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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Час приборкати 
ворожу аґентуру

Петро Часто

Наполегливо і  послідовно сприяючи 
об’єднанню українського православ’я‚ визво-
ленню його з-під багатовікового російсько-
імперського духовного гніту і поверненню 
в материнське лоно Константинопольсько-
го Патріярхату‚ Президент Петро Порошен-
ко великою мірою зміцнив свій авторитет в 
національно свідомій частині українського 
суспільства і‚ відповідно‚ став об’єктом зліс-
них нападків та інсинуацій з боку кремлівської 
аґентури в Україні. 

Церковна незалежність Києва‚ „матері міст 
руських“‚ від Москви – це фатальна втрата для 
імперії‚ початок її кінця. Тому будемо бачи-
ти‚ і вже бачимо‚ шалені спроби відвернути 
цю неминучість‚ знайти способи й за цих умов 
втримувати Україну в полі російського впливу.

Після досить сильного виступу у Верховній 
Раді з програмним посланням П. Порошенко‚ 
згідно з опитуваннями‚ в оцінюваннні шансів 
на перемогу у президентських виборах перей-
шов з четвертого місця на друге. Перше поки-
що зберігає Юлія Тимошенко. Дуже ймовірно‚ 
що вони обоє й будуть головними суперника-
ми у виборах в березні наступного року. 

Очільниця „Батьківщини“‚ усвідомлюючи‚ 
що це вже остання її битва за найвищу владу‚ 
перейняла від свого конкурента гасла про рух 
до Европи і НАТО‚ водночас наголошуючи на 
тому‚ про що П. Порошенкові говорити неви-
гідно – на тяжкій соціяльно-економічній ситу-
ауції в Україні‚ дальшому знеціненні гривні і 
невпинному відтокові працездатних українців 
за кордони країни. 

Донедавна політичний портрет Ю. Тимо-
шенко містив негарні плямки проросійськос-
ти‚ починаючи від її „історичної“ зустрічі в 
Володимиром Путіном у 2009 році і таємни-
ці підписання кабального для України газо-
вого дововору з Росією. Втім‚ ще й раніше: в 
2008 році вона „подбала“‚ щоб Україна зали-
шилася поза пляном щодо вступу до НАТО. 
Тоді ж не засудила напад Росії на Грузію. Тоді 
ж путінський „Внєшекономбанк“ зміг легко 
купити український „Промінвестбанк“. Тоді 
ж в українській політиці опинився росіянин 
Павло Лебедєв‚ котрий трохи пізніше очолив 
Міністерство оборони України і вщент розва-
лив українські Збройні сили. У 2014 році Ю. 
Тимошенко закликала не чинити опору росій-
ській анексії Криму. А вже тепер‚ коли три-
вають дискусії щодо миротворчої міжнарод-
ної місії на Донбасі‚ відверто підтримує пози-
цію Москви – про розміщення миротворців не 
на українсько-російському кордоні‚ а тільки на 
лінії розмежування між Україною та окупова-
ними Росією територіями Донбасу. 

Тобто йдеться насправді не про плямки‚ 
а про дуже темні і зовсім не пахучі плями. 
Колишній народний депутат і генерал-лей-
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Київські зустрічі екзархів Вселенської Патріярхії
КИЇВ. – Екзархи Вселенської Патріярхії, Архи-

єпископ Даниїл та Єпископ Іларіон 5 жовтня 
зустрілися  з Головою Верховної Ради України 
Андрієм Парубієм‚ а 7 жовтня – з Міністром куль-
тури України Євгеном Нищуком і обговорили 
практичні кроки подолання поділу українсько-
го православ’я та підготування шляху до надання 

автокефалії Православній Церкві в Україні. 
Окрім того, вони говорили про велику історич-

ну спадщину народу України та внесок‚ котрий 
Православна Церква зробила у духовному та 
національному розвитку України протягом сто-
літь не тільки на батькiвщині, але і в усіх країнах 
світу‚ де проживають українці. 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій (зліва) зустрівся  5 жовтня з Екзархами Вселенської 
Патріярхії Архиєпископом Даниїлом (в центрі) та Єпископом Іларіоном. (Фото: Інтернет-
сторінка Верховної Ради) 

ПАРЕ не повернула делеґацію Росії

СТРАСБУРҐ. – Українська делеґація у Пар-
ляментській Асамблеї Ради Европи (ПАРЕ) 9 
жовтня зламала хід дебатів, через які намага-
лися зняти санкції з Росії та повернути її до 
ПАРЕ. 

Перший заступник голови Верховної Ради 
України Ірина Геращенко, коментуючи пере-

несення у ПАРЕ голосування з реґламентно-
го питання, через яке відкривалася можливість 
скасувати санкції відносно російської делеґації 
та забезпечити її повернення до Асамблеї‚ ска-
зала: „Усі члени делеґації навели ту арґумен-

Українська делеґація у Парляментській Асамблеї Ради Европи (Фото: Фейсбук Ірини Геращенко)
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 ■ Сенцов припинив голодування

КИЇВ. – Для засудженого в Росії українського 
режисера Олега Сенцова „розроблене спеці-
яльне меню, що дозволить вийти з голодуван-
ня“, повідомила російський омбудсмен Тетяна 
Москалькова. 5 жовтня О. Сенцов повідомив, 
що припиняє голодування, оголошене ним 14 
травня. Пізніше така ж інформація з’явилася на 
вїб-стрінці російської Федеральної служби з ви-
конання покарань. Він пояснив, що йому загро-
жувало примусове харчування. (Радіо Свобода)

 ■ Верховна Рада та закон про мову 

КИЇВ. – Верховна Рада 4 жовтня проголосувала 
за проєкт закону „Про забезпечення функціону-
вання української мови як державної“ в першо-
му читанні. 28 лютого 2018 року Конституційний 
суд України визнав закон „Про засади держав-
ної мовної політики“ (так званий закон „Колес-
ніченка-Ківалова“) неконституційним через 
порушення Верховною Радою процедури його 
розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили 
обов’язковим, остаточним і таким, що не може 
бути оскаржене. (Радіо Свобода)

 ■ Україна та Грузія скасували візи

КИШИНІВ. – Прем’єр-міністер України Володи-
мир Гройсман та Прем’єр-міністер Грузії Мамука 
Бахтадзе 5 жовтня підписали угоду про взаємне 
скасування візових вимог між двома країнами. 
Підписання відбулося у Кишиневі, де вони бра-
ли участь у саміті Організації за демократію і 
економічний розвиток. Громадяни України і 
Грузії можуть перебувати на території держави 
іншої сторони без віз протягом 90 днів (щороку) 
на підставі внутрішніх пашпортів у формі картки 
(ID), яка містить безконтактний електронний но-
сій. („Укрінформ“)

 ■ Обрали провідників ЦВК

КИЇВ. – Головою Центральної виборчої комісії 
шляхом таємного голосування 5 жовтня обрано 
Тетяну Сліпачук. Вона внесла пропозиції щодо 
кандидатур на посади заступників керівника та 
секретаря комісії. За підсумками голосування 
заступниками голови ЦВК обрано Олега Коно-
польського та Євгенія Радченка, секретарем На-
талію Бернацьку. („Укрінформ“)

 ■ Узаконили нове вітання у війську

КИЇВ. – 4 жовтня Верховна Рада затвердила тра-
диційне вітання ОУН і УПА „Слава Україні! Геро-
ям слава!“ як офіційне в Збройних силах та у 
Національній поліції. Це вітання вже викорис-
товували військові на параді з нагоди Дня неза-
лежности у цьому році. (ВВС)

 ■ Лікуватимуть українців за кордоном

КИЇВ. – Міністерство охорони здоров’я знайшло 
можливість перерозподілити 101 млн. грн. для 
програми „Лікування громадян України за кор-
доном“. Такий перерозподіл бюджету міністер-
ства ухвалив уряд 3 жовтня. Цього вистачить 
для лікування за кордоном орієнтовно 38 паці-
єнтів. Наразі на обліку осіб, які потребують ліку-
вання за кордоном, перебуває 96 людей. Тобто 
виділених фондів не вистачить для лікування 
всіх пацієнтів, що перебувають на обліку станом 
на 1 жовтня. Можливість перерозподілу фондів 
у рамках бюджету міністерства вичерпана. Є на-
дія, що Уряд і Верховна Рада України знайдуть 
можливість додаткового фінансування цієї про-
грами. (МОЗ України)

 ■ Діє програма „Безкоштовна діягностика“ 

КИЇВ. – Національна служба здоров’я України 6 
жовтня запусила програму „Безкоштовна діяг-
ностика“. З наступного року за направленням 
лікаря пацієнти зможуть пройти у поліклініках 
безкоштовне обстеження. У поліклініках, які 
підпишуть угоду, буде проходження ультраз-
вук, рентґен, мамографія та інші високовартісні 
обстеження. Програма фінансується Европей-
ським Союзом і його країнами-членами Данією, 
Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й 
підтримує реформу децентралізації та її секто-
ральні напрямки. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Верховна Рада ухвалила у першому читанні 
законопроєкт про українську мову

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 
доопрацьований законопроєкт про мову в Украї-
ні. Його внесли аж 77 депутатів.

За законопроєкт „Про забезпечення фукціону-
вання української мови як державної“ проголосу-
вали 261 народний обранець.

Якою буде мовна політика в країні, якщо цей 
документ стане чинним законом?

За документом, єдиною державною (офіцій-
ною) мовою в Україні є українська, а спроби 
запровадження в Україні офіційної багатомовнос-
ти всупереч Конституції і встановленій консти-
туційній процедурі провокують мовний розкол 
країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і 
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу.

Публічне приниження чи зневажання україн-
ської мови прирівнюють до наруги над державни-
ми символами України і карають за законом.

Відповідальність нестимуть і ті, що перешко-
джатимуть чи обмежуватимуть користування 
українською мовою.

Документ реґулює застосування української 
мови в усіх сферах суспільного життя на всій 
території України. Його дія не поширюється на 
сферу приватного спілкування та релігійні обря-
ди.

Хто повинен вільно володіти  
українською мовою?

За документом, кожен громадянин України має 
володіти українською мовою, як і той, хто претен-
дує на українське громадянство.

Серед посадовців українською вільно мають 
розмовляти, наприклад:

Президент; голова Верховної Ради, його пер-
ший заступник та заступники; прем’єр-міністер, 
віце-прем’єр-міністри; голова Служби безпеки 
України; генеральний прокурор; голова Націо-
нального банку; народні депутати, депутати Вер-
ховної Ради Криму‚ депутати місцевих рад, сіль-
ські, селищні, міські голови; держслужбовці, поса-
дові особи органів місцевої влади; судді, адвока-
ти; керівники навчальних закладів державної та 
комунальної форм власности; педагогічні, науко-
во-педагогічні й наукові працівники навчальних 
закладів; медпрацівники державних і комуналь-
них закладів охорони здоров’я та інші.

Де розмовляти 
 українською мовою обов’язково?

Якщо документ стане законом, то засідання, 
зустрічі тощо у владних органах – як централь-
них, так і місцевих – мають проводити україн-
ською мовою.

Якщо організатор зустрічі хоче провести її 
іншою мовою, має забезпечити переклад держав-
ною.

Якщо під час зустрічі хтось розмовляє не укра-
їнською мовою, організатор зобов’язаний забез-
печити синхронний або послідовний переклад 
державною мовою, якщо цього вимагає хоча б 
один учасник події.

Українською мовою має бути й уся документа-
ція цих органів, а також у судах та правоохорон-
них органах.

Політична аґітація – українською мовою

Передвиборна аґітація за рахунок грошей 
Держбюджету, а також матеріяли передвиборної 

аґітації, що транслюють на телеканалах, радіо та 
розміщують на носіях зовнішньої реклями, мають 
бути державною мовою.

Інформаційні плякати політичних партій, кан-
дидатів на пост президента України, кандидатів у 
народні депутати та місцеві депутати, на посади 
сільських, селищних, міських голів і старост дру-
кують українською мовою.

Як діятиме документ 
 у дитячих садках і школах?

Мова освіти – українська.
Держава ґарантує кожному громадянинові 

України право здобути формальну освіту україн-
ською мовою у державних та комунальних закла-
дах освіти: від садочків до вищих навчальних 
закладів.

Особам, які належать до національних меншин 
та корінних народів, ґарантують право на навчан-
ня в комунальних школах та садочках мовою 
нацменшини чи відповідного корінного народу‚ 
поряд з українською.

Це право реалізують через створення окре-
мих клясів (груп) з навчанням мовою відповідної 
нацменшини чи корінного народу поряд з україн-
ською мовою. Це не поширюється на кляси (гру-
пи) з навчанням українською.

Особам, які належать до корінних народів, 
нацменшин, ґарантують право на вивчення мови 
відповідних корінного народу чи нацменшини в 
комунальних школах або через національні куль-
турні товариства.

Заклади освіти забезпечують обов’язкове 
вивчення державної мови, зокрема заклади про-
фесійної (професійно-технічної), фахової перед-
вищої та вищої освіти – в обсязі, що дає змо-
гу провадити професійну діяльність у вибраній 
галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до корінних народів, 
нацменшин, чужоземцям та особам без громадян-
ства створюють належні умови для вивчення дер-
жавної мови.

У закладах освіти відповідно до освітньої про-
грами можуть викладати одну або декілька дис-
циплін двома чи більше мовами – державною 
мовою, англійською мовою, іншими офіційними 
мовами Евросоюзу.

За бажанням здобувачів професійної (профе-
сійно-технічної), фахової передвищої та вищої 
освіти заклади освіти створюють можливості для 
вивчення ними мови корінного народу, нацмен-
шини як окремої дисципліни.

Як це вплине на концерти  
та інші публічні події?

Документ каже, що мовою культурно-мистець-
ких, розважальних та видовищних заходів є дер-
жавна мова.

Інші мови під час таких подій можна засто-
совувати у разі, якщо це виправдано художнім, 
творчим задумом організатора заходу, а також 
у випадках, визначених Законом України „Про 
нацменшини“.

Положення цієї частини не поширюється на 
застосування мов під час виконання та відтворен-
ня словесно-музичних творів.

Супровід культурно-мистецьких та видовищ-
них заходів має бути українською мовою.

Якщо ведучим події є людина, що не знає укра-

(Закінчення на стор. 17)

ТОЧКА ЗОРУ

Чому я голосував за мовний закон 
Євген Рибчинський

„Держава забезпечує всебічний розвиток і 
функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України... 

Застосування мов в Україні ґарантується 
Конституцією України та визначається зако-
ном“.

Так каже 10 стаття Конституції України. Але 

наразі в Україні відсутній закон, який би визна-
чав основні засади державної мовної політики.

Після скасування Конституційним судом 
закону Ківалова-Колесніченка утворився справ-
жній правовий вакуум. Громадяни втратили 
навіть той обмежений інструментарій захисту 
права на українську мову, який мали. Сьогод-

(Закінчення на стор. 19)
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 ■ Посол відкрив кімнату Корятовича 

МУКАЧЕВЕ, Закарпатська область. – 5 жовтня з 
участю Посла Литви в Україні Марюса Януконі-
са в Мукачівському замку „Паланок“ відкрили 
меморіяльну кімнату князя Федора Корятовича. 
Виставка складається із чотирьох розділів, що 
стосуються різних етапів життя князя Ф. Коря-
товича. Ф. Корятович (близько 1331-1414) – ли-
товський князь з роду Коріятовичів, син Корія-
та-Михайла Гедиміновича з 1393 року був паном 
Мукачівської домінії на Закарпатті. („Укрінформ“)

 ■ Врятували заблукалих туристів

РАХІВ‚ Закарпатська область. – 8 жовтня ряту-
вальники відшукали вісьмох туристів із Терно-
пільщини, які заблукали в районі гори Говерля. 
7 жовтня в оперативно-рятувальну службу на-
дійшло повідомлення, що під час проходження 
туристичного маршруту в районі Говерлі заблу-
кала група освітян з Тернопільської области, які 
прибули власним транспортом і мали намір за 
один день піднятися на Говерлю й повернути-
ся додому. Під час спуску з гори вони збилися з 
маршруту, втратили орієнтацію і заблукали. Вно-
чі рятувальники розпочали пошуки‚ виявили по-
терпілих і доставили в село Луги. („Укрінформ“)

 ■ Обидві Лаври належать Україні

КИЇВ. – Києво-Печерська та Почаївська Лав-
ри є об’єктами національного значення, які у 
власність не передаються. Вони перебувають 
в оренді Української Павославної Церкви Мос-
ковського Патріярхату на 50 років. Про це роз-
повів 8 жовтня директор департаменту у спра-
вах релігій та національностей Міністерства 
культури Андрій Юраш. На запитання, чи можна 
перервати оренду через суд в разі, якщо буде 
доведено, що Почаївська Лавра передавалася в 
оренду Московському Патріярхатові з порушен-
нями законодавства, він зазначив, що тут немає 
підстав для суду. „Держава надала оренду і може 
вирішувати її подальшу долю. Це питання в ком-
петенції Кабінету міністрів“, – підкреслив дирек-
тор департаменту. („Укрінформ“)

 ■ Везла золото в Росію

ХАРКІВ. – На митному посту „Харків-пасажир-
ський“ 8 жовтня митники виявили п’ять золотих 
банківських зливків у пасажирки потягу Кривий 
Ріг-Дніпро-Москва. Громадянка України заявила 
про відсутність заборонених або обмежених до 
переміщення предметів‚ але в ході подальшого 
огляду у її дамській торбинці знайшли зливки 
золота вагою 76 грам. Відносно правопорушни-
ці склали протокол про порушення митних пра-
вил. („Українська правда“)

 ■ Відбувся Другий форум міґрантів УГКЦ

РИМ. – Другий Форум міґрантів Української Гре-
ко-Католицької Церкви Центральної та Західної 
Европи обговорював 6-7 жовтня підходи зміц-
нення української діяспори. У соборі св. Софії 
у Римі серед доповідачів були чільні представ-
ники духовенства, громадських організації та 
українських інституцій. Говорили, серед іншого, 
про формування української ідентичности на 
чужині, діяльність суботніх шкіл і молодіжних 
організацій у світлі протидії асиміляції громад 
в чужинському середовищі. Чому українці за 
кордоном прагнуть швидко розчинитися серед 
інших і мало заохочують дітей до навчання рід-
ної мови? Які виклики постають перед молоддю 
в еміґрації та чому, попри скруту, вони не по-
вертаються додому? Про це вели мову прези-
дент Українського Католицького Університету 
та Єпископ Паризької Єпархії св. Володимира 
Великого Борис Ґудзяк та інші. (Радіо Свобода)

 ■ Отруєння у дитячому садку 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. – У Нетішині станом на 7 
жовтня госпіталізовано з симптомами гострої 
кишкової інфекції 36 осіб, з них 26 вихованців 
ясел-садка „Райдуга“ та п’ять дорослих, які є 
працівниками цього закладу або контактували-
ся з ними. Для встановлення джерела збудника 
інфекції проводиться епідеміологічне розсліду-
вання та комплекс протиепідемічних заходів. 
(„Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Абхазія і Крим в ланцях Росії
Левко Хмельковський

У давні часи мені пощастило кілька разів від-
відати Абхазію – край на березі Чорного моря‚ 
частину Грузії. Там було багато сонця‚ теплої 
морської води‚ привітних людей. Тепер усе змі-
нилося. Коли у Москві дізналися‚ що Грузія ста-
ла на шлях до Европи‚ то почали готуватися до 
загарбання Абхазії. Російські і чеченські найман-
ці спровокували збройний конфлікт, що призвів 
до втрати Грузією контролі над Абхазією. 

Розпочалося збройне протистояння‚ яке 
завершився 30 серпня 1993 року. Близько 200 
тис. грузинів було вигнано з Абхазії. Відтоді 
Абхазія добивається визнання своєї незалеж-
ности, яку наразі її визнали тільки чотири дер-
жави, включаючи Росію. Скориставшись пораз-
кою Грузії у війні 2008 року з Росією, абхазькі 
війська з підтримкою росіян зайняли нові тере-
ни Грузії. 

Недавно‚ перебуваючи в Грузії‚ я побачив 
сатиричний плякат з двох частин. На одній з 
написом „Так Росія дбає про розквіт Абхазії“ 

було зображено спустошені приморські курор-
ти Абхазії‚ на другій було квітнуче приморське 
місто Батумі в Автономній республіці Аджарії 
з написом „Ось до чого Грузія довела Аджарію“. 

Це сатиричне зауваження пригадалося 1 жов-
тня‚ коли численні інтернет-видання‚ серед 
них українські‚ розмістили фотографії з Абха-
зії британського фотографа Джеймса Керві-
на. „Лента.ру“ – одне з провідних російських 
інтернет-видань‚ засноване 1999 року за спри-
янням Фонду ефективної політики‚ написало: 
„Його приголомшили наслідки грузино-абхазь-
кої війни, яка назавжди обернула міста Абхазії 
на привиди“. 

На цій сторінці зліва розміщено світлини з 
цього фоторепортажу. 

Подібне свавілля діються на території Укра-
їни – в Криму‚ який Росія захопила способом‚ 
випробуваним в Грузії. Внизу – фотографії 
інтернет-видання „Крим.Реалії“‚ зроблені у Ялті 
та Евпаторії.

Це свідчення тієї руїни‚ яке несе у світ Росія 
та її „русскій мір“.

Крим. Гірська річка Учан-Су протікає у центральній частині Ялти. Вона бере свій початок біля 
підніжжя гори Ай-Петрі. Назва річки перекладається як „вода, що летить“‚ але тепер замулена 
річка вже не летить. (Фото: „Крим.Реалії“)

Сухумі. Грузини були змушені покинути свої 
житла.

Піцунда. Музична заля в Піцунді заросла мохом 
і травою, стеля і стіни запліснявіли, пивницю 
затоплено.

Сухумі. Зруйнований храм і осередок культури.
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 ■ Дисидента вбито в посольстві

АНКАРА, Туреччина. — Турецькі служби безпе-
ки прийшли до висновку, що дисидент Джамал 
Хашоґі з Савдійської Арабії був убитий в кон-
суляті Савдійської Арабії в Стамбулі за наказом 
найвищих кіл королівського двору. Про це по-
відомив 9 жовтня неназваний турецький ви-
сокопосадовець. Урядовці Савдійської Арабії, 
включно з спадкоємцем престолу Магометом 
бін-Сальманом заперечують це звинувачення, 
кажучи‚ що Дж. Хашоґі вільно вийшов з кон-
суляту після того, як він прибув 2 жовтня‚ щоб 
полагодити деякі документи у зв’язку зі своїм 
заплянованим весіллям. Президент Туреччини 
Реджеп Таїп Ердоган вимагав від Савдійської 
Арабії, щоб вона представила докази на під-
тримку своєї заяви. Того дня‚ коли дисидент 
зник, 15 аґентів прибули Савдійської Арабії до 
Туреччини приватними літаками. Р. Ердоган ви-
слав урядовців, щоб анонімно розповіли різним 
засобам масової інформації про вбивство. Жур-
наліст проурядової газети Кемал Озтурк сказав 
9 жовтня, що є відео про вбивство 59-літнього 
Дж. Хашоґі, видатного журналіста й критика 
савдійського уряду. Державний секретар США 
Майк Помпео 9 жовтня закликав савдійський 
уряд „підтримати ретельне розслідування зник-
нення Дж. Хашоґі і бути прозорим про висліди 
розслідування”. („The New York Times”)

 ■ Надано нагороду Андрея Шептицького

НЮ-ЙОРК. — Президент Світового Єврейсько-
го Конґресу (WJC) Рональд Лавдер 27 вересня 
отримав медалю ім. Митрополита Андрея Шеп-
тицького. Церемонія відбулася в Ню-Йорку і її 
провели президент Єврейської Конфедерації 
України (ЄКУ)‚ віце-президент WJC Борис Ложкін 
і голова Українсько-єврейської зустрічі Джеймс 
Темертій. Нагороду заснувала ЄКУ 2013 року 
для публічних осіб, котрі зробили поважний 
вклад для українсько-єврейського зрозуміння й 
співпраці. Митрополит Андрей врятував понад 
150 євреїв під час Другої світової війни. На це-
ремонії був присутній д-р Леон Чемайда, один 
з врятованих дітей. („Religious Information Service 
of Ukraine”)

 ■ Захід звинувачує розвідку Росії

ЛОНДОН. — Західні країни оприлюднили 4 жов-
тня нові докази проти російських щпигунів, за-
кидаючи їм широкомаштабне гакерство (атаки 
на комп’ютерні системи) проти всіх, хто розслі-
дує втручання Москви у кримінальні дії. Цен-
тром звинувачень стало Головне Розвідувальне 
Управління (ГРУ) Росії. США закидають сімом 
офіцерам ГРУ гакерство міжнародних аґенцій. 
Великобританія і Австралія звинуватили ГРУ у 
нищівній кібератаці на Україну в 2017 році. Ні-
дерлянди твердять, що аґенти ГРУ пробували 
вламатися в комп’ютерні системи Організації 
для заборони хемічної зброї. Ця остання спро-
ба була найбільш сенсаційною операцією‚ яка 
була виявлена. Росія вже підлягає санкціям США 
і Европейського Союзу, а десяткам офіцерам ГРУ 
висунено формальні звинувачення. Спільний 
голос Заходу був таким сильним, а докази та-
кими переконливими, що не залишали сумніву 
щодо вини Росії. („Associated Press”)

 ■ Міста не святкують День Колюмба

АТЛАНТА, Джорджія. — У 1937 році Президент 
Френклін Рузвельт проголосив 12 жовтня Днем 
Колюмба і наказав вивісити прапори на всіх 
урядових будинках. У 1968 році Конґрес США 
зробив День Колюмба офіційним державним 
святом‚ яке відзначається в другий понеділок 
жовтня. У той час 45 стейтів вже визнавали це 
свято для вшанування італійського дослідни-
ка-мандрівника Христофора Колюмба, котрий 
відкрив Америку 1492 року. Від того часу йде 
боротьба між прихильниками Колюмба і лібе-
ральними групами‚ які хочуть замінити це свято. 
У 1992 році місто Берклій в Каліфорнії було пер-
шим в країні‚ яке проголосило День Автохтонів 
як альтернативу до Дня Колюмба. Від того часу 
вже близько 60 міст замінили День Колюмба на 
День Автохтонів. Деякі місцевості відзначають 
обидва свята, а сім стейтів взагалі не визнають 
День Колюмба. („The Atlanta Journal-Constitution”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Президент СКУ взяв участь 
у заходах Атлантичної Ради 

НЮ-ЙОРК. – 24 вересня президент Світового 
Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій висту-
пив на стратегічній сесії Атлантичної Ради на 
тему України, під час якої наголосив на важли-
вості ефективного донесення до світового спів-
товариства правдивої інформації про Украї-
ну, а також подальшої консолідації міжнарод-
ного співтовариства для поборювання росій-
ської гібридної аґресії, яка є загрозою світового 
маштабу, включно й до посилення санкцій про-
ти Російської Федерації.   

У ході стратегічної сесії було обговорено 
низку питань щодо України, які представи-
ли Віце-прем’єр-міністер з питань европей-
ської та евроатлантичної інтеґрації України 
Іванна  Климпуш-Цинцадзе, старший науко-
вий співробітник Центру з питань науки і між-
народних відносин ім.  Белфера при Гарвард-
ській школі державного управління ім. Кенне-
ді Посол  Павлина  Добрянська‚ старший науко-
вий співробітник Евразійського центру Атлан-
тичної Ради  Андерс Аслунд, почесний науко-
вий співробітник Атлантичної Ради з  питань 
Европи і  Евразії Посол Деніел Фрід, виконав-
чий віце-президент Атлантичної Ради Деймон 
Вiлсон та директор Центру Атлантичної Ради 
„Евразія” Посол Джон Гербст. 

Цього ж дня Е. Чолій узяв участь у вручен-
ні „Global Citizen Awards” Атлантичної Ради, 
у  рамках якого мав нагоду скласти співчут-
тя Сінді  МакКейн, вдові колишнього сенато-
ра Джона  МакКейна, та висловити вдячність з 
боку української діяспори за його активну під-
тримку України.

Разом з президентом СКУ в заходах Атлан-
тичної Ради взяли участь заступник президен-
та СКУ і президент Конґресу Українців Канади 
(КУК) Павло Ґрод, голова Світової Комісії СКУ 
в справах ООН Тамара  Олексій, голова Сві-
тової Наукової Ради СКУ Володимир Зариць-
кий, голова Консультативно-дорадчої Ради КУК 

Кость Темертей з дружиною Луїз, заступник 
голови Консультативно-дорадчої Ради КУК Ігор 
Ігнатович та представник СКУ до  Атлантичної 
ради Олекса Чопівська.

СКУ співпрацює з Атлантичною Радою, відо-
мим аналітичним центром, у  здійсненні її  іні-
ціятиви „Україна в Европі”, що спрямована на 
активізацію міжнародної підтримки незалеж-
ности, суверенітету і  територіяльної ціліснос-
ти України, у тому числі й Криму. Ця ініціятива 
також має на меті підтримку реформ в Україні і 
її евроатлантичної інтеґрації та протидію росій-
ській дезінформації.     

Сінді МакКейн та Евген Чолій під час заходів 
Атлантичної Ради. (Фото: СКУ)

Корупція діє у будові шляхів
Оксана Крячко

У 2018 році  відбулися важливі зміни у сфе-
рі будівництва доріг: більша частина шля-
хів  перейшла у зону відповідальности місцевої 
влади.  Водночас бюджет також зріс. Про пер-
ші результати цих змін розповіли експерти 28 
вересня в Українському кризовому медія-центрі. 

Оксана Величко, координатор урядово-гро-
мадської ініціятиви „Разом проти корупції“: 
„Якщо говорити загалом про  корупцію у цій 
галузі, то це політична корупція, коли депутати 
виділяють фінансування для доріг, які, можли-
во, не є пріоритетними для економіки України. 
Це також кадрові призначення – непрозорі кон-
курси та підконтрольні виконувачі обов’язків 
на ключових посадах. Це і зловживання з мате-
ріялами, технікою та майном, і, безперечно, 
найбільше корупційних ризиків містять проце-
дури закупівель”. 

Експерт озвучила три ключові напрямки у 
запобіганні корупції, над якими зараз працює 
урядово-громадська ініціятива „Разом проти 
корупції” спільно з партнерами. Це конкурсне 
призначення керівників у дорожній галузі‚ неза-
лежна інженерна контроля якости‚ законодавчі 

та нормативні зміни, що вдосконалять процеду-
ри закупівель. Також потрібні методичні реко-
мендації та навчання для фахівців у реґіонах. 

Володимир Левкович, аналітик „CoST 
Ukraine“:   „Чужоземні підрядники хочуть бра-
ти участь у тендерах, проте зараз тендерна доку-
ментація формується таким чином, що обмежує 
участь цих підрядників, або підрядників з інших 
реґіонів. За даними „CoST Ukraine“ середня кіль-
кість учасників в тендерах є найвищою у Київ-
ській області і найнижчою у Донецькій області“. 

Андрій Возний, експерт громадської спілки 
„Рада бізнесу Тернопілля” розповів про зловжи-
вання у закупівлях в Тернопільській області‚ де 
крупний тендер був поділений на дрібні шмат-
ки, таким чином вдалось не оголошувати його 
через  „Prozorro“, а підписати прямі договори з 
підрядниками. На даний момент укладено лише 
два договори на загальну суму 60 млн грн. 

  Аґентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) впроваджує проєкт „Підтримка орга-
нізацій-лідерів у протидії корупції в Україні 
„Взаємодія!“ – п’ятирічну ініціятиву USAID, яка 
має на меті допомогти Україні у зменшенні рів-
ня корупції та підвищенні підзвітности та про-
зорости управління. 

тацію, коли навіть таким прихильникам Путі-
на, як Генеральний секретар Ради Европи [Тор-
нбйорн] Яґланд, було соромно, і він вимуше-
ний був вийти на трибуну і виправдовувати-
ся. Росія не виконує жодної резолюції Ради 
Европи, утримує українських політв’язнів, веде 
гібридну війну проти усього світу, надсилає 
сюди огидних пропаґандистів“.

ПАРЕ розглянула пропозиції щодо змін до 
реґламенту стосовно повноважень національ-
них делегацій, включно з правом голосу.

Це питання було порушене у ПАРЕ у зв’язку з 
обмеженням прав російської делеґації, що три-
ває з 2014 року після початку аґресії Росії проти 
України. Нині у Раді Европи та у ПАРЕ діє про-
російське лобі, до якого належать і деякі пред-
ставники керівництва організацій, яке намагаєть-
ся відновити повноваження російської делеґації.

У ПАРЕ, беручи до уваги неможливість отри-
мати позитивні результати голосування, вирі-
шено повернути документ до профільного 
комітету.  У кулуарах Асамблеї представники 
делеґації Верховної Ради заспівали гимн Украї-
ни і скандували „Слава Україні!“.

„Укрінформ“

(Закінчення зі стор. 1)

ПАРЕ не повернула...
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 ■ Паніка довела до трагедії 

АНТАНАНАРІВО, Мадаґаскар. — Одна особа за-
гинула, а 40 зазнало поранень‚ коли 9 вересня 
біля стадіону в Антананаріво перед футбольни-
ми змаганнями за Африканський Кубок Націй 
юрба намагалася дістатися до стадіону, але бра-
ми були зачинені‚ бо стадіон вже був перепо-
внений. Перед змаганнями відбулась хвилина 
мовчанки за жертвами цієї трагедії. Африкан-
ський футбол вже мав такі трагічні випадки. У 
2001 році в Ґгані загинуло 127 осіб на спортово-
му стадіоні. У 2010 році у сутичці біля стадіону 
в Південній Африці загинуло дві особи. У 2012 
році 74 осіб загинуло в Єгипті під час сутичок 
між прихильниками супротивних клюбів. Мину-
лого року під час заворушень на стадіонах за-
гинуло по вісім осіб в Сенеґалі й Малаві. („ESPN”)

 ■ Зник президент Інтерполу 

ЛІОН, Франція. — Президент міжнародної по-
ліційної організації Інтерпол Менґ Гонґвей‚ 
котрий також є віце-міністром у Міністерстві 
публічної безпеки Китаю‚ поїхав 25 вересня зі 
своєї штаб-квартири в Ліоні до Китаю. Його дру-
жина Ґрейс не змогла сконтактуватися з ним 
впродовж тижня і звернулася до французької 
поліції. Щойно 7 жовтня китайський уряд ви-
знав, що затримав його. Йому закидають ко-
рупцію, але не подано більше інформацій і 
невідомо‚ де він перебуває. У Китаї немає спра-
ведливого суду, то можна очікувати‚ що його 
триматимуть‚ аж доки він буде змушений ви-
знати свою вину, а відтак формальний судовий 
процес видасть суворий вирок. Це є ще один 
приклад того, як Президент Китаю Хі Ціньпінґ 
посилює свою владу і верховенство Комуніс-
тичної партії. Інтерпол, який складається з 192 
країн-членів, слабо відреаґував на його зник-
нення. („The Washington Post”)

 ■ Гейлі резиґнує з посади посла до ООН

ВАШІНҐТОН. — Посол США до ООН Нікі Гей-
лі залишає свою посаду при кінці цього року. 
Про це вона повідомила 9 жовтня на спільній 
прес-конференції з Президентом Дональдом 
Трампом в Білому Домі. 46-літня Н. Гейлі відслу-
жила дві каденції як губернатор Південної Ка-
ролайни перед тим, як президент призначив її 
послом. Вона є донькою індійських еміґрантів, 
котра прийняла християнство в молодому віці. 
Про неї часто згадували як про можливого кан-
дидата в президенти, але вона виразно підкрес-
лила, що підтримуватиме перевибір Д. Трампа 
в 2020 році. Президент висловив похвалу для 
Н. Гейлі, яка була шанована політиками обох 
партії за те, що твердо й виразно представля-
ла інтереси США в ООН. В свою чергу Н. Гейлі 
подякувала президентові і його родині за під-
тримку й співпрацю. Вона сказала, що може не 
всім країнам подобаються дії США, але всі кра-
їни шанують США за дотримання свого слова. 
Політичні аналітики вважають, що Н. Гейлі має 
відкрите поле у політичній кар’єрі. („Reuters”)

 ■ Впав проліт Кримського мосту 

КИЇВ.  –  4 жовтня залізнична частина Кримсько-
го мосту‚ який Росія незаконно будує для спо-
лучення з окупованим Кримом‚ впала у воду 
під час монтажних робіт. На місце прольоту, 
що впав, буде встановлений новий. На це зна-
добиться 30-45 діб. Випадок стався на ділянці 
між Тузлинською косою і островом Тузла. Від-
криття залізничної частини мосту було запля-
новане на грудень 2019 року. Україна, Норвегія, 
Чорногорія та Албанія приєдналися до санкцій 
щодо російських компаній, які брали участь в 
будівництві Керченського мосту в окупований 
Крим, введеним Радою Евросоюзу 30 липня 
2018 року. (УНН)

 ■ Зменшується безробіття у США

ВАШІНҐТОН. — Бюро статистики праці США 
оприлюднило 5 жовтня цифри, які вказують на 
поважне зростання затруднення в країні. У ве-
ресні число затруднених осіб у США зросло на 
134 тис., а безробіття скоротилося з 3.9 відс. до 
3.7 відс. Це є найнижчий рівень безробіття за 
майже 50 років. („www.bls.gov”)

АМЕРИКА І СВІТ                     

ГАРТФОРД‚ Конектикат

Мирон Колінський

Українська громада Великого Гартфорду 2 
жовтня зібралася в Українському Народному 

Домі на відзначення 85-річчя Голодомору-гено-
циду 1932-1933 років в Україні та вшануван-
ня пам’яті його жертв участю у всесвітній акції 
„Запали свічку пам’яті“. 

Комітет з відзначення цієї річниці влаштовує 
меморіяльну виставку в Капітолії штату‚ яка дія-
тиме від 1-го до 30 листопада. 

Учасники зібрання в Українському Народному Домі. (Фото: Христина Іваник) 

САВТ-БАВНД-БРУК, Ню-Дерзі

Левко Хмельковський

4 жовтня в Українській православній церкві-
пам’ятнику св. Андрія Первозваного вшановано 
пам’ять жертв Голодомору-
геноциду 1932-1933 років 
в Україні з нагоди 85-річчя 
цієї трагедії.

Цер емонію р о зпоча-
ла жалобна хода, у якій з 
запаленими свічками взяли 
участь священики, слухачі 
семінарії св. Софії, парафі-
яни. Було урочисто оголо-
шено імена 85 дітей віком 
від шести місяців до 12 
років, які стали жертвами 
геноциду. 

Літію відслужили насто-
ятель храму о. Юрій Сівко, 
о. Василь Пасакас і о. Петро 
Левко, який приїхав з Трен-
тону з паніматкою Марією. 

З словом про Голодомор-
геноцид до присутніх звер-
нувся о. В. Пасакас, який 

розповів про страшний злочин проти України і 
відзначення його 85-річчя у США та світі. Було 
повідомлено про те, що 4 жовтня Сенат США 
одноголосно прийняв резолюцію, яка визнає 
Голодомор геноцидом українського народу.

При вході до храму була влаштована виставка 
Книг пам’яті і видань про Голодомор-геноцид.

УКРАЇНЦІ ЗАПАЛЮЮТЬ СВІЧКИ В ПАМ’ЯТЬ ГОЛОДОМОРУ

На заклик Світового Конґресу Українців, громади в усьому світі взяли участь в акції „Запа-
ли свічку пам’яті“ на вшанування жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні. На цій 
сторінці вміщено вістки про акцію в громадах США. 

З словом про Голодомор-геноцид виступає о. Василь Пасакас. (Фото: 
Левко Хмельковський)

НОРТ-ПОРТ, Фльорида 

Віра Боднарук

Українська громада засвітила „Свічку пам’яті“ 
4 жовтня на площі української церкви Входу в 
Храм Пресвятої Богородиці. 

Голова Фльоридського Відділу Американсько-
го Комітету Визнання Укра-
їнського Голодомору гено-
цидом Роман Чайковський 
привітав присутніх і засві-
тив першу свічку пам’яті. 
Після цього всі присутні 
засвітили свої свічки, а чле-
ни громадських організацій 
прочитали імена 85 дітей 
віком від 2 місяців до 14 
років, які померли з голоду 
в Луганській області. 

Молитву з а  помер-
лих відправили оо. Василь 
Петрів, Іван Фатенко та 
Олег Сацюк. На закінчен-
ня всі заспівали „Боже 
вислухай благання“ та гимн 
України.

1 листопада в Міській 
раді Норт Порту буде зачи-

тана проклямація, що 24 листопада буде Днем 
пам’яті Українського голодомору-геноциду в 
Норт-Порті.

17 листопада відбудеться пропам’ятний кон-
церт у Венис, Фльорида, з участю українських 
виконавців Соломії Івахів, Володимира Винниць-
кого, Наталії Хоми, Зої Рожко, Олега Чмира та 
Жіночого Ансамблю Бандуристок Північної Аме-
рики.

Неля Лехман засвічує свічку. За нею (зліва): Роман Чайковський, Дарія 
Томашоска, Богдан Боднарук, Леся Попель, Нестор Олесницький, Віра 
Боднарук, Галя Ліснича, Олег Савків. (Фото: Христина Чайковська)
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Час не впливає на українське життя
Вересень завершив серію фестивалів української культури‚ яка 

розпочалася у травні святом співу‚ танцю і музики в Ню-Йорку біля 
Української католицької церкви св. Юра. Впродовж року українці 
зустрічалися на численних фестивалях у різних штатах – від узбережжя 
Атлантійського до Тихого океану. Найбільш численним і значущим був 
в липні щорічний Фестиваль української культури у Центрі Української 
Спадщини на Союзівці. „Свобода“ розповідала про кожне таке україн-
ське свято.

Настав час поміркувати про значення цих святкових подій в житті 
закордонного українства і самої України. Отож від самого початку і 
донині фестивалі покликані сприяти збереженню українського куль-
турного доробку не лише на музейних виставках чи камерних концер-
тах‚ а й з масовою участю українського населення держави‚ переданню 
традицій народного танцю й співу новим українським поколінням. 
Варто згадати творчу діяльність численних шкіл народного танцю‚ які 
провадять досвідчені хореографи Андрій Цибик‚ Григорій Момот‚ Надія 
Лемеґа‚ Орландо Паґан та інші. Масова участь дітей і юнацтва у цих 
школах та ансамблях засвідчує‚ що нове українське покоління шанує 
народні традиції і прагне їх збагачувати під проводом досвідчених 
наставників. 

У фестивалях відчутно зросла участь України. На запрошення укра-
їнських громад приїздять і виступають найвідоміші артисти‚ відзначені 
на ряді міжнародних імпрез. Завдяки їм закордонні українці пізнають 
музичні і пісенні надбання України‚ а гості збагачуються знаннями про 
закордонне фестивальне мистецтво.

Фестивалі відвідують численні корінні американці‚ які усе більше 
дізнаються про Україну‚ її історію‚ культуру‚ про нинішню трагічну аґре-
сію Росії проти молодої держави. Особливе значення має повсюдна 
участь у святах американських урядовців‚ сенаторів та конґресменів‚ 
яких ці зустрічі з громадою заохочують до дій на підтримку України в 
місцях їхнього урядування.

Врешті фестивалі – це не лише танці і співи‚ а й широке представлен-
ня доробку народних майстрів‚ мистців та кулінарів‚ яке теж служить 
поширенню знань про Україну за океаном.

Осіннє закінчення фестивального сезону не означає згортання гро-
мадського життя. Навпаки‚ саме тепер розпочинаються численні акції в 
центрах культрури‚ музеях та освітніх установах. Особливого значення 
набирає у цих програмах відзначення 85-річчя Голодомору-геноциду 
1932-1933 років в Україні. 

Висновок: час не має впливу на українське життя за кордоном. 
Швидше навпаки – традиції‚ закладені повоєнною хвилею еміґрації‚ 
збагатила хвиля новоприбулих вже з незалежної України‚ яким старші 
надійно передають естафету українських свят і відзначень спільно з 
власними дітьми та онуками‚ вихованими за океаном у пошані до укра-
їнської мови і культури. 

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
Fax (973) 644-9510 
E-mail adukr@optonline.net

Передплата Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
E-mail subscription@svoboda-news.com

ІСТОРІЯ

Училище діє вже 150 років
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Професій-
но-технічна освіта сьогодні опинила-
ся у досить непростому перехідному 
стані. Стабільне державне фінансу-
вання змінюється на стосунки із міс-
цевими бюджетами. І справа не тіль-
ки у дефіциті фондів, а й у тому, що 
треба шукати нові шляхи співробіт-
ництва, управління. Не завжди це 
вдається. У той же час, виробнични-
ки наголошують на постійній неста-
чі кваліфікованих робітничих кадрів.

Центрально-українське професій-
но-технічне училище у Кропивниць-
кому, входить у десятку найкращих 
навчальних закладів цієї системи в 
країні. У жовтні 2017 року відзначи-
ли 150-річчя створення училища.

Засновник училища – відомий 
українофіл, тодішній викладач Єли-
саветградського кавалерійського учи-
лища Микола Федоровський. Це був 
перший на той час приватний, але 
безплатний навчальний заклад для 
дітей з народу. Тут фактично дава-
ли початкову освіту та навчали сто-
лярного, токарного, шорного, чобо-
тарного й палітурного ремесла, вчи-
ли різьбленню. Дівчата опановували 
шиття, вишивання, гаптування. Учні 
старших кляс вивчали також шовків-
ництво й бджільництво. Ними було 
закладено навчальний овочевий сад 
„Альґамбра“, де учні садили дерева, 
доглядали за ними, щеплювали. 

М. Федоровський викладав садів-
ництво й шовківництво, постійно 
підтримував училище фінансово. 
Заклад підтримували місцеві підпри-
ємці, зокрема брати Ельворті, Євген 
Тамм (батько майбутнього Нобелів-
ського лавреата Ігоря Тамма). Через 
кілька років після відкриття учили-
щем стало опікуватись місцеве Това-
риство поширення грамотности і 
ремесел, яке об’єднувало тодішню 
активну громадськість міста. 

При училищі було організовано 
хор, яким керувала сестра відомо-
го драматурга Івана Карпенка-Каро-
го, майбутня зірка української сце-
ни Марія Садовська-Барілотті. Тут 
співали її брати Микола Садовський 
та Панас Саксаганський, племінник 
Тараса Шевченка Йосип, курсант 
Єлисаветградського кавалерійсько-
го училища. 

Вважається, що саме для цьо-
го хору Петро Ніщинський напи-
сав свої знамениті „Вечорниці“ і саме 
їхня постановка стала підґрунтям 
народження першого українського 
професійного реалістичного театру, 
який буквально через кілька років 
заявив про себе на сцені стаціонар-
ного Зимового театру славнозвісною 
„Наталкою-Полтавкою“. 

Учні училища та учасники хору 
і аматорського гуртка брали участь 
у насипанні символічної могили до 
10-річчя смерти Тараса Шевченка, 

що було зроблено з ініціятиви М. 
Федоровського. Вона вважається 
першим в Україні пам’ятником Коб-
зареві і, обсаджена деревами та кві-
тами, простояла поблизу тодішнього 
приміщення училища (нині Будинок 
дитячої технічної творчости) до кін-
ця 1950-их років.

Звісно, сьогодні в училищі вже не 
вчать чоботарства чи лимарства. Тут 
готують кваліфікованих верстатни-
ків широкого профілю, електрога-
зозварників, електромонтерів, авто-
слюсарів. У Кропивницькому таких 
училищ шість. Це забагато для міс-
та. Досі ситуація була парадоксаль-
на: усі училища – державна власність, 
оперативне управління здійснюва-
ло обласне управління освіти, нау-
ки, молоді та спорту, а фінансуван-
ня – з міського бюджету. Голова міста 
Андрій Райкович не раз звертав ува-
гу на цей перекіс. 

Нині ситуація потроху стає на міс-
це: з початку року міській владі пере-
дано важелі управління закладами 
професійно-технічної освіти, триває 
процес переведення училищ та всьо-
го їхнього майна у комунальну влас-
ність. 

Певним виходом може стати ство-
рення навчально-практичних цен-
трів. Обладнання для них та примі-
щення фінансує держава, а далі вони 
існують, укладаючи угоди із вироб-
ничими та підприємницькими 
структурами, центрами зайнятости. 
Такий центр у Кропивницькому уже 
створений і готує робітників буді-
вельних професій. 

Відомо, що на Заході виробничі 
професії обирають для себе близько 
40 відс. випускників шкіл, а в Укра-
їні лише 14 відс. Причин багато, але 
одна з них і та, що система професій-
но-технічної освіти довгий час зали-
шалась закостенілою, не реформо-
вувалась. Нині вона активно зміню-
ється. 

З ас новник  у чи лищ а  М ик ол а 
Федоровський. 

Центрально-українське професійно-технічне училище у Кропивницькому.



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ 2018 РОКУNo. 41 7

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

Отримали книжковий дарунок
У своїй педагогічній практиці 

не раз доводилось спілкуватися з 
видатним трудівником української 
справи, нині покійним педагогом-
академіком Євгеном Федоренком. 
Поєднувала нас спільна педагогічна 
нива – національне виховання дітей 
та молоді. Останнє, що він збирав-
ся зробити для миргородців, це 
переслати творчий доробок нашо-
го славного земляка Павла Маляра 
(Миргородського). Не встиг. 

Але до Діяспорної бібліотеки ім. 
Галини Король, на заповіт покійно-
го, через компанію „Міст“ прибу-
ли 10 великих пакунків з книгами з 
приватної книгозбірні Є. Федоренка. 

Ми вдячні за велику працю по 
пересилці книг голові Шкільної 
Rади д-рoві Юрієві Гаєцькому, педа-
гогові Наталії Пономарьовій, педа-
гогічному дорадникові Романові 
Гірнякові з Ню-Джерзі і всім учас-
никам цьогорічного вчительсько-
го семінару на Союзівці, які взя-
ли участь у цьому просвітянському 
проєкті. 

Це неоціненне надбання для 
бібліотеки стало вже третім цієї осе-
ні книжково-газетним надходжен-
ням. Попередні були від україн-

ської письменниці з Канади Любо-
ви Василів-Базюк та Володимира 
Гудзенка – старі канадські часописи.

В свою чергу бібліотека цієї осе-
ні подарувала бібліотекам рідного 
краю понад 200 примірників літе-
ратури про Голодомор та Великий 
терор і два комплекти 40-томника 
„Літопис Української Повстанської 
Армії“. А також готуємо посилку з 
виданою власними зусиллями наці-
ональною літературою для укра-
їнських дітей США через Галину 
Цап. Це книги „Зачарована держа-
ва“, „Проклятий рай“ (двотомник), 
„Тридцять третя сльоза України“, 
„Пригоди Задираки“, „Українська 
абетка“. 

P.S.: Маємо і серйозну проблему 
напередодні зими. Місцеві чинов-
ники незаконно забльокували суб-
сидію на газове опалення бібліоте-
ки. Може хто якусь копійку наді-
шле для оплати газових рахунків? 
Наша адреса:  Бібліотека, вул. Вед-
медівка, 55, Миргород, Полтавська 
область, 37602, Ukraine. Тел.: 380-93-
662-3844. Електронна адреса: sag52@
ukr.net.

Анатолій Сазанський,
Миргород, Полтавська область

„Свобода” інформує світ про СКУ
Світовий Конґрес Українців 

(СКУ) висловлює свої щирі приві-
тання з нагоди 125-літнього юві-
лею газети української діяспори 
„Свобода” – одного з найстаріших 
та найбільш авторитетних україн-
ських видань у світі, що є органом 
Українського Народного Союзу. 

Упродовж 125 років „Сво-
бода” є унікальним джерелом 
об’єктивної інформації, насампе-
ред про  життя української діяспо-
ри та про нашу духовну Батьків-
щину Україну, подає на своїх сто-
рінках матеріяли про наших наці-
ональних героїв і відомих особис-
тостей та про важливі історичні 
події, а  також продовжує гуртува-
ти своїх читачів навколо ідеї укра-
їнської державнoсти. 

Важливо також, що саме зі „Сво-
боди” світове українство у 1967 
році дізналося про заснуван-
ня СКУ та про акції українського 
національного характеру, які  про-
йшли у його рамках. Упродовж 

понад 50-літньої історії СКУ „Сво-
бода” реґулярно розміщує на сво-
їх сторінках матеріяли про СКУ 
та його діяльність.

За це СКУ висловлює своє вели-
ке признання „Свободі”, зокрема її 
головному редакторові Ромі Гадзе-
вич, а також Українському Народ-
ному Союзу в особі його президен-
та Стефана Качарая. 

СКУ сподівається на  подальшу 
тісну співпрацю з газетою „Свобо-
да”, зокрема у найголовнішому сьо-
годні для всіх нас завданні – захис-
ті України від російської аґресії, та 
в тому, щоб Україна якнайшвид-
ше відновила свою  територіяльну 
цілісність і стала цілком реформо-
ваною процвітаючою державою. 
Віримо, що Ваша газета буде й далі 
вірно служити українським націо-
нальним інтересам. 

З повагою, 
Евген Чолій,

президент СКУ

„СВОБОДІ“ – 125 років

Наші побратими із США
У 2017 році міська організація 

Всеукраїнського товариства „Про-
світа“ святкувала 100-річчя, а в 
нинішньому буде 150 років Всеу-
країнському товариству „Просві-
та“ ім. Тараса Шевченка. Ми поча-
ли гуртуватися в Товариство укра-
їнської мови (ТУМ) в 1988 році, 
вслід за Львовом. Організаційно 
нас підтримав Київ, зокрема Іван 
Драч, Дмитро Павличко, Пав-
ло Мовчан, Лесь Танюк та інші. 
До 1993 року на Рівненщині була 
створена велика організація з філі-
ями у районах. Особливо потужну 
підтримку ми відчули від україн-
ських громад США та Канади.

Наші друзі за океаном ство-
рили просвітянську організацію 
„ТУМ-Чикаґо“, яку очолила профе-
сор мистецтвознавства Віра Бодна-
рук. Її підтримав чоловік д-р Бог-
дан Боднарук. Їхні батьки еміґру-
вали з України у час Другої світо-
вої війни. Подружжя Боднаруків 
пересилало сотні пачок книг для 
українських бібліотек, обласних 
осередків „Просвіти“, університе-
тів, на що витрачали багато праці, 
сили і грошей. 

Крім цього‚  наші побрати-
ми збирають фонди для видав-
ничої справи в Україні. Відпові-
дальним за видавничу справу ми 
призначили Михайла Борейка. За 
благодійні внески видано книж-
ки, що були заборонені за радян-
ської влади, забуті й викреслені з 

культурного процесу. Із 1998 до 
2018 року видано понад 50 кни-
жок і майже всі фінансово під-
тримало подружжя Боднаруків.  
Боднаруки надсилають книги і гро-
ші до Львова, Харкова, Києва, Чер-
нівців, Чернігова, Одеси, Полта-
ви, Сум, Тернополя та інших міст 
України, допомагають здібним сту-
дентам із патріотичних родин в 
університетах Миколаєва, Києво-
Могилянської та Острозької акаде-
мій, студентам-переможцям твор-
чих конкурсів, видавництву „Смо-
лоскип”. Значну фінансову допо-
могу надали Острозькій академії 
на спорудження університетської 
бібліотеки. 

У час російсько-української 
війни ці самовіддані люди підтри-
мують фінансово лікування пора-
нених воїнів, забезпечують одягом 
переселенців із Донбасу. 

Подружжя Боднаруків приймає 
в Чикаґо наших мистців, депутатів, 
громадських діячів, дітей з чорно-
бильської зони, воїнів.

Укр а їнський пат ріо тизм – 
рушійна сила цих самовідданих 
людей. Ми висловлюємо щиру 
вдячність нашим друзям-подвиж-
никам, які так віддано люблять 
Україну і жертовно працюють для 
неї. 

Євгенія Гладунова,
старший референт  

міського товариства „Просвіта“, 
Рівне

Віра (четверта зліва) та Богдан Боднаруки (другий зліва) під час відвіда-
ння Острозької академії у 1996 році. 

Полтавці побували у Вільнюсі
Членки Полтавського облас-

ного відділення Міжнародної 
організації „Жіноча громада“ в 
травні-червні цього року, в рік 
100-ліття литовської держави‚ 
їздили до Вільнюса, де разом із 
співвітчизниками в Литві вша-
нували пам’ять Тараса Шевчен-
ка.

 „У Вільні,  городі преслав-
нім“, як його назвав Кобзар, збе-
режена брама з написом „Мати 
скорботна“ і університетський 
архітект у рний анс амбль‚  які 
пам’ятають юного Т. Шевченка. 

На вулиці його імени працює 
Посольство України в Литов-
ській Республіці. 

Валентина Шемчук‚ 
Полтава 

Валентина Шемчук біля пам’ятника 
Тарасові Шевченкові у Вільнюсі.

Створюємо Музей України 
До вас звертається Благодійний 

фонд „Історія становлення україн-
ської нації”. Ми працюємо в Києві 
і цього року започаткували комп-
лексний проєкт, спрямований на 
патріотичне виховання молоді та 
культурне позиціонування Украї-
ни у світі. 

Проєкт в цілому охоплює низ-
ку плянів, серед яких створення 
Музею „Історія становлення укра-
їнської нації”, реставрація доку-
ментальних фільмів Національ-
ної кінематеки України „Невідо-
ма Україна”, створення історико-
туристичних фільмів „Україна. 
Колиска Европи” та мультипліка-
ційного серіялу для дітей „Сучас-
ні пригоди Котигорошка”. Цим 
листом ми раді запросити вас до 
співпраці! 

Вже сформована проєктна гру-
па з понад 50 відомих  істориків, 
скульпторів, дизайнерів, спеція-

лістів з інформаційних технологій, 
громадських діячів та доброволь-
ців, які працюватимуть над ство-
ренням високотехнологічних екс-
позицій. Благодійний фонд „Істо-
рія становлення української нації” 
пропонує стати учасниками розбу-
дови найперспективнішого й най-
сучаснішого історичного музею  
України і про Україну.

Дізнатися більше про проєкт 
та зробити свій внесок  можна на 
інтернет-сторінці: www.indiegogo.
com/projects/museum-history-of-
formation-of-ukrainian-nation. Це 
дуже допоможе!

У разі питань можна зверта-
тися до Світлани Олєйнікової на 
електронну адресу: s.olieinikova@
synergy-consulting.biz  або на тел.: 
380-96-460-3793.

Ольга Славіна‚ 
Київ
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У Огайо визнали Голодомор геноцидом 
Олександр Федорчук

КОЛЮМБУС, Огайо. – 24 верес-
ня в Капітолії штату Огайо губер-
натор штату Джон Кейсик вручив 
представникам української грома-
ди резолюцію, підписану 27 червня, 
про визнання штатом Огайо Голо-
домору 1932-1933 років в Україні 
геноцидом українського народу. 

Розпочалася церемонія розмо-
вою губернатора з наймолодшим 
представником української делеґа-
ції Симоном Вурцем. Йому п’ять з 
половиною років, а дідусеві Симо-
на Василеві Ліщинецькому – 93 
роки.

Губернатор висловив глибо-
ке співчуття з приводу багатоміль-
йонної втрати невинних дітей та 
дорослих, які померли голодною 
смертю від свавілля московського, 
сталінсько-комуністичного режи-
му. 

Президент Українського Конґре-
сового Комітету Америки (УККА) 
Андрій Футей відзначив губернато-
ра Шевченківською нагородою. Це 
найвища нагорода від УККА, якою 
відзначаються діячі за активну під-
тримку і суттєву допомогу україн-
ському народові. 

Звертаючись до посадовця, голо-
ва Українських Злучених Організа-
цій (УЗО) Марта Ліщинецька подя-
кувала за солідарність американ-
ського народу і зусилля у віднов-
ленні історичної справедливос-
ті щодо трагедії 1932-1933 років в 
Україні. 

На цьому заході з Клівлен-
ду були заступник голови УЗО та 

голова Комітету з питань Голо-
домору від УЗО д-р Юрій Яськів, 
Єпископ Української Католиць-
кої Церкви (УКЦ) Богдан Данило, 
В. Ліщинецький, священик УКЦ 
о. Богдан Барицький, д-р Марія 
Струс і Наталка Оришкевич, пред-
ставники від Українського клюбу 
при Огайському стейтовому уні-
верситеті Юля Барицька і Христи-
на Вурц, з Колюмбусу президент 
Української Культурної Асоціяції 
Мар’яна Клочко, Марійка і Остап 
Швабінські, Марта Мудра, Марія 
Ґілберт, Ірина Солтис-Петров-
ська, Назар Ждан, професор з Білої 
Церкви Ольга Бабицька, професор 
з Дніпра Олена Павленко.

Учасники зустрічі (зліва сидять): Єпископ Богдан Данило, Андрій Футей, Джон Кейсик, Симон Вурц, Марта 
Ліщинецька, Василь Ліщинецький. (Фото: Олександр Федорчук)

Губернатор Джон Кейсик розмовляє з Симоном Вурцем. Зліва – Андрій 
Футей. (Фото: Олександр Федорчук)

Відкриття Пластового року
Оксана Бачинська-Тарасюк

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 15 верес-
ня відбулося відкриття Пластово-
го року в одній із найбільших ста-
ниць США – у Філядельфії. Стани-
ця нараховує 375 членів, з яких 151 
є діти віком 6-18 років. 

Відновлена Пластова домівка 
міститься в Українському Освіт-
ньо-Культурному Центрі у Джен-
кінтавні, де президентом центру є 
пластунка Андрея Жаровська. Гар-
ним даром від Петра Бокала став 

великий різьблений напис „Пласт-
Філядельфія“ з Пластовою лелій-
кою на дерев’яній дошці. 

Ведуча програмою була бунчуж-
на Аляня Воттерс, а наказ відчи-
тав писар Павло Тершаковець. Ста-
нична Нуся Горчаківська-Погори-
ло привітала численних пласту-
нів та батьків, закликаючи до спів-
дії та помочі із працею в стани-
ці. Вона подякувала виховникам за 
їхню посвяту та добровільну пра-
цю з новацтвом та юнацтвом. 

Цього року станиця гордилась 

провідниками пластових табо-
рів Андрієм Шатинським – комен-
дантом табору на „Вовчій Тропі“ і 
Оленкою Гладкою – коменданткою 
на „Писаному Камені“. 12 пласту-
нів були у булавах таборів. 

В часі свята 14 дітей стали нова-
ками-новачками і вісім юнаків зда-
ли першу пластову пробу. Про-
від Станиці заплянував змістовну 
програму на 2018-2019 рік, зокре-
ма дводенну новацьку прогулян-
ку, участь у „Орликіяді“, „Коляду“, 
„Свічечку“ та роздання Вифлеєм-
ського вогню миру по церквах. 

Пластові сходини відбуваються 
кожної суботи після Школи украї-

нознавства. 
У другій частині свята був полу-

денок, організований довголітним 
головою Пласт-Прияту Василем 
Кузьо з допомогою батьків. На піс-
лятаборовому „Вогнику“ учасни-
ки літніх таборів поділились свої-
ми споминами. 

Пластова Станиця Філядель-
фії має інтернет-сторінку www.
plastphilly.org, де є реєстрацій-
ні форми, новинки та світлини з 
діяльности станиці. Є заклик плас-
тунів та батьків підтримати най-
ближчу акцію збирання фондів для 
станиці 17 листопада у центрі, під 
назвою „Painting With a Twist”. 

Учасники відкриття Пластового року у Філядельфії. (Фото: Анна Горчаківська-Погорило)
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Евген Чолій побував у Середній Азії
16-17 вересня Pрезидент Світового Конґресу 

Українців (СКУ) Евген Чолій здійснив робочу 
візиту до Бішкеку, де виступив на Міжнародній 
науково-практичній конференції „Українська діяс-
пора Киргизстану: вчора, сьогодні, завтра“ з наго-
ди 25-ліття Українського товариства Киргизької 
Республіки „Берегиня“, обговорив шляхи співпра-
ці між СКУ і Товариством та порушив актуальні 
українські питання перед головою Ради Асамблеї 
народу Киргизcтану та представниками громадян-
ського суспільства.

Виступаючи на конференції 16 вересня Е. Чолій 
висловив признання за успішну діяльність Това-
риства, яке є єдиною зареєстрованою громад-
ською організацією українців у Киргизькій Респу-
бліці. Він зокрема відзначив, що Товариство ста-
ло одним із засновників Асамблеї народу Киргиз-
стану та Товариства дружби „Киргизстан-Україна“. 

Президент СКУ наголосив на плідній праці 
Товариства, що включає випуск наукових праць, 
зокрема про українців у Киргизстані та Тараса 
Шевченка в Киргизстані, видання українською 
мовою киргизького народного епосу „Манас“, 
полнад тисячу концертів Українського ансамблю 
„Барвінок“, якому Міністерство освіти і культури 
Киргизької Республіки присвоїло звання „Народ-
ний“, понад 800 випусків радіопрограми „Береги-
ня“, проведення численних культурно-мистецьких 

заходів та участь у міжнародних культурних про-
єктах. 

Учасники конференції порушили низку питань 
про подальший розвиток української громади в 
Киргизькій Республіці. Е. Чолій запросив пред-
ставників Товариства взяти участь у ХІ Світовому 
Конґресі Українців, який відбудеться в Києві 24-27 
листопада.

17 вересня президент СКУ зустрівся з голо-
вою Ради Асамблеї народу Киргизстану Токоном 
Мамитовим, якому подякував за сприяння праці 
Товариства і надання приміщення для його діяль-
ности та закликав до подальшої підтримки корис-
них проєктів української громади.

Е. Чолій мав окремі зустрічі з виконавчим 
директором Фонду „Сорос-Киргизстан“ Шамілем 
Ібрагімовим, заступником генерального директо-
ра з радіомовлення Киргизької національної теле-
радіокорпорації Абдирахманом уулу Шайирбеком, 
на Першому радіоканалі якої щотижня виходить 
програма українською мовою „Берегиня“, головою 
Політичної і економічної сексії Посольства США в 
Киргизькій Республіці Томом Селінґером. 

Перебуваючи в Бішкеку, Е. Чолій побував на 
Службі Божій у Римо-католицькій парафії св. 
Архангела Михаїла та відвідав Монумент пам’яті 
загиблим під час Аксийських подій 2002 року та 
Квітневої революції 2010 року в Киргизькій Респу-

бліці.
Президента СКУ супроводжували Тимчасо-

во повірений у справах України в Киргизькій Рес-
публіці Ігор Біленький, Третій секретар Посоль-
ства України Володимир Райков, голова Товари-
ства „Берегиня“ Володимир Нарозя та його пер-
ший заступник Сергій Кузьменко.

У Бішкеку зустрілися Володимир Нарозя (зліва) 
та Евген Чолій. (Фото: СКУ)

18-23 вересня Е. Чолій, на запрошення скла-
дової організації СКУ Асоціяції „Українці 
Казахстану“ відвідав Казахстан і побував у 
Алмати, Караґанді, Долинці, Шидерти, Пав-
лодарі, Аксу, Астані та Акмолі, щоб зміцнити 
зв’язки з місцевими українськими церквами і 
громадами та представити актуальні україн-
ські питання владним структурам та грома-
дянському суспільству Казахстану.

18 вересня Е. Чолій виступив в Національ-
ній бібліотеці Республіки Казахстан перед чле-
нами Українського культурного центру „Про-
світа Жетису“ ім. Тараса Шевченка Алматин-
ської области під керівництвом Миколи Дура-
са та Українського культурного центру Алмати 
на чолі з Тамарою Зінченко. На зустрічі також 
були присутні заступник голови Асамблеї 
народу Казахстану Алмати Казбек Мансуров, 

який представив президента СКУ та висту-
пив з промовою. Президент СКУ разом з укра-
їнською громадою поклав квіти до пам’ятника 
Тарасові Шевченкові.

Цього ж дня Е. Чолій узяв участь у Панахи-
ді в рамках Міжнародної акції „Запали свіч-
ку пам’яті!“, яку в католицькому храмі Алмати 
відслужив о. Олег Галушка з Української Гре-
ко-Католицької Церкви.

Питання щодо сучасних подій в Україні 
Президент СКУ обговорив з членом Депар-
таменту міжнародних відносин та реґіональ-
них студій Університету „KIMEП“ Дідар Каси-
мовою, деканом Вищої школи державної полі-
тики та права Алматинського університету 
Аскаром Нуршею та директором Евразійсько-
го дослідницького центру Вакуром Сумером.

19 вересня Президент СКУ у Караґанді 
виступив під час зустрічі з чле-
нами Українського культурно-
го центру „Рідне слово“ на чолі з 
Зеновією Красівською. У зустрі-
чі узяв участь Почесний консул 
України в Караґандинській облас-
ті Єрлан Досмагамбетов. Також 
відбувся виступ місцевих митців. 

Президент СКУ взяв участь у 
Службі Божій в Українській гре-
ко-католицькій церкві Покрови 
Святої Богородиці, яку провів о. 
Ігор Світовий, відвідав неділь-
ну школу, де спілкувався з учня-
ми та вчителями на чолі з Іриною 
Скоковою, та побував у Будинку 
дружби, з діяльністю якого його 
ознайомила заступник директора 
Жупар Базарова. 

Е. Чолій також відвідав у селі 
Долинка Музей пам’яті політич-
них репресій, відомий під назвою 
„Карлаґ“, де зустрівся з заступни-
ком посадника Шахтинська Лари-
сою Буравко.

По дорозі до Павлодару Е. 
Чолій відвідав парафію Різд-
ва Пресвятої Богородиці Україн-
ської Греко-Католицької Церкви в 
селищі Шидерти, де спілкувався з 
о. Василем Куциком.

20-21 вересня Президент СКУ 
перебував у Павлодарі, де відві-
дав Українську греко-католиць-
ку церкву свв. Апостолів Петра 
і Павла, де взяв участь у Служ-
бі Божій, яку провів настоятель 
храму о. Ярослав Головчук. Від-
так президент СКУ мав зустріч з 
заступником голови Павлодар-
ської области Мейрамом Беґен-

таєвим та заступником голови Павлодарської 
асамблеї народу Казахстану Сейсембаєм Жет-
писбаєвим. 

Цього ж дня Президент СКУ виступив з 
промовою на круглому столі „Дружба не має 
кордонів“ у Палаці дружби з численною учас-
тю членів дев’яти філій Павлодарського това-
риства української культури ім. Т. Шевченка. 
Під час круглого столу виступили голова Асо-
ціяції „Українці Казахстану“ і Павлодарсько-
го товариства української культури ім. Т. Шев-
ченка Михайло Парипса та активісти грома-
ди. Е. Чолій оглянув виставку образотворчого 
мистецтва активістів Товариства та концертну 
програму.

21 вересня президент СКУ побував на 
Службі Божій в Українській греко-католиць-
кій церкві Павлодару, яку відправили оо. 
Я. Головчук та І. Світовий, поклав квіти до 
Меморіялу жертв Голодомору і Меморіялу 
жертв політичних репресій, був присутній на 
лекції в українському відділенні Школи наці-
онального відродження, яку вела вчителька 
Юлія Єфімова.

У Аксу Е. Чолій зустрівся з головою селища 
Миколою Дичком та з українською громадою 
„Криниці“ на чолі з Галиною Калюгою, а також 
відвідав Екологобіологічний дитячий центр, у 
якому навчаються і діти українців.

21-23 вересня Президент СКУ поїхав до до 
Астани, відвідав Акмол. Е. Чолій мав зустріч із 
Послом України в Казахстані Іваном Кулебою 
та представниками українських громад Аста-
ни.

22 вересня у Інформаційно-культурному 
центрі при Посольстві України в Казахста-
ні Е. Чолій мав зустріч з українською грома-
дою Астани, перед якою виступив з промовою 
на тему діяльности СКУ. Президента СКУ під 
час цієї зустрічі привітали Посол І. Кулеба, М. 
Парипса і голова Товариства „Ватра“ в Аста-
ні Тарас Чернега. Президент СКУ дав інтерв’ю 
для єдиної на цьому просторі тижневої укра-
їномовної газети „Українські новини”, засно-
ваної в Казахстані в 1994 році. Увечорі цього 
ж дня і 23 вересня Е. Чолій був присутній на 
вечірній службі в Українській греко-католиць-
кій церкві св. Йосифа Обручника, яку провів 
о. Андрій Стецик.

22 вересня Президент СКУ зустрівся з 
дипломатичним складом Посольства Украї-
ни в Казахстані, після чого разом з диплома-
тами, групою керівників та активістів україн-
ських громад у селищі Акмол відвідав Музей-
но-меморіяльний комплекс жертв політичних 
репресій і тоталітаризму та вшанував пам’ять 
жертв радянського терору покладанням квітів.

СКУ 
Перед пам’ятником Тарасові Шевченкові в Алмати (зліва): 
Любов Лебідь, о. Олег Галушка, Евген Чолій та Марія Галушка.

УКРАЇНСТВО В СВІТІ                                                                                                                       
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Contact us:  
888-538-2833 Premier NiNe*  

 ANNUITIES

Also AvAilAble:
select seven – 3.5%*
stArter Five – 3.0%*

*  First year rate.  Second Year Rate – 3.0%.
   All annuity rates are subject to change.  Not available in all states

2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 
General Information: 800-253-9862 • Fax: 973-292-0900
www.UkrainianNationalAssociation.org 
facebook.com/UkrainianNationalAssociation

Ukrainian National Association, inc.

На презентації будe присутний
Мирон Колінський 
Головний Організатор УНСоюзу

Після презентації відбудуться організаційні наради Клівлендської Округи УНСоюзу 
о год. 1-ій по пол. в залі Української православної церкви св. Тройці

9672 State Rd., North Royalton OH 44133

Неділя, 
21 жовтня 2018 р.

9:00 am 
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church
5720 State Rd.,  Parma,  OH 44134

10:00 am 
St. Andrew Ukrainian Catholic Church
7700 Hoer tz  Rd,  Cleveland,  OH 44134

11:00 am  
Pokrova Ukrainian Catholic Church
6812 Broadview Rd,  Parma,  OH 44134

12:00 noon 
Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church
9672 State Rd.,  Nor th Royalton OH 44133
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Мистецькі фестивалі відбулися в Україні
В Україні стають традицією мистецькі фестивалі‚ які знайомлять 

населення з доробком сучасної української культури. Нижче вміщено 
розповіді про такі фестивалі‚ які надіслали громадські кореспонденти 
„Свободи“.

„Fortuna Fest 2018“
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ.  – 21-23 вересня від-
бувся Всеукраїнський театраль-
ний фестиваль аматорських театрів 
„Fortuna Fest 2018“, на який приї-
хало понад 30 театрів усіх форм та 
жанрів з різних куточків України 
та інших країн. Кожен привіз для 
глядачів свої постановки. Родзин-
кою був театральний колектив із 
Польщі. 23 актори приїхали до 
Черкас з дитячою виставою.

Основною метою фестивалю 
було дати можливість непрофесій-
ним акторам відкрити себе, навчи-
тись майстерности у відомих акто-
рів, сприяти розвитку аматорсько-
го театру та популяризувати теа-
тральне мистецтво в Черкасах, 
Україні та світі, створити умови 
для взаємного обміну досвідом в 
театральному середовищі.

„Форт уну“ відвідали народ-
ні артисти України Петро Панчук 
та Остап Ступка, Заслужений діяч 
мистецтв Владислав Шевченко, 
актор театру і кіно Олег Шульга, 
учасник телепрограми „Голос кра-
їни“ Козак Сіромаха, театри істо-
ричних реконструкцій „Люті коза-
ки“ та „Лютий вогонь“.

Глядачам та учасникам фестива-
лю показали свою творчість театри 
„Яблуко“, „На двох“, „PRO!Test“, 
Черкаський академічний театр 
ляльок, „Мультишоу“, „Україн-
ський малий драматичний театр“, 
„Dari MEN“ та інші.

Наступний фестиваль аматор-
ських театрів теж буде міжнарод-
ним, адже у ньому візьмуть участь 
колективи з Польщі, Вірменії та 
Молдови.

Учасники фестивалю (зліва): Арина 
Фетисова з народного театру 
„Театроманія“ в Маріюполі, Ніна 
Виель та Юрек Махаєк – артисти 
самодіяльного театру „Без дідаска-
лів“ з Любліна. (Фото: Олександер 
Костирко)

„Вересневі самоцвіти“

Світлана Орел 
 
КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Фести-

валь „Вересневі самоцвіти“ тривав 
на Хуторі Надія з 17 по 23 вересня. 
Його гостями стали шість театрів. 

Дніпровський ака демічний 

музично-драматичний театр ім. 
Тараса Шевченка показав виставу 
„Один день із тисячі ночей“ (автор 
Анатолій Крим, вірші Петра Маги). 
Це переспів творів про Ходжу 

„Кропивницький-2018“
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У місті від-
бувся 29 серпня-2 вересня фестиваль 
„Кропивницький“‚ започаткований 
з підтримкою Міністерства культу-
ри. П’ять днів фестивалю вмістили 

понад 20 мистецьких та літературних 
заходів. 

До міста зі своєю книжковою про-
дукцією завітали 20 видавництв. Від-
булись зустрічі з відомими авторами 

Під час відкриття фестивалю. (Фото: Тетяна Пташник)

„Бог та Україна, Церква і „Просвіта“

Ярослав Пітко 

РАДЕХІВ‚ Львівська область. – 
26 серпня у місті відбувся Перший 
відкритий фестиваль духовної та 
патріотичної пісні „Бог та Україна, 
Церква і „Просвіта“, присвячений 
150-річчю „Просвіти“ та 100-річ-
чю Української греко-католицької 
церкви св. Миколая.

З багатьох куточків области при-
було понад 300 учасників фестива-
лю. Площа була оформлена вистав-
ками з історії радехівської „Про-
світи“ (автори: асистент катедри 
етнології Львівського національно-
го університету ім. Івана Франка 
Ігор Гілевич та краєзнавець Андрій 
Рурка).

Ведучими свята були Світлана 
Єрмілова та Петро Єнджієвський. 

Виступили хор „Свято“ церк-
ви св. Миколая (реґент Роман Гра-
бовий)‚ хор Народного дому села 
Велике Колодно (керівник Роман 
Лоза)‚ чоловічий квартет церк-
ви св. Миколая під керуванням П. 
Єнджієвського‚ соліст Львівської 
національної опери ім. Соломії 
Крушельницької Роман Ковальчук, 
молодіжний хор церкви св. Архи-
стратига Михаїла з містечка Запи-
тів під керуванням Марії Ман-
дзак‚ чоловічий вокальний гурт 
„Просвіта“ села Сабанівки (керів-
ник Василь Познанський)‚ дівочий 
ансамбль „Ромашка“ палацу куль-
тури міста Ходорів під керуванням 
Уляни Левицької‚ хор „TeDeum“ 

церкви св. Миколая (керівник 
Марія Павко)‚ хор „Просвіта“ Чер-
воноградського народного дому під 
керуванням Ольги Бабської. 

Всім учасникам фестивалю були 
вручені дипломи.

Учасники фестивалю духовної та патріотичної пісні в Радехові. 

(Закінчення на стор. 16)

Відкриття фестивалю „Вересневі самоцвіти“ на Хуторі Надія. 

„Олевська республіка-2018“
 Георгій Лук’янчук

О Л Е В С Ь К ‚  Ж и т о м и р с ь к а 
область. – Міністерство молоді та 
спорту‚ Олевська міська і район-

на ради 16 вересня провели Всеу-
країнський патріотичний фести-
валь „Олевська республіка-2018“‚ 

Юні патріоти з села Лопатичі під Олевськом. (Фото: Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 16)

(Закінчення на стор. 19)
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Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на перегляд фільму

«Криниця для спраглих» 
(1965)

Цей фільм був кінематографічним дебютом
сценариста Івана Драча та режисера Юрія Іллєнка.

Вечір присвячено пам’яті
видатного українського поета 

та громадського діяча Івана Драча (1936-2018)

У суботу, 20 жовтня 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

У програмі виступи
Леоніда Грабовського та Василя Махна

•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.

НАШІ ЛЮДИ

Зачарований зоряним небом
Петро Часто

У цьому випадку належить поча-
ти з самої рубрики – „Наші люди“. 
Двоє ніби простих‚ звичайних слів‚ а 
ось вимовмо їх – і на душі стає тепло‚ 
затишно‚ виникає почуття і гордос-
ти за „наших“ і бажання добачити в 
самих собі якусь причетність до них‚ 
до їхньої праці і слави – до їхньо-
го більшого‚ ніж звичайне‚ значення‚ 
суспільного‚ національного і водно-
час вселюдського. Бо життєве покли-
кання багатьох і багатьох великофор-
матних особистостей можна осягну-
ти і правильно оцінити лише з уні-
версальної‚ загальнолюдської точки 
зору. „Наші люди“‚ в істинному розу-
мінні цих слів‚ – то сини і дочки Зем-
лі‚ обрані для якогось особливо важ-
ливого вкладу в науку чи культуру‚ 
чи мистецтво‚ в загальний розвиток 
людства.

А тепер‚ після мовленого вище‚ 
шановні читачі‚ долучімося до напев-
но дуже й дуже численних привітань‚ 
котрі 13 жовтня надійдуть на адресу 
американського інженера-конструк-
тора космічних ракет Михайла М. 
Яримовича з нагоди 85-річчя від дня 
його народження. 

Весь професійний шлях вчено-
го-винахідника‚ автора низки ориґі-
нальних теоретичних праць з аеро-
динаміки і ракетних технологій‚ чіль-
ного учасника практичного ство-
рення космічних кораблів‚ збігаєть-
ся‚ крок у крок‚ з розвитком амери-
канської космічної галузі впродовж 
останніх пів сторіччя. 

Послужний його список вражає 
надзвичайно високим рівнем відпові-

дальности перед американською нау-
кою‚ перед Америкою: вже на почат-
ку 1960-их років д-р Михайло М. 
Яримович‚ тоді ще зовсім молодий‚ 
очолював експериментально-дослід-
ницьку групу у Військово-Повітря-
них силах США‚ керуючи проєк-
том космічної лябораторії з залогою 
астронавтів; був головним консуль-
тантом НАТО з аерокосмічних дослі-
джень у Парижі‚ працював як голо-
вний спеціяліст в Національному 
комітеті США з аеронавтики‚ також 
– як головний науково-технічний 
дорадник Командувача Військово-
Повітряних сил США‚ за президент-
ства Рональда Рейґана був співавто-
ром проєкту SDI (Стратегічна обо-
ронна ініціятива)‚ одним з керівників 
Національного космічного аґентства 
США (NASA). 

Фундаментальна‚ справді істо-
рична заслуга цієї людини – провід-
на участь у створенні „Аполлона“‚ 
космічного корабля‚ на котрому Ніл 
Армстронґ здійснив першу для люд-
ства подорож на Місяць.

Про високий світовий авторитет 
вченого свідчать його визначні за 
науковою вагою пости – президен-
та Американського інституту астро-
навики й аеронавтики і президента 
Міжнародної академії астронавтики.

85-річчя від дня народження д-ра 
М. Яримовича не мине непоміче-
ним і в наукових та культурних колах 
України. Рідна земля‚ її історія‚ її дра-
матична доля присутні в його духо-
вному житті від дитинства‚ ріс у про-
українській родинній атмосфері‚ тато 
й мама‚ національно свідомі й актив-
ні люди‚ подали йому перший і на 

все життя приклад любови до Укра-
їни‚ приклад вірности їй. Тому‚ опи-
нившись під чужим небом‚ відчув 
його таким великим і таким єдиним‚ 
що вмістив у ньому і без найменших 
суперечностей поєднав американські 
інтереси з українськими – починаю-
чи з того дня‚ коли очолив Студент-
ську секцію Товариства Українських 
Інженерів Америки. Згодом був обра-
ний дійсним членом Української 
Вільної Академії Наук в Ню-Йорку‚ 
почесним членом Наукового Товари-
ства ім. Шевченка.

З відновленням незалежної Укра-
їнської держави вчений сприяє їй в її 
участі у модерних міжнародних тех-
нологічних проєктах. Д-р М. Яримо-
вич – закордонний член Національ-
ної Академії Наук України.

Як же починалася зоряна дорога 
цієї особливої людини?

Влітку цього року доля вклала у 
мої руки рідкісну книжку – „Flight 
To Freedom“. Це історії п’ятьох укра-
їнських родин‚ котрих‚ серед сотень 
тисяч інших‚ прийняла по Другій сві-
товій війні свободолюбна демокра-
тична Америка‚ і діти котрих‚ ставши 
американцями‚ своїми талантами‚ 
знаннями і працелюбством щедро 
віддячилися новій країні‚ а при цьо-
му не втратили себе й для України‚ 
для української справи.

Лише п’ять родин – Лехманів‚ 
Футеїв‚ Ґуранів‚ Барановських і Яри-
мовичів – але в цілому книжка в най-
кращий‚ дуже переконливий спо-
сіб свідчить про все американське 
українство‚ про його подиву гідну 
життєздатність‚ про спільний вже 
для довгої низки поколінь „наших 
людей“ моральний імператив: „…І 
чужому научайтесь – свого не цурай-
тесь…“.

Сама назва мемуарів д-ра М. Яри-
мовича багато чого пояснює: „To 
Dream the Impossible Dream“: те‚ що 
в умовах антиукраїнських держав 
було абсолютно неможливим‚ стало 
можливим у світі‚ де українці почули 
себе рівними з усіма іншими. Зоряне 
небо стало ближчим‚ омріяний кос-
мос відкрив перед цілеспрямованим‚ 
вірним прекрасній юначій мрії укра-
їнцем свої таємниці.

Небо починається з землі‚ з бажан-
ня людини послужити чомусь біль-
шому‚ ніж вона сама. Tакими людь-
ми бачив Михайло своїх тата і маму‚ 

захоплюючись їхнім проукраїн-
ським життєвим вибором. У біогра-
фії Миколи Яримовича – пряма при-
четність до великих загальноукраїн-
ських подій 1917-1921 років. Відра-
зу після закінчення школи він добро-
вільно вступив в Українську Галиць-
ку Армію‚ брав участь в боях з поля-
ками‚ зазнав поранень. Далі – Київ‚ 
радість з’єднання УГА з Армією 
Української Народної Республіки.

 „Мій батько завжди згадував ці 
дні дуже емоційно‚ особливо Дні-
про‚ оспіваний в українських піснях 
і віршах Тараса Шевченка“‚ – пише 
вдячний син‚ пишаючись батьком і 
ділячи з ним біль тодішніх поразок. 

А цей історично правдивий текст 
звучить‚ як справжня леґенда: „Одно-
го дня він мав обов’язок командува-
ти військовиками в Київській Думі, 
яка тоді була не тільки міською рату-
шею, але й місцем тимчасового укра-
їнського уряду. Блакитно-жовтий 
прапор гордо висів на вершині будів-
лі. До вечора українська армія відсту-
пила перед Білою російською армією 
генерала Денікіна. Батькові‚ молодо-
му лейтенантові‚ було наказано зали-
шити свій пост. Він збіг уверх схода-
ми, згорнув прапор, замкнув двері в 
будівлю великим ключем, і наступної 
миті був забраний у табір військо-
вополонених. Пізніше відчув щось 
важке в кишені – то був той ключ. 
Через декілька місяців, повернув-
шись додому, він віддав ключ своїй 
матері на безпечне зберігання‚ щоб 
одного разу можна було знову від-
крити будівлю вільного українсько-
го парляменту. Врешті-решт, ключ 
до Думи залишався з родиною, пере-
буваючи в безпеці і чекаючи справ-
ді демократичного українського пар-
ляменту. Десятиліття згодом, в 1975 
році, мій батько вручив ключ мені, 
для подальшого зберігання, споді-
ваючись, що Україна стане вільною 
ще за мого життя. Благословення 
на церемонію передання випало на 
долю молодого священика Любомира 
Гузара, який згодом став Патріярхом 
Української Греко-Католицької Церк-
ви і кардиналом“.

Дуже цікаво й далі. Загартова-
ним у боях характером‚ блискучою 
пам’яттю і математичними здібнос-
тями Микола Яримович пробив сті-
ну упередження польської влади 
щодо українців і став студентом пре-
стижного інженерного університету 
в німецько-польському Данціґу-Ґдан-
ську. Здобувши перспективну тех-
нічну освіту‚ безпомильно визначив 
„mainstream“ – автомобілеву галузь‚ 
що тоді почала бурхливо розвивати-
ся‚ і відкрив власну автошколу.

А на ловця‚ як відомо‚ й звір 
біжить: одним з його учнів виявилася 
довгонога красуня з сусіднього міс-
та‚ котра щойно закінчила учитель-
ську школу у Львові – Ольга Крухо-
ва. „…Полум’яна‚ незалежна‚ і чудо-
во співала“. 

Двоє патріотичних сердець зілля-
лися в одне життя.

Біографія Ольги теж варта книж-

Д-р Михайло М. Яримович

(Закінчення на стор. 15)
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                           

Відзначили 10-річчя Німецької програми
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – 1 жовтня в Міжна-
родний день людей похилого віку 
відділення Всеукраїнської благо-
дійної організації „Турбота про літ-
ніх людей в Україні“ (виконавчий 
директор Тетяна Бугеря) провела 
акцію на честь 10-річчя програми 
підтримки жертв нацизму „Місце 
зустрічі: діялог“ Німецького феде-
рального фонду „Пам’ять. Відпові-
дальність. Майбутнє“. Ця програма 
спрямована на покращення жит-
тя та підтримку суспільного визна-
ння людей літнього віку, а особли-
во жертв націонал-соціялізму, при-
вернення уваги до їхніх доль, жит-
тєвих досягнень та ролі в суспіль-
ному житті. 

Програма діє в Білорусі, Росій-
ській Федерації та Україні. Фонд 
підтримує міжнародні проєкти 
критичного розгляду історії, гума-
нітарних заходів для жертв наці-
онал-соціялізму. Для цього Фонд 
щороку виділяє в середньому по 
300 тис. евро кожній із країн. За 10 
років діяльности в Україні здійсне-
но проєктів на загальну суму понад 
3 млн. евро.

На честь 10-річчя програми в 
Україні вирішили насадити дере-
ва у дев’яти містах України, де 
виконуються проєкти за підтрим-
ки німецького фонду. У Черка-
сах в Парку хеміків було висадже-
но берізки. Утворилась своєрідна 
березова галявина, в центрі якої – 
композиція з п’яти берізок. 

Участь в акції взяли чотири 
покоління черкащан: люди похило-
го віку, постраждалі від нацизму в 

часи Другої світової війни, студен-
ти Черкаського комерційного тех-
нікуму, працівники парку, пред-
ставники Церкви євангельських 
християн „Царство Бога“.

Акцію підтримали Черкась-
ке лісове господарство, яке без-
коштовно надало та доставило 
саджанці до парку, а також Дирек-
ція парків (директор Володимир 
Стойко). 

Т. Бугеря привітала учасників 
акції з Міжнародним днем людей 
похилого віку, вручила листи-подя-
ки працівникам парку та викла-
дачам технікуму. Чаюванням та 
спільним виконанням пісні „А 
ми бажаємо добра“ завершилась 
корисна справа. 

„Радій“ став партнером США
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 25 верес-
ня у конференц-залі   Науково-
виробничого підприємства „Радій“ 
урочисто підписано угоду про стра-
тегічне партнерство між компанія-
ми „Radics LLC“ (Україна) і „Curtiss-
Wright Corporation“ (США), яка 
передбачає спільну модернізацію 
систем безпеки ядерних об’єктів 
США з використанням іноваційної 
плятформи „RadICS“, що її розро-
била та виробляє „Радій“. 

Йдеться про підтримку амери-
канської компанії щодо програм-
ного забезпечення для атомних 
електростаній (АЕС), яке відпо-
відає вимогам комісії з ядерного 
реґулювання США. 
Компанія „Curtiss-
Wright Corporation“ 
поставлятиме про-
дукцію, вироблену 
в Україні, для атом-
них станцій, дослід-
ницьких ядерних 
установок, націо-
нальних ляборато-
рій Міністерства 
енерґетики США 
та надаватиме під-
тримку та супро-
від для кінцевого 
користувача.

Нині у США є 
понад 100 реак-
т о рі в ,  б а г ат о  з 
яких потребують 
модернізації. Голо-
ва наглядової ради 

підприємства „Радій“ Євген Бахмач 
зауважив, що підписання угоди – 
результат трьох років співробітни-
цтва з компанією у США. Спільно 
було розроблено систему управлін-
ня, яка може використовуватись на 
американських АЕС.  

Віце-президент компанії „Curtiss-
Wright Corporation“ Курт Мічел вва-
жає, що об’єднання знань україн-
ських фахівців із знаннями фахів-
ців атомної індустрії США дасть 
можливіс ть досягти великих 
результатів.

Під час підписання угоди були 
присутні представники Посольства 
США в Україні Мартін Клесенс і 
радник з питань торгівлі Миросла-
ва Мирцало.

Діти відпочили від страху війни
ДОБРИНІВ, Івано-Франківська 

область. – Злучений Український 
Американський Допомоговий Комі-
тет (ЗУАДК) організував в липні та 
серпні табори під загальною назвою 
„Опілля“. Мета таборів – оздоровлен-
ня дітей, що живуть і навчаються на 
лінії розмежування в безпосередній 
близькості від районів бойових дій на 
Донбасі. 

232 дітей з Донецької, Луганської 
та Харківської областей відвідали 
мальовничі куточки України, ближ-
че познайомилися з історією, при-
родою, традиціями батьківщини та 

фізично і психологічно відпочили. 
ЗУАДК також допоміг з оздоровлен-
ням 70 дітей загиблих та поранених у 
Міжгір’ї, Закарпатської области.

Таборування та інші проєк-
ти ЗУАДК може проводити тільки 
завдяки жертводавцям і меценатам. 
Наближається зимовий сезон, коли 
ЗУАДК спонзорує святкування дітей 
з східніх областей на Різдво в Кар-
патах разом з їхніми ровесниками із 
західних областей. Просимо не забу-
вати про них!

ЗУАДК

Таборовики на відпочинку у Прикарпатті. (Фото: ЗУАДК)

Насадження дерев в парку. (Фото: 
Олександер Костирко)

Угоду підписують директор компанії „Радій“ 
Антон   Кондрашов    та віце-президент компа-
нії  „Curtiss-Wright Corporation“ Курт Мічел. (Фото: 
Тетяна Пташник)

ки чи пригодницького кінофіль-
му. Народилася в Ню-Йорку в 1905 
році‚ в родині еміґрантів з Тер-
нопільщини Миколи Крухово-
го і Катерини Волинець. Бать-
ко мав великий музичний хист‚ 
вдома керував церковними хора-
ми‚ але з цього годі було прожити. 
Хотів заробити грошей‚ повернути-
ся додому й купити фарму. Та лег-
ко не пішло. Горяч і надмірна воло-
гість ню-йорського повітря тендіт-
ній Катерині зовсім не підходили. 
У 1913 році Микола відіслав дру-
жину з восьмирічною Олею додо-
му‚ в Україну. А сам зміг повернути-
ся аж після закінчення Першої сві-
тової війни.

Тим часом Ольга виросла‚ вивчи-
лася на вчительку‚ водночас займа-
ючись співом‚ і не менш енерґійно – 
громадсько-політичною діяльністю‚ 
беручи активну участь в антиполь-
ських акціях.

Як спеціяліст дуже високого рів-
ня‚ Микола Яримович спромігся діс-
татися до відповідальних праць у 
польському Міністерстві транспор-
ту‚ залишаючись разом з дружиною 
переконаними українськими патрі-
отами. Досить сказати‚ що коли в 
них 13 жовтня 1933 року народив-
ся Михайлик – названий‚ згідно з 
родинною традицією‚ в честь діда – 
Ольга похрестила його тільки свя-
ченою водою‚ бо в околицях не було 
жодної греко-католицької церкви. А 
відтак не віддала синочка до поль-
ської школи – до дев’ятирічного віку 
він мав за своїх учителів тата й маму.

У 1942 році родина повернула-
ся до Львова. Михайлик з того часу 
пам’ятає страшні розповіді про 
совєтських „визволителів“: коли у 
місто зайшли німці й відчинили две-
рі тюрми‚ через поріг хлюпнула ріка 
невинної людської крови.

Далі – довгий‚ сповнений випро-
бувань і переживань у повоєнній 
Німеччині‚ „політ до свободи“‚ для 
юного Михайла Яримовича‚ в точ-

ному розуміні слова – „крізь тернії – 
до зірок“.

Щоправда‚ спочатку він мав щас-
тя зустріти свою ближчу зірку. Коли 
Яримовичі знайшли мешкання в 
Ню-Йорку і несли на третій поверх 
валізки‚ на першому відчинили-
ся одні двері і з порога на прибуль-
ців з цікавістю спостерігала каро-
ока довгокоса красуня. Не минуло 
й хвилини‚ як Михайло повернув-
ся до тих дверей і‚ набравшись смі-
ливсти‚ попросив дівчину показати 
йому місто. Не договорив слова‚ бо 
двері перед його носом зачинилися – 
еге ж не будь таким самовпевненим‚ 
хлопче! „Та я не відступав!“‚ – пише 
тепер д-р М. Ярмович‚ згадуючи ті 
щасливі дні. Йому тоді сповнилося 
17 років‚ їй – 16. Вона – це Роксола-
на Абрамюк‚ й її родинна доля також 
надзвичайно цікава‚ хоч зовні ніби-
то типова для всіх українських емі-
ґрантів. Але насправді все те‚ що нам 
відомо з описів професійних істо-
риків‚ зовсім інакше сприймається‚ 
коли про ті самі події свідчить люди-
на‚ котра пережила їх власним сер-
цем і розумом.

Роксолана навчалася у бібліо-
течному коледжі й добре знала‚ як 
в Америці ціниться освіта‚ зокрема 
в точних науках‚ основі модерних 
технологій. Тому вселяла в коханого 
віру‚ що він покликаний до особли-
вої місії в житті.

Вони одружилися аж у 1959 році 
– за його спиною тоді вже були 
Ню-йоркський і Колюмбійський уні-
верситети‚ маґістерська і докторська 
дисертація в галузі ракетобудування. 

Вінчання‚ самозрозуміло‚ відбу-
лося в Українськійу церкві св. Юра 
в Ню-Йорку – у тому самому‚ де 54 
роки перед тим хрестили його маму 
Ольгу.

Словом‚ варто‚ дуже варто прочи-
тати цю надзвичайно цікаву і над-
звичайно повчальну книжку‚ осо-
бливо – молодим американцям з 
„четвертої“ української еміґраційної 
хвилі.

А великій і славній родині Яримо-
вичів‚ їхнім дітям і внукам – міцно-
го здоров’я‚ щастя і довгих літ життя!

(Закінчення зі стор. 12)

Зачарований зоряним...
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Position Available: Chief Lending Offi  cer
Self Reliance NY Federal Credit Union, the largest and 
oldest Ukrainian credit union in the United States, with over 
$1.3 billion in assets is looking for a chief lending offi  cer 
to maintain and grow a $700 million loan portfolio. This 
management position requires a seasoned professional 
to lead a team of commercial and residential lenders in 
providing the highest level of service to the Credit Union’s 
members. Formal credit training, a minimum of ten years of 
commercial, residential and consumer lending experience 
is required. Candidates must be fl uent in both English and 
Ukrainian.  If you have the qualifi cations and would like to 
be considered for this position, please submit your resume 
and salary requirements to  hr@selfrelianceny.org.

Екзекутивний Комітет Українського Народного Союзу

повідомляє, що 

ОСІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ ОКРУГИ КЛІВЛЕНД

відбудуться

в неділю, 21 жовтня 2018 року, о год. 1:00 по пол.
в залі Української православної церкви св. Тройці

9672 State Rd., North Royalton‚ OH 44133

У загальних зборах зобов’язані взяти участь з рішаючим 
правом голосу члени управи окружного комітету, конвенційні 

делегати, та по два делегати від наступних  відділів:

102, 112, 230, 233, 240, 291, 364
Гостей, членів Українського Народного Союзу радо вітаємо. 

У нарадах візьме участь:
Мирон Колінський - Головний Організатор УНСоюзу

За управу Округи:
Василь Ліщинецький, Голова

Ольга Палащенко, Заступник Голови
Леся Оленчук, Секретар

Насреддіна. Дніпровці винесли на 
сцену простеньку казочку про чис-
ту любов, злого володаря та розум-
ного Ходжу. 

У цьому театрі почав працюва-
ти еміґрант з Росії, колишній керів-
ник Музичного театру національ-
ного мистецтва у Москві Володи-
мир Назаров. І тепер у Дніпрі були 
уже музичні дійства – українське, 
єврейське, тепер східнє, буде гру-
зинське. 

З Миколаєва привезли прем’єру 
„Тев’є-молочник“ за п’єсою Григорія 
Ґоріна. Це відомий твір, уславлений 
яскравим виконанням ролі Тев’є 
народним артистом України Бог-
даном Ступкою у Національному 
театрі ім. Івана Франка, тож акто-
рам Миколаївського академічно-
го російського драматичного театру 
довелося нелегко. Але режисеро-

ві Артемові Свистунові постановка 
вдалася. Проста, але влучна сцено-
графія доповнювала багатошарову 
психологічну драматургію вистави.

Так само продуманою мож-
на назвати сценографію вистави 
Вінницького обласного академічно-
го музично-драматичного театру ім. 
Миколи Садовського „Ассо і Піаф“ 
– історія життя відомої співачки. 

Цього року „Вересневі самоцві-
ти“ були багаті на комедії. Крім дні-
провців‚ їх привезли на фестиваль 
Черкаський академічний музич-
но-драматичний театр ім. Тараса 
Шевченка – „Обережно – жінки!“ 
Андрія Курейчика та Ніжинський 
академічний драматичний театр ім. 
Михайла Коцюбинського „Дитина 
б все змінила“ Маріен Голмс. Сво-
єрідною комедією можна назвати 
і постановку „Енеїди“ Маріюпіль-
ського академічного драматично-
го театру, який звернувся до ори-
ґінального твору Івана Котлярев-
ського. 

спрямований на вшанування геро-
їв боротьби українського народу за 
незалежність і територіяльну ціліс-
ність України.

Одночасно з цим фестивалем 
відбувся 1-ий Всеукраїнський фес-
тиваль учнівської молоді „Стежка-
ми Тараса Боровця“ у формі наме-
тового таборування в урочищі 
„Хутір Радоробель“ біля села Хме-
лівка. Сценарій фестивалю вклю-
чав конкурс патріотичної пісні, 
змагання зі стрільби і спортивного 
орієнтування, туристичні змаган-
ня „Смуга перешкод“, збір матерія-
лів для конкурсних газет „Гайдама-
ка-2018“. 

На фестивалі „Олевська респу-
бліка“ були виставки майстрів укра-
їнського, традиційного, декоратив-
но-прикладного мистецтва, наці-
онально-патріотичної літератури, 
сучасної військової техніки та стрі-
лецького озброєння з 30-ої окре-
мої механізованої бриґади ім. кня-
зя Костянтина Острозького, світ-

лин воїнів-учасників бойових дій 
на сході України та наданих ними 
експонатів. Фестиваль зібрав понад 
3‚000 шанувальників української 
музики з усіх куточків України. 

У центрі Олевська відбули-
ся Молебень та Панахида за заги-
блими воїнами, відкриття Дошки 
пам’яті загиблих воїнів та урочис-
та хода історичною частиною міс-
та до Будинку культури, де було 
закладено камінь під будівництво 
пам’ятника провідникові Олевської 
республіки одному з засновників 
УПА Тарасові Бульбі-Боровцю. 

На батьківщині заступника Т. 
Бульби-Боровця – Олега Штуля-
Ждановича в селі Лопатичі відбу-
лось урочисте відкриття Музею 
Штуля-Ждановича, на відкрит-
тя якого прибула делеґація ОУН-
державників з Києва. Серед них 
син О. Штуля-Ждановича – Дани-
ло Штуль, котрий прилетів на від-
криття музею з Парижу, керівники 
ОУН(д) Віктор Світайло та Богдан 
Яремчишин, група учасників бойо-
вих дій на сході України з баталь-
йону „Добровольчий рух ОУН“ під 
проводом Костянтина Зацарного. 

(Закінчення зі стор. 11)

„Олевська республіка...

(Закінчення зі стор. 11)

„Вересневі самоцвіти“

тенант внутрішніх військ Григо-
рій Омельченко навіть припус-
кає‚ що Ю. Тимошенко могла бути 
завербованою російською Феде-
ральною службою безпеки в лип-
ні 1995 року‚ коли її разом з чоло-
віком затримали на московсько-
му летовищі з контрабандними 100 
тис. дол.

Певна річ‚ підозри‚ чутки і здо-
гади мусять бути або доведені‚ або 
спростовані. Цими днями це „або-
або“ схитнулося на користь Ю. 
Тимошенко. 19 вересня в інтерв’ю 
для газети „Вашінґтон Пост“ вона 
вибрала переконливі арґумен-
ти на свій захист: „Думка про те, 
що у мене якісь особливі взаєми-
ни з Путіном, вперше була пущена 
Полом Манафортом ще у 2006-2007 
роках. Прокурор Роберт Мюлер 
опублікував документи, які показу-
ють, що Манафорт отримував міль-
йони долярів за мою дискредита-
цію. Президент Петро Порошенко, 
по суті, повторює арґументи, вига-
дані Манафортом і його командою“.

Справді тяжко засумнівати-
ся в ганебній антиукраїнській ролі 
П. Манафорта. Проте‚ проблема 
полягає не лише в Ю. Тимошен-
ко. Україна кишить московськими 
аґентами. Нарешті це визнав Пре-
зидент П. Порошенко у посланні-
зверненні до депутатів: „…П’ята 
колона піднімає голову, намагаєть-
ся зібрати докупи різні свої шерен-
ги, користуючись перевагами демо-
кратії, активізується в інформацій-
ному просторі… Деякі телекана-
ли, газети, інтернет-видання стали 
неприхованими рупорами росій-
ської пропаґанди. Наше завдан-
ня надзвичайно складне  — дати 
їм відсіч, не порушуючи норм евро-
пейської демократії“.

Але українська політична реаль-
ність така‚ що це чесне визнання 
обертається проти самого прези-
дента. Його опоненти з його ж таки 
проукраїнського крила коментують 
згадане звернення довгою низкою 
запитань. Чому 27 років поспіль 
українську економіку ґвалтують 
олігархи і чому всі вони‚ або май-
же всі‚ – проросійські? Чому за 
роки президентства П. Порошен-
ка жоден з відвертих ворогів укра-
їнської держави не був покараний? 
Чому їм досить було перейменува-
тися з Партії Реґіонів на „Опози-
ційний бльок“‚ щоб і надалі зали-
шитися на впливових ролях в укра-
їнській політиці? Чому люстра-
ція стосувалася дечиїх формаль-
них посад‚ але не суті антиукраїн-
ської діяльности‚ наприклад‚ Сер-

гія Льовочкіна‚ Нестора Шуфри-
ча‚ Юрія Бойка і багатьох-багатьох 
інших? Хто дав можливість росій-
ському олігархові Вадимові Новин-
ському „захищати“ російську 
Церкву в Україні – тобто захищати 
її панівне становище? Цими дня-
ми він‚ користуючись всепрощен-
ською українською демократією‚ 
заснував „Партію миру“ – з капі-
тулянтською програмою і „бороть-
бою за мир“ на умовах Москви. Хто 
вберігав від публічного розвінчу-
вання Віктора Медведчука‚ путін-
ську руку в Україні? Чому безпе-
редшкодно діють в Україні проро-
сійські телеканали? Чому досі не 
закритий кордон з Росією? Чому 
діє безвізовий режим з країною-
аґресором? Чому влада бездіє щодо 
брутальних нападів на українських 
громадських активістів‚ не реа-
ґує належчим чином на нові й нові 
спроби московської аґентури ство-
рити в Україні атмосферу страху і 
хаосу? Адже це спрямоване переду-
сім проти Президента П. Порошен-
ка і його репутації.

Або таке кадрове питання: з яко-
го це дива в липні цього року пер-
шим заступником керівника Служ-
би зовнішньої розвідки України 
призначений Сергій Семочко‚ всі 
члени родини якого є російськими 
громадянами?

Дехто пояснює усе це свідо-
мою передвиборною політикою П. 
Порошенка. Мовляв‚ він зацікав-
лений у двох речах – у компроме-
тації Ю. Тимошенко‚ усуненні її з 
провідного місця у передвиборно-
му поєдинкові‚ і друга річ – заміна 
Ю. Тимошенко проросійським кан-
дидатом‚ якого політично і націо-
нально визріле українське суспіль-
ство‚ звісно ж‚ категорично від-
кине. У цей надійний спосіб буде 
запевнена перемога П. Порошенка. 

Насправді це дуже небезпечна 
гра з вогнем. Бездіяльність у вчас-
ному виявленні ворожих гнізд в 
Україні заохочує кремлівську аґен-
туру до ще більшої активнос-
ти. Будуть нові й нові провокації 
і диверсії. Й ось відповідна нови-
на: 1 жовтня Київський окружний 
суд відкрив провадження проти 
Президента П. Порошенка за позо-
вом якоїсь невідомої громадської 
організації „Верховенство права“‚ 
котра вважає‚ що президент‚ звер-
нувшись до Вселенського Патріяр-
ха Варфоломія з проханням нада-
ти Томос про автокефалію Україн-
ській Православній Церкві‚ пору-
шив закон‚ оскільки Церква в 
Україні відділена від держави.

Ні‚ під жодним приводом не 
можна бути терпимим і вибачли-
вим щодо ворогів України і її неза-
лежности.

(Закінчення зі стор. 1)

Час приборкати...

Відділ реклями – 973-292-9800, дод. 3040



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ 2018 РОКУNo. 41 17

2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

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

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

їнської мови, організатор має забез-
печити синхронний або послідовний 
переклад українською мовою.

Українською мовою мають вида-
вати й вхідні квитки, оголошення, 
афіші, інші інфоматеріяли про такі 
події.

Там можна використати іншу 
мову, щоб написати назви твор-
чих колективів та виконавців, але 
тоді треба продублювати такі назви 
у фонетичній транскрипції україн-
ською.

Театральну виставу чужоземною 
мовою у державному чи комуналь-
ному театрі супроводжують субти-
три українською мовою.

Нею мають бути й музеї та вистав-
ки, в описах поруч з українською 
можуть бути й інші мови.

Фільми та кіносеріяли

Фільми (в тому числі серіяли, ані-
маційні й документальні фільми), 
мають бути україномовними.

Якщо їх створили „суб’єкти кіне-
матографії України“, таке кіно мають 
поширювати і показувати в Україні 
„з мовною частиною звукового ряду, 
виконаною українською мовою“.

Якщо у такому фільмі будуть 
чужомовні репліки, їх мають озву-
чити або субтитрувати українсько-
юм мовою.

Сумарна тривалість субтитрова-
них реплік не може перевищувати 
15 відс. загальної тривалости всіх 
реплік у фільмі.

Каталоги відео на замовлення, що 
надають послуги на території Укра-
їни, мають забезпечувати авдіодо-
ріжку українською мовою не пізні-
ше‚ ніж за два місяці після надання 
доступу до відповідного фільму.

Кінотеатри можуть показувати 
чужоземні фільми мовою ориґіналу, 
супроводжуючи українськими суб-
титрами. Сумарна кількість сеансів 
показу таких фільмів не може пере-
вищувати 10 відс. від загальної кіль-
кости сеансів показу фільмів у кіно-
театрі на місяць.

Уточнено: з голосу під стеногра-
му статтю про телебачення та радіо-
мовлення виклали у редакції статті 
10 закону „Про телебачення та радіо-
мовлення“.

За нею, телерадіоорганізації мов-
лять українською мовою.

У загальному тижневому обсязі 
мовлення центральних та реґіональ-
них телерадіоорганізацій україно-
мовні програми та/або фільми мають 
мати не менше 75 відс. загальної три-
валости програм та/або фільмів (або 
їх частин) у кожному проміжку часу 
між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

За тиждень україномовних про-
грам та/або фільмів має бути не мен-
ше 60 відс. від загальної  тривалос-
ти програм та/або фільмів (або їх час-

тин) у кожному проміжку часу між 
07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

Телерадіоорганізації мають мати 
не менше 75 відс. україномовних про-
гам новин, поширених у кожному 
проміжку часу між 07.00 та 18.00 і 
між 18.00 та 22.00.

Телерадіоорганізації,  які відповід-
но до виданою Національною радою 
ліцензії мовлять мовами корінних 
народів України, мають мати не мен-
ше 75 відс. телемовлення українською 
мовою та мовами корінних народів 
України на тиждень.

З них не менше 30 відс. – україн-
ською мовою. Ця ж вимога стосуєть-
ся радіопрограм.

Фільми, створені на території рес-
публік колишнього СРСР не росій-
ською та не українською мовами і в 
подальшому дубльовані російською 
мовою, озвучують або дублюють 
українською мовою.

Для цілей реалізації художньо-
го, творчого задуму допускається у 
фільмі (крім дитячих та анімаційних 
фільмів) використання інших мов  в 
обсязі не більше 10 відс. загаль-
ної тривалости всіх реплік учасни-
ків фільму, при цьому всі іншомов-
ні репліки субтитрують українською 
мовою.

У програмі, фільмі, виконаному 
українською мовою, допускається 
використання інших мов без дублю-
вання та озвучення у таких випадках:

- у репортажі з місця події (крім 
мови та реплік репортерів);

- у виступах, інтерв’ю, коментарях, 
поясненнях, запитаннях тощо осіб, 
які беруть участь у програмі (крім 
ведучих‚ дикторів), або в окремих 
репліках ведучих (дикторів) програ-
ми в обсязі, зумовленому творчим 
задумом програми;

- у музичних  творах з текстом (піс-
нях), які є частиною програми нему-
зичного жанру чи фільму та викорис-
тані в ній лише як звуковий супровід.

Українізація газет і журналів

Друковані засоби масової інфор-
мації в Україні видають українською 
мовою.

Можна видавати газету чи жур-
нал у двох чи більше мовних версі-
ях, одна з яких має бути державною 
мовою.

Всі мовні версії мають мати ту ж 
назву, бути ідентичними за змістом і 
видаватись в один день.

Поширювати газети й журнали за 
передплатою неукраїнською мовою 
можна, якщо їх засновниками (спів-
засновниками) дадуть можливість 
передплатити в Україні цю ж газету 
чи журнал українською мовою.

У кожному місці розповсюдження 
друкованих засобів масової інформа-
ції україномовних газет та журналів 
має бути не менше 50 відс. назв дру-
кованих засобів масової інформації, 
що розповсюджують в цьому місці.

І якщо у точці є російськомовна 
версія журналу чи газети, має бути й 
українська.

Українська мова у книжках 
 і книгарнях

Видавець, внесений до Держре-
єстру видавців, виготівників і роз-
повсюджувачів видавничої продук-
ції має видавати українською мовою 
не менше 50 відс. від усіх виданих 
ним упродовж року назв книжкових 
видань.

У кожній книгарні та місці, де про-
дають книжки, має бути не менше 
50 відс. назв книжкових видань від 
загальної кількости назв у цьому міс-
ці.

Національна комісія зі стандартів 
української мови

Вона опрацьовуватиме та утвер-
джуватиме стандарти української 
мови як державної.

Комісія затверджує стандарти 
української мови: правопис і зміни 
до цього, стандарти української тер-
мінології, затверджує посібники та 
підручники для опанування відпо-
відних рівнів володіння українською 
тощо.

Буде уповноважений з захисту 
 української мови 

Він має захищати українську мову, 
захищати права українців на  отри-
мання державною мовою інформа-
ції та послуг в усіх сферах суспіль-
ного життя на всій території України 
й усунення перешкод та обмежень у 
користуванні державною мовою.

Уповноважений з захисту держав-
ної мови:

- контролює застосування укра-
їнської мови як державної органа-
ми влади, іншими суб’єктами госпо-
дарювання державної і комунальної 
форм власности, їхніми посадовими 
та службовими особами, а також гро-
мадськими об’єднаннями, політич-
ними партіями та приватними юро-
собами тощо;

- надає висновки і рекомендації 
органам влади і центральної і місце-
вої щодо застосування української 
мови як державної в їхній роботі;

- оприлюднює висновки про озна-
ки публічного приниження чи знева-
жання української мови в публічних 
виступах; 

- подає пропозиції Кабміну щодо 
змін законодавства на захист україн-
ської мови.

Кожен може поскаржитись упо-
вноваженому про порушення пра-
ва на отримання українською мовою 
інформації і послуг в усіх сферах сус-
пільного життя в Україні та щодо 
усунення перешкод та обмежень у 
користуванні державною мовою.

Уповноважений впродовж 10 
робочих днів з дня надходження 
скарги ознайомлюється з нею, і може 
вирішити:

- провести мову експертизу; 
- провести мовне інспектування; 

залишити скаргу без розгляду.
Владні органи у своїй подаль-

шій роботі керуються висновками 
та рекомендаціями уповноваженого 
щодо дотримання стандартів україн-
ської мови.

Те ж стосується підприємств, 
установ, організацій незалежно 
від форми власности, громадських 
об’єднань, політичних партій.

Відповідальність за порушення

У Кодекс про адмінправопорушен-
ня додають статтю щодо порушення 
законодавства у сфері застосування 
державної мови.

За порушення закону щодо 
обов’язкового застосування україн-
ської мови під час зустрічей і робочо-
го спілкування, в актах, діловодстві 
та документообігу в держорганах, на 
державних і комунальних підприєм-
ствах, судах тощо – посадові особи 
заплатять від 200 до 400 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення закону щодо засто-
сування української мови в освіті, 
науці, культурі, книговиданні, елек-
тронних інформаційних системах, 
публічних заходах, рекламі тощо – 
грошова кара на посадові особи від 
200 до 300 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

За порушення закону щодо засто-
сування української на телебаченні 
та радіо – грошова кара на посадові 
особи від 500 до 600 неоподатковува-
них мінімумів.

За порушення закону друкованих 
ЗМІ – грошова кара на посадових 
осіб від 400 до 500 неоподатковува-
них мінімумів.

Далі документ доопрацьовувати-
муть до другого читання.

„Українська правда“

(Закінчення зі стор. 2)

Верховна Рада...

Шукаємо опікунку для старенької 
мами в Silver Spring MD. Побажаний 
досвід/витривалість з хворими на 
Алзгаймер. Близько церков, актив-
на Українська громада, гарний дім. 

Ukicaregiverneeded@gmail.com 
or 617-566-1996



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ No. 4118



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ 2018 РОКУNo. 41 19

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

В десяту річницю відходу у вічність 
нашого найдорожчого і незабутнього

Мужа, Батька, Брата і Діда

св. п. Василя Тершаківця
будуть відправлені 

Поминальні Служби Божі в:

•  Церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. 
   20 жовтня 2018 pоку о год. 7:45 ранку

Соборі Входу в Храм Пресвятої Богородиці   Норт Порт, Фльорида
Соборі св. Юра        Львів, Україна
Церкві Різдва Христового      Тернопіль, Україна
Соборі св. Андрія Первозванного       Підволочиськ, Україна
Храмі Успення Пресвятої Богородиці      Кліцко, Україна

Вічна Йому пам’ять! 
Марійка Тершаковець з Родиною

Пані Банах була відданим членом, адвокатом та благо-
дійником нашої організації. Її вклад у успіх Українського 

Інституту були безцінними.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, друзям та чи-
сельним членам Українського Інституту та українській 

громаді, котрих життя вона торкнулася.

Нехай спочиває у Вічному мирі.

Вічная пам’ять!

Рада Директорів
Українського Інституту Америки

зі смутком повідомляє, 
що наш довголітній член 

та прихильник

св.п. 
Меланія Банах

відійшла на вічний спочинок 9 вересня 2018 року.

Президія Середовища Української Головної Визвольної Ради 
і Політична Рада ОУН за кордоном 

діляться сумною вісткою з членами й українською громадою, 
що у Монреалі, 1 жовтня 2018 року переставився у Божу вічність на 

94-му році багатотрудивого життя 

св. п. 
інж.  БОГДАН  МАЦІВ 

довголітній член Середовища УГВР, ОУН за кордоном і член Кра-
йового Зв’язку (К3). Народився 12 серпня 1925 року у Львові. В 1943 
році долучився до лав Української Дивізії  „Галичина“ і став старши-
ною. Високі студії завершив на Політехнічному Іституті у Лондоні в 
1956 році. Згодом з дружиною Оленою Деркач емігрував до Канади 
і  оселився у Монреалі, де працював  інженером у хемічній фабриці 
до виходу на пенсію. Одночасно активно займався політично- гро-
мадською працею, зокрема, як активіст Пластприяту. Він провідний 
член Братства Української Дивізії й автор  книжки  „Історія Дивізії“.  
Багаторазово відвідував рідний Львів і щедро допомагав  різним  ор-
ганізаціям в Україні.

Залишив у смутку:  дружину - Олену, дочку - Христю, синів: Адріяна 
і Марка, онуків й правнука.

Дружині Олені, дочці, синам, онукам і правнуку складаємо глибоке 
співчуття .

Вічна Йому пам’ять!

ні у нас є історична можливість і 
громадський обов’язок цей вакуум 
заповнити.

Я виступаю за реальне вирішен-
ня будь-яких економічних і гума-
нітарних питань, які ставить перед 
суспільством епоха, і тому підтри-
мав Законопроєкт 5670-д, поклика-
ний захистити права українських 
громадян на отримання інформації 
та послуг державною мовою та під-
тримати українську мову як один з 
найважливіших чинників україн-
ської ідентичности, національної 
безпеки та громадської єдности.

Ми реально увійшли в історію, 
прийнявши цей державоутворюю-
чий закон.

5670-д є найповнішим з усіх 
існуючих законопроєктів – містить 
60 статей, вносить зміни до понад 
50 законодавчих актів та охоплює 
понад 30 різних сфер суспільно-
го життя. Він реґулює застосуван-
ня саме державної мови, а не мов 
узагалі. Такий підхід відповідає 
европейській практиці, дозволяє 
уникнути протиставлення в одно-
му законі державної мови та інших 
мов з цілком іншим статусом та 
функціями. Важливо, що законо-
проєкт передбачає чіткі механізми 
контролю за його виконанням.

5670-д підтримали усі суспіль-
ні інституції, Міністерство куль-
тури, Міністерство освіти і нау-
ки, Міністерство молоді та спор-

ту, Держкомтелерадіо, Вчені ради 
Львівського та Київського універ-
ситетів, Києво-Могилянська ака-
демія, широке коло громадських 
організацій, експертів, митців, гро-
мадських діячів від Галичини до 
Донеччини тощо.

Над Законом 5670-д працювали 
цілі лінґвістичні інститути і його 
підписало понад 70 народних депу-
татів. На відміну від інших зако-
нів, під ним могли би поставити 
свої підписи мільйони громадян 
України, а не десяток мертвих душ 
і сотня нечитавших і рядка закону 
діячів радянської культури.

Я щасливий, що був одним з роз-
робників, авторів і ініціяторів цьо-
го законопроєкту.

Закон про мову – це найпотуж-
ніша зброя у боротьбі з російським 
аґресором. Росія боїться україн-
ської мови більше‚ ніж ядерних 
ракет. Без мови Україна давно б 
перетворилися на задвірки. Тільки 
мова може встановити межу між 
нашою европейськістю і божевіль-
ним „русскім міром“. Закон 5670-д 
фактично виводить нас з мовного 
рабства, даючи можливість якщо 
не старшому поколінню, то бодай 
нашим дітям жити у вільній дер-
жаві з єдиною державною і побу-
товою українською мовою. І нехай 
нас Господь благословляє на цей 
історичний крок! Ми його зроби-
ли.

„Українська правда“

Євген Рибчинський – народний 
депутат України‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 2)

Чому я голосував...

– поетом Дмитром Лазуткіним, про-
заїком Мирославом Дочинцем, пере-
кладачем Тарасом Марусиком.

Художники з різних куточків Украї-
ни малювали Кропивницький. Кожен з 
них одну з картин, що народилися тут, 
залишив у дар обласному художньому 
музеєві. 

Для дітей львівський театр „Воскре-
сіння“ підготував вуличну виставу 
„Принцеса і людожер“. 

Основними майданчиками фести-
валю стали сцени театру та філярмонії. 
Символічним було виконання на Фор-
течних валах ораторії для читця, баса, 
мішаного хору та симфонічної оркестри 
на тексти „Заповіту“ Патріярха Йосифа 
Сліпого та музику Ігоря Щербакова. 

З великим успіхом пройшли кон-
церти оркестри Національного будин-
ку камерної та органної музики Украї-
ни (дириґент Богдан Пліш) „Українське 
ретро“ та „Пори року“. 

На театральних виставах панували 

діяметрально протилежні оцінки: від 
захвату до категоричного несприйнят-
тя. Якщо „Соломон у спідниці“ (режи-
сер Катерина Степанкова) з участю 
Ади Роговцевої та „Момент кохання“ 
(моновистава Євгена Ніщука, режисер 
Тарас Жирко) сприймалися здебільшо-
го позитивно, то „Тіні забутих предків“ 
(Одеський театр ім. Василька, режисер 
Іван Уривський), „Бійцівський клюб“ 
(театр „Актор“, режисер Ігор Білиць), 
„Бути знизу“ („Дикий театр“, режисер-
ка Юлія Мороз) викликали супереч-
ливу реакцію публіки. Так само непро-
сто було сприймати експериментальну 
постановку „Гамлета“ Львівського теа-
тру естрадних мініятюр „І люди, і ляль-
ки“ (режисер Олексій Кравчук), де ролю 
Гамлета виконувала жінка. 

 Прихильність глядачів викликала 
вистава „Вій“ (документальна драма 
Наталі Ворожбит), представлена Чер-
нігівським обласним театром ім. Тара-
са Шевченка (режисер Андрій Бакіров). 

На центральній площі міста гриміли 
концерти гуртів „Тік“, „Скай“, „Нічлава“, 
„Антитіла“, „Бумбокс“, „Мандри“, інших 
кумири молоді.

(Закінчення зі стор. 11)

„Кропивницький-2018“
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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.
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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%


