
дитячими книжечками, забрав з глухого хуто-
ра коло Зарубинець на Збаражчині далекий, але 
й далекоглядний, зацікавлений в здібних людях 
родич, до себе до Львова. Там хлопець з відмін-

ними оцінками закінчив народну школу і також 
з відзначенням — Львівську гімназію. 

Львівський Митрополит Сильвестер Сембра-
тович теж не був баждужий до долі і перспекти-
ви талановитих українських дітей. Це його рука 
привела Григорія до Риму, три роки вивчав там 
богослов’я, історію Церкви Христової, европей-
ські мови. Здається, саме в Римі спробував свої 
сили у віршуванні. Взагалі був надзвичайно чут-
ливий до слова як до одежі живої думки і сер-
дечного поруху. Після Риму і після висвячення 
здобув відомість і пошану як один з найкращих 
проповідників у катедральному соборі св. Юра 
у Львові.

Словом, задовго до Америки, тобто до 1890 
року, о. Г. Грушка у своєму ідейному і світогляд-
ному становленні, релігійному і національно-
патріотичному, набув такої висоти і такого роз-
гону, що вже перше число „Свободи”, попри ску-
пість сторінок, великою мірою визначало про-
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 ■ Попереду – Тимошенко і Порошенко 

КИЇВ. – Серед можливих кандидатів на посаду 
Президента України провадять Юлія Тимошенко 
з 15.7 відс. голосів опитаних та Петро Порошен-
ко з 12.3 відс. Про це свідчать результати опи-
тування, проведеного Соціологічним центром 
ім. Михайла Драгоманова, які представили на 
прес-конференції 7 вересня проф. Сергій Штепа 
та політичний експерт Ростислав Балабан. Третє 
місце посів Анатолій Гриценко (8.3 відс.), який 
найбільшу підтримку отримав в західній Україні. 
Понад 70 відс. українців готові прийти на прези-
дентські вибори 2019 року. (УНІАН)

 ■ Відкрили Генеральне консульство 

ЕДМОНТОН, Альберта. – 9 вересня в столиці 
канадської провінції Альберта відкрили Гене-
ральне консульство України. В урочистостях 
взяв участь Міністер закордонних справ Укра-
їни Павло Клімкін, який привітав першого від-
відувача – дворічного Данилка, якому офор-
мили документ про набуття громадянства 
України. У провінції Альберта проживає по-
над 350 тис. канадців українського походжен-
ня. Генеральне консульство обслуговуватиме 
провінції Саскатчеван, Британську Колюмбію, 
Юкон та Північно-західні території. Генераль-
не консульство в Едмонтоні стало першим, 
яке Україна відкрила після початку російської 
аґресії. До цього часу в Канаді працювали По-
сольство в Оттаві та консульство в Торонто. 
(Міністерство закордонних справ України)

 ■ У Донецьку змінили владу 

ДОНЕЦЬК. – До 7 вересня виконувачем 
обов’язків „голови республіки ДНР“ замість 
загиблого Олександра Захарченка вважався 
„віце-прем’єр“ Дмитро Трапезников. Але саме 7 
вересня очільником був проголошений Денис 
Пушилін. Засідання „народної ради“ тривало 11 
хвилин. Два колишніх „віце-прем’єри“ – Д. Тра-
пезников і Олександер Тимофеєв – виїхали чи 
вивезені до Росії. Соратників загиблого керів-
ника ДНР О. Захарченка звинувачено у крадіжці 
державної власности. (Радіо Свобода)

 ■ Припинили діяльність злочинних груп 

КИЇВ. – Національна поліція цього року припини-
ла діяльність 198 злочинних груп, що у 1.5 рази 
більше, ніж торік. Про це голова Національної 
поліції України Сергій Князєв повідомив 8 верес-
ня під час розширеної відомчої наради. Поси-
лено ефективність роботи з розкриття умисних 
убивств, тяжких тілесних ушкоджень всіх видів 
та шляхових випадків зі смертельними наслідка-
ми. („Укрінформ“)

 ■ Українка стала чемпіонкою світу

ЧХАНВОН, Південна Корея. – 8 вересня українка 
Олена Костевич здобула золоту медалю на Чем-
піонаті світу зі спортивної стрільби з пістолета на 
відстані 25 метрів. Про це повідомив Національ-
ний олімпійський комітет України. У фіналі вона 
обійшла росіянку Віталіну Бацарашкіну. 33-річна 
О. Костевич займається стрільбою з 11 років. У 
2004 році вона здобула золоту медаль на Олім-
пійських іграх в Атенах, на Олімпіяді в Лондоні 
у 2012 році отримала дві бронзові медалі. (ВВС)

 ■ Україна „глушить“ російську пропаґанду 

КИЇВ. – Система бльокування російського про-
паґандистського мовлення „Серпанок“ покри-
ває 180 населених пунктів поблизу лінії розмеж-
ування на Донбасі. Про це повідомила 9 вересня 
перший заступник голови Верховної Ради, пред-
ставник України в гуманітарній підгрупі щодо 
вреґулювання ситуації на Донбасі Ірина Гера-
щенко. За її словами, у мережах прифронтових 
населених пунктів були присутні майже 20 ро-
сійських телеканалів. Тепер їх бльокує система 
„Серпанок“, яку розробили українські військові 
та добровольці. Член Національної ради з пи-
тань телерадіомовлення Сергій Костинський 
заявив, що з жовтня 2018 року українське мов-
лення на окуповані території Донецької й Лу-
ганської областей, а також на територію анек-
сованого Криму, вестимуть програми на 75 відс. 
українською мовою. („Українська правда“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЗЛОВІСНІ ПАРАЛЕЛІ

Історія повторюється
Аркадій Бабченко

Я завжди говорив, що путінська Росія – це 
сучасний аналог Німеччини 1930-их років. 
Судіть самі.

Травма від програної Першої світової і при-
низлива гуманітарна допомога від переможців у 
1918-му році.

Травма від програної Першої холодної та 
принизливі „ніжки Буша“ від переможців у 
1991 році.

Дика інфляція, розруха і злидні в 1920-их.
Дика інфляція, розруха і злидні в 1990-их.

Житня марка і зростання економіки на її 
основі.

Нафтовий рубль і зростання економіки на 
його основі.

Усвідомлення власної величі, бажання реван-
шу, ненависть до Заходу, Америки і лібералів.

Усвідомлення власної величі, бажання реван-
шу, ненависть до Заходу, Америки і лібералів.

Погроми і вбивства іновірців.
Погроми і вбивства іновірців.

Створення провладних штурмових загонів.
Створення провладних штурмових загонів.

Олімпіяда.
Олімпіяда.

Дика пропаґанда і зомбування населення.
Дика пропаґанда і зомбування населення.

Айн фолькс, айн райх, айн фюрер. Націонал-
зрадники.

Нема Путіна – немає Росії. Націонал-зрадни-
ки.

Концентраційні табори для євреїв.
Фільтраційні табори для таджиків.

Анексія.
Анексія.

Збожеволіла на ґрунті „Судетнаш“ нація.
Збожеволіла на ґрунті „Кримнаш“ нація.

Окупація на ґрунті провокації частини сусід-
ньої країни.

Окупація на ґрунті провокації частини сусід-
ньої країни.

Експедиційний корпус до Африки.
Експедиційний корпус до Африки.

Усвідомлення світу, з ким він має справу. 
Перехід від політики умиротворення до спроби 
економічного удушення режиму.

Усвідомлення світу, з ким він має справу. 
Перехід від політики умиротворення до спроби 
економічного удушення режиму.

Мабуть, це якась історична неминучість, що 
всі безумні диктатори йдуть по одній і тій же 
колії. Роблять одні і ті ж речі, практично дослів-
но.

Ви, звичайно, скажете, що не можна порівню-
вати Німеччину і Росію. Там корпорація Крупп 
і промисловість – тут тупо нафта і газ. Там 
концтабори справжні, тут фільтраційні. І буде-
те, безумовно, мати рацію. Звичайно.

Тому що Росія – Недоімперія. Недорейх. У неї 
все – „недо“. Недофюрер. Недоґестапо. Недо-
концтабори. До речі, у Гітлера був і Недовер-
махт – Німеччина увійшла у війну непідготов-
леною, не встигнувши закінчити реформу армії, 
з сирими танками. Ну ось як Росія зараз, з її 
„Арматою“.

І це, звичайно, вселяє певну надію. Що Тре-
тю світову вони не влаштують. І все обмежить-
ся Недосвітовою.

Але тут питання в тому, що вважати „вели-
кою війною“.

Те, що вони врешті-решт полізуть кудись у 
Харків, або Мінськ, або ще кудись по периме-
тру – в цьому я вже майже не сумніваюся. І як 
на мене – це досить велика війна. На якій вони 
крови вип’ють ще ой як немало.

Тому що не можна десятиліттями вкладати 
гроші тільки в армію і силовиків, і просто зупи-
нитися на цьому етапі. Тому що коли у тебе 
почне все валитися – а воно почне, Венесуе-
ля тому приклад – то у тебе не буде просто нія-
ких інших інструментів впливу на ситуацію. 
Ти не розвивав ні науку, ні освіту, ні економі-
ку, ні середній бізнес, ні інститути суспільства, 
ні промисловість, ні технології, нічого. Тільки 
армію і силовиків.

І використовувати в підсумку ти зможеш 
тільки армію і силовиків.

Нічого іншого у тебе просто більше немає.
Питання тільки в тому, де вони почнуть рані-

ше – всередині периметра чи зовні.

„Газета по-українськи“

Аркадій Бабченко – опозиційний до путінського 
режиму російський журналіст‚ мешкає в Україні.

ДОСВІД ІЛОВАЙСЬКА

Ніколи більше!
Валерій Пекар

Цитата з української Вікіпедії, стаття про Іло-
вайськ:

„У ніч з 28 на 29 серпня Путін звернувся до 
„сил ополчення“ з закликом відкрити гумані-
тарний коридор для українських військових, 
що опинилися в оточенні. 29 серпня о 6:00 ран-
ку російський офіцер прибув до Многопілля і 
повідомив українській стороні, що вихід має 
відбуватися без зброї. О 8:15 українські військо-
ві організованими колонами почали рух з міста 
за попередньо домовленими з російською сто-
роною маршрутами. Колони були розстріляні 
на марші“.

До чого це?

До того, що коли Росія пропонує скласти 
зброю і мирно відходити, то колони будуть роз-
стріляні на марші.

Найближчим часом закликів до миру буде 
все більше й більше. На жаль, ймовірність 
того, що українські громадяни купляться на ці 
заклики і „складуть зброю“, дуже висока. І тоді 
Україна буде розстріляна на марші.

Народи, яким вдалося, відрізняються від 
народів, яким не вдалося, тим, що вони мають 
гасло „ніколи більше“.

„Газета по-українськи“

Валерій Пекар – громадський діяч‚ викладач 
Києво-Могилянської бізнес-школи‚ Київ.

Передплачуйте і читайте „Свободу“
• 125 років на службі діяспорi
• найповніша інформація з життя українських громад в Америці
• електронний архів – www.svoboda-news.com

Річна передплата – $90. 
Додайте лише $5 і матимете обидві версії 
– паперову і електронну

Відділ передплати:
973-292-9800 дод. 3042
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 ■ Отрута прийшла з Криму

ХЕРСОН. – 9 вересня з південних районів Хер-
сонської области через токсичні викиди на пів-
ночі анексованого Криму евакуювали понад 500 
людей. Призупинено освітній процес. Усім охо-
чим дітям і батькам із імовірно небезпечної зони 
створені умови для оздоровлення в дитячому 
закладі санаторного типу „Таврія“ у Скадовську. 
Наразі цією можливістю скористалися 528 дітей 
і дорослих. Школярі зможуть продовжити на-
вчання у школах Скадовська. 6 вересня через 
екологічну небезпеку українські контрольно-
пропускні пункти „Каланчак“ і „Чаплинка“ на ад-
міністративному кордоні з Кримом тимчасово 
припинили свою роботу. 4 вересня фактична 
влада Криму оголосила, що концентрація шкід-
ливих речовин у повітрі на півночі півострова 
перевищила допустиму норму, у зв’язку з цим на 
два тижні зупинили роботу заводу „Кримський 
титан“. Крім того, почалася евакуація дітей з Ар-
мянська в санаторії Криму. (Радіо Свобода)

 ■ В Україну приїхали прочани

УМАНЬ, Черкаська область. – В Україну на святку-
вання юдейського Нового року прибули майже 
28 тис. прочан. В Умані на святкуванні чергують 
100 рятувальників. Цьогорічне свято припало 
на період з 9 по 11 вересня. („Укрінформ“)

 ■ Затримали нелеґалів з В’єтнаму 

ХАРКІВ. – У Харкові 7 вересня затримали 30 не-
леґалів з В’єтнаму, в тому числі 17 жінок, яких 
злочинці незаконно намагалися переправити з 
Росії до Евросоюзу. Співробітники Східнього ре-
ґіонального управління Державної прикордон-
ної служби України припинили чергову спробу 
переправити „живий товар“ з Російської Феде-
рації, використовуючи територію України. Вирі-
шується питання щодо їх видворення до країни 
походження. („Укрінформ“)

 ■ Відкрили кімнату-музей Квітки Цісик

ЛІСКИ, Івано-Франківська область. – Кімнату-му-
зей американської співачки українського похо-
дження Квітки Цісик відкрили у сільській хаті, де 
свого часу вчителював її дідусь. Серед експона-
тів музею будуть особисті речі К. Цісик, які пере-
дала її родина, та світлини. Благодійний фонд ім. 
К. Цісик оголосив збір фондів на спорудження 
пам’ятника співачці. („Укрінформ“)

 ■ Видали роман про українців Канади

КИЇВ. – Богоявленське Ставропігійне Братство 
та видавництво „Світ знань“ з підтримкою По-
сольства Канади в Україні видрукувало роман-
трилогію Іллі Киріяка „Сини землі“, присвячений 
життю та праці перших переселенців з України 
до Канади. Про це заявив на презентації рома-
ну 6 серпня проф. Олександер Саган. Трилогія 
ілюстрована картинами канадського художни-
ка українського походження Василя Курилика 
(серія „Піонери“). Автор трилогії І. Киріяк (1888-
1955) – український журналіст, письменник, 
громадський діяч. Богоявленське Ставропігійне 
Братство було засноване у 1615 році як громад-
ська організація православних міщан Києва, 
включаючи духівництво, частину української 
шляхти, козацтво. При братстві було відкрито 
Київську братську школу, що поклала початок 
Києво-Могилянській колеґії. („Укрінформ“)

 ■ Присуджено краєзнавчу премію

ЧЕРКАСИ. – Конкурсна комісія з присудження 
краєзнавчої премії ім. Михайла Максимовича 8 
вересня визначила лавреатів 2018 року. Найкра-
щою визнана книга „Ретроград“ краєзнавця, жур-
наліста газети „Нова доба“ Бориса Юхна‚ у якій 
він відтворив історію міста Черкаси до 1979 року. 
В номінації праць колективних авторів лавреата-
ми стали науковці Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмельницького Лариса 
Синявська і Оксана Силка за книгу „Бандури піс-
ня недоспівана“‚ які висвітлили життєвий шлях 
Михайла Злобинця (літературний псевдонім – 
Домонтович) – активного культурно-світнього та 
громадського діяча доби української революції 
1917-1921 років. Він був репресований і помер 
на засланні в 1937 році. („Нова доба“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
СВОБОДУ ОЛЕГОВІ СЕНЦОВУ!

Добра думка Леха Валенси
Ігор Яковенко

Колишній президент Польщі Лех Валенса вису-
нув Олега Сенцова на Нобелівську нагороду миру. 
Якщо Нобелівський комітет підтримає і україн-
ський режисер стане Нобелівським лавреатом, 
режим Володимира Путіна автоматично стає в 
один ряд з гітлерівським режимом та військовою 
хунтою М’янми. 

Саме в цих режимах Нобелівськими лавреа-
тами ставали люди, яким ці нагороди не могли 
бути вручені особисто, оскільки лавреат зна-
ходився в ув’язненні. Саме так було з німець-
ким антифашистом Карлом фон Осецьким, яко-
му Нобелівська нагорода була присуджена в 
1935 році‚ і з опозиційним політиком Аун Сан Су 
Чжи, яку військова хунта М’янми тримала під 
домашнім арештом, коли вона стала Нобелів-
ським лавреатом.

О. Сенцов справді‚ як сказав Л. Валенса, „втілює 
в собі всі ті ідеали“, які свого часу керували самим 
Л. Валенсою в боротьбі за майбутнє світу. Пере-
буваючи в ув’язненні, О. Сенцов веде боротьбу за 
звільнення всіх українських політв’язнів, не вима-
гаючи свободу для себе особисто.

У висуненні О. Сенцова на Нобелівську наго-
роду миру є бездоганна логіка. Путінський режим 

сьогодні становить головну загрозу миру на пля-
неті. Саме путінський режим окупував Крим і 
Донбас, веде аґресивну війну проти України, і зни-
щує мирне населення Сирії. Саме з путінської Росії 
постійно звучать погрози ядерної війни, заклики 
скинути атомну бомбу на европейські міста, пере-
творити Америку в ядерний попіл, Путін з гордіс-
тю показує відео, в якому ракета падає на амери-
канський штат Фльорида.

Дивовижно жорстокий, фактично смертельний 
і абсолютно неправосудний вирок, винесений на 
основі зфальшованих „доказів“ і подальша муж-
ність О. Сенцова в ув’язненні зробили українсько-
го режисера символом протистояння путінсько-
му режимові. Присудження йому Нобелівської 
нагороди миру означатиме, що цей факт отримав 
міжнародне визнання. І найголовніше. При всьо-
му викличному нехтуванні В. Путіна і його ото-
чення норм моралі і права, навряд чи йому захо-
четься слави вбивці Нобелівського лавреата миру. 
Тому пропозиція Л. Валенси може стати кроком 
на шляху до звільнення О. Сенцова.

„Газета по-українськи“

Ігор Яковенко – російський журналіст‚ опози-
ційний до путінського режиму‚ Москва.

УКРАЇНА-ЕВРОПА

В Евросоюзі скептично сприйняли 
пляни Києва щодо Конституції

Ідею зміни Конституції, запропоновану Пре-
зидентом України Петром Порошенком, евро-
пейські депутати сприйняли без великого енту-
зіязму. Влада Брюселю не вважає, що зараз акту-
ально говорити навіть про перспективу членства 
України в Евросоюзі. А про членство в НАТО, 
про Плян дій щодо членства України (ПДЧ) „і 
близько не йдеться“, пише німецька „Дойче Вел-
ле“ 6 вересня.

Зазначається, що, з одного боку, ініціятива П. 
Порошенка значної уваги не привернула. Мож-
ливо, причина і в тому, що вона покищо пере-
буває на ранніх етапах. З іншого боку, навіть ті, 
хто підтримує европейську та евроатлантичну 
перспективу для України, сприйняли ідею зміни 
Конституції стримано.

„Ми переконані, що більшість людей в Укра-
їні дивиться в напрямку Европи. І ми маємо це 
переконання незалежно від того, закріплено це 
в Конституції чи ні“, – зауважив представник 
фракції Европейської народної партії‚ постійний 
доповідач Европарляменту щодо України Міха-
ель Ґалер. Але він сумнівається‚ чи є необхідність 
закріплювати таке бажання в Основному законі.

Колеґа М. Ґалера‚ соціял-демократ Кнут Фле-
кенштайн називає беззаперечним правом укра-
їнців вирішувати, що прописувати в своїй Кон-
ституції. „Втім, я вважаю за краще, щоб ми 
замість розмов про мрії зосереджувалися на сьо-
годнішній роботі. Є досить роботи, щоб спочат-
ку імплементувати угоду про асоціяцію“, – заува-
жує член комітету Европарляменту у закордон-
них справах.

Евродепутат Ребека Гармс з фракції Зелених 
називає Угоду про асоціяцію між ЕС і Україною 
„надзвичайно важливим“ кроком. „Реалізація 
того, про що вже домовилися, є шляхом, яким 
Україна врешті-решт зможе домогтися членства 
в ЕС“, – наполягає член делеґації Европарлямен-

ту з асоціяції з Україною.
На думку Р. Гармс, Україна зараз потребує 

інших „великих“ рішень. Наприклад, необхід-
ний новий закон про вибори. „Реформа вибор-
чого права стабілізувала б демократію в Україні і 
зміцнила б фундамент для курсу на Евросоюз“, – 
говорить політик з Німеччини.

М. Ґалер нагадує, що часто трапляється, коли 
реальність відрізняється від Конституції. Тому 
не досить просто мати „гарний текст“. „Я хотів 
би тієї реальности, яка приведе Україну до ЕС і 
НАТО. Вона буде тільки тоді, коли основні демо-
кратичні та інституційні реформи будуть незво-
ротними“, – наголошує евродепутат.

У прес-службі НАТО на запит „Дойче Вел-
ле“ лише вказали на деклярацію саміту в Брюсе-
лі, зокрема на таку цитату в ній: „Ми непоруш-
ні в нашій підтримці права України вирішувати 
своє майбутнє і зовнішню політику самостійно 
і без втручання ззовні. В світлі знову заявлених 
прагнень України до членства в НАТО, ми вірні 
нашим рішенням, прийнятим на саміті в Букаре-
шті“.

П. Порошенко неодноразово заявляв, що хотів 
би провести референдум щодо членства в НАТО. 
М. Ґалер застерігає: в Европі вже не раз трапля-
лися ситуації, коли референдуми ставали май-
данчиком для висловлення невдоволення вла-
дою. „Якщо люди не досить задоволені урядом, 
то яке би питання цей уряд не поставив, люди 
спершу говорять „Ні!“, – пояснює депутат.

Але є ризики навіть і без проведення референ-
думу. М. Ґалер висловлює надію, що у Верховній 
Раді під час голосування в другому читанні зна-
йдуться 300 голосів „за“. „Якщо ж не знайдуть-
ся, то це виставить в неґативному світлі справ-
жнє позиціонування“‚ – попереджає німецький 
політик.

„Кореспондент“

Олег Сенцов. (Фото: EPA-EFE)

Лех Валенса. (Фото: RFE/RL)
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 ■ Відкрито Меморіял героям 

ШЕНКСВИЛ, Пенсильванія. — Понад 200 при-
ятелів та родичів залоги і пасажирів‚ котрі за-
гинули в боротьбі з терористами 17 літ тому, 
зібралися 9 вересня у Шенксвилі‚ щоб відкрити 
Вежу голосів – меморіял, який є найбільшим 
музичним інструментом в світі. Вежа встанов-
лена у Національному меморіяльному парку 
лету 93, присвяченому 40 пасажирам і членам 
залоги лету 93 авіялінії „Юнайтед”, котрі 11 ве-
ресня 2001 року перешкодили плянам іслям-
ських екстремістів захопити їхній літак і спря-
мувати його до Вашінґтону. Літак розбився в 
околиці Шенксвилу і всі загинули. Вежа має 93 
стіп висоти і вміщатиме 40 унікальних музи-
кальних апаратів, котрі видаватимуть 40 різ-
них мелодійних звуків, які лунатимуть під по-
дувом вітру. Збудована з 275 тон бетону, вежа 
є на кургані при вході до парку, який має 2,200 
акрів. На побудову парку понад 112 тис. осіб, 
фундацій та компаній зібрали понад 46 млн. 
дол. Кошти вежі були приблизно 6 млн. дол. 
Президент Дональд Трамп з дружиною Мелані-
єю та іншими високопосадовцями взяли учась 
11 вересня у пропам’ятних церемоніях в парку. 
(„Pittsburgh Post-Gazette”, „Associated Press”)

 ■ Кевено й Ґарленд голосували згідно

ВАШІНҐТОН. — Суддя Брет Кевено, номінант 
Президента Дональда Трампа до Верховного 
суду США, свідчив 4-7 вересня перед Сенат-
ським судовим комітетом. Його переслухання 
часто перетворювалися на гостру полеміку між 
республіканцями й демократами. Сам номінант 
виступав спокійно і навіть згадав теплим сло-
вом свого колеґу, головного суддю Федераль-
ного окружного апеляційного суду Вашінґтону 
Мерика Ґарленда, котрий був номінований до 
Верховного суду Президентом Бараком Оба-
мою 2016 року, але республіканська більшість в 
Сенаті не взяла його кандидатури під увагу‚ бо 
рішила чекати на висліди президентських вибо-
рів. Несподівано для всіх 5 вересня виявилося‚ 
що Б. Кевено і М. Ґарленд дуже часто голосували 
за ті самі позиції. Б. Кевено написав 28 судових 
рішень і М. Ґарленд підписався під 27 з них. По-
дібно, Б. Кевено підписався під 28 з 30 рішень які 
написав М. Ґарленд. Б. Кевено пояснив цю поді-
бність тим, що підхід обох суддів до закону не 
дозволяє на вплив їхніх особистих преференцій. 
(„The Washington Times”)

 ■ Російська Православна Церква погрожує

МОСКВА. — Російська Православна Церква 
(РПЦ) погрозила відплатити Вселенській Патрі-
ярхії, якщо вона надасть Українській Православ-
ній Церкві (УПЦ) дозвіл на автокефалію. Митро-
полит Іларіон, голова Відділу зовнішніх зв’язків 
РПЦ‚ заявив 8 вересня, що у разі визнання Па-
тріярха УПЦ, „ми не матимемо жодного виходу‚ 
крім зірвання зв’язків з Константинополем”. РПЦ 
особливо обурилася рішенням Патріярха Вар-
фоломія 7 вересня вислати в Україну двох єпис-
копів „в рамках приготувань для надання авто-
кефалії Православній Церкві в Україні”. На думку 
експертів, надання Україні права на створення 
Незалежної Церкви було б сильним ударом для 
духовного авторитету Росії в православному 
світі. („Radio Free Europe/Radio Liberty”)

 ■ „Нісан“ збільшить виробництво в Китаї

ПЕКІН. — Японська компанія „Нісан“ плянує ін-
вестувати приблизно 900 млн. дол. для того, щоб 
збільшити на 40 відс. свою спроможність вироб-
ництва авт в Китаї до 2021 року. Це збільшить 
продукцію авт компанії в Китаї до 2.1 млн. річно. 
На авторинку в Китаї тепер переважають ком-
панії „Дженерал Моторс“ і „Фольксваґен“, кожна 
з яких продала по 4 млн. авт минулого року, а 
„Нісан“ продала 1.5 млн. авт. Згідно з інформа-
ціями отриманих 20 серпня з достовірних дже-
рел, „Нісан“ плянує використати свою збільшену 
здатність в країні для продукції як електричних, 
так і газолінових авт. Конкурент компанії – „То-
йота“ – плянує збільшити свою спроможність 
виробництва в Китаї на приблизно 20 відс. або 
240 тис. авт впродовж наступних кількох років. 
„Тойота“ тепер виробляє в Китаї щороку 1.16 
млн. авт. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Людина без страху 
(Світлій пам’яті Юрія Бадзя)

Олександер Гаврош

Так сталося, що впродовж двох 
місяців відійшли у вічність один за 
одним двоє політв’язнів СРСР – Лев-
ко Лук’яненко та Юрій Бадзьо, двоє 
українських Дон-Кіхотів, які свідо-
мо стали на бій з найбільшою імпері-
єю зла. 

1 вересня на 83 році життя у Киє-
ві помер Юрій Бадзьо. Він вийшов 
на волю аж у грудні 1988 року, коли 
Радянський Союз уже наближався до 
розпаду.

Однак‚ цих двох в’язнів сум-
ління‚ Л. Лук’яненка і Ю. Бадзя‚ 
Михайло Ґорбачов все ще не від-
пускав на волю. Причина була у твердому характе-
рі Ю. Бадзя, який відмовився писати прохання про 
помилування, вважаючи, що його судили неспра-
ведливо. Небажання сповнити „формальність“ 
коштувало йому ще двох років заслання в Якутії. 
Та Ю. Бадзьо не шкодував про це, вважаючи, що 
„бувають ситуації, коли головною є моральна пере-
мога. І він таки переміг: врешті система його звіль-
нила без усяких прохань з його боку.

Він мав колосальну внутрішню силу‚ а при цьо-
му був доброю і вірною людиною. Важка хворо-
ба дружини, яка роками лежала паралізованою, 
наклала відбиток на останній період його життя – 
мусив давати раду і їй, і собі. Але ніколи не нарі-
кав. Це людина з когорти воїнів, які свідомо йдуть 
на боротьбу. Він навіть заперечував, що є жертвою 
тоталітарної системи. „Які ми жертви? Ми – борці! 
Ми знали, на що йдемо“.

З Ю. Бадзьом ми зустрічалися передусім як земля-
ки. Буваючи у Києві, заходив до нього на чай. Меш-
кав він біля станції метро „Палац Україна“.

Народився він в родині з десятьма дітьми. Після 
закінчення української філології Ужгородського уні-
верситету навіть став директором школи у Червеньо-
ві. Але любов до наук переважила – вступив до аспі-
рантури в Інституті літератури Академії Наук, де 
одразу втягнувся у шістдесятництво – розпочалася 
хрущовська відлига. Іван Світличний, Василь Стус, 
Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл – це було його коло…

Ми записали з Ю. Бадзьом два великі інтерв’ю, які 
є безцінними для розуміння цього українського інте-
лектуала, що постійно йшов не в ногу з натовпом. 
Його публіцистичні статті та книжки часто викли-
кали неоднозначну реакцію, але завжди були залізно 
арґументованими. 

Головна його праця називалася символічно – 
„Право жити“. Науково-публіцистичний трактат 

обсягом у 1‚400 сторінок, який обґрунтовував пра-
во на незалежне існування українського народу, 
був викрадений КҐБ з його квартири у 1977 році. 

Пропала п’ятирічна виснажли-
ва праця. Та незламний автор зно-
ву береться до роботи: пише ночами 
у ванні на пральній машині, аби ніх-
то не міг підгледіти. Після передан-
ня його рукописів на Захід та вихід 
їх англійською і французькою мова-
ми, у 1979 році його засудили на 12 
років позбавлення волі (сім років 
ув’язнення і п’ять років років заслан-
ня), з яких відбув дев’ять. До речі, 
сидів у тому ж таборі у Мордовії, що і 
його побратим В. Стус.

Після повернення з заслання 
активно включився у боротьбу за 
здобуття незалежности. Був одним 

з засновників Демократичної партії України. Але за 
своєю вдачею Ю. Бадзьо не був публічною людиною. 
Це радше академічний вчений, якому тиша бібліотек 
миліша за гамір юрби. Тож після кількох активних 
років пішов у відставку з голови ДемПУ і знову взяв-
ся за публіцистику та аналітику, працюючи в Інсти-
туті філософії Національної Академії Наук України.

Виходець з невеликого села Копинівці на Мукачів-
щині, він завжди з жадібністю розпитував про рід-
ний край, вважаючи неорусинство – величезною 
небезпекою для Закарпаття. Ю. Бадзьо разом з Йоси-
пом Терелею стали символами українського диси-
дентства, вплітаючи закарпатську лепту в загально-
національний рух опору часів пізнього СРСР.

Його дружина Світлана Кириченко, будучи важ-
ко хворою, написала об’ємний том споминів про 
український дисидентський рух. Ю. Бадзьо був 
редактором цього унікального документу доби, 
написаного з позиції дружини політв’язня. Казав, 
що все там так докладно висвітлено, що нема 
потреби йому сідати за мемуари. До кінця жит-
тя відстежував політичні процеси, робив газетні 
і журнальні вирізки, складав у папки, аналізував, 
вболівав за Україну всім серцем. Був членом Наці-
ональної Спілки письменників України, перекладав 
з німецької. Його переклад дитячої повісті Ірмґард 
Койн „Дівчинка, з якою дітям не дозволяли дружи-
ти“ нещодавно знову було перевидано.

На відміну від наших сучасників, це було поко-
ління ідейних людей, які за свої переконання готові 
були йти до кінця. „Люди не зі страху“ – так назвала 
свою книжку С. Кириченко. Тому вони й стали сим-
волами епохи. Їхна жертовність і виборола нам пра-
во жити у власній державі.

Закарпаття має ким пишатися!

 Ужгород

Пам’яті Джона МакКейна
Олександер Хара

„Найбільш вільним нас робить служіння справі, 
більшій за нас самих“ – ці слова якнайкраще харак-
теризують їх автора — непересічну особистість із 
високими моральними принципами, героя війни, 
сенатора, кандидата у президенти США від Респу-
бліканської партії Джона МакКейна ІІІ, з яким аме-
риканський народ і світ прощалися пару тижнів  
тому. 

За своє життя він зазнавав поразок — утім, 
завжди підводився, щоб ще з більшою силою про-
довжувати боротьбу. Його смерть у віці 81 рік від 
ґліобластоми (аґресивної форми пухлини головно-
го мозку) точно не є поразкою, адже припинення 
медичної підтримки свого життя було його рішен-
ням, рішенням свідомим і мужнім. Перемогою над 
смертю є пам’ять про видатного американця, а ще 
більше — продовження справи всього його життя: 
служіння нації.

За що ми пам’ятатимемо сенатора Дж. МакКейна, 
і чого маємо в нього навчитися?

Дж. МакКейн був „парубок моторний“ і, за при-
кладом своїх батька та діда, обрав військову стежку. 
У 1967 році над північнов’єтнамським небом радян-
ська ракета збила бомбардувальник, а його коман-
дир — 31-річний лейтенант — потрапив у полон на 
п’ять з половиною років. Неволя стала випробуван-
ням тіла (поранення й тортури обмежили його здат-
ність піднімати руки вище пліч на все життя) та волі 

(психологічний тиск і жорстокі допити), а понад те 
— горнилом його найцінніших якостей.

Розуміючи, хто до них потрапив, в’єтконґівці 
запропонували синові адмірала — головнокоман-
дувача Військово-Морських сил США в Европі, а з 
квітня 1968 року — тихоокеанського командуван-
ня, що відповідало за бойові дії у В’єтнамі, звіль-
нення. Потужної пропаґандистської акції не стало-
ся, Дж. МакКейн висунув нездійснену умову — спо-
чатку випустити всіх американців, які потрапили в 
полон раніше за нього. Зустрівшись з дисидентом, 
правозахисником і „відмовником“ Натаном Щаран-
ським майже 20 років опісля, Дж. МакКейн сказав, 
що чудово розуміє, чому той не погодився на дочас-
не звільнення з радянської буцегарні. У час най-
більших випробувань вони обидва усвідомили, що 
не можна віддавати ворогові контроль над своєю 
долею, бо це використовуватиметься для того, аби 
зламати дух і волю до спротиву інших. 

Відтоді сенатор особисто переймався підтримкою 
будь-кого, хто знемагав у неволі тиранів. Він ніколи 
не вважав, що міркування політичної доцільности 
чи „realpolitik“ мають переважати над цінностями та 
гуманізмом. Саме тому він не цурався міцних епіте-
тів на адресу тиранів: „Путінська Росія — наш про-
тивник і моральна протилежність… Не спокушай-
тесь Путіном. Не може трансформуватися ґанґстер у 
державного діяча… морально рівними нам є росій-

(Закінчення на стор. 13)

Св. п. Юрій Бадзьо
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 ■ Захід оголосив спільні дії проти Росії

ВАШІНҐТОН. — Голова однієї з британських роз-
відувальних служб Джеремі Флемінґ‚ керівник 
служби збору інформації GCHQ‚ підтвердив, що 
західні союзники об’єднано активізують зусилля 
у протидії Росії. Заява пролунала у Вашінґтоні 
6 вересня після оприлюднення інформації про 
двох росіян, запідозрюваних у спробі вбивства 
колишнього аґента Сергія Скрипаля та його 
доньки Юлії в англійському місті Солсбері у бе-
резні. Прем’єр-міністер Великої Британії Тереса 
Мей 5 вересня заявила, що найвище керівництво 
у Кремлі схвалило операцію у Британії аґентів 
військової розвідки Росії із застосуванням отру-
ти. Посол Британії в ООН Керен Пірс висловила 
розчарування тим, що Росія відмовляється ви-
знавати серйозність ситуації. Провідні союзни-
ки Лондону виявили солідарність з Британією, 
оприлюднивши заяву 6 вересня, в якій сказано: 
„Ми повністю впевнені у британських висно-
вках, що два запідозрювані (у нападі в Солсбері) 
були службовцями російської військової розвід-
увальної служби”. У документі, який підписали 
Дональд Трамп, Емануель Макрон, Анґела Мер-
кель, Джастін Трюдо і Т. Мей сказано, що США, 
Франція, Німеччина, Канада і Британія „вже вда-
лися до дій, щоб зірвати діяльність військової 
розвідки Росії”. („Голос Америки”)

 ■ Путін знає отруювачів

МОСКВА. – Президент Росії Володимир Путін‚ 
виступаючи 12 вересня на пленарній сесії Схід-
нього економічного форуму‚ заявив‚ що росіяни 
Олександер Петров і Руслан Боширов, які є го-
ловними підозрюваними у справі про отруєння 
Сергія Скрипаля та його дочки, відомі російській 
владі. „Ми, звісно, подивилися, що це за люди, і 
знаємо, хто вони такі. Ми їх знайшли. Сподіваю-
ся, вони скоро з’являться і самі все розкажуть, 
це цивільні особи“, – сказав він. (Радіо Свобода)

 ■ Північна Корея провела військову параду

ПХЕНЬЯН. — Північна Корея 9 вересня про-
вела велику військову параду на відзначення 
70-річчя свого існування, але наголос був твер-
до поставлений на розбудову економіки, а не на 
ядерну зброю. Хоч було демонстровано багато 
модерної артилерії та ракет короткого засягу, 
бракувало модерних міжконтинентальних ба-
лістичних ракет типу „Гвасонґ-15”, які були на па-
раді в лютому і які спроможні досягти території 
США. („Associated Press”)

 ■ Польща надає громадянство

ЄРУСАЛИМ. — Понад 20 тис. ізраїльтян отрима-
ли польське громадянство в 2010-2017 роках. 
Це був зріст понад 250 відс. порівняно з попе-
редніми семи роками. Статистику оприлюдни-
ло Посольство Польщі в Ізраїлі 24 серпня. Вона 
вказує, що 10,820 ізраїльтян стали громадянами 
Польщі лише в 2015-2017 роках. Польща є чле-
ном Европейського Союзу і її громадяни можуть 
оселятися у 28 країнах Евросоюзу і працювати 
у них. Після створення Ізраїля в 1948 році по-
над 200 тис. євреїв виїхали впродовж наступних 
20 літ через поширений антисемітизм, часом 
з заохотою польських провідників, котрі були 
маріонетками СРСР. У червні Польща та Ізраїль 
дійшли до примирення, видаючи спільну заяву‚ 
в якій визнавалося, що деякі поляки співпрацю-
вали з нацистами в Голокості‚ в той час як інші 
ризикували своїм життям‚ щоб рятувати євреїв. 
Цього літа понад 200 тис. ізраїльтян відвідали 
Польщу як туристи. („Jewish Telegraphic Agency”)

 ■ Вантажівки зіткнулися з автами урядовців

ТБІЛІСІ. – Так званий прем’єр-міністер неви-
знаної республіки Абхазія Генадій Гагулія 8 
вересня загинув у шляховій аварії на відрізку 
дороги Псоу-Сухум. Авто, у якому перебував 
Г. Гагулія, зіткнулося з вантажівкою, яка виїха-
ла на смугу зустрічного руху. 9 вересня авто 
Президента Молдови Ігоря Додона‚ відомого 
проросійською позицією‚ зіткнулося з ван-
тажівкою, яка теж виїхала на зустрічну смугу. 
І. Додона доправили до лікарні після аварії. 
Разом з ним в аварії постраждали його мати і 
син. (УНІАН‚ „Інтерфакс“)

АМЕРИКА І СВІТ                     СКУ закликає припинити переслідування  
історика Григорія Купріяновича 

ТОРОНТО. – Світовий Конґрес Україн-
ців (СКУ) 6 вересня висловив стурбованість 
тим, що окружна прокуратура у місті Замос-
тя Люблінського воєводства Польщі  розпоча-
ла слідство проти історика, громадського акти-
віста, співголови Спільної комісії уряду та наці-
ональних і етнічних меншин у Польщі та голови 
Українського товариства д-ра  Григорія  Купрі-
яновича після його виступу під час відкриття 
Меморіялу пам’яті 8 липня у селі Сагринь. 

Учасники заходу вшанували пам’ять понад 
600 жителів цього села та прилеглих районів, у 
тому числі 231  жінки та 151 дитини, які заги-
нули 10 березня 1944 року від  рук Батальйонів 
хлопських та  деяких підрозділів Армії Крайо-
вої.  На сьогодні д-р Г. Купріянович перебуває 
під слідством окружної прокуратури. 

Беручи до уваги той факт, що Люблінський 
воєвода Пшемислав Чарнек публічно висміяв 
цей урочистий захід та його учасників, назвав-
ши це „нахабством”, „скандалом” та „провока-
цією”, подав скаргу до окружної прокуратури та 

зневажив д-ра Г. Купріяновича, президент СКУ 
Евген Чолій 10 серпня надіслав листи до Пре-
зидента та Прем’єр-міністра Польщі з  прохан-
ням втрутитися у цю справу та публічно засуди-
ти поведінку польського урядовця, яка  серйоз-
но підриває українсько-польські відносини у ці 
неспокійні часи, коли Україна знаходиться на 
лінії фронту жорстокої аґресії з боку Російської 
Федерації, що ставить під загрозу весь реґіон. 

Крім цього, 30 серпня голова Інституту 
національної пам’яті Польщі відкликав д-ра 
Г. Купріяновича зі складу Люблінського воє-
водського Комітету охорони пам’яті, бороть-
би і мучеництва, попри те що 23 серпня цей 
інститут заявив, що не вестиме слідства у спра-
ві висловлювань д-ра Г. Купріяновича 8 липня 
цього року.   

СКУ закликає владні структури Польщі до 
припинення всіх дій проти д-ра  Г.  Купріянови-
ча, які тільки розпалюють ворожнечу між поль-
ським та українським народами. 

СКУ  

Делеґація СКУ відвідала Україну
ТОРОНТО. – 23-28 серпня делеґація про-

воду Світового Конґресу Українців (СКУ) 
в складі генерального секретаря СКУ, голо-
ви Міжнародного координаційного комітету 
з питань Голодомору при СКУ і голови Сою-
зу Українських Організацій Австралії Сте-
фана  Романіва та  заступників президента 
СКУ – голови Координаційної ради підтрим-
ки України при  СКУ та президента Конґре-
су Українців Канади Павла Ґрода, президен-
та Українського Конґресового Комітету Аме-
рики Андрія Футея разом з директором Пред-
ставництва СКУ в Україні Сергієм Касянчу-
ком взяла участь у відзначенні Дня Незалеж-
ности України.

Члени делеґації виступили на XIII нараді 
керівників закордонних дипломатичних пред-
ставництв України з участю послів та постій-
них представників України при міжнарод-
них організаціях‚ мали зустрічі з представ-
никами Українських Церков, Головою Верхо-
вної Ради Андрієм Парубієм, Першим віце-
прем’єр-міністром Степаном Кубівим, Віце-
прем’єр-міністром Іванною Климпуш-Цин-
цадзе, Міністром закордонних справ Пав-
лом Клімкіном, Міністром внутрішніх справ 

Арсеном Аваковим, Головою Комітету Верхо-
вної Ради у закордонних справах Ганною Гоп-
ко, Заступниками Глави Адміністрації Прези-
дента України Костянтином Єлісєєвим та Рос-
тиславом Павленком, провідниками парля-
ментських фракцій та комітетів, представни-
ками західного дипломатичного корпусу та 
широким колом представників громадських 
організацій. 

У  ході зустрічей було обговорено актуаль-
ні питання, які стосуються подальшого роз-
витку співпраці діяспори та України, міжна-
родного відзначення 85-их роковин Голодомо-
ру в  Україні та в світі, спільного відстоюван-
ня европейських та евроатлантичних праг-
нень України, підтримки міжнародних ініці-
ятив у сфері безпеки України, розвитку гро-
мадянського сектора України та міжнародних 
спостережних місій на майбутніх виборах в 
Україні.

Представники СКУ взяли участь у ІІ Сві-
товому Конґресі Українських Молодіжних 
Організацій (СКУМО), де виступили з про-
мовами та обговорили питання подальшої 
співпраці з новим проводом СКУМО  на чолі 
з Дмитром Лекарцевим. 

Делеґація Світового Конґресу Українців з Патріярхом Української Греко-Католицької Церкви 
Святославом на святі у Києві (зліва): Сергій Касянчук, Павло Ґрод, Богдан Футей та Андрій Футей. 
(Фото: СКУ) 
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Видає Український Народний СоюзГазета заснована у 1893 році

Пам’ятаймо
про 

Україну!

Газета української діяспори
15 вересня 1893 року парох Джерзі-Ситі о. Григорій Грушка випустив у 

світ перше число „Свободи“‚ продовжуючи справу о. Івана Волянського‚ 
який у 1886 році заснував газету „Америка“‚ до якої залучив Івана 
Франка‚ котрий став також дописувачем „Свободи“. Головними редакто-
рами „Свободи“ теж були почергово священики Нестор Дмитрів‚ Стефан 
Макар‚ Іван Ардан‚ які доклали багато сил до встановлення газети‚ як 
організаторки американського українства та Українського Народного 
Союзу. Їхнє надхненне служіння своєму народові та поневоленій Україні 
стало школою для численних послідовників.

„Свобода“ зростала завдяки гострим перам Антона Цурковського‚ 
Михайла Павлика‚ Юліяна Бачинського‚ Михайла Лозинського‚ Осипа 
Стеткевича‚ Дмитра Дорошенка‚ фронтового кореспондента Ростислава 
Заклинського‚ засновника Спілки Українських Журналістів Америки 
Роман Купчинського‚ ряду інших. Вони утверджували у світі право 
України на незалежність‚ викривали злочини більшовицького режиму 
СРСР. Їхню справу продовжили після Другої світової війни головні редак-
тори Лука Мишуга, Антін Драган‚ Зенон Снилик‚ а разом з ними  Михайло 
Сосновський, Іван Кедрин-Рудницький‚ Володимир Левенець‚ Василь 
Тершаковець‚  Ольга Кузьмович‚ письменниця Любов Коленська‚ Лука 
Луців‚ поети Богдан Кравців і Леонід Полтава‚ В’ячеслав Давиденко‚ філо-
соф Микола Шлемкевич‚ Людмила Волянська‚ Христина Ференцевич. 
Повоєнна так звана „третя хвиля“ еміґрації несла незгасний чар народної 
культури‚ а також пристрасті боротьби за права людини у поневоленій 
московськими більшовиками Україні.

Настали нові часи‚ стала старшою „Свобода“‚ але не поступилася 
своєю бойовитістю у провідних темах життя України. Про це дбали її 
головний редактор Ірена Яросевич та редактори Петро Часто‚ Левко 
Хмельковський‚ дбає нині головний редактор Рома Гадзевич. Відчутний 
внесок у життя тижневика зробили Ростислав Хомяк‚ Сергій Миронюк‚ 
Володимир Романюк. Сумлінно працювали Люба Лапичак‚ Марія 
Осціславська‚ Ігор Пилипчук‚ Влодко Гончарик, Емілія Гарасимчук‚ Іда 
Фокс‚ Василь Панчак‚ Павло Стокотельний‚ Марія Пенжола та цілий ряд 
інших осіб впродовж 125 років.

У 1933 році в „Свободі“ появився як додаток перший випуск англо-
мовного тижневика „The Ukrainian Weekly“, редактором якого був Стефан 
Шумейко. У дні свята слід згадати також про журнал „Веселку“‚ який 
випускали в роках 1954-1995 для дітей редактори Володимир Барагура‚ 
Роман Завадович‚ Любов Дмитришин‚ а також обдаровані мистці Едвард 
Козак‚ Петро Холодний‚ Осип Залеський‚ Еріка Слуцька. Щороку вихо-
дить у світ у „Альманах УНСоюзу“‚ який редагує П. Часто.

Головний скарб тижневика „Свобода“ – його читачі й передплатники. 
Саме вони щодня шлють до редакції вістки про громадські події‚ роз-
думи і зауваження‚ без яких сторінки газети були б сірими та нудними. 
У незалежній Україні „Свобода“ надбала громадських кореспондентів‚ 
серед яких особливо активні Георгій Лук’янчук з Києва‚ Олександер 
Костирко з Черкас‚ Світлана Орел з Кропивницького‚ Олесь Вівчарик 
з Сміли‚ а також Світлана Глаз з Ізраїля‚ Дарія Даревич‚ Ярослав Стех з 
Канади та інші. 

125-річчя „Свободи“ редакція розцінює як важливий‚ але проміжний 
етап‚ зосереджуючи зусилля на найважливіших напрямах життя закор-
донного українства та самої України. 

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик
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ІСТОРІЯ

Газета хрестоносних походів
Стаття присвячена 80-річчю ,,Свободи“ з Альманаху Українського 

Народного Союзу на рік 1973.

Антін Драган

У вересні 1973 року сповняється 
80 років з того часу, як в надгудсон-
ському місті Джерзі Ситі почала 
появлятися „Свобода”. Багато води 
проплило з того часу в недалеко-
му Гудсоні та в далеких, але близь-
ких нам Дніпрі і Дністрі, людство 
від того часу пережило дві жахли-
ві світові війни та безліч жахли-
вих „малих воєн”, відбулося безліч 
всіляких революцій і переворотів, 
кілька разів змінялися на мапі сві-
ту кордони держав, в тому ж часі 
пережив найсвітліші і найтрагічні-
ші періоди своєї історії наш україн-
ський народ. 

До невпізнання змінилося в тому 
часі й обличчя нашої української 
громади в Америці, яка з тодішньої 
таки справді „темної маси” чес-
них трудівників перетворилася на 
найбільш зрізничковану та свідо-
му модерну спільноту, створивши 
неоціненні вартості та давши все 
ще й не завжди доцінюваний вклад 
однаково як у змагання свого наро-
ду на рідній землі, так і в розви-
ток своєї прибраної американської 
батьківщини. 

Саме в цьому, в організації та 
розвитку Американської України 
та її багатобічному вкладі в роз-
виток Америки і в змагання укра-
їнського народу, „Свобода” за 80 
років свого існування відігра-
ла рішальну ролю. Доказом цьо-
го можуть послужити 80 річників 
цього від 1894 року фактичного і 
від 1906 року офіційного органу 
Українського Народного Союзу і 
безспірного виразника не тільки 
Американської України, але й реч-
ника українського народу та укра-
їнської правди на американській 
землі. 

За час свого 80-літнього існу-
вання „Свобода”, відзначаючи всі 
більші і менші роковини та ювілеї 
інших, згадувала і про свої влас-
ні. Перший свій ювілей у 10-річчя 
свого існування в 1904 році відзна-
чила вона окремим випуском юві-
лейного числа із статтями та приві-
таннями від найвидатніших в тому 
часі діячів культури: поетів, пись-
менників, композиторів з України. 
Окремими виданнями самої „Сво-
боди”, як і відповідними матерія-
лами в альманахах та книжкових 
публікаціях відмічувано „круглі” 
дати існування „Свободи” також у 
пізніших роках. 

Крім великої „Пропам’ятної 
Книги”, яка появилася з нагоди 
40-річчя Українського Народного 
Союзу два роки після тієї річни-
ці, в 1936 році, та в якій „Свобо-
ді” і її ролі віддано дуже багато міс-
ця, в 1953 році, з нагоди 60-річчя 
„Свободи”, був опублікований збір-
ник-альманах всeціло присвячений 
„Свободі” та українській пресі вза-
галі. Також 10 років пізніше, в 1963 
році, видано подібний альманах-
збірник з нагоди 70-річчя „Сво-
боди”. Появилися також ювілейні 
видання самої „Свободи”. 

В усіх публікаціях, крім істо-
рії та інформаційних матеріялів 
про „Свободу”, написано багато, 
головно про її „службу українсько-
му народові та його правді”, про її 
ролю в житті і розвитку Американ-
ської України та в мобілізації духо-
вих і матеріяльних ресурсів україн-

ців в Америці на допомогу змаган-
ням українського народу. 

Цій темі бажаємо віддати окрему 
увагу і в цій статті. 

Пригадка принципів 

Це вже інші сказали, що „Сво-
боду” можна вважати прототипом 
американської етнічної преси, яка 
відіграла преважливу ролю в рос-
ті і розвитку Америки. Свого часу 
представник Уряду ЗСА на одній 
із конференцій для етнічної пре-
си у Вашiнґтоні привітав її пред-
ставників проречистою пригад-
кою, що також Президент Абра-
гам Лінкольн був у свій час редак-
тором „етнічної” німецької газети в 
Ілиной. Ця бо американська етніч-
на преса є найкращим виразни-
ком американської мозаїки, а рів-
ночасно одним із найтривкіших і 
найбільш успішних помостів між 
Америкою та іншими націями сві-
ту. Це треба завдячувати тому, що 
ця етнічна преса завжди у біль-
шій чи меншій мірі базувалася на 
загальноамериканських принци-
пах, заступаючи при цьому ідеа-
ли та інтереси народів і груп свого 
походження, намагаючись створю-
вати їх синтезу. 

Принципи є вічні і їх, здається, 
зайво повторювати. Проте, хоча 
принципи залишаються, зміню-
ються часи, змінюється і характер 
багатьох загроз для вільного сус-
пільства. Це, зокрема, відносить-
ся до нашого часу, в якому життя 
неймовірно комплікується, знання 
накопичується і спеціялізується, 
а сама воля видається часто тіль-
ки правом кричати серед гураґану. 
В таких бентежних часах не буде 
зайвим пригадати бодай деякі з тих 
основних засад, що їх додержуєть-
ся американська преса, включно з 
етнічною. 

Горас Ґрілі, колишній редактор 
нюйоркської „Трибюн”, твердив, що 
преса повинна вважатись не чет-
вертою, а першою свободою, бо 
без вільної преси не може бути ані 
політичної волі, ані вільного уря-
ду. Він попереджав, що жаден уряд 
і жадна партія не сміють вплива-
ти на газету і ставити їй будь-які 
перешкоди в її головному завдан-
ні: у змаганні до правди, в заступ-
ництві і обороні правди з абсо-
лютною чесністю, без страху перед 
одними й без ласки для інших. За 
словами Ґрілі, основним завдан-
ням преси є друкувати „практич-
но можливо найбільшу кількість 
правди, бо тільки правда може зро-
бити людство мудрішим і щасливі-
шим”. 

Цікаво, що „Свобода” вже в пер-
шому своєму виданні з 15 вересня 
1893 року саме цю засаду прийняла 
і визнала, відкликаючись у першо-
му своєму редакційному заклику 
на слова із Святого Письма: „Піз-
найте правду і правда визволить 
вас” та рівночасно з’ясовуючи вже 
в своїм заголовнім мотто, що тіль-
ки „в своїй хаті своя правда і сила, 
і воля”. 

Ще повніше з’ясував цю справу 
відомий Джозеф Пуліцер, пишучи, 
що „кожна суспільність і її преса 
можуть тільки разом розвиватись 
або разом занепадати. Поставлена 

(Продовження на стор. 18)
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граму життя і діяльности організованого амери-
канського українства.

Відразу під назвою газети, як її кредо, стояли 
заповітні, вічні у своїй істині рядки з двох пое-
зій Тараса Шевченка — з тих двох, котрими наш 
Пророк охоплював діялектику відкритости до 
світу й одоначасного зберігання свого в цьому, 
далеко не завжди до нас прихильному, світі:

„Учітеся, брати мої, думайте, читайте
І чужому найчайтесь — свого не цурайтесь”
„В своїй хаті — своя правда і сила, і воля”.

Ось такими були головні думки звернення до 
братів-русинів:

„…Розпятий за нас на хресті Спаситель ска-
зав: „Істина освободить вас”. Правда одна може 
нам дати свободу. Се річ неспорима, що тілько 
тії люде стались свободними, которі, знайшовши 
правду, пізнали свою годность, народне достоїн-
ство, свої права, Богом і природою дані, стрясли 
з себе душевне ярмо невіжества, ярмо тілесного 
гніту і так стались свободними, вільними пана-
ми своєї землі, свого ділянія, народного розвою 
в силі, в знанію і в багатстві. Такий народ нази-
ваємо днесь народом сильним, независимим, 
котрий з запаленою походнею просвіщенія і 
поступу в руках несе і розсіває зерно цивілізації і 
людськости в найтемніші закутки дикої Африки.

Ми днесь, Русини, питаємся, чому німці, 
французи, американці суть вільним і багатим 
народом, а ми одні обдерті, на багатій уродже-
ні землі, чужим кланяємося богам і свій кри-
вавий піт і працю мусимо складати в чужу сто-
долу, а самі з голоду гинемо? А що гірше — ми 
навіть метрики, народної назви не маємо, наколи 
кожде дике плем’я в Африці єсть означене пев-
ним сталим іменем... а нас чорт зна, як зовуть, бо 
ми невільники, і по нумеру нас кличуть, як тре-
ба дати остатну корову на податок або кров свою 
проливати на чужих нивах та на чужую користь.

Тому ти, руський народе, не мав часу на тоє, 
щоб у себе вдома працювати над укріпленням 
руського духа, над соєдиненієм своїх сил, і так 
дати в спадщині своїм внукам да правнукам 
народну независимість і політичне значіння, 
наколи другі народи звивалися охоче і спокійно 
на власному полі народного самопознанія. Русин 
мусів віками стояти на варті і проливати свою 
кров на полі битви з дикими ордами татарськи-
ми і бусурманськими, щоб своїм благодорними 
трудами зділати непрошибні стіни для европей-
ської цивілізації против азіятського варварства.

А що ж з того? Днесь видиш тілько високі 
могили, тілько вони свідчать о храбрості і герой-
стві наших прадідів, за святую свободу начинили 
вони руську землю своїми кістьми, напоїли русь-
кою кров’ю, на которій тепер лях, німець і жид 
пшеницю сіє...

Русини! Така наша доля, така наша судьба на 
тій землі, де ми вперше світ узріли і перший крик 
видали з наших невинних грудей: „Хліба, мамо, 
хліба, з голоду вмераю...”. Та нужда, та біда най-
більше далися чути по сей і по той бік наших 
зелених Карпат... Люди стали виходити громада-
ми – то в Росію, то в Угорщину за куском хліба. 
Аж наостанку почули, що єсть десь якась Амери-
ка – й ну пускатися за далекий і широкий Атлан-
тик...

Русин-бурлака на чужій землі нікому не зна-
ний, всім чужий, несвідомий ані язика, ані прав 
того народу, до якого заблукав. В короткому 
часі, працююючи, мов той хробачок попід зем-
лею, сам побудував собі руські церкви, без жад-
ної чужої помочі, позакладалися руські браства 
ваємної помочі — словом‚ русин, скинувши тіль-
ко з себе полатану гуньку, показав, що в ньому 
за сила, коли чужий го не гнітить, не запрягає в 
ярмо неволі.

Народе руський!  Ти показав єси, яка в тобі 
сильна віра, яка у тебе терпеливість, яка у тебе 
постоянність!

Слава да честь тобі, о народе мій! Хто ту, в 
Америці, твій хліб їсть, а о твоє добро, о твою 
просвіту не дбає, да буде Богом і людьми про-
клятий. Ти во власних силах ішов дорогою, котра 
веде до правди, а правда — до свободи. Но тепер 
оглядаєшся за провідником, котрий би завів тебе 
до храму свободи.

Таким провідником власне єсть часопис „Сво-
бода”.

Нашою задачою єсть: просвіщати руський 
народ, боронити його честь од вражих напа-
дів, вказати дорогу до поступу, до цивілізації, до 
добробиту.

Дальше — святим буде обов’язком сохраняти 
межи народом його сокровища, то єсть — віру, 
обряд і мову.

Накінець будемо старатися, аби наш народ 
познав свою честь і злучився в одну велику гро-
маду, як ото діляють наші собраття чехи, слова-
ки, поляки тут, в Америці, щоб не оставати поза-
ду других народів, котрі викресали вже лучшу 
долю для себе.

Родимці! Судьба і доля першої правдиво русь-
кої газети тут, в Америці, зависить от вас. Кож-
дого русина-патріота єсть святим обов’язком 
нашу „Свободу” підтримувати і так причиняится 
до її розвитку, до її істнування.

Подайте нам помічну руку в такій святій спра-
ві, а ми з Богом ідемо шукати істини, а істина 
доведе нас до свободи, котра одна освободить 
нас, як сказано спочатку”.

Про момент заснування „Свободи” залишився 
тільки один спогад, зате він досить характерний і 
допомагає нашій уяві відтворити ті вельми своє-
рідні обставини, вельми непересічний образ о. Г. 
Грушки, а також те, з якими читачами він мав до 
діла на перших порах. 

Денис Голод пише:
„Отець Грушка, парох Джерзі-Ситі, любив усе 

ширити книжки серед наших людей. Бувало, 
спровадить він книжок з „Просвіти” й розпи-
хає між людей. Менші книжки дає даром, більші 
позичає, беручи за це 10 центів оплати. Дасть імі-
ґрантові таку книжку й запише собі на карточ-
ці, прибитій на стіні, ім’я позичаючого та наголо-
вок книжки.

Та звичайно таке бувало, що візьме чоловік 
книжку, дасть кілька центів оплати, і тільки вже 
о. Грушка цю книжку й бачив. 

Каже о. Грушка: „Недобре з книжками.Тре-
ба нашому народові газети. Мусимо заложити 
газету. Пошлю гроші до Ставропигії і спроваджу 
черенки”.

Одного дня о. Грушка присилає до мене сво-
го кухаря, що йому варив їсти, щоб я прийшов 
до нього. Я прийшов під ч. 247 Ворен стріт, де 
о. Грушка мав чотири кімнати — кухню і їдаль-
ну на першім поверсі, дві кімнати — на другім. 
Я застав у мешканні великі зміни. В їдальні був 
зроблений стіл і полички при стіні. Ще  місяць 
тому, як я здавав о. Грушці звіт з колекти сред 
парохіян, тут було чисто, а тепер — справжня 
фабрика: коло стола стояли Денис Салій і Сидір 
Ференц. Оба складали черенки. Салій, видно, 
вже вмів, а Ференц учився від нього. Отець 
Грушка дивився, чи вони скадали добре. Склада-
ли руками. 

Отець Грушка заговорив до мене: „Піди на 
„ярд” і привези „вільбару”, що я її купив. Зло-
жимо усі чотири таблички на „вільбару” (тобто‚ 
піди на подвір’я і привези тачку— П. Ч.) і повезе-
мо до англійської друкарні”.

Пішов я на подвір’я, дістав тачку й притягнув 
під двері. Зложили ми таблички (форми) на тач-
ку. „Дивися добре, – каже о. Грушка, – щоб не 
перевернути вільбари і не висипати табличок, бо 
як ті зернятка розсипати, то вже їх не можна сія-
ти. Прийдеться нам обом наново збирати”.

Повіз я тачкою таблички дорогою, а о. Груш-
ка ішов хідником попри мене. Прийшли ми так 
під один дім на вулиці Монтґомері. Я лишив-
ся надворі, а о. Грушка пішов до середини, до 
англійської друкарні. За якийсь час з дому вий-
шов робітник і забрав форми досередини. Отець 
Грушка, коли вже вийшов, каже до мене: „Ти 
робиш тепер наніч?”. „Так”, – кажу. „Як так, то 
прийди завтра в 1-ій годині та поїдеш з вільба-
рою до цієї самої шапи (тобто майстерні — П. Ч.) 
і привеземо готову газету”.

На другий день — це було 15 вересня 1893 
року — пішов я з о. Грушкою до „шапи” на вул. 
Монтґомері. Отець Грушка знов пішов досереди-
ни, а лишився з „вільбарою” на вулиці. За якийсь 
час робітник виніс два пакунки, завинені папе-
ром і обв’язані шнуром, і зложив їх на тачку. 
Потім виніс чотири таблички й зложив те на тач-
ку.

Як тільки ми привезли це на 247 Ворен-стріт, 
о. Грушка чим скорше кинувся шукати ножа. 
Розрізав шнур на однім пакунку, розвинув папір 
і вийняв газету. Розвинув газету і став з нею біга-
ти по хаті, тішачися нею, як мати тішиться дити-
ною, коли дитина розбавиться. „Вже маємо газе-
ту!”, – кричав він.

Потім положив газету на стіл і став дивити-
ся, чи все в ній так, як сподівався. Потім каже 
мені: „Ти ходиш поміж люди, по хатах, колекту-
вати гроші на парохію, то знаєш, де живуть наші 
люди. Бери сто чисел і рознеси їх поміж людей. 
Дай кождому ґазді одно число. Як де є „борде-
ри” (тобто робітники, котрі харчувалися в чужих 
родинах — П. Ч.), дай кождому теж одно число. 
Як не вміє читати, не давай. Як кому даси газе-
ту, запиши, кому дав — ім’я, назвище й адресу. 
Як чуєш, що люди говорять про газету, добре чи 
зле, нічого не протився, все запиши і мені скажи”

Так я й розніс перше число „Свободи”‚ І 
робив, як о. Грушка мені казав.

За два тижні я зробив те сам з другим числом. 
Тоді з мене люди стали сміятися. У цукроварні, 
на „доку”, де я працював, наші люди почали мене 
піднімати на сміх перед чужими людьми. Бувало, 
візьме собі наш чоловік якийсь папір під паху й 
кричить: „Голод ню-йоркську газету продає!”.

Я сказав про це о Грушці‚ й о. Грушка говорив 
про це на проповіді: „Що ви, люди, такі? Адже 
Голод газети не продає, але даром вам дає. А зре-
штою, й продавати газету не встид”.

Це ж перше число виказує пильну увагу засно-
вника „Свободи” до ширшого світу, здатність 
охопити малу газетну площу  колом провідних 
тем, котрі надовго, на десятиліття визначали 
характер і світоглядне обличчя цього унікаль-
ного видання. Бачимо тут рубрики „Вісті з ста-
рого краю”, „Американські новості”, „Перегляд 
політичний”, не може не вражати полемічна заго-
стреність першої проби публіцистичного пера  
— відповідь авторові статті „О Русінах” в поль-
ській газеті „Пшияціл Люду”, який назвав укра-
їнців народом „лінюхів і п’яниць”.

„Коли, питаємо, русин мав час лінувати? — 
пише „Свобода”, — Може тогди, коли одних 
наганяли до тяжкої панщизняної роботи, а дру-
гі з мечем в руках боронили свій край од татар-
ства?... Сли б не руський нарід, сли б не наші 

(Продовження зі стор. 1)

„Треба нашому...

(Закінчення на стор. 15)

Редактори „Свободи“ в 1977 році: (зліва) Михайло Сосновський, Любов Коленська, Богдан Кравців, 
Іван Кедрин-Рудницький, Антін Драган, Вячеслав Давиденко, Зенон Снилик, Василь Тершаковець. 
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www.scopetravel.com
201.463.4656    scope@scopetravel.com

2019 SCOPE GROUP TOURS
CHRISTMAS IN LVIV
January 2 – 10, 2019    10 days   $1049 
Includes: George Hotel ****, transfers, buffet breakfast daily, 
2 city tours, SVIAT VECHIR and 2 dinners.  
Optional: Slavsk-Karpaty Excursion or 
Potchajiv-Olesko Excursion 
Deposit of $300 due by: Sept 30, 2018 Guaranteed departure

***Attention Music lovers: Mozart International Music Festival will be held in Lviv August 2 – 12, 2019 
during Gems of Ukraine (July 31st departure) and Best of Ukraine (August 2nd departure.)  For more 
information go to  -  Mozart.lviv.ua.en.about.com   Land tour rates per person (tw room) and itineraries 
are subject to minor changes due to flight schedules and exchange rates.

WELLNESS TOUR
March 4 - 14, 2019  10 Days   $790
Miracle Springs Resort & Spa,
California (15 min from Palm Spring Inter. Airport)  
This property has 8 pools, 1 Olympic size pool and 7 soaking 
champagne pools ranging from 90 degrees F - 104 degrees F. 
This popular international spa, known for arthritis and cardio 
vascular therapy, also offers the most extensive and affordable 
spa beauty treatments. In house Capri restaurant is one of the 
area’s best! Deposit of $200 due by: September 30, 2018

GEMS OF UKRAINE
ODESA • KYIV • LVIV   
10 Days   $1990
Two Departures:   June 26 – July 5, 2019 
     July 31 – August 9, 2019 

BEST OF UKRAINE
KYIV • LVIV • KARPATY   
11 Days $2190
Two Departures:   June 28 – July 8, 2019
     August 2 – 12, 2019 

AUTUMN IN UKRAINE 
KYIV (Baturyn/Chernyhiv) • KAMIANETS 
PODILSKY (Chernivtsi) • KARPATY • LVIV
14 Days $2490  
Departure:  September 25 – October 8, 2019

ARMENIA & GEORGIA 
YEREVAN • TBILISI • BATUMI   
12 Days  $2190
Departure: September 23 – October  4, 2019 
Plus: Garni-Gerhard – Khor Virap – Noravank – Lake Sevan – 
Monastery on the peninsula - Resort Ilijan - Msheta - 
Kutaisi Rikoti Pass - Adjara and much, much more!
Price includes: Hotel accommodations in 4 and 5 star hotels, 
3 meals daily, all sightseeing, all transfers, transportation in 
private AC coach, guide services, all entrance fees and local taxes. 
+ Optional: Lviv extension October 4 – 10  + $750 
Nonstop flight  Batum/Lviv, RT transfers, 2 city tours + George Hotel***     
Deposit of $600 due by:  January 30, 2019   Space is limited – book now!!! 

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

CHRISTINE BRODYN
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

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

Діти прийшли до Української школи у Сомерсеті, Ню-Джерзі

СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – 8 верес-
ня у каплиці-ротонді Консисто-
рії Української Православної Церк-
ви США урочисто розпочали новий 
навчальний рік в Українській шко-
лі (директор Ярослава Данищук) 
при Українській православній церк-
ві св. Андрія Первозваного. У школі 
навчатимуться близько 100 дітей. 
Молебень провели настоятель хра-
му о. Юрій Сівко (він також виголо-
сив напутнє слово), о. Василь Шак і 
протодиякон Микола Зомчак. Допо-
магав юний Роман Шак. У святі 
узяв участь педагогічний дорадник 
Шкільної Ради при Українському Кон-
ґресовому Комітеті Америки Роман 
Гірняк. (Фото: Левко Хмельковський)
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ТРИБУНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ

Зустріч у Головній Канцелярії Українського Народного Союзу
ПАРСИПАНІ‚ Ню-Джерзі. – 29 серпня у 

Головній Канцелярії Українського Народного 
Союзу відбулось перше після Конвенції засі-
дання членів Екзекутивного Комітету УНСо-
юзу. На зустрічі з працівниками УНСоюзу 
було відзначено День Незалежности Укра-
їни. Редактор „Свободи“ Левко Хмельков-
ський зачитав Акт Проголошення Незалеж-

ности України від 24 серпня 1991 року‚ при-
сутні заспівали Гимн України. 

Опісля були відзначені працівники‚ які не 
були присутні на 39-ій Звичайній Конвен-
ції УНСоюзу 18-20 травня у Центрі україн-
ської спадщини на Союзівці‚ але працюють 
в УНСоюзі по 20 і більше років. Працівники 
Канцелярії та активісти УНСоюзу‚ які були 

на Конвенції‚ дістали такі відзначення на 
„Вишиванковому обіді“ 18 травня. 

Люба Вальчук представляла на засідан-
ні Екзекутиви Контрольну Комісію. Дирек-
тор для Канади Євген Осідач брав участь в 
зустрічі через електронний зв’язок. Урядовці‚ 
контролери і радні‚ обрані на Конвенції‚ роз-
почали свої каденції 1 липня цього року.

Нагороди УНСоюзу 
проголошені на 39-ій Конвенції

19 травня, під час 39-ої Звичайної Конвенції, Український Народний 
Союз відзначив членів Головного Уряду, голів Окружних Комітетів, 
секретарів Відділів та працівників Головної Канцелярії за їхню бага-
толітню та плідну працю.

Почесні Члени Головного Уряду 
(признання за 20 або більше років служби на Головному Уряді УНСоюзу):
 Евген Осціславський, Мирон Ґрох

Почесна Грамота (за провідництво та віддану службу УНСоюзові):
 Олександер Серафин

Клюб Заслужених Союзовців 
(за організування 25-49 нових членів у 2014-2017 роках):
 Любов Стрiлецька, Відділ 10, 45 членів

Клюб Будівничих УНСоюзу 
(за організування 10-24 нових членів у 2014-2017 роках):
 Євген Ґулич (посмертно), Відділ 12, 10 членів

Клюб Відданих Союзовців 
(за організування 5-9 нових членів у 2014-2017 роках):
 Евген Щерба, Відділ 173, дев’ять членів
 Микола Дяківський, Відділ 161, вісім членів
 Юрій Данилів, Відділ 153, сім членів
 Евген Осціславський, Відділ 234, сім членів
 Мирон Кузьо, Відділ 277, сім членів
 Мотрія Мілянич, Відділ 450, шість членів
 Юрій Федорійчук, Відділ 162, п’ять членів
 Юліян Пішко, Відділ 385, п’ять членів

Найбільша сума страхування:
 Любов Стрiлецька, Відділ 10, 2.205 млн. дол.
 Евген Осціславський, Відділ 234, 1.604 млн. дол.

Найбільша сума ануїтетів:
 Стефан Вох, Відділ 171, 1.255 млн. дол.

Найбільш успішні Окружні Комітети 
(за організування членів у 2014-2017 роках):
 Ню-Джерзі, 117 членів (Оксана Станько, голова)
 Філядельфія, 89 членів (Любов Стрiлецька, голова)
 Пітсбурґ, 39 членів (Микола Дяківський, голова)

Працівники Головної Канцелярії в яких понад 20 років служби:
 Рома Гадзевич (41 років)
 Йосиф Банах (30 років) 
 Надія Салабай (30 років)
 Володимир Гончарик (26 років)
 Стефан Качарай (26 років)
 Оксана Тритяк (25 років) 
 Софія Держко (22 років) 
 Валентина Каплун (21 років) 

Під час зустрічі працівників Головної Канцелярії‚ редакцій газет і членів 
Екзективного Комітету 29 серпня (сидять зліва): Перший заступник 
Президента УНСоюзу Ярослав Тисяк‚ Президент/Головний виконавчий 
директор Стефан Качарай‚ Головний фінансовий директор/Скарбник 
Рома Лісович‚ член Контрольної Комісії Люба Вальчук‚ Другий заступ-
ник Президента УНСоюзу Евген Щерба‚ Головний операційний дирек-
тор/Головний секретар Юрій Симчик. (Фото: Левко Хмельковський)
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                         

Свято України об’єднало українців світу
До „Свободи“ надходять усе нові вістки про святкування Дня Неза-

лежности України в українських громадах. Нижче вміщено повідомлен-
ня‚ які надійшли минулого тижня.

ПАРМА, Огайо

Олександер Федорчук

25 серпня в „Українському селі“ 
парадою відзначили 27-му річ-
ницю Незалежности України. Від 
Української Федеральної Кредитів-
ки „Самопоміч’’ головною вулицею 
колони людей в українських націо-
нальних вбраннях, з жовто-блакит-
ними прапорами та транспаран-
тами, у супроводі духових оркестр 
трьох шкіл Парми пройшли понад 
одну милю до Катедрального собо-
ру Української Католицької Церкви 
св. Йосафата. 

В параді також взяли участь 
корінні американці та представни-
ки інших національностей. Всьо-
го було близько 50 колон не тільки 
з околиць Клівленду, але і з Колюм-
бусу, Сінсінаті й інших міст. 

Параду очолювали Поліційний 
підрозділ охорони державної сим-
воліки, Станиця 24 Українських 
Американських Ветеранів, Стани-
ця 572 Американського Леґіону ім. 
Йосифа Якубика та Американський 
Леґіон Допомоги. 

Генеральним маршалом пара-
ди був Олег Махлай – компози-
тор, художній керівник та дири-
ґент Української Капелі Бандурис-
тів ім. Тараса Шевченка, яка цього 
року відзначає своє 100-ліття. Спо-
нзорувала Генерального маршала 
Українська Федеральна Кредитівка 
„Основа“.

Учасники паради роздавали 
цукерки, іграшки та сувеніри дітям, 
що стояли з батьками обабіч вули-
ці.

Уся хода, разом з технікою, заді-

яною в параді, зупинилася перед 
трибуною біля Катедрального собо-
ру, для продовження урочистостей. 
Офіційна церемонія розпочалася 
молитвою, яку звершив о. Михай-
ло Гонтарук з Української право-
славної церкви св. Володимира. Під 
виконання Капелею Бандуристів 
гимнів США та України поліцаї та 
ветерани підняли державні прапо-
ри у Парку української спадщини. 

З доповіддю виступив віце-пре-
зидент Українських Злучених Орга-
нізацій (УЗО) д-р Юрій Яськів. 
Вітали українців з святом посадник 
Парми Тім ДеҐітер, президент рад-
ників Парми Сіан Бреннан та рад-
ниця Христина Сабан.

Заключну молитву звершили 
ректор катедри Української като-
лицької церкви св. Йосафата о. Бог-
дан Барицький та о. Андрій Глабше 
з чину Ісуса.

Це була дев’ята парада у Пармі. 
Організували її комітет „Україн-
ського села“ (голова Роман Федь-
ків, секретар Зоряна Зобнів) та 
УЗО (президент Марта Ліщинець-
ка, віце-президент Ю. Яськів). 

Святкова парада українців у Пармі‚ Огайо. (Фото: Олександер Федорчук)

На святковій сцені – Українська Капеля Бандуристів ім. Тараса Шевченка. 
(Фото: Олександер Федорчук)

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ

Роман Лужецький

26 серпня на оселі „Тризубівка“ 
Українського Спортового Осеред-
ку (УСО) „Тризуб” відбулося свя-
то на честь 27-ої річниці відновлен-
ня Незалежности України „Єди-
на Україна – єдина з нами”. Фести-
валь відкрили ведучий свята Евген 
Луців та голова спортової ланки 
„Ukrainian Nationals” Данило Ниш, 
котрі запросили до молитви оо. 
Романа Пітулу, Тараса Науменка 
й пастора Віктора Щипайла. Піс-
ля молитви „Боже великий, єди-
ний” присутні вшанували хвили-
ною мовчання пам’ять „Небесної 
сотні”, котрі загинули на Майда-
ні Незалежности і воїнів, які відда-
ли життя в Донецькій і Луганській 
областях за єдину Україну. Держав-
ні гимни України й США співала 
Юлія Ступень. 

Численних гостей, яких зібрало-
ся близько 3‚000 осіб, тепло віта-
ли в присутності Українських Аме-
риканських Ветеранів з прапора-
ми обох держав президент УСО 
„Тризуб” Орест Лесюк, послання 
від Сенатора Пенсильванії Робер-
та Кейса зачитала його представ-
ниця, Конґресмен Браєн Фицпа-
трик сказав, що допомога Украї-
ні з боку США є надзвичайно важ-

ливою. Радник Посольства Укра-
їни Владислава Бондаренко зачи-
тала вітання від Посла України в 
США Валерія Чалого. Вітали зі свя-
том суддя з Філядельфії Керолін 
Ніколс, від української кредитів-
ки „Самопоміч” у Філядельфії Ана-
толій Мурга, від українського това-
риства „Кубанські козаки” Сер-
гій Меркулов, гості з Польщі – вій-
ськово-історична група „Прапор 
Ясної Гори”.

До слова на сцену був запро-
шений учасник війни на сході 
України капітан Микола Левкун, 

Учасники святкового концерту вітають на „Тризубівці” велосипедистів, 
які побували в 16 европейських країнах‚ Канаді й США. 

Державні гимни України й США співає Юлія Ступень. (Фото: Роман Лужецький) 

(Закінчення на стор. 11)
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котрий  був поранений осколком 
міни та втратив ноги і перебуває 
в США на лікуванні та реабіліта-
ції. Він висловив подяку за допо-
могу українській громаді та фон-
дові „Revived Soldiers Ukraine”. Цей 
фонд був заснований 2015 року 
для лікування захисників України, 
які отримали поранення під час 
бойових дій в обороні батьківщи-
ни. Уже 22 бійці отримали необ-
хідну допомогу у клініках США за 
кошти українців Америки.

Відкрив фестиваль традицій-
ною композицією „Привіт” тан-
цюв а льний колектив „Іскра” 
Андрія Цибика з Ню-Джерзі‚ який 
також виконав танці „Буковина”, 

„Козачок”, „Гулянки” та „Береж-
нянка”. Далі на сцену вийшли 
скрипалька Інеса Тимочко-Декай-
ло ,  т а н ц юв а л ь н и й  коле к т и в 
„Волошки” з Філядельфії (худож-
ній керівник Тарас Левицький), 
співачка Ірина Лончина‚ тріо 
„Аріяна Лем Джой“.

Свято спонзорувала кредитова 
спілка „Самопоміч” у Філядельфії.

На свято прибула група вело-
сипедистів, яка інформує світ 
про найбільшу европейську краї-
ну живим словом при зустрічах з 
людьми. Вони вже побували у 16 
европейських країнах‚ Канаді й 
США. 

Інформаційну виставку мав 
Український Народний Союз‚ який 
представляли членка Контроль-
ної комісії Люба Вальчук та радна 
Любов Стрілецька.

(Закінчення зі стор. 10)

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ...

Президент Відділів у Ню-Джерзі Українського 
Конґресового Комітету Америки і Організації 
Оборони Чотирьох Свобід України Михайло 
Козюпа‚ який вже 27 років організовує від-

значення річниць відновлення незалежности 
України‚ скликав у Вайлдвуд Кресті кілька 
сотень людей на неформальне святкування. 
Також Даміян Гандзій з пластового куреня 

„Чорноморці“ представив український мор-
ський прапор‚ який був піднесений на кора-
блях Чорноморської Фльоти у 1918 році. (Фото: 
Христина Сизоненко)

ВАЙЛДВУД КРЕСТ‚ Ню-Джерзі

САКРАМЕНТО

Оля Г. Олійник

Величаве свято відбулося 24 серпня у столиці Каліфорнії, де 
проживає велика частка українців різних віросповідань. Такий 
захід на головних сходах „Білого Дому“ штату відбувається не 
вперше – гарну традицію започаткували Товариство Збереження 
Української Спадщини (голова д-р Любов Йова) та Український 
Культурний Центр (голова Олександер Журавель) ще у 2006 році, 
коли українська держава переживала часи піднесення та повер-
нення до своєї історії за президенства Віктора Ющенка. 

У цьому році на гарно в українських національних кольорах 
прикрашеній імпровізованій сцені виступили представники різних 
церков та громадських організацій. Гимни США та України вико-
нала оркестра духових інструментів (керівник О. Журавель) з уро-
чистим винесенням прапорів цих держав. Парафіяни Української 
Католицької та Православної церков виконали українську молитву 
Миколи Лисенка на слова „Боже Великий Єдиний“. Чоловічий хор 
з Першої Баптистської церкви виконав духовний твір Петра Чай-
ковського „Святий Боже“, а за ними Алла Палій з церкви „Жива 
вода“ заспівала патріотичну пісню Тараса Петриненка „Боже, Укра-
їну збережи!“. До молитви закликав пастор церкви „Джерело жит-
тя“ Олександер Перепелиця. З промовою звернувся пастор Першої 
української баптистської церкви Валентин Вавринюк.

З патріотичними піснями виступила відома своєю діяльністю 
для сиріт та вдів України співачка Аничка Чеберенчик. Ансамбль 
Бандуристок (солістка Сюзанна Гонтар, керівник Ольга Гераси-
менко-Олійник) виконав пісні „Україно моя, Україно“ та присвя-
чену загиблим воїнам України пісню „Небесні корогви“. Привіта-
ла присутніх зі святом голова Товариства д-р Л. Йова. Від церк-
ви „Джерело життя“ виступили співачки Тетяна Навроцька і Оль-
га Андрощук‚ від церкви „Милосердний Самарянин“ привітав 
людей пастор Андрій Даньчук, а хор церкви виконав „Бачу Бога 
кожен день“. Від церкви Триєдиної благодаті виступив гурт моло-
дих дівчат з піснею „Встає в синім небі зоря“ і від Вселенської 
Української церкви Ерік Латковський з піснею „Схилимо коліна“. 

На святі промовляв член Асамблеї штату Каліфорнія Кен Кулей.
Заключну молитву з закликом хвилиною мовчання вшанувати 

пам’ять загиблих у війні з Росією виступив голова Всеукраїнського 
братства євангельських християн-баптистів Володимир Вільчиця. 

Провів програму Геннадій Сагун, який подякував усім учасни-
кам, організаторам, публіці та спонзорам – Українській Феде-
ральній Кредитній Спілці, „Family & Cosmetic Dentistry, Dr. Oleh 
Oliferuk“, компанія „Міст“, які підтримали свято і допомогли 
його успішно провести.

Співає хор церкви „Милосердний Самарянин“. (Фото: Роман Лужецький)

Українське свято 24 серпня під Капітолієм Каліфорнії у Сакраменто. 

Ансамбль Бандуристок на Українському святі під Капітолієм. (Фото: Олег Керницький)
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Вшанували пам’ять жертв  
Великого терору 1937-1938 років

Георгій Лук’янчук 

КИЇВ. – 5 серпня члени „Соло-
вецького братства“, Київсько-
го „Меморіялу“ ім. Василя Стуса і 
Київського товариства політв’язнів 
та жертв репресій зібралися біля 
Пам’ятного хреста, який встанов-
лений біля будівлі колишнього 
Жовтневого палацу – місця кату-
вань та розстрілів жертв сталін-
ських репресій в часи Великого 
терору 1937-1938 років. 

Виступили дослідник історії 
Роман Матузко, керівник перших 
„Соловецьких прощ“ в Сандармох 
і Соловки, політв’язень радянських 
таборів Василь Овсієнко, голо-
ва київської організації ветеранів 
Другої світової війни Микола Зозу-
ля, голова політичної партії „Патрі-
от“ Микола Голомша, голова гро-
мадського руху „Українська патрі-
отична альтернатива“ Віктор Гор-
бач та голова Міжнародного гро-
мадського об’єднання „Соловецьке 
братство“ Георгій Лук’янчук. 

Виступаючі звернули увагу на 
необхідність посилення уваги дер-
жави та її органів до просвітництва 
про трагічні сторінки недавнього 
минулого, на обов’язковому про-
довженні пошуків таємних місць 
поховань жертв НКВД, а також  на 
відсутність меморіяльних дощок 
на будівлі колишнього Жовтнево-
го палацу.

Учасники віча відбули у Націо-
нальний історико-меморіяльний 

заповідник „Биківнянські моги-
ли“‚ де відслужили Панахиду по 
безневинно убієнних священни-
ки Покровської церкви, учасни-
ки „Соловецьких прощ“ Володи-
мир Черпак та Дмитро Каран. Тво-
ри Василя Стуса читав В. Овсієн-
ко, про терор 1937-1938 років на 
Київщині розповів директор Наці-
онального заповідника „Биківнян-
ські могили“ Богдан Біляшівський. 

Пам’ятником став глечик
Світлана Орел

ЦВІТНЕ‚ Кіровоградська область. 
– 25 серпня з нагоди Дня Неза-
лежности України у селі відкрито 
пам’ятний знак Цвітненському осе-
редку гончарства. Село відоме, як 
осередок гончарства‚ з якого кераміч-
ні вироби вивозили вагонами. 

Глечик з цвітненським розпи-
сом встановлений на кам’яній сте-
лі з написом: „Зникали з овидів землі 
імперії і царства, але ніколи не зникав 
лавровий цвіт гончарства“. Відкри-
ли знак сільський голова Віктор Ліх-
ненко та останній головний технолог 
гончарного цеху Валентин Барбул. 

Краєзнавець Василь Білошапка 
розповів: „Перед Першою світовою 

війною у Цвітному мешкали майже 
5‚000 жителів, діяли 250 гончарних 
дворів, два гончарні заводи, майже 
80 відс. чоловіків займалися гон-
чарством На початку ХХ ст. село 
стало одним з центрів Холоднояр-
ської республіки. Отаман Пилип 
Хмара у Цвітному випускав свої 
гроші‚ о. Федір Іванча освячував 
повстанську зброю. Розкуркулення 
стало для села нищівним ударом. У 
селі залишились лише два потом-
ствені гончарі“. 

 Відкриття пам’ятного знака 
супроводжувалось виставкою „Ода 
глині та її повелителям“‚ яка свід-
чила, що вироби цвітненської кера-
міки стали об’єктами колекціону-
вання та музейних експозицій.

У селі Товмач не забули героїв
Валентина Коваленко 

ТОВМАЧ, Черкаська 
область. – На батьківщи-
ні повстанського отама-
на Холодного Яру Івана 
Лютого-Лютенка та Іва-
на Чорноусова („Чорного 
Ворона“) 30 червня від-
бувся історико-просвіт-
ницький фестиваль, орга-
нізатором і надхненни-
ком якого був сільський 
голова, учасник бойо-
вих дій на Донбасі Сергій 
Коваль. 

Вис т упили відомий 
гурт „Тінь сонця“, кобзар 
Тарас Силенко, банду-
рист і бард Василь Лютий, 
письменники Васи ль 
Шкляр та Роман Коваль. 
Була виставка бойової 
техніки, гончарних виро-
бів, вишиванкових речей. 

Молодь  Нар одног о 
Руху України пронесла 
перед пам’ятними зна-
ками борців за Україну 
велике полотнище націо-
нального прапора, учням 
та вчителям Товмацької 
школи подарували кіль-
ка моїх посібників „Роду 
криниця віща“.  Ру хі-
вець Дмитро Коляден-
ко роздав людям брошу-
ру „Загарбницькі війни 
Московщини“. 

Церква на Богданівці відзначила 100-річчя
Марта Осадца

ЛЬВІВ. – 28 липня відбуло-
ся святкування 100-ліття храму 
свв. Апостола Андрія і Володими-
ра, зведеного греко-католицькою 
громадою передмістя Богданівки 
у 1918 році та освяченого Митро-
политом Андреєм Шептицьким. 
Храм був знищений комуністич-
ним режимом у 1961 році.

Святкування у приміщенні Духо-
вної семінарії св. Духа розпочало-
ся Літурґією, яку очолив Архиєпис-
коп-Митрополит Львівський Ігор 
Возьняк. Йому співслужили рек-
тор духовної семінарії о. д-р Ігор 
Бойко, ректор Українського Като-
лицького Університету о. д-р Бог-
дан Прах, адміністратор парафії о. 

Олег Зубик і запрошені священики. 
Митрополит виголосив пропо-

відь, у якій розповів історію храму, 
а о. О. Зубик подарував митропо-
литові образ з зображенням храму 
проєкту архітектора Євгена Нагір-
ного.

Відбувся святковий концерт, 
у якому участь взяли Народ-
ні артисти України Мар’ян Шуне-
вич і Остап Стахів та солісти гур-
ту „Соколи“ Михайло Мацялко і 
Марія Шалайкевич, солісти філар-
монії Маріанна Лаба і Василь 
Понайда, молоді співаки Анастасія 
Чубинська і Назарій Тацишин, хор 
Архибратства Матері Божої Неу-
станної Помочі храму свв. Ольги і 
Єлизавети, а також інші аматорські 
колективи. 

Квіти біля Пам’ятного хреста біля 
будівлі колишнього Жовтневого 
палацу. (Фото: Георгій Лук’янчук) 

На виставці „Ода глині та її повелителям“. (Фото: Тетяна Пташник)

Молодь Народного Руху України у селі Товмач. 
(Фото: Сергій Пирогов)

Урочиста зустріч Архиєпископа-Митрополита Львівського Ігоря 
Возьняка. (Фото: Марта Осадца)
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ські дисиденти“, — так відреаґував 
сенатор на слова Президента Дональда 
Трампа про моральну рівність путін-
ської Росії та Сполучених Штатів. 

Саме тому, попри формаль-
ну належність до тієї ж самої партії, 
Дж. МакКейн жорстко критикував Д. 
Трампа за відхід від республіканських 
та, у більш широкому розумінні, аме-
риканських цінностей. Для сенато-
ра кандидат у президенти перетнув 
червону лінію тоді, коли, виступаючи 
за заборону в’їдзу до країни мусуль-
ман, образив батьків полеглого в Іраку 
героя — капітана американської армії 
Гумаюна Хана. 

Неприйняття постаті та поглядів 
чинного президента вилилося в те, 
що його попросили не брати учас-
ти в офіційній похоронній церемо-
нії. У відповідь Д. Трамп оприлюд-
нив у Твіттері лише сухі співчуття 
та доручив приспустити прапор над 
Білим Домом тільки на короткий час. 
Утім, під тиском громадськости йому 
довелося змінити своє розпоряджен-
ня, аби належним чином вшанувати 
поважного державного діяча.

„Я помилявся, але сподіваюся, що 
любов до Америки переважатиме над 
помилками“, — написав Дж. Мак-
Кейн у заповіті. Визнавати провини — 
риса сильних натур. На початку сво-
єї політичної кар’єри Дж. МакКейн 
серед ще чотирьох сенаторів опинив-
ся в епіцентрі скандалу, пов’язаного 
з фінансуванням політичних кампа-
ній та лобізмом. Сам сенатор не вчи-
нив жодних протиправних дій, але 
цей епізод, що став ударом по репу-
тації, підштовхнув його до просуван-
ня законопроєктів, спрямованих на 
збільшення прозорости та унемож-
ливлення зловживань. Дж. МакКейн 
відмовив політтехнологові Полові 
Манафортові у праві організації рес-
публіканського конвенту на підста-
ві зв’язків останнього з наближеним 
до Володимира Путіна олігархом Оле-
гом Дерипаскою. Сенатор дбав, аби на 
його ім’я не впало ані тіні сумнівів у 
добропорядності.

За понад 30 років роботи в Сенаті 
Дж. МакКейн очолював низку коміте-
тів, — утім, його діяльність на посаді 
голови комітету зі збройних сил при-
несла йому найбільше визнання. За 
непересічний внесок у зміцнення обо-
роноздатности країни його ім’я долу-
чили до імен його батька та діда — 
USS John S. McCain, яке носить есмі-
нець США. Оборонний бюджет краї-
ни на 2019 рік, над яким він працював, 
попри загострення хвороби, також 
названо на його честь.

Злобне потішання зі смерти аме-
риканського політика в Москві ціл-
ком можна пояснити тим, за що його 
поважають і за що вдячні у країнах 
Вільного світу. „Джон МакКейн — 
вояк і сенатор, американець і атлан-
тист. Його запам’ятають як в Евро-
пі, так і в Північній Америці за його 
сміливість і характер, запам’ятають 
як сильного прихильника НАТО“, — 
написав Генеральний секретар Пів-
нічноатлантичного альянсу. Поль-
ський прем’єр-міністер назвав сена-
тора „невтомним охоронцем свободи 
і демократії… надійним другом Поль-
щі“. Президент Грузії відзначив, що 
„його внесок у Грузію незмірний, його 
підтримка неоціненна в нашій краї-
ні... Джон МакКейн — національний 
герой Грузії“.

Вагома його роля і в підтримці 
України. Це виявлялося і у вигляді 
нищівної критики путінської аґресії, 
і в тиску на його режим, і в мораль-
ній підтримці українців. Хрестоматій-
ними стали світлини, зроблені у груд-

ні 2013 року з Будинку профспілок, де 
сенатор спостерігав за морем вогни-
ків на Майдані, а потім — і в гущі про-
тестувальників. У грудні 2016 року 
він разом з українським президен-
том привітав військових під Маріюпо-
лем з новорічними святами, піднявши 
дух захисників. Рука сенатора торка-
лася всіх законопроєктів, які надавали 
політичну, економічну, фінансову та 
військову допомогу Україні. Він актив-
но домагався надання нашій державі 
оборонного озброєння. 

Тим часом понад усе, що безпосе-
редньо зробив сенатор МакКейн для 
України, важать для нас його цінності 
й переконання, які він втілював своїм 
життям. Україні однаковою мірою не 
вистачатиме її великого друга і влас-
них державних діячів такого ґатунку.

Навіть свою смерть Дж. МакКейн 
зробив важливим політичним актом. 
Недвозначним сиґналом за океан є 
прохання сенатора, щоб одним з тих, 
хто нестиме труну з його тілом, був 
російський дисидент Володимир 

Кара-Мурза, на якого російські спец-
служби двічі скоювали замах. Розу-
міючи, наскільки поляризує кра-
їну правління Д. Трампа, закликом 
до єдности обох партій слід вважати 
запрошення на поховання колишніх 
президентів Джорджа Буша та Бара-
ка Обами. І це при тому що першо-
му він поступився в республіканських 
правиборах 2000 року, а другому — 
під час президентських перегонів 2008 
року. 

Його політичний заповіт адресо-
вано всім американцям — незалежно 
від того, які в них політичні уподобан-
ня. У ньому яскраво протиставляєть-
ся Америка по-трампівськи — Аме-
риці „справ, свободи, рівноправно-
го правосуддя, поваги до гідности всіх 
людей, що несе в собі більше щастя, 
ніж нестримна гонитва за миттєвими 
насолодами“. 

Виступаючи проти расизму, шові-
нізму, релігійної нетерпимости, Дж. 
МакКейн стверджує, що „ми (тобто 
американці. — О.Х.) є громадянами 

найбільшої у світі республіки. Нація 
ідеалів, а не крови та ґрунту. Ми бла-
гословенні і благословення для люд-
ства, коли ми підтримуємо і просува-
ємо ці ідеали як удома, так і в світі“. 
Сенатор переконаний у силі ідеалів та 
шкідливости ізоляціонізму, адже „ми 
послаблюємо (нашу велич. — О.Х.), 
коли ховаємося за стінами, а не руй-
нуємо їх, коли ми сумніваємося в силі 
наших ідеалів, а не віримо, що вони є 
великою силою змін, як було завжди“.

Постать Дж. МакКейна викликає в 
пам’яті образ давньоримського сена-
тора-республіканця Катона-старшого. 
Обидва сенатори своїм доброчесним, 
сповненим служіння республіці жит-
тям закарбували свої імена у вічнос-
ті. Залишилося лише, щоб Картаґена 
наших часів також була зруйнована.

„Дзеркало тижня“

Олександер Хара – дипломат‚ екс-
перт Фонду „Майдан закордонних 
справ“‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 4)

Пам’яті Джона МакКейна...
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МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

попри всю дошкульну критику‚ є‚ бо 
Україна‚ хто б що не говорив‚ за п’ять 
останніх років‚ разюче змінилася у 
найважливіших вимірах – політично-
му‚ світоглядному‚ релігійно-церков-
ному. По-друге‚ так само переконли-
во потрібно буде довести українсько-
му виборцеві‚ чим небезпечне повер-
нення до влади Ю. Тимошенко. Тут 
фактів‚ здогадів та‚ на жаль‚ інсинуа-
цій теж не бракуватиме.

Отже‚ по обидва боки цієї бари-
кади стануть‚ і вже стоять‚ відповід-
ні супротивні раті. Вислід боротьби 
великою мірою залежатиме від того‚ 
чи вчасно народ побачить справжню 
сутність усіх протиставних сил‚ чи 
вчасно зрозуміє‚ якими мотивами 
вони керуються‚ хто й чиї інтереси 
вгадуються за ними і їхніми передви-
борними „технологічними“ хитроща-
ми. Тут корисно буде пам’ятати мудру 
приповідку: скажи мені‚ хто твій друг‚ 
і я скажу‚ хто ти.

Й от‚ виявляється‚ хто є другом Ю. 
Тимошенко і як це може її характери-
зувати. Найтемніша постать україн-
ської політики‚ провідник проросій-
ської партії „Український вибір“ і кум 
російського Президента Володимира 
Путіна Віктор Медведчук цими дня-
ми в інтерв’ю британському інтернет-
виданню (точніше – не британському‚ 
а лише діючому на території Велико-
британії‚ бо практично контролюєть-
ся російським олігархом Олександром 
Лебедєвим) „The Independent“ назвав 
Ю. Тимошенко „найбільш цілеспря-
мованим і найбільш готовим кандида-
том на пост президента України“. При 
цьому‚ щоб своєю крайньою непо-
пулярністю в українській спільноті 
не нашкодити головній претендентці‚ 
В. Медведчук намагався переконати‚ 
нібито він з нею – на різних позиціях. 

Ні‚ якби на різних‚ про Ю. Тим-
ошенко не було б і мови. А якщо – 
„найбільш готова“‚ то це оцінка не 
тільки і не стільки В. Медведчука‚ 
скільки Володимира Путіна‚ цієї гіє-
ни в людській подобі. Добре усвідом-
люючи‚ яким токсичним є його укра-
їнський кум в національно свідомій 
Україні‚ і все ж не полишаючи наміру 
впровадити керівника „Українського 
вибору“ і його капітулянтську програ-
му на перші ролі в українській полі-
тиці‚ кремлівський лицемір додумав-
ся до геніяльної брехні: мовбито В. 

Медведчук є „справжнім українським 
націоналістом“ і сином репресованого 
в сталінські часи члена ОУН.

Хто повірить цій вишуканій ідео-
логічній диверсії‚ нехай прочитає хоч 
би перший розділ з книжки журна-
ліста-розслідувача Дмитра Чобота 
„Нарцис“‚ хоч би оцю сторінку: 

„Батько Віктора – Володимир 
Нестерович Медведчук – народився 5 
серпня 1918 року у містечку Корнин 
Брусилівського (тепер Попільнян-
ського) району Житомирської облас-
ти. У дитинстві він захворів на тубер-
кульоз кісток і, як наслідок, став інва-
лідом – мав дуже викривлений хребет 
і кульгав на ногу. Через фізичні вади з 
початком радянсько-німецької війни 
його не взяли до війська…

У роки німецької окупації в Корни-
ні встановлено новий режим. Вся вла-
да концентрувалась в районній упра-
ві на чолі з німцем Райманом, яко-
му також підпорядковувались жан-
дармерія, підрозділ місцевої поліції 
(понад 100 осіб) і трудовий відділ – 
дуже своєрідна установа з викорис-
тання робочої сили, німецькою мовою 
– Аrbeittamt.

Першим кроком окупаційної влади 
було очищення Брусилова, Корнина і 
довколишніх сіл від євреїв та комуніс-
тів – звідси майже всіх їх було вислано 
і розстріляно.

Окупанти ввели продовольчий 
податок – континґент. Його й збирали 
у навколишніх селах поліцаї. У селян 
забирали зерно, худобу, птицю, сви-
ней. Важко сказати, чи в поліцію та 
інші окупаційні установи йшли слу-
жити з ідейних міркувань – швидше 
чисто з безпринципної меркантиль-
ности, адже всім рядовим працівни-
кам німецької адміністрації у Корнині 
видавали по 300 окупаційних марок 
у місяць і по одному кілограму м’яса 
в тиждень. Очевидно, що саме таку 
платню отримував співробітник тру-
дового відділу районної управи у Кор-
нині Володимир Нестерович Медвед-
чук…

Основним завданням корнинської 
окупаційної установи Аrbeittamt було 
виконання завдань гітлерівців щодо 
примусового вивезення на роботи 
до Німеччини працездатної молоді з 
Корнина та навколишніх сіл…

Корнинська установа з викорис-
тання робочої сили періодично отри-
мувала від окупаційного адміні-
стратора краю німця Раймана плян 
набору та відправлення на примусо-
ві роботи до Німеччини людей пев-

ного віку, статі, кваліфікації. У свою 
чергу місцева поліція і працівники 
Аrbeittamt доводили відповідну роз-
нарядку до кожного села і забезпечу-
вали неухильне виконання завдань 
окупантів. Трудовим відділом у Кор-
нині керував француз Валентин Пре-
вар – син Мартина Превара, який 
прибув у Корнин з Франції ще за 
часів царської Росії для налагодження 
роботи місцевого цукрового заводу. 
Одним з помічників Валентина Пре-
вара був Володимир Медведчук.

Як свідчать матеріяли воєнного 
трибуналу за період з 22 квітня 1942 і 
до 15 травня 1943 року через корнин-
ський трудовий відділ на примусо-
ві роботи до Німеччини було забра-
но 1,649 осіб. За наступний пері-
од інформація відсутня. Але, якщо 
взяти до уваги те, що в літні місяці 
інтенсивність вивезення людей збіль-
шувалась, то можна зробити висно-
вок: Володимир Нестерович Медвед-
чук мав пряму причетність до при-
мусового виселення з України не 
менше 2,000 своїх земляків…

Після відступу у листопаді 1943 
року німецьких окупантів та вста-
новлення у Корнині радянської адмі-
ністрації військовою контррозвід-
кою Народного комісаріяту оборо-
ни СМЕРШ у Корнині заарештовано 
велику групу осіб, які співпрацювали 
з німцями. Серед них був і співробіт-
ник корнинської установи під назвою 
„Arbeittamt" Володимир Нестерович 
Медведчук…“.

Син за батька‚ звичайно ж‚ не від-
повідає‚ В. Медведчук власних гріхів 
перед Україною має досить. Може‚ 
саме тому й рветься до становища‚ 
котре б ґарантувало йому безкар-
ність. Тому В. Медведчукові потріб-
на Ю. Тимошенко‚ а їй – В. Медвед-
чук‚ хоч обоє будуть клястися в „різ-
ності позицій“‚ старанно ховаючи від 
людських очей свою політичну тотож-
ність.

На цю тему недавно висловився 
колишній Президент України Віктор 
Ющенко в інтерв’ю „Українській 
правді“: „Юлія Володимирівна спочат-
ку рекомендувала призначити Мед-
ведчука віце-прем’єром в її уряд‚ в 
2005-му. Залишила купу фотографій 
Медведчука у різних позах спілкуван-
ня… Для мене це був шок. Коли вже 
я категорично сказав, що цьому не 
бути, у неї виникла друга пропозиція 
– послом у Росії…” . 

Отакі „різні позиції“. Тепер вони 
не збираються програвати і стягають 

на свій бік цього невидимого фрон-
ту колосальні ресурси. Передусім 
це телеканали „Україна“‚ „Інтер“ та 
„1+1“‚ які належать‚ відповідно‚ олі-
гархам Ренатові Ахметову‚ Дмитрові 
Фірташеві та Ігореві Коломойському‚ 
і які надають необмежений доступ до 
етеру для Ю. Тимошенко.

Та цього реваншистам зама-
ло. Стало відомо‚ що В. Медведчук 
купив телеканали „112.ua“, „NewsOne“ 
і „ZiK“‚ котрі й дотепер були більш 
ніж наполовину антиукраїнськими. 
Відтепер будуть такими на 100 відс. 
Ідейним керівником „112-го“ В. Мед-
ведчук призначив відомого своїм 
ренеґатством журналіста В’ячеслава 
Піховшека.

Таке посилення позицій ворога 
незалежної України В. Медведчка в 
цій же незалежній Україні неминуче 
відіб’ється на передвиборній репута-
ції Президента П. Порошенка. Бо‚ як 
вважає виконавчий директор Україн-
ського інституту майбутнього Віктор 
Андрусів‚ „Медведчук ще в 2005 році 
мав втекти з України“. А він тим часом 
ледве не тріюмфально повертається у 
велику українську політику.

Ця парадоксальна ситуації помітна 
й зі сторони. Опозиційний до путін-
ського режиму російський політолог 
і публіцист Андрій Піонтковський 
пише з приводу дружби В. Медведчу-
ка і Ю. Тимошенко: „Я весь час нама-
гаюся уникати коментарів про вну-
трішньополітичне життя в Україні, 
оскільки мені це не зовсім зручно як 
громадянину держави-аґресора. Але 
я просто не можу не помічати оче-
видних речей. Наприклад, усі ці зая-
ви пані Тимошенко про її новий курс 
– вони нічим не відрізняються від 
заяв Медведчука, який незрозуміло 
чому досі не у в’язниці сидить, а є 
активним політичним діячем. Під-
тримка промосковських кандидатів 
буде просто величезною….“.

А. Піонтковському незручно бачи-
ти В. Медведчука в ролі активного в 
Україні політика. А нинішнім керівни-
кам України‚ виглядає‚ – вповні зруч-
но.

(Закінчення зі стор. 1)

Перші передвиборні...

89 East 2nd St., New York, NY 10009
Tel.:  212-473-3550

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

тканина до вишивання, рушники, 
коралі, пояси, кераміка, різьба

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на доповідь 

В суботу, 22 вересня 2018 року 
о 5-ій годині по пол.

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

New York, NY 10003

доктора архітектури
завідувача катедри 

Реставрації Архітектурної і Мистецької Спадщин 
Національного Університету «Львівська Політехніка»

Проф. Миколи Бевзи 
(Львів, Україна)

Українсько-польська наукова експедиція 
в Холмі: артефакти короля Данила ХІІІ ст.
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Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

СПОРТ                                                                                                                                                     

Змагалися футбольні діяспорні команди з 11 країн 
ІРПІНЬ, Київська область. – VIІ Чемпіонат сві-

ту з футболу серед діяспорних команд відбув-
ся 19-25 серпня у Ірпені. Ініціятором та органі-
затором змагань вже сьомий раз стала складова 
організація Світового Конґресу Українців (СКУ) 
– Міжнародна організація українських громад 
„Четверта хвиля” з Канади та Організаційний 
комітет чемпіонату на чолі з Ігорем Бокієм, який 
є членом Світової комісії спорту при СКУ. 

У змаганнях на стадіонах Ірпеня та Госто-
меля, взяли участь 12 футбольних команд з 
Австрії, Білорусі, Болгарії, Естонії, Ізраїля, 
Еспанії, Молдови, Об’єднаних Арабських Емі-

ратів, Польщі (дві команди), Сполучених Шта-
тів Америки та Чехії. До складу команд, які 
включали учасників від 16 до 60 років, входи-
ли як аматори, так і колишні професійні грав-
ці в футбол. 

Фінальні змагання відбулися 24 серпня – 
саме в День Незалежности України. Перемож-
цями стали українці з Австрії, на другому місці 
– з Польщі (Вроцлав) та на третьому – з Мол-
дови. 

Учасники взяли участь у товариській фут-
больній грі з командою „Ірпінь АТО”, наса-
дженні дерев на Алеї дружби, піднятті держав-

ного прапора України, вшануванні загиблих 
українських воїнів та в зустрічах з жителями і 
гостями Ірпеня. 

Разом з СКУ проведення чемпіонату підтрима-
ли Міністерство молоді та спорту України, Феде-
рація футболу України, Національний Олімпій-
ський Комітет України, владні структури Ірпеня 
та Київської области, Університет державної фіс-
кальної служби України, Київська обласна феде-
рація футболу, Українська Спортивна Централя 
Америки і Канади та доброчинні інституції і бла-
годійники з діяспори та України.

СКУ

На параді - команда українців США. 
Відкриття VIІ Чемпіонату світу з футболу серед діяспорних команд. 
(Фото: Міністерство молоді та спорту України)

славні козаки були б не прогнали 
турків з-під Відня, Европа вся була 
б магометанською. От наша слава!

...Слава не поляже.
Не поляже а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда,
І чиї ми діти....

Що „Свобода” від самих почат-
ків пройнялася духом Шевченкової 
поезії — це також заслуга о. Г. Груш-
ки, який знав напам’ять весь „Коб-
зар”. Швидше за все, з його палкої 
любови і з розуміння ролі та зна-
чення поетичного слова походять 
і його власні поетичні спроби. І це 
також засвідчує вже перше число — 
віршем о. Г. Грушки „До Свободи”:

Свободо премила,
Жизнь Бога самого — 
Чом нам не окажеш 
Ти личенька Твого? 
Чому ми віками

Все в тяжкій неволі,
Коли ми діждемся
Вже лучшої долі?
Чим ми тя згнівили,
Скажи, о богине,
Най нашоє племя
В кайданах не гине!

Ідейна ясність і цілеспрямова-
ність першого головного редактора 
так повно і яскраво переллялася на 
сторінки газети, що її слово ставало 
все потрібнішим і ближчим кожно-
му прибульцеві-русинові.

Згадує про ті перші роки о Михай-
ло Підгорецький: „Відколи я приїхав 
до Америки, кожного місяця збира-
ли ми гроші на видавяння „Свободи”. 
Кожний український священик почу-
вася до обов’язку давати на „Свобо-
ду” найменше 5 долярів на місяць. 
Так піддержувано „Свободу” в її тяж-
ких початках. Згадаю, що я порозу-
мівся з Іваном Криловським, управи-
телем друкарні ім. Шевченка у Льво-
ві, щоб нам прислали до Америки для 
„Свободи” найкращого друкара, й 
так приїхав до нас Андрій Савка, що 
потім став управителем „Свободи” і 
причинився немало до її розвою”.

(Закінчення зі стор. 7)

„Треба нашому...

Заохочуємо Вас вписати Ваших дітей 
у віці 5-10 літ до Пласту.

Пластова програма включає:
•  щотижневі сходини в суботу в Нью-Йорку  
•  прогульки в місті та поза містом  
•  літні табори на природі.

Завітайте до Пластової домівки в Мангеттені (над Веселкою)
144 Друга Авеню, 2-ий поверх, Нью-Йорк, Н. Й. 

між 1:00-3:00 по полyдні в:

- суботу, 22 вересня 2018 року
- суботу, 29 вересня 2018 року
- суботу, 6 жовтня 2018 року

Чекаємо на зустріч!
Більше інформації: www.plastnyc.org

Пласт - Українська Скавтська 
організація для мододі

Пластова Станиця Нью Йорк
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MAIN OFFICE: 108 SECOND AVENUE   NEW YORK, NY 10003 
Tel:  212 473-7310    Fax:  212 473-3251 

 
E-mail:  Info@selfrelianceny.org; Website:  www.selfrelianceny.org 

Outside NYC call toll free: 1-888- SELFREL 
 

Conveniently located branches: 
 

KERHONKSON:  6329 Route  209 Kerhonkson, NY 12446   Tel: 845 626-2938; Fax:  845 626-8636 

UNIONDALE:  226 Uniondale Avenue Uniondale, NY 11553   Tel:  516 565-2393; Fax:  516 565-2097 

ASTORIA:  32-01 31ST Avenue Astoria, NY 11106 Tel:  718 626-0506; Fax:  718 626-0458 

LINDENHURST:  225 N 4th Street Lindenhurst, NY 11757 Tel:  631 867-5990; Fax:  631 867-5989 

 

                                                       SRNYFCU NMLS# 699320                                                                               

 
*20% down-payment required; 1-4 family owner occupied; no points; no prepayment penalties.  Rates may change at any time without prior 
notice.  APR – Annual Percentage Rate is the cost of credit over the term of the loan expressed as an annual rate. The APR shown here is based on 
the interest rates and certain closing costs and does not take into account other loan specific finance charges you may be required to pay. 
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PO Box 746, Chester, NY 10918

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

Ділимося сумною вісткою, 
що 2 вересня 2018 року, проживши 
105 років, відійшла у вічність наша 

Мама, Бабуня і Прабабуня

св. п.

Мирослава Зубаль
з дому Грицуляк

народжена 26 березня 1913 року в Івано-Франківську,
дружина Ярослава Зубаля, який упокоївся 1990 року.

Була довголітною членкинею Союзу Українок в Україні, 
в Берхтесґадені і в Америці, і одною з засновниць 

63 відділу СУА в Дітройті. 

Залишилися у глибокому смутку:

доньки:     Лідія Шаєнко та Лариса Біланюк
онуки:        Андрій Шаєнко, Петро Шаєнко, Борис Шаєнко, 

      Лідія Шаєнко молодша, Лариса Сенд 
      і Лада Біланюк

правнуки:    Христина Ґаттинґ, Андрій Шаєнко молодший, 
      Ласка Фицгю, Зоряна Сенд, Лариса Фицгю, 
      Аста Шаєнко та Макс Шаєнко.

Для вшанування пам’яті Покійної, бажаючі можуть складати 
пожертви на Фонд Союзу Українок допомоги потерпілим від війни:

UNWLA War Victims Fund
203 Second Ave, 5th Floor 
New York, NY 10003-5706

Вічна Їй пам’ять!

 Товариство Української Мови ім. Шевченка-Чикаґо, 
США ділиться сумною вісткою, що 17 липня 2018 

року, проживши 97 років, відійшов у вічність

 св.п. 
д-р Осип Шандра

Більшість знали його, як дитячого лікаря, який 
приїздив на Фльориду, бувши емеритом, з дружи-
ною п. Любославою. Але св.п. д-р Осип був чудовим 
скрипалем, членом музичного квартету лікарів, які не раз виступа-
ли на громадських імпрезах в Чикаґо. Св.п. д-р Осип і його дружина 
п. Любослава цікавилися культурним життям української громади в 
Чикаґо і коли був заснований Український Інститут Модерного Мис-
тецтва в Чикаґо стали його меценатами. В їхню честь одна з галерій 
Інституту носить їхнє ім’я.

Ще величезна заслуга св.п. д-ра Осипа і п. Любослави—це викла-
ди української мови у світової слави Чикаґському Університеті (The 
University of Chicago). Курси української мови були розпочаті в 1971 
році. В той час п. Любослава була головою Окружної Ради СУА в Чи-
каґо і взяла на себе велику відповідальність забезпечити фінансово 
виклади української мови у престижевому університеті. З поміччю 
св.п. д-ра Осипа та громади Чикаґо проект був надзвичайно успіш-
ний. Це було в часи, коли в університетах США викладали виключно 
російську мову!

Пам’ять про св.п. д-ра Осипа залишиться між нами надовго. А щоб 
увіковічнити цю шляхетну людину та його дружину, п. Любославу. То-
вариство Української Мови буде старатися, щоб в Університеті «Ост-
розька Академія» одна з навчальних заль носила ім’я св.п. д-ра Осипа 
і п. Любослави Шандрів.

Щира подяка п. Любославі і родині та друзям за довголітню під-
тримку та передання датків в пам’ять св.п. д-ра Осипа на Товариство 
Української Мови ім. Шевченка-Чикаґо, США (ТУМ).

Пожертви на Товариство Української Мови склали:

$1,000 Любослава Шандра
$1,000 д-р Володимир і Діяна Мінковичі
$1,000 Рената Шандра
   $500 д-р Олександр і Сузан Шандри
   $500 Стефанія Шандра
   $500 Богданна Більовщук
   $250 Joseph Hetz

по  $200 Віра і Богдан Боднаруки, д-р Богдан Рудавський
по  $100 Зорян і Анна Балух, д-р Юрій Харук і А. Ковбланский,
                  д-р Марія Грицеляк, д-р Данило і д-р Христина Григорчуки, 
    д-р Богдан і Лариса Іванці, Григорій і Теофіля Куликівські, 
    Юрій і Соня Петраші та В. і Т. Зіничі, д-р Юрій Сосенко, 
    Ореста Ткачук
    по $60 Kathy Fitzpatrick Family, Олег і Олександра Коверки
    по $50 Ron Hoffman, Богдан і Лариса Матусяки, Walter and Anna 
    Powers, Drs. Joanna and Rodney Short, Ростислав і Христина 
    Соболі
          $40 Ania Nawara
          $25 Dr. Joan Celewycz
          $20 Julita Ciepla

За управу Товариства, 
проф. Віра Боднарук, голова

св. п.  

МИРОCЛАВ ФУТАЛА

народжений 14-го травня 1954 року в Детройті, Мишиґен.

Останні обряди згідно з бажанням Покійного відбулись 

22-го серпня в Huntsville, Alabama.

Залишені у глибокому смутку:

мама - Галя

дружина - Майра з родиною

брат - Богдан з дружиною Мартою та дочкою Адріяною

своячка - Христина Бохенська

дальша родина в Україні, Канаді та США

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ !

З глибоким смутком повідомляємо 
приятелів і знайомих,

що після важкої хвороби, 
21-го серпня 2018 року 

відійшов у вічність 
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на відповідній висоті, об’єктивна 
і суспільно наставлена преса — 
писав він — із спроможністю піз-
навати правду та по правді посту-
пати і правду обстоювати може 
зберегти ту суспільну чесноту, без 
якої народна влада була б облудою 
і посміховищем. Цинічна, продаж-
на і демагогічна преса — твердив 
він — випродукує з часом суспіль-
ність таку ж підлу й нікчемну, як 
вона сама”. 

Усі  80 річників „Свободи” 
можуть послужити переконливим 
доказом, що цих основних засад 
вільної американської преси вона 
додержувалася і їх практикувала 
відповідно до своїх сил і спромож-
ностей. 

Проте, етнічна американська 
преса має ще й деякі додаткові 
зобов’язання. Перше з них — це 
самозбереження. Ніщо інше, як 
інстинкт самозбереження наших 
піонерів в Америці, породив „Сво-
боду”. Історія не знає і не відпові-
дає на такі запити „що було б, якби 
було”, але легко можна собі уявити, 
що сталося б і як виглядали б наша 
американсько-українська громада і 
справа в минулому та як виглядали 
б вони сьогодні без „Свободи”. 

До цього першого додаткового 
завдання нашої преси в Америці 
належить наше самовиявлення в 
усіх ділянках життя: духово-куль-
турній, політичній, господарській 
та всіх інших. Мертва цифра нашої 
кількости не має жадного значення 
і вартости. Рахується наша актив-
ність, наша праця, наша творчість і 
наші досягнення. 

Друге додаткове завдання етніч-
ної преси в Америці, отже й „Сво-
боди”, творити той згадуваний 
поміст між Америкою та націями 
походження її етнічних груп. Як у 
формуванні американської моза-
їки, так і в розвитку американ-
ських взаємовідносин з різними 
країнами і націями світу ця етніч-
на преса відіграла одну з вирішаль-
них роль. До цього причинилася не 
тільки мова, але й знання пробле-
матики та характер етнічної пре-
си, що заключається у таких понят-
тях, як американсько-український, 
американсько-польський, амери-
кансько-німецький, американсько-
грецький чи американсько-інший. 
Треба ствердити, що в Америці 
— у порівнянні її заледве 200-літ-
нього існування як суверенної 
нації — досить довго цієї справи 
недоoцінювали. Щойно в останніх 
десятиліттях, зокрема від часу пер-
шої світової війни, коли З’єднані 
Стейти Америки поступово і, час-
то проти власної волі, почали вихо-

дити на кін історії як наймогутні-
ша держава та під впливом всіля-
ких внутрішніх і зовнішніх обста-
вин проблема американської етніч-
ної мозаїки висувається на один із 
перших плянів, є предметом бага-
тьох дослідів, студій та наукових 
праць. І сьогодні американська 
етнічна преса, яка ще, можна б ска-
зати, вчора була „чужою”, втіша-
ється всіми правами повного гро-
мадянства нарівні з англомовною 
американською пресою. 

В українському випадку роля 
помосту нашої преси між Амери-
кою і Україною силою обставин 
зосереджувалася головно в мобілі-
зації наших духових матеріяльних 
ресурсів на допомогу українсько-
му народові в його змаганнях. Тоді 
як інші американські етнічні газе-
ти могли займатися всілякими вну-
трішніми проблемами країн і наро-
дів свого походження, українська 
преса концентрувалася на цьому 
головному завданні. Промовис-
тою характеристикою власне тако-
го розуміння „Нашого завдання” 
може послужити редакційна стаття 
під такою ж назвою в „Свободі” з 
10 березня 1917 року, в якій ствер-
джується, що „у нас не розв’язана 
ще як слід навіть сама основа вся-
кого людського життя, бо ми ще 
не маємо повного і заґарантовано-
го власними силами національно-
го розвитку. Тому для нас не має 
значення боротьба суспільна, еко-
номічна, клясова чи інша так дов-
го, як довго не буде вирішена наша 
кардинальна, найголовніша вимо-
га, яка охоплює собою також усе 
інше, а це: ПОВНА НАЦІОНАЛЬ-
НА СВОБОДА УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ...” 

Яка шкода, що сьогодні ми 
не завжди і не в усіх випадках 
пам’ятаємо про цю велику істи-
ну, про ці „береги рідного Ханаа-
ну”, що були головною метою усіх 
незліченних хрестоносних походів 
„Свободи”, про які мова у цій стат-
ті. Визначив цю мету основополож-
ник „Свободи” та її перший редак-
тор 80 років тому, о. Григорій Груш-
ка, який, відвідуючи Вашінґтон та 
розмовляючи з негром, що чистив 
сходи Капітолю, благав опісля Гос-
пода, щоб дав дожити тільки одно-
го: побачити вільний Київ столи-
цею України і „обмити сходи його 
Капітолю гарячими від радости 
слізьми”. 

Почалося від організації 

Усі дотеперішні 80 річників 
„Свободи” — це одна неймовірна 
епопея постійних її хрeстоносних 
походів, що почалися від першо-
го ж її числа великим майже на 
всю першу сторінку зверненням 
до „Братів Русинів”. Згадавши, що 

„як колись давно в 
неволі, в кайданах 
стогнав ізраїльський 
народ під правлін-
ням жорстоких дес-
потів фараонів, так 
і до сьогодні стогне, 
конає в невольничо-
му ярмі під чужим 
пануванням руський 
рід”, звернення далі 
проголошує: „Наро-
де мій! Ти показав 
єси, яка в тобі силь-
на віра, яка у тебе 
терпеливість, яка у 
тебе послідовність! 
Слава, слава і честь 
Тобі, народе мій! Хто 
т у в Америці твій 
хліб їсть, а про твоє 
добро, твою просві-
ту не дбає, нехай буде 
Богом і людьми про-
клятий! Ти власни-
ми силами ішов доро-
гою, яка веде до прав-
ди, а правда до свобо-
ди. Але тепер огляда-
єшся за провідником, 
який завів би тебе до 
храму свободи. Тим 
провідником власне 
є часопис „Свобода” 
… Родимці! Судьба і 
доля першої правди-
во руської газети тут в Америці 
залежить від Вас … Подайте нам 
допоміжну руку в так святій спра-
ві, а ми з Богом ідем шукати істини, 
а істина доведе нас до свободи…” 

Це було в началі. А вже в чет-
вертому числі „Свободи”, що поя-
вилося з датою першого листопа-
да того ж 1893 року, почався пер-
ший більший і рішальний її хрес-
тоносний похід за організацію гро-
мади. Надрукований в тому чис-
лі заклик: „НАМ ТРЕБА НАРОД-
НОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ” дав ініціятиву 
до створення Українського Народ-
ного Союзу, як головної бази для 
всіх майбутніх походів. Але, поки 
цю базу створено, „Свобода” звела 
чи не найбільший в історії Амери-
канської України бій за українську 
душу, за українську людину. Бага-
томовною характеристикою цьо-
го може послужити чергове прого-
лошення „Свободи”, в якому між 
іншим сказано:

„Кожний розумний і дбайли-
вий господар, коли вийде орати 
свою ниву, старається її переорати, 
вичистити з каміння, з непотріб-
ного буряну і пирію, що криєть-
ся під скибою. Коли б хто не доло-
жив старання і труду до очищен-
ня свого загону, тоді даремна вся 
його праця. І ми, видаючи „Свобо-
ду”, пішли за прикладом досвідче-
ного господаря-рільника. Насам-
перед купили ми плуг, то є україн-
ську друкарню, вийшли орати на 
американсько-українську ниву, яка 
досі лежала облогом. Ми хотіли 
таки зараз сіяти зерно правди, волі 
і просвіти, але прийшли до пізнан-
ня, що так не можна, бо даремна 
буде наша праця і видатки, доки не 
постараємось насамперед очисти-
ти американсько-українську ниву 
від каміння, будяків і непотрібно-
го бур’яну. Темнота народу, його 
легковірність дати себе обманю-
вати різним фальшивим проро-
кам, здирство і ненаситність гроша 
деяких долярових місіонарів, що 
вештаються між нашим народом, 
це те непотрібне каміння, будяки...” 

І „Свобода” почала ту ниву чис-
тити так, що таки справді — як 
то кажуть — дрантя летіло. Тіль-
ки деякі вістки подибуються у тих 
перших річниках „Свободи”, бо 

її сторінки в більшості заповне-
ні власне цим першим її походом 
за власну організацію, за власну 
правду, гласне ім’я, за своє місце 
під сонцем. Усі статті на ці теми 
писані простою, народною мовою, 
але писані з таким патосом, таким 
захопленням і з такою переконли-
вою силою, що їх позаздрити б нам 
сьогодні. 

У безконечній черзі 

Ми дещо більше уваги віддали 
цим початкам „Свободи” та її хрес-
тоносних походів, бо вони харак-
теристичні і для всієї її історії. Про 
дальші походи згадаємо на цьому 
місці тільки коротко, бо їх повні-
ший реєстр та обговорення будуть 
у книжці „Свобода” в минулому і 
сучасному”, підготова до друку якої 
саме тепер завершується. 

Усі хрестоносні походи „Свобо-
ди” відбувалися на тлі двох осно-
вних і постійних та для них і в їх 
рямках: організація Американської 
України та допомога змаганням 
українського народу. Ці два голо-
вні походи почалися вже з першим 
числом „Свободи” 80 років тому і 
безперервно ведуться по сьогод-
ні. Вони, ці два походи, це своєрід-
на перманентна війна, під час якої 
відбулося безліч „битв”, цих похо-
дів ад гок, за черговий етап в нашо-
му розвитку, за чергове досягнення 
в наших змаганнях. 

За власну організацію 
 і самовиявлення 

Починаючи від ІНІЦІЯТИВИ 
в створенні Українського Народ-
ного Союзу, „Свобода” постійно 
веде „кампанії” за його ріст і роз-
виток. Це не припадок, що ще й 
сьогодні деякі з наших піонерів, 
як і пізніших поселенців, членів 
УНСоюзу кажуть, що вони „нале-
жать до „Свободи”, яка через ці 
свої постійні організаційні кампа-
нії стала синонімом свого видав-
ця, УНСоюзу. І вона ним дійсно є, 
бо годі було б собі сьогодні уявити 
УНСоюз без „Свободи”, як і „Сво-
бода” без УНСоюзу була б уже, 
мабуть, давно опинилася на вели-

(Продовження зі стор. 6)

Газета хрестоносних...

(Закінчення на стор. 19)

Це авто у перші повоєнні роки доставляло багатотисячний тираж 
„Свободи“ до пошти у Джерзі-Ситі, звідки газета розходилася по всій 
Америці і поза нею.

Головний редактор „Свободи“ (1933-1955) Лука 
Мишуга біля річників газети у 1952 році.
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кому цвинтарищі американських 
етнічних газет. 

До 1910 року українці в Аме-
риці мали тільки дві організацій-
ні форми: Церкву і Український 
Народний Союз, який до того часу 
виконував ролю виключно репре-
зентації Американської України. В 
тому 1910 році на 11-ій Конвенції 
УНСоюзу, що відбувалася в Клів-
ленді, почався глибокий внутріш-
ній конфлікт за характер УНСо-
юзу — „народний” чи „церков-
ний”. В результаті вже в найближ-
чих роках прийшло до оформлен-
ня двох інших братсько-запомо-
гових організацій, Союзу Укра-
їнців Католиків „Провидіння” із 
виразною перевагою церковних 
впливів, та Українського Робіт-
ничого Союзу, чи як тоді його 
початково називали „Союзу ч. 2” 
із антиклерикальними тенденція-
ми. Очевидно, що в тому конфлік-
ті „Свобода” вела свій черговий 
хрестоносний похід за збережен-
ня народного характеру УНСоюзу 
з одного боку, а єдности в україн-
ській громаді — з другого. 

Але, рахуючись з фактом дифе-
ренціяцїї цієї громади, як і з нови-
ми великими завданнями, що їх 
ставив перед нею назріваючий сві-
товий конфлікт із його можли-
востями для українського наро-
ду, УНСоюз і „Свобода” дали іні-
ціятиву і повели черговий похід 
за створення нової форми репре-
зентації американських україн-
ців, створивши спільно з іншими 
установами „міжпартійну” Укра-
їнську Народну Раду „з осідком в 
Джерзі Ситі”. Сталося це на почат-
ку вересня 1914 року, і від того 
часу УНСоюз та „Свобода” ідуть 
— можна сказати — в аванґарді 
великого спільного для всіх похо-
ду за вдосконалювання організа-
ційних форм Американської Укра-
їни. Рік після створення УНРа-
ди відбувся в Ню-Йорку 30 жов-
тня перший „Український Сойм в 
З’єднаних Стейтах” у висліді яко-
го, на місце УНРади, була створе-
на Федерація, яку з черги заступи-
ла Українська Рада і опісля Україн-
ський Народний Комітет, аж доки 
в 1922 році не покликано до жит-
тя, знову ж з ініціятиви УНСою-
зу та „Свободи”, Об’єднання Укра-
їнських Організацій в Америці із 

редактором „Свободи” у проводі. 
Це Об’єднання було попередни-
ком створеного в 1940 році тепе-
рішнього Українського Конґресо-
вого Комітету Америки. Усі ці змі-
ни та вдосконалення форм орга-
нізації Американської України 
супроводили власне такі хресто-
носні походи „Свободи”, як органу 
й виразника Українського Народ-
ного Союзу. 

Вони, ці походи за організацій-
ні форми, продовжувалися й піс-
ля Другої світової війни. Це вже у 
відносно свіжій пам’яті багатьох 
з нас кампанія „Свободи” за ство-
рення Пан-Американської Україн-
ської Конференції та за здійснення 
давнього пляну відносно Світово-
го Конґресу Вільних Українців, для 
якого — до речі — „Свобода” цю 
назву придумала. 

Із важливіших „ад гок” хресто-
носних походів „Свободи” згадати 
б, зокрема, просвітню кампанію, 
що її вела „Свобода” від самого 
початку своєї появи і що дійшла до 
кульмінації, зокрема, в оформлен-
ні Просвітньої Комісії УНСоюзу в 
1912 році. Написаний ред. Богда-
ном Кравцевим та надрукований в 
цьому альманасі покажчик книж-
кових видань „Свободи” і УНСою-
зу може послужити документаль-
ним доказом цього походу. 

Між двома світовими війна-
ми до важливіших хрестоносних 
походів „Свободи” внутрішнього 
порядку треба зарахувати голов-
но започатковану в 1930-их роках 
та ведену по сьогоднішній день 
акцію включення в наші організа-
ційні ряди народжених в Амери-
ці та англомовних поколінь. Запо-
чаткування публікації англомов-
ного „Українського Тижневика” 
в 1933 році та оформлення Ліґи 
Української Молоді Північної Аме-
рики були важливим началом у цій 
акції. 

Одним із найбільших з бага-
тьох походів „Свободи” була акція 
початково для оборони, а опіс-
ля для переселення українських 
„переміщених осіб” — скитальців 
після Другої світової війни. Багато 
міг би про це сказати й написати 
д-р Володимир Талан, колись екзе-
кутивний директор і від довгих 
років президент Злученого Укра-
їнського Американського Допомо-
гового Комітету. Навіть перших 
30,000 дол., що уможливили працю 
ЗУАДКомітету, зібрала „Свобода” 
своєю т. зв. стодоляровою кампа-

нією. Опісля, коли виникли закон-
ні можливості переселення, кож-
не число „Свободи” це таки справ-
ді „великий дзвін” для — як тоді 
казали — „рятунку скитальців”. 

До таких найбільших хрестонос-
них походів „Свободи” з останніх 
десятиріч треба зарахувати голов-
но справу здвигнення пам’ятника 
Тарасові Шевченкові у Вашінґтоні, 
саму ініціятиву якого видвигнено 
в „Свободі”. 

Недавня акція допомоги україн-
цям в Юґославії, що впали жерт-
вою землетрусу, а від кількох років 
і сьогодні новий хрестоносний 
похід за створення Центру Україн-
ських Студій в Гарвардському уні-
верситеті доповнюють, хоч далеко 
не вичерпують, великої епопеї цих 
походів „Свободи”. 

На допомогу 
 українському народові 

Коротко згадані хрестонос-
ні походи „Свободи” для органі-
зації та розвитку того, що нази-
ваємо Американською Україною, 
не були ціллю самі в собі, а були 
організацією і мобілізацією амери-
кансько-українських сил для осяг-
нення головної мети — допомоги 
українському народові в його зма-
ганнях до волі і незалежности. Чи 
не найбільш характеристичним у 
цьому відношенні можна вважати 
заклик „Свободи” у числі з 17 жов-
тня 1900 року п. з. „До діла, брат-
тя!” В ньому між іншим сказано: 

„Кожний знає, що життя нашого 
народу в старім краю під кожним 
оглядом дуже прикре. В усіх трьох 
державах, в яких живуть українці, 
приходиться їм терпіти не тільки 
від самих урядів, але й від „добрих 
сусідів”. Наші народолюбці вжива-
ють усіх заходів для поліпшення 
долі народу, але вкінці прийшли 
до переконання, що тут жадні пів-
засоби не допоможуть та що єди-
ним виходом з цього прикрого 
положення є — З’ЄДНАННЯ ВСІХ 
УКРАЇНЦІВ В ОДНУ САМОСТІЙ-
НУ ДЕРЖАВУ З ПОРЯДКАМИ 
НАСКРІЗЬ ДЕМОКРАТИЧНИ-
МИ… Наше предложення, щоб тут 
в Америці заложити народну касу, 
з якої можна б підтримувати всі 
змагання до самостійности нашо-
го народу...” 

Від того часу немає багато чисел 
„Свободи” аж по сьогодніш-
ній день, у яких не було б преріз-
них збіркових кампаній. До най-

більших збіркових „хрестонос-
них походів” „Свободи” на допо-
могу визвольним змаганням укра-
їнського народу треба зарахувати 
кампанію збірки на Фонд Визво-
лення України, яку вели УНСоюз і 
„Свобода” під фірмою Української 
Народної Ради від вересня 1910 
року, опісля, вже по війні, ведену 
д-ром Лукою Мишугою, як дипло-
матичним висланцем Уряду Захід-
ньо-Української Народної Респу-
бліки у Вашінґтоні, відому акцію 
„Позички Національної Оборони”, 
яка тривала два роки, від 1921 до 
кінця 1923 року та дала у вислі-
ді 138,500 дол., що були поставлені 
до розпорядження Уряду цієї Рес-
публіки, тоді вже екзильного у Від-
ні. 

Після цієї почала „Свобода” 
один з найбільших і найдовше 
тривалий похід збірки фондів на 
допомогу західньоукраїнським 
установам, як „Просвіта”, „Рідна 
Школа”, допомога інвалідам, та, 
зокрема, революційній боротьбі, 
що її вели Українська Військова 
Організація й опісля Організація 
Українських Націоналістів. Факт, 
що доляри в революційному жар-
ґоні називались „мишугами”, себ-
то іменем тодішнього редактора 
„Свободи”, має свою вимову. 

Хрестоносні походи „Свободи” 
на допомогу визвольним змаган-
ням українського народу далеко 
не обмежувались збіркою фондів. 
Такі акції, як їх вели українці в 
Америці проти польської пацифі-
кації в Галичині, чи проти голодо-
вої облоги в підсовєтській Украї-
ні, не мають собі рівних в жадній 
іншій етнічній газеті в Америці. 

Реєстр можна б продовжува-
ти і продовжувати аж до теперіш-
ніх виступів „Свободи” в оборо-
ні переслідуваних, арештованих і 
суджених комуністичними режим-
никамн інтелектуалістів в Україні. 

Усе це вповні виправдує подану 
в заголовку цієї статті характерис-
тику „Свободи”, як газети хресто-
носних походів, за якими завжди 
стояв результат першого такого 
походу „Свободи”, Український 
Народний Союз. 

Відзначаючи цією зга дкою 
80-ліття „Свободи”, ми, її праців-
ники, маємо одне головне бажання 
і побажання: щоб „Свобода” могла 
і в майбутньому ці походи продо-
вжувати з не меншою силою і від-
повідальністю, як вона їх вела досі 
за всі 80 років свого існування. 

(Закінчення зі стор. 18)

Газета хрестоносних...

о. Григорій Грушка
1893-1895

о. Стефан Макар
1897-1900

о. Іван Ардан
1900-1907

Антін Цурковський
1907-1910

Осип Стеткевич
1910-1919

Володимир Лотоцький
1919-1926

о. Нестор Дмитрів
1895-1897

Омелян Рев’юк
1926-1933

Д-р Лука Мишуга
1933-1955

Антін Драган
1955-1979

Василь Тершаковець
1979-1980

Зенон Снилик
1980-1998

Раїса Галешко
1998-2000

Ірена Яросевич
2000-2007

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

Yonkers Branch
Ukrainian Youth Center
301 Palisade Ave.
Yonkers, NY 10703 
Phone: 914-220-4900, Option 7 
Fax: 914-965-1936

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

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

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

Equal
Opportunity
LENDER

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

SUMAFCU NMLS# 527694

Like us on 
Facebook

Ваше омріяне житло може 
стати реальністю

з низьковідсотковою іпотекою від Кредитівки СУМА

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

3/3 зі змінною ставкою 15 річний незмінний відсоток

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг

3.125% 3.625%


