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Видає Український Народний Союз

ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

В Україні – воєнний стан
Петро Часто

25 листопада російські воєнні кораблі‚ пере-
городивши Керченську протоку‚ напали‚ з під-
тримкою винищувачів‚  на три українські бро-
ньовані катери‚ котрі переходили з Чорного 
моря‚ з української Одеси‚ в український Марі-
юпіль на Озівському морі. Переходили україн-
ськими водами. Українські моряки опинилися в 
полоні‚ декілька з них тяжко поранено.

Але ж хіба це якась неочікувана подія? Ні‚ 
вона вповні вписується в логіку російської 
збройної аґресії – починаючи від березня 2014 
року‚ тобто від загарбання Росією українського 
Криму і частини Донбасу. І чи хтось з притом-
них українських політиків мав ілюзії щодо Кер-
ченського мосту‚ який з’єднав російську терито-
рію з Кримом? Бо ж не для гуманітарної допомо-
ги півострову цей міст потрібний Володимирові 
Путінові‚ а лише як засіб ізолювання України від 
обох морів‚ Чорного і Озівського‚ як економіч-
ний зашморг‚ котрий задушить українську тор-
говельну галузь.

Без найменшого опору віддали Крим‚ безпо-
радно згаяли час і втратили Донбас‚ не знайшли‚ 
бо й не шукали‚ способу завадити спорудженню 
мосту‚ й от тепер‚ коли на порозі – велика війна‚ 
коли народ і влада повинні зіллятися в одну 
силу‚ стиснутися в один кулак‚ говорити одним 
голосом‚ панує страшний різнобій у головах 
українців‚ навіть найсвідоміших з них.

Відразу наступного дня після російської 
збройної провокації в Керченській затоці Пре-
зидент України Петро Порошенко запропону-
вав Верховній Раді запровадити в усій країні 
воєнний стан упродовж 60 днів‚ до 25 січня. Чи 
можливий був правильніший крок? Ні‚ звичай-
но. Але тут негайно спливла на поверхню від-
сутність довіри не тільки між низами і верхами‚ 
а навіть всередині державно-політичної еліти: 
пропозиція щодо воєнного стану була потрак-
тована в парляменті‚ як намір П. Порошенка 
відкласти або й скасувати президентські вибо-
ри‚ засвідчити себе перед суспільством рішучим 
оборонцем української держави‚ на цьому від-
новити колишню суспільну прихильність і від-
так перемогти у виборах 2019 року.

У такій хитрій передвиборній тактиці П. Поро-
шенка запідозрили не лише депутати з „Опози-
ційного бльоку“‚ але навіть з „Народного фрон-
ту“‚ що є коаліційним партнером „Бльоку Петра 
Порошенка“. Саме „народнофронтівці“ висуну-
ли умови‚ котрі мали унеможливити небажаний 
розвиток подій: воєнний стан повинен тривати 
не 60‚ а 30 днів‚ від 28 листопада‚ до 27 грудня; і не 
на всій території‚ а тільки у 10 областях‚ що межу-
ють з Росією. 

Прийнявши ці зміни‚ Верховна Рада водночас 
зі схваленням указу про воєнний стан окремим 
голосуванням закріпила день 31 березня 2019 
року днем президентських виборів.

Те‚ що П. Порошенко згодився з думками і 
сумнівами депутатів‚ мало б показати недові-
рливим‚ що йдеться про Україну і її долю‚ а не 

(Закінчення на стор. 17)
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XI Світовий Kонґрес Українців відбувся   
у Києві, Павло Ґрод обраний президентом

КИЇВ. – 25-27 листопада у Національному 
спортивному комплексі „Олімпійський“ від-
бувся XI Світовий Конґрес Українців, на якому 
новим головою СКУ обрали президента Конґре-
су Українців Канади Павла Ґрода. Також онов-
лено керівний склад СКУ та окреслені головні 
напрямки діяльності СКУ на наступний термін. 

ХІ Конґрес представляв інтереси українських 
громад у діяспорі‚ а це понад 20 млн. осіб. Почес-
ними гостями стали Президент України Петро 
Порошенко, Перший віце-прем’єр-міністер Сте-
пан Кубів, Міністер закордонних справ Пав-

Президент України Петро Порошенко на XI Світовому Конґресі Українців.(Фото: Олег Кудрін)

(Закінчення на стор. 12)

Пожежа знищила українську католицьку церкву 
Покрови Пресвятої Богородиці в Картерет

Українська Католицька Митрополича  
Архиєпархія Філядельфії

КАРТЕРЕТ, Ню-Джeрзі. – Пізно ввечері у 
вівторок, 27 листопада, о. Василь Владика і його 
сім’я, що перебували в парафіяльному домі 
поряд з церквою, раптом відчули запах диму, 
наче щось горить. З другого поверху будинку 
вони побачили вогонь, що охопив праву сторо-
ну церкви.

Так о. Владика раптом усвідомив, що його 
церква, в якій він відправив незчисленну кіль-
кість Божественних літургій, приймав нових 
парафіян, благословляв нові сім’ї, вислуховував 
сповіді, проводжав вірних, покликаних до дому 
Господнього в останню земну дорогу, охоплена 
нищівним вогнем, а все що він міг зробити – з 
жахом спостерігати за руйнуваннями.

Церква св. Марії, що знаходиться на Рузвельт 
Авеню з часу її будівництва українцями като-
ликами в Мідлсекс Кавнті в Ню-Джерзі в 1954 

рoці , була знищена потужною пожежею. Тепер 
вона стоїть з розбитими вікнами і дірою в даху, 
через який пожежники намагалися приборка-
ти вогонь. 

На щастя, ніхто з людей не постраждав. 
Пожежа спалахнула приблизно в 10 год. вечо-

ра з правого боку будівлі в закритому примі-
щенні між поверхами, звідки перекинулася на 
фронтон і з нього на церковний дах, повідо-
мив голова пожежного департаменту Картерету 
Марк Груска. Причина пожежі не виглядає підо-
зрілою, хоч розслідування ще триває, 28 листо-
пада зазначив M. Груска.

У церкві велика частина підлоги від самої 
пивниці, а також більшість внутрішніх стін та 
розписи на них повністю знищені вогнем, так 
що залишилися лише обгорілі дерев’яні стояки.

Єпископ Андрій Рабій, апостольський адміні-
стратор Філядельфійської Архиєпархії, наступ-

(Закінчення на стор. 3)
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 ■ Европарлямент підтримує Україну

СТРАСБУРҐ. – 28 листопада Президент Европей-
ського Парляменту Антоніо Таяні під час свого 
виступу на відкритті пленарної сесії закликав 
Росію звільнити затриманих українських мо-
ряків і припинити бльокування кораблів в 
Озівському морі. „25 листопада українські вій-
ськові кораблі та інші судна намагалися пройти 
до Маріюполя через Керченську протоку, але 
російські кораблі завадили їм. Вони обстріля-
ли і захопили судна і 23 моряків, кілька з них 
були поранені. Це – серйозна ескаляція в реґі-
оні, через яку Україна на 30 днів запровадила 
воєнний стан. І я хочу висловити підтримку і 
нагадати, що територіяльна цілісність України 
є фундаментальною цінністю“, – підкреслив 
А. Таяні. Він також нагадав, що 30 жовтня Ев-
ропарлямент ухвалив резолюцію‚ в якій засу-
див „непропорційні дії Росії“ в цьому реґіоні. 
(„Українська правда“)

 ■ Москва боїться Томосу

КИЇВ. – Президент Петро Порошенко під час ві-
зити до Чернігова 28 листопада заявив‚ що Ро-
сія напала на українські кораблі у Керченській 
протоці, аби унеможливити отримання Укра-
їнською Православною Церквою автокефалії. 
„Для чого Путін зробив це саме зараз? А для 
того, щоб не було Томосу, щоб Церква думала, 
якщо у них воєнний стан, то Його Святість нам 
нічого не дасть. Він прорахувався. Будемо мо-
литися і все буде добре“, – сказав П. Порошен-
ко. Також, за його словами, метою Росії було 
перекриття міжнародної фінансової допомоги 
Україні. „Вчора я провів інтенсивні міжнародні 
консультації і наголосив на тому‚ що це ж не ми 
воюємо. Ми виконуємо свій святий обов’язок 
захищати рідну землю. І ми почули відповідь: 
пане Президенте, ми вам віримо“, – повідомив 
Президент України.(„Українська правда“)

 ■ Англія зацікавилася Медведчуком

ЛОНДОН. – 27 листопада депутат британського 
парляменту Мартін Докерті-Гюз закликав свій 
уряд оприлюднити інформацію про зв’язки 
Президента України Петра Порошенка з україн-
ським політиком Віктором Медведчуком‚ який 
є кумом російського Президента Володимира 
Путіна. „На тлі незаконних і аморальних вчинів 
Російської Федерації в Україні Президент Укра-
їни заграє з воєнним станом‚ а добре відомо‚ 
що додаткові уповноваження‚ одержані в цей 
сосіб‚ керівники рідко віддають добровільно 
і неконсолідовані демократії при цьому рідко 
виживають. У цьому контексті мене цікавить‚ чи 
може наш міністер закордонних справ запевни-
ти палату‚ що зв’язки між президентом України 
і правою рукою Путіна Віктором Медведчуком 
будуть повною мірою розстежені і розкриті‚ й 
ми разом з Европейським Союзом будемо по-
силювати санкції проти Російської Федерації“‚ 
– сказав М. Докерті-Гюз. У свою чергу‚ молод-
ший міністер закордонних справ Великої Бри-
танії Алістер Барт запевнив: „Ми вітаємо те‚ що 
президент України сказав про воєнний стан і 
будемо пильно спостерігати за результатами“. 
(УНІАН)

 ■ Росія готується до нового загарбання

КИЇВ. – Радник Міністра внутрішніх справ Укра-
їни Зорян Шкіряк 28 листопада повідомив на 
своїй сторінці у Фейсбук‚ що Росія стягнула до 
кордонів з Україною 80 тис. військовослужбов-
ців з елітних підрозділів. „І це ще не остаточна 
цифра. Йдеться про батальйонно-тактичні гру-
пи, танкові з’єднання, ударну авіяцію, підроз-
діли ракетної артилерії, десантно-штурмові 
батальйони, спецпідрозділи Головного роз-
відувального управління та внутрішніх війск 
Російської Федерації. Розгортаються польові 
шпиталі. Це суха констатація факту“, – зазна-
чив З. Шкіряк‚ нагадуючи‚ що зберігається ви-
сока можливість наземного вторгнення Росії і 
чергового кроку прямої аґресії проти України. 
„Ми маємо бути готові до найгіршого розвитку 
подій... Сьогодні нам, як і в 2014-2016 роках, не-
обхідне єднання всього народу навколо україн-
ської армії, правоохоронців, наших спецслужб“, 
– наголосив З. Шкіряк. („Газета по-українськи“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
ЗАГРОЗА ДЛЯ СВІТУ

Путін хоче освятити вбивства часів Брежнєва 
Віталій Портников

У російській Державній Думі готуються пере-
глянути постанову з’їзду народних депутатів 
СРСР про афганську війну. Її ухвалили ще в 1989 
році.

Це рішення з’їзду було одним з найважливіших 
актів ґорбачовської перебудови. Воно дало спра-
ведливу оцінку злочинам комуністичного режи-
му. Поклало на членів брежнєвського політбюра 
відповідальність за окупацію Афганістану, еска-
ляцію військового конфлікту в цій країні, загибель 
сотень тисяч людей – мирних афганців, бійців 
опору, радянських військових і бійців армії маріо-
неткового режиму.

Рішення з’їзду створило не тільки можливос-
ті для припинення участи СРСР в конфлікті, воно 
дозволило згадати про радянських військових – 
жертв конфлікту. Хоча офіційних вибачень перед 
афганським народом так і не було. Проте, і це було 
важливим: до перебудови згадувати про загиблих 
радянських громадян було заборонено. Їхні спів-
вітчизники тільки сором’язливо відводили очі, 
коли бачили чергові похорони у цинковій труні.

Усвідомлення правди давалося тодішньому сус-
пільству непросто. Більшість депутатів з'їзду цьку-
вала академіка Андрія Сахарова, який не побояв-
ся назвати вторгнення до Афганістану окупаці-
єю і злочином. Однак‚ ці депутати були не просто 
комуністами. Вони були, за визначенням проф. 
Юрія Афанасьєва, „аґресивно-слухняною більшіс-
тю“, яка захищала радянську версію подій. Про-
те, навіть цій аґресивно-слухняній більшості, цьо-
му збіговиську з депутатськими значками довело-
ся подивитися правді в очі.

Тепер інша аґресивно-слухняна більшість, дум-
ська, буде скасовувати їхні рішення. У Думі про-
йшли спеціяльні слухання. У лютому 2019 року, до 
40-ої річниці окупації буде ухвалено нову поста-
нову. Зрозуміло – таку, що виправдує рішення 
про вторгнення. Негідники з Думи пояснюють це 
„повагою до пам’яті“ загиблих солдатів. Але пова-
га до пам’яті та оцінки рішень радянського керів-
ництва – різні речі. Та й поважати потрібно не 
тільки пам’ять радянських солдатів, а й пам'ять 
убитих ними афганців, які захищали свою батьків-
щину від жорстокого ворога. І це не кажучи вже 
про те, що після радянської окупації Афганістан 
на довгі десятиліття перетворився на „дике поле“. 
Досі не може повернутися до мирного життя.

Дивним є і те, що Держдума хоче скасувати 
рішення союзного з'їзду – не маючи для цього нія-
ких повноважень. Але таким чином створюється 
прецедент. Велика частина рішень, які оформили 
крах СРСР, ухвалювали саме союзні органи вла-
ди. Якщо Держдума вважає себе здатною скасову-
вати рішення депутатського з’їзду, на якому депу-
тати від Росії навіть не складали більшости, так на 
що вона замахнеться завтра?

Тому підготування цього рішення – не просто 
виправдання аґресії 40-річної давнини, а створен-
ня юридичного фундаменту для нових аґресив-
них дій. Злочинний путінський режим намагаєть-
ся вхопитися за руку мерзотників брежнєвських 
часів і освятити їхні вбивства заради продовжен-
ня власних.

„Газета по-українськи“

Віталій Портников – публіцист‚ Київ.

ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Олігархи багатіють в 12 разів швидше, 
ніж зростає внутрішній валовий продукт 

Олександр Солонько

У жовтні цього року видання „NV.ua“ опу-
блікувало рейтинґ „100 найбагатших україн-
ців“. До нього знову увійшли олігархи, які ство-
рили та примножили свої статки нелеґальними 
або напівлеґальними методами, користуючись 
впливом на державну владу і доступом до дер-
жавних фінансів.

Відсутність балянсу та соціяльної справед-
ливости знову підтверджується. Статки пред-
ставників рейтинґу зростають в 12 разів швид-
ше, ніж внутрішній валовий продукт України. 
Причина – національна економіка все ще скон-
центрована в руках невеликої групи осіб. І при 
цьому ці особи утримують державу на позиціях 
сировинного придатку для інших країн.

Сотня найбагатших сконцентрувала в сво-
їх руках статки, які дорівнюють половині держ-
боргу України. Очевидно, більшість цих грошей 
зосереджена в руках олігархів, які займають 
вершину списку.

Очільник рейтинґу олігарх Рінат Ахметов за 
рік збільшив свої статки на 76 відс., або на 5.3 
млрд. дол. Це в той час, поки більшість укра-
їнців продовжують перебувати на межі або за 
межею бідности. Українцеві, який отримує міні-
мальну заробітну платню, знадобиться близько 
5 млн. років, щоб заробити стільки.

Також далі зростають активи Президента-олі-
гарха Петра Порошенка, який між президент-
ством і бізнесом обрав бізнес на президентстві.

Офшори, брудні схеми, наприклад, „Роттер-
дам+“, переписування власности на далеких 
родичів, скуповування активів через малозна-
чущих підставних осіб, неконтрольований обіг 
готівки розміром у річний бюджет країни — все 
це про нечистих на руку ділків, які перетворили 
країну на власний гаманець.

Зрозуміло, не всі фігуранти списку найбагат-
ших підпадають під таку неґативну характерис-
тику. Проте їхня частка мінімальна. Лише один 
Р. Ахметов володіє третиною від всіх статків із 
рейтинґу.

Не варто обходити увагою і той факт, що 

11-те місце в рейтинґу зайняв Микола Злочев-
ський – міністер екології та природних ресурсів 
часів Віктора Януковича. Йому нинішня олігар-
хічна влада дозволяє цілком вільно розвивати 
енерґетичний бізнес, скуповувати газовидобув-
ні компанії та цілком вільно почуватися.

Той хто контролює політику держави, контр-
олює і економіку. Це аксіома. Її вивчили всі роз-
винені держави світу. Зараз політичну владу в 
країні контролюють олігархи і роблять на цьо-
му свій бізнес. 

Щоб змінити економічну ситуацію та вста-
новити соціяльний балянс, потрібно здійсни-
ти докорінні політичні зміни. Серед першочер-
гових заходів: повернення капіталів з офшорів 
i ліквідація схем виведення грошей з України; 
демонополізація та ліквідація олігархічної моде-
лі економіки; заборона приватизації стратегіч-
них підприємств; деолігархізація енерґетики і 
справедливі тарифи; новий Податковий кодекс і 
розвиток середнього прошарку.

Ухвалення парляментом запропонованих 
законів дозволить започаткувати необхідні змі-
ни для того, щоб українці мали всі можливос-
ті гідно жити в своїй країні – країні рівних мож-
ливостей, а не кількох „обраних“.

Здійсненню таких заходів правляча еліта буде 
страшно опиратися. Воно й не дивно. Це справ-
жній виклик для української громади. Адже 
окрім зміни українського законодавчого поля, 
ми повинні розуміти, що попереду також і сер-
йозна міжнародна дискусія. Системна і ефек-
тивна боротьба з тіньовим обігом фінансо-
вих активів та „відмиванням“ грошей буде не 
достатньою без якісної міжнародної співпраці.

Тут можна говорити про світовий податок 
на капітал, як інструмент нівелювання ефек-
ту офшорів та інших заходів. Але перед тим 
потрібно вжити необхідних заходів у власній 
країні, показуючи приклад.

„Газета по-українськи“

Олександр Солонько – юрист‚ політичний 
аналітик‚ Київ.
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 ■ Вакарчук закликає до єдности

ЛЬВІВ. – Відомий український співак Святослав 
Вакарчук прокоментував у Твітері російську 
збройну аґресію у Керченській протоці: „Укра-
їнські Військово-морські сили, які сьогодні за-
хищають наші кордони в Озівському морі, діють 
в рамках міжнародного морського права. Але, 
в першу чергу, вони діють в інтересах України. 
Сьогодні, як ніколи, їм потрібна наша підтримка. 
Як моральна, так дипломатична і політична. Час 
бути разом!“. Також він закликав українських по-
літиків не використовувати російської аґресії в 
Озівському морі з власною політичною метою. 
„Тільки засвідчивши спільну позицію‚ ми зможе-
мо вимагати такої ж згуртованости від усього сві-
ту. Зараз, як ніколи, час для єдности!“ – вважає С. 
Вакарчук. („Високий замок“)

 ■ Москва – загроза для Европи

КИЇВ. – Аналітична група „DiXi Group“ заявила 29 
листопада‚ що Росія може застосувати аґресивні 
дії, подібні до тих, які відбуваються в Озівсько-
му морі, для розширення російської присутнос-
ти в територіяльних водах Данії та Німеччини 
під приводом захисту будівництва газопрово-
ду „Північний потік-2“. „Аґресією в Керченській 
протоці Російська Федерація порушила низку 
міжнародних угод зокрема Конвенцію ООН про 
морське право, а також двосторонні україн-
сько-російські угоди про Керченську протоку і 
Озівське море“, – підкреслюють експерти. „DiXi 
Group“ нагадує, що у 2007 році в Росія ухвали-
ла закон, який дозволяє компаніям „Ґазпром“ і 
„Транснефть“ використовувати приватні форма-
ції безпеки і купувати зброю – під приводом за-
хисту стратегічної інфраструктури від терорис-
тичних нападів. („Українська правда“)

 ■ Напади на активістів тривають

ОДЕСА. – 28 листопада у цьому місті майже 30 
людей в масках напали на провідника партії „Гро-
мадянська позиція“ Анатолія Гриценка та його 
однопартійців. Інцидент стався перед входом 
в службовий центр „Термінал 42“, де знаходить-
ся студія „Shark Radio“ – саме там у політика був 
заплянований прямий етер. Група людей спор-
тивної зовнішности спочатку перегородила А. 
Гриценкові вхід, а потім напала на прихильників 
політика, які його супроводжували. Кількох з них 
„тітушки“ побили, зокрема одному чоловікові 
розсікли брову. Керівник прес-служби А. Грицен-
ка Христина Бондаренко уточнила, що внаслідок 
інциденту травми отримали троє членів партії 
„Громадянська позиція“‚ у двох – струс мозку. 
(„Українська правда“)

 ■ Київ і Будапешт консультуються

КИЇВ. – Під час українсько-угорських консуль-
ських консультацій 28 листопада Україна пере-
дала Угорщині проєкт угоди, метою якого є на-
лагодження взаєморозуміння сторін. Одним з 
ключових питань порядку денного консультацій 
було вироблення механізмів взаємодії України та 
Угорщини, щоб уникнути випадків безгромадян-
ства та множинного громадянства. Сторони та-
кож обговорили питання взаємодії щодо захисту 
прав та інтересів громадян, наголосили на на-
лежному функціонуванні безвізових правил між 
Україною та Европейським Союзом, малого при-
кордонного руху між Україною та Угорщиною, а 
також досягли практичних домовленостей у кон-
сульсько-правовій сфері. („Кореспондент“)

 ■ Львів’янам допекли росіяни

ЛЬВІВ. – 25 листопада на електронній веб-
сторінці Львівської міської ради з’явилася пети-
ція з закликом ініціювати звернення Львівської 
міської ради до Міністерства закордонних справ 
України щодо закриття консульства Російської 
Федерації у Львові. Станом на 27 листопада пе-
тицію підтримало 49 осіб з 500 необхідних. Го-
лова Львівської ОДА Олег Синютка дав вказівку 
забезпечити охорону Генерального консульства 
Росії у Львові, що на вул. Левицького, 95. Про 
це 26 листопада він повідомив під час засідан-
ня урядової наради. Російське консульство ві-
зьмуть під охорону, щоб уберегтися від можли-
вих провокацій. („Високий замок“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ В Україні відзначили 85-річчя Голодомору

Георгій Лук’янчук

КИЇВ.  – Маштабними заходами Украї-
на та світ відзначили 85-ті роковини Голодо-
мору. Відбулись Міжнародна акція „Запали 
свічку пам’яті“, Міжнародний форум „Украї-
на пам’ятає, світ визнає“, меморіяльне засідан-
ня Верховної Ради України, виставка „Украї-
на 1932-1933. Геноцид голодом“ та загальнодер-
жавні жалобні заходи 24 листопада‚ покликані 
вшанувати пам’ять жертв Голодомору-геноциду 
у 1932-1933 роках.

24 листопада біля Меморіялу жертвам Голо-
доморів Патріярх Української Православної 
Церкви Київського Патріярхату Філарет провів 
Поминальну молитву за безневинно убієнних 

голодом, а Президент України Петро Порошен-
ко виступив з промовою про засудження мос-
ковсько-імперського тоталітаризму. 

Також були проведені жалобні заходи у залі 
пам’яті Національного музею „Меморіял жертв 
Голодомору“, у яких взяли участь представни-
ки вищих органів державної влади, місцевого 
самоврядування, громадськости, духовенства 
та делеґації закордонних гостей. 

Спілка Української Молоді в Україні ініці-
ювала проведення акції „Сопричастя“ на знак 
духовної єдности з тими поколіннями укра-
їнців, які постраждали в часи Голодомору та 
терору. Завдань акції „Сопричастя“ було вша-
нування пам’яті жертв Голодомору шляхом 
посту, молитви та доброї справи. 

Поминальна хода 24 листопада біля Меморіялу жертвам Голодоморів. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Виступ Патріярха Філарета на меморіяльній сесії у Верховній Раді України. (Фото: Георгій Лук’янчук)

ного дня виїхав до Картерету , щоб зустріти-
ся з отцем Василем Владикою, підтримати отця, 
оцінити втрати, що їх зазнала 64-річна церква, 
й обговорити необхідну допомогу парафії, щоб 
вона могла розпочати служби, якщо потрібно то 
знайти нове місце для служіння, поки буде при-
йняте рішення щодо відновлення чи перебудови 
храму. Єпископ Андрій зауважив, що вони втра-
тили все – ризи, літургійні книги, ікони, чаші – 
усе, крім своєї віри. 

Уже кілька церков в околиці запропонували 
свої храми для тимчасового служіння парафії св. 
Марії, щоб вони могли залишатися однією пара-
фіяльною родиною. 

Багато хто замислився над тим, що церква 
значила для них і їхніх родин впродовж років. 

,,Зараз наша парафія дуже невелика, менше 

половини того, що було”, – каже Стефанія Глу-
щик. – ,,Це буде важка дорога”.

,,Це найважливіше, бо нас вже небагато зали-
шилося, тому це згуртувало нас”, – сказала пара-
фіянка Лідія Сінгура.

Посадник Картерету Данієль Рейман при-
був на місце пожежі, щоб підтримати парафію. 
Він виставив на містечкову веб-сторінку фото 
церкви і поінформував жителів про можливість 
надання фінансової підтримки через Carteret 
Business Partnership.

Єпископ Андрій попросив усі парафії ого-
лосити окрему збірку для парафії св. Марії на 
всіх Божественних літургіях 8-го і 9-го грудня. 
У цей період добродійности він попросив усіх 
бути щедрими в підтримці своїх братів і сестер в 
Христі з Картерету, які переживають трагічний 
час втрати свого духовного дому. Дотації слiд 
висилати на адресу: St. Mary’s Ukrainian Catholic 
Church, 719 Roosevelt Ave., Carteret NJ 07008-
2846, Att’n: Church Renovation Fund. 

(Закінчення зі стор. 1)

Пожежа знищила...
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 ■ Помер Президент Джордж Г. В. Буш 

ВАШІНҐТОН. – Колишній президент США 
Джордж Герберт Вокер Буш, який керував дер-
жавою в час закінчення,,Холодної війни” і роз-
громив іракську армію Садама Хусейна, але 
втратив шанс на другий термін після того, як 
порушив обіцянку не вводити нових податків, 
помер 30 листопада у віці 94 років. Дж. Буш, 
41-й президент Сполучених Штатів, який жив 
довше, ніж будь-хто з його попередників, мир-
но помер у своєму будинку в Гюстоні. Почи-
наючи з 3 грудня, американці могли особисто 
віддати шану 41-му президентові США. Його 
труна була виставлена у приміщенні Конґре-
су. Офіційна церемонія прощання відбулася 5 
грудня у Національному соборі у Вашінґтоні. 
Білий Дім проголосив цей день Національним 
днем жалоби. Поховають 41-го першого пре-
зидента 6 грyдня, у Тексасі, на території пре-
зидентської бібліотеки його імені. Дж. Буш 
вступив добровольцем на військову службу 
і став наймолодшим пілотом Військово-Мор-
ських Сил США в часи Другої Світової війни. 2 
вересня 1944 року його літак підбили в Тихому 
океані, втім він вистрибнув із парашутом. Чо-
тири години він плавав на надувному човні, аж 
поки його не підібрав підводний човен. Двоє 
інших членів екіпажу загинули. У 1948 році він 
одружився на Барбарі Пірс і переїхав в Тексас, 
заснував нафтову компанію, згодом був об-
раний до Палати Представників США. Пізніше 
Дж. Буш став послом США в ООН, відтак в Китаї 
і був директором Центрального Розвідуваль-
ного Управління та віце-президентом в адміні-
страції Рональда Рейґана. У 1988 році він був 
обраний президентом США. (Голос Америки)

 ■ Трамп відкликав зустріч з Путіном

ВАШІНҐТОН. — Президент Дональд Трамп 29 
листопада несподівано відкликав запляновану 
зустріч з Президентом Росії Володимиром Пу-
тіном, яка мала відбутися в рамках економічної 
зустрічі країн „Великої двадцятки” в Буенос-Ай-
ресі. Причиною відкликання він назвав воєнні 
дії Москви проти України в Керченській зато-
ці. Пресовий секретар Білого Дому Сара Гаке-
бі Сендерс сказала репортерам, що Д. Трамп 
вирішив відкликати зустріч після дискусій з 
шефом штабу Білого Дому Джаном Келі, до-
радником президента в справах національної 
безпеки США Джаном Болтоном та Державним 
секретарем США Майком Помпео. („The Hill”)

 ■ Росія вестиме торгівлю в рублях

 МОСКВА. — Президент Володимир Путін заявив 
28 листопада, що Росія змушена зменшити свою 
залежність від доляра у веденні торгівлі після по-
стійно зростаючих санкцій США. Доляр є голов-
ною валютою міжнародної торгівлі. Нафта, голо-
вний експорт Росії, оцінюється в долярах. Одначе, 
багато торгівлі Росії з її колишніми совєтськи-
ми сусідами провадиться рублями. Заступник 
прем’єра Юрій Борісов сказав, що Індія заплатить 
рублями за свій недавній закуп російської зброї. 
Китай також виявив готовість торгувати з Росією 
рублями та китайською валютою. („AFP”)

 ■ Верховний Суд відхилив виклик Трампові

ВАШІНҐТОН. — Верховний Суд США 3 грудня 
відхилив виклик трьох груп авторитетові Пре-
зидента Дональда Трампа збудувати мур на 
кордоні США-Мексико, щоб стримати приплив 
нелеґалних еміґрантів. Суд відмовився вислу-
хати апеляцію Центру за біологічну різнома-
нітність, Фонду леґальної оборони тварин та 
Захисників живої природи, які казали що Адмі-
ністрація Д. Трампа не має право будувати мур, 
якщо вона не дотримуватиметься законів охо-
рони довкілля. Ці три групи апелювали рішен-
ня судді Окружного Суду США Ґонзало Куріела, 
котрий у лютому вирішив, що адміністрація не 
перевищила своїх уповноважень. Нелеґальна 
еміґрація до США була центральною темою 
передвиборчої президентської кампанії Д. 
Трампа. В 2016 році, Д. Трамп скритикув цьо-
го суддю за його рішення в іншій справі проти 
нього, кажучи що Ґ. Куріела був упереджений 
тому що суддя є мексиканського походжен-
ня. („Reuters”)

АМЕРИКА І СВІТ                     В НАТО відреaґували на заклик Порошенка
БРЮСЕЛЬ. – Керівництво НАТО заявило, що 

цей оборонний альянс вже має потужну присут-
ність в Чорноморському реґіоні. Коментар було 
зроблено у відповідь на заклик Президента Украї-
ни Петра Порошенка до членів альянсу надіслати 
бойові кораблі для деескаляції в реґіоні.

Речниця НАТО Оана Лунґеску заявила, що 
кораблі НАТО на робочій основі проводять патру-
лювання і навчання в Чорному морі‚ і зазначи-
ла, що кораблі НАТО провели там 120 днів цього 
року, що значно більше, ніж 80 днів в 2017 році.

Вона наголосила, що низка країн-членів НАТО 
проводять патрулювання та спостереження в пові-
трі, а такі країни, як Болгарія, Румунія та Туреччи-
на‚ розмістили своє військове обладнання.

О. Лунґеску зазначила: „В Чорному морі вже є 
значна присутність НАТО і ми продовжимо оці-
нювати свою присутність в реґіоні“.

Президент П. Порошенко в інтерв’ю для німець-
кої газети „Bild“, опублікованому 29 листопада, 
висловив сподівання, що країни-члени НАТО 
„готові перемістити військово-морські кораблі до 
Азовського моря, щоб допомогти Україні і забезпе-
чити безпеку“.

Кремль різко засудив це звернення П. Поро-
шенка.

Про доцільність збільшення присутнос-
ти НАТО в Чорноморському реґіоні говорив в 
інтерв’ю Українській службі „Голосу Америки“ 
директор американського Центру дипломатії Джо 
Байдена та колишній високопосадовець Пентагону 
Майкл Карпентер.

„Я рішуче закликаю до розміщення сил НАТО 
на постійній основі, можливо в порту Констанци 
в Румунії, де були б представлені причорноморські 
країни НАТО. А також, щоб кораблі інших кра-
їн-членів НАТО розміщувались в цьому порту на 
ротаційній основі“, – наголосив він.

Однак, коментуючи можливість дій кораблів 
НАТО в Азовському морі, М. Карпентер відзна-
чив, що, на відміну від Чорного моря, в Озівському 
морі також діє двостороння українсько-російська 
угода від 2003 року. „Правила в Озівському морі, 
вреґульовуються двосторонньою угодою 2003 року 
між Росією та Україною. Це трохи відрізняється‚ 
і свобода мореплавства‚ наприклад‚ для кораблів 
НАТО трохи відрізняється в Озівському морі від 
Чорного моря. Озівське море також підпадає під 
конвенцію Монтро‚ яка забезпечує деякий контр-
оль та можливості кораблів з-поза реґіону перебу-
вати в Чорному морі “, – наголосив експерт.

Він висловив переконання, що можливості для 
більшої співпраці в реґіоні не вичерпані: „Я гли-
боко переконаний, що існує можливість для збіль-
шення морської співпраці між союзниками НАТО 
у Чорному морі з залученням наших партнерів – 
Грузії та України, які також грають ролю у безпеці 
реґіону. Єдина країна в цьому реґіоні, яка діє аґре-
сивно‚ – це Росія. Тому міцніша оборона і стриму-
вання з боку союзників НАТО і більша співпра-
ця з нашими партнерами, піде всім на користь“, – 
ствердив М. Карпентер.

„Голос Америки“

Заява міністрів закордонних справ країн „Великої сімки“ 
щодо нещодавніх подій поблизу Керченської протоки

30 листопада міністри закордонних справ країн ,,Великої сімки” видали спільну заяву про 
події поблизу Керченської протоки (текст розповсюджений Міністерством закордонних справ 
Канади).

Ми, міністри закордонних справ країн ,,Вели-
кої сімки” – Канади, Франції, Німеччини, Іта-
лії, Японії, Сполученого Королівства, Сполуче-
них Штатів Америки та Верховного Представ-
ника ЕС з питань закордонних справ і політики 
безпеки – висловлюємо наше найглибше зане-
покоєння діями Росії проти України в Керчен-
ській протоці та навколишніх водах, які підне-
сли напруженість до небезпечного рівня. Немає 
жодного виправдання застосуванню Росією 
військової сили проти українських кораблів і 
службовців військово-морських сил.

Ми закликаємо до стриманости, поваги до 
міжнародного права та до запобігання будь-
якої подальшої ескаляції. Ми закликаємо Росію 
звільнити затриманих членів екіпажу та судна 
та утримуватися від перешкоджання законному 
проходженню суден через Керченську протоку.

Ми, міністри закордонних справ країн ,,Вели-
кої сімки”, ще раз підтверджуємо, що ми не 
визнаємо і ніколи не визнаємо незаконну анек-
сію Росією Кримського півострова, і запевняє-
мо в нашій непохитній підтримці суверенітету 
та територіяльної цілісности України.

Порошенко оголосив дату об’єднавчого собору УПЦ 
Радіо Свобода

Об’єднавчий собор Української Православ-
ної Церкви відбудеться 15 грудня, заявив Пре-
зидент України Петро Порошенко, виступа-
ючи на Форумі місцевого самоврядування у 
Києві 5 грудня.

,,Хочу розпочати свій виступ з оголошен-
ня важливої новини, яка нібито далека від 
теми місцевого самоврядування, але є важ-
ливою для всієї країни. І – довгоочікуваною. 
Радий оприлюднити дату об’єднавчого собо-
ру, який має проголосити створення авто-
кефальної помісної Православної Церкви в 
Україні. Цей собор затвердить її статут, нашої 
нової Церкви. Цей собор обере предстоятеля. 
Отже, собор відбудеться 15 грудня 2018 року 
в св. Софії, яка протягом століть була центром 
українського релігійного життя”, – сказав П. 
Порошенко.

Президент України раніше цього тижня зая-
вив, що після об’єднавчого собору, він сам пої-
де разом із новим предстоятелем до Вселен-
ського Патріярхату на церемонію отримання 
Томосу про автокефалію цієї Церкви.

29 листопада синод Вселенського Патрі-
ярхату, який є материнською Церквою щодо 
всіх православних Церков світу і підтвердив, 
зокрема, що саме він, а не Московський Патрі-
ярхат, є материнською Церквою і для право-
славних України, повідомив, що розробив про-
єкт установчого статуту української Церкви в 

контексті раніше ухваленого рішення надати 
їй автокефалію і в очікуванні на проголошен-
ня Томосу про це. Згадане рішення про автоке-
фалію Синод остаточно підтвердив на своєму 
попередньому засіданні 11 жовтня.

Після засідання 29 листопада П. П орошен-
ко заявляв, що на ньому вже й схвалено текст 
Томосу, а дату проведення об’єднавчого собору 
українських Православних Церков незабаром 
оголосить Вселенський Патріярх Варфоломій.

Очікуване створення єдиної української 
помісної Православної Церкви і отримання 
нею від Вселенського Патріярха Томос (цер-
ковну грамоту) про автокефалію означатиме 
перетворення її на 15-у незалежну від інших 
канонічну помісну Православну Церкву. Як 
очікують, в об’єднавчому соборі візьмуть 
участь донедавна неканонічні, але поверну-
ті Вселенським Патріярхатом у канонічне цер-
ковне спілкування разом із їхніми вірянами 
ієрархи Української Православної Церкви – 
Київського Патріярхату і Української Автоке-
фальної Православної Церкви, а також якась 
частина представників Української Право-
славної Церкви – Московського Патріярхату. 
Але дата проведення цього собору вже трива-
лий час постійно відкладається – як вважають, 
через розбіжності між УПЦ КП і УАПЦ.

Copyright © 2018 RFE/RL, Inc. Передруковуєть-
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 ■ Ню-Джерзі обмежує співпрацю з урядом

ДЖЕРЗІ-СИТІ. — Генеральний прокурор стейту 
Ню-Джерзі Ґурбір Ґревол оголосив 29 листо-
пада нові правила для 36 тис. членів стейтових 
правоохоронних органів, які строго обмежують 
співпрацю стейту з федеральною Іміґраційною 
та митною поліцією (ІСЕ). Починаючи від берез-
ня 2019 року, поліція не матиме права допитува-
ти, обшукувати або арештувати нікого виключно 
на основі його запідозрюваного іміґраційного 
статусу. Вони також не зможуть випитувати про 
іміґраційний статус, хіба що це потрібне для 
розсліджуваня поважних злочинів. Заступник 
директора ICE Метю Албенс сказав, що така по-
літика підриває публічну безпеку, бо стейт тепер 
надаватиме притулок тим, які ухиляються від 
федеральних властей. („Newsday”)

 ■ Помер провідний член опозиції Грузії

ТБІЛІСІ. — Провідний член грузинської опо-
зиції Ніколоз Руруа помер 4 грудня у своїй 
квартирі в столиці країни. Причиною смерти 
став атак серця. 50-літній політик був членом 
опозиційної партії Об’єднаний Національний 
Рух. Він був близьким соратником колишньо-
го Президента Михаїла Саакашвілі, котрий 
став президентом у результаті безкровної 
революції, яка змусила Едуарда Шевардна-
дзе уступити в листопаді 2003 року. Н. Руруа 
був міністром культури Грузії в 2009-2012 ро-
ках. („Radio Free Europe/Radio Liberty”)

 ■ США, Канада й Мексико підписали угоду

БУЕНОС-АЙРЕС. — Президент Дональд Трамп, 
Прем’єр-Міністер Канади Джастін Трудо та усту-
паючий Президент Мексико Енріке Пеня Нієто 
підписали нову торговельну угоду, яка замінює 
24-літню Північно-американську угоду вільної 
торгівлі. Леґіслятура кожної країни мусить за-
твердити цю угоду. Церемонія підписання від-
булася 30 листопада на зустрічі країн „Великої 
двадцятки” в Арґентині. („Associated Press”)

 ■ США готові відмовитися від договору

БРЮСЕЛЬ. — США готові відмовитися від до-
говору про нерозповсюдження ядерної зброї 
середнього засягу (INF), який був підписаний 
у 1987 році між Москвою та Вашінґтоном. Дер-
жавний секретар США Майк Помпео оголосив 
це рішення на прес-конференції 4 грудня, піс-
ля того як союзники НАТО зійшлися в Брюселі 
й висказали сильну підтринку закидам США, 
що Росія нарушила умови цього договору, коли 
збудувала нову ракетну систему. Росія досі мало 
сказала про свою нову крилату ракету, знану 
як „SSC-8”. М. Помпео обвинуватив Росію, що 
вона „шахрує в своїх зобов’язаннях для контр-
олі озброєнь” і дав їй 60 днів, щоб повернутися 
до дотримання договору. Після цього терміну, 
США суспендуватимуть своє власне дотриман-
ня. Держсекретар додав, що засяг цієї нової 
зброї „робить її безпосередньою загрозою Ев-
ропі”. У спільній заяві раніше того дня, міністри 
закордонних справ 29 членів-країн НАТО ска-
зали, що Росія вже „розвинула й встановила 
ракетну систему, яка нарушує INF договір і ста-
новить поважну загрозу евроатлантичній без-
пеці”. („Radio Free Europe/Radio Liberty”)

 ■ ВМС США проплили Тайванську протоку

ПЕРЛ-ГАРБОР, Гаваї. — Командування Тихо-
океанської фльоти Військово-Морських Сил 
(ВМС) США повідомило 28 листопада, що два 
їхні воєнні кораблі проплили крізь Тайванську 
протоку, щоб „задемонструвати зобов’язання 
США для вільного й відкритого Індо-Тихо-
океанського реґіону”. У заяві сказано, що „ВМС 
США продовжуватимуть оперувати денебудь, 
де дозволено міжнародним законом”. Кому-
ністичний Китай є дуже чутливий на військові 
маневри США коло Тайвану, якого Пекін вважає 
своєю провінцією-ренеґатом. Китай також ви-
ставляє „неспростовні” претензії на острови в 
Південно-китайському морі. Тому Пекін рішучо 
запротестував після того як кораблі ВМС США 
проплили 26 листопада попри острови. В тому 
реґіоні проходить річно на 5 трлн. дол. світової 
торгівлі. („Business Insider”)

АМЕРИКА І СВІТ                     Передано пожертву Києво-Могилянській академії
КИЇВ. – 22 листопада Президент Світового 

Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій, перебува-
ючи в Києві,  передав Національному універси-
тетові „Києво-Могилянська академія“ пожертву 
в сумі 25 тис. дол., що є частиною 
спадку св. п. Дмитра Шелегона.

Д. Шелегон народився в міс-
ті Заставна на Буковині, а після 
Другої світової війни еміґрував до 
Канади. Спочатку оселився в міс-
ті Тандер-Бей, а потім переїхав до 
Ошави, де присвятив своє життя 
добробуту української громади, 
зокрема Української православної 
церкви св. Івана, у якій він і його 
дружина Юлія були активними 
парафіянами. 

Ю. Шелегон пережила Голо-
домор. Вона була вчителькою, 
поетесою, випустила дві збірки 
під псевдонімом Віра Ворскло. 
Питання освіти були близькі сер-
цю цього подружжя, яке також 
виявляло велику повагу до Киє-
во-Могилянської академії.

Пожертва, передана на руки 
президента академії Андрія Меле-
шевича, буде використана на 
створення Києво-Могилянської 
фундації Канади. Окрім ново-
створеної фундації, Києво-Моги-
лянська академія розробить про-
граму, пов’язану з українською 
діяспорою.

Під час передання пожертви 
Е. Чолія супроводжували дирек-
тор Представництва СКУ в Укра-
їні Сергій Касянчук та директор 

Представництва СКУ зі зв’язків з міжнародними 
організаціями в Брюселі Марина Ярошевич.

СКУ

Президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій (зліва) і 
президент Національного Університету „Києво-Могилянська 
академія“ Андрій Мелешевич. (Фото: СКУ) 

Президент СКУ відвідав Данію і Чорногорію
КОПЕНГАҐЕН. – 18 листопада Президент Сві-

тового Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій 
побував у Копенгаґені, де взяв участь в уста-
новчих зборах української крайової централь-
ної репрезентації – Асоціяції Українців Данії, 
які відбулися у приміщенні Посольства Украї-
ни. Е. Чолій був головуючим на зборах та від іме-
ни СКУ привітав учасників, зокрема засновни-
ків Асоціяції – Української молодіжної організа-
ції у Данії „Ластівка”, „Збережи Україну“, Клюбу 
„Україна”, Спортивної спілки та „Файно“. 

Збори вирішили створити Асоціяцію Україн-
ців Данії та встановити її основними завданнями 
активізацію української діяспори через співпра-
цю та координацію дій усіх українських організа-

цій у Данії для гідного представлення України та 
інтересів українців у Данії та за її межами. 

Обрано Координаційну раду асоціяції, до якої 
увійшли Леся Рихальська (голова), Андрій Кузь-
мин (заступник), Ірина Рисак (скарбник), Олег 
Дудник, Руслан Лавринович, Інна Педерсен, Люд-
мила Головко, Генадій Торба та Петро Устимчик. 

До асоціяції на правах почесного члена при-
йнято Українську Греко-Католицьку Церкву в 
Королівстві Данія та на правах асоційованих чле-
нів – організації: „Допоможи Україні“, Дансько-
українське товариство та Фонд „Допомога хво-
рим дітям”. Ухвалено рішення звернутись до СКУ 

Учасники установчих зборів Асоціяції Українців Данії. (Фото: СКУ)

(Закінчення на стор. 12)
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Україну!

Україна долає домашнє насильство
Соціологічні опитування виявили‚ що третина українців мала справу з 

домашнім насильством у дорослому віці. Що вже й говорити про дітей і 
підлітків. 3 листопада Міністерство соціяльної політики України, Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) 
розпочали в Україні інформаційну кампанію „Говори проти насильства“‚ 
зокрема опитування щодо того, що думають українці про домашнє 
насильство, а також разом із невробіологами з’ясували, як психологічне 
насильство впливає на мозок людини. Опитування показало, що 65 відс. 
українців вважають себе обізнаними в темі, але під насильством розумі-
ють переважно фізичні дії. При цьому кожен другий українець вважає, що 
у певних ситуаціях можна вжити фізичну дію до дитини і це не є насиль-
ством. Лише третина вважає насильством демонстративне іґнорування 
дитини. Водночас кожна третя жінка і кожен другий чоловік упевнені, 
що у випадку насильства інколи жертва винна сама. Недавнє соціоло-
гічне дослідження Програми розвитку ООН в Україні, яке проводилося 
в Донецькій, Луганській і Житомирській областях показало, що майже 60 
відс. жінок страждають від домашнього насильства. 

Проблема полягає ще у тому‚ що в часи СРСР взагалі не йшлося про 
проблему домашнього насильства. Взаємодія з органами влади була 
мінімальною, проблемою влада майже не переймалися. Чимало чолові-
ків вважали, що можна побити фізично слабшу дружину‚ щоб посилити 
свій авторитет. Від домашнього насильства в Україні тільки за офіційними 
даними потерпають сотні тисяч людей. Водночас лише 10 відс. постраж-
далих звертаються по допомогу. Понад 3 млн. дітей в Україні щороку спо-
стерігають за насильством у сім’ї. Існує економічне насильство‚ від якого 
найчастіше потерпають люди старшого віку від дітей або онуків, з якими 
мешкають разом. 

Але часи змінилися‚ Україна живе у Европі‚ тож цього року Верховна 
Рада ухвалила закон „Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству“‚ який передбачає створення притулків для жертв домашнього 
насильства, національних „гарячих ліній“ для оперативних консультацій‚ 
визнає насильством не лише фізичні дії, а й моральний та економічний 
тиск. Проте закон може залишитися на папері‚ коли не буде підтвердже-
ний діями. Держава має навчити посадовців працювати з потерпіли-
ми‚ створити для урядовців навчальні курси, посилити реаґування на 
насильство.

В Україні вже працюють 50 мобільних бриґад, які надають психологічну 
і соціяльну допомогу у випадках насильства‚ створено інтернет-сторінку 
www.bezpekavdoma.com, яка пояснює, як виявляти насильство, подає 
поради психолога щодо реаґування та протидії насильству. Але активісти 
мають сумніви щодо доцільности постраждалих створення Єдиного дер-
жавного реєстру випадків домашнього насильства‚ до якого вноситься 
вся інформація про випадок з позиції постраждалої особи та кривдника, 
і особи, яка повідомила про факт злочину. Реєстр є конфіденційним, але 
чи можна вберегти особисті таємниці у маленьких містах чи селах, де всі 
один одного знають, а доступ до реєстру матимуть багато людей? Також 
громада не схвалює постанову Верховної Ради про повернення грошової 
кари за скоєння насильства в сім’ї‚ яку було скасовану лютому 2016 року. 
Така кара лише шкодитиме сім’ї. 

Позитивом є те‚ що в Україні врешті звернули увагу на болючу пробле-
му і намагаються її розв’язати. 

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

Канадська журналістка 
була свідком Голодомору

Жанна Безп’ятчук 
BBC

„Кореспондентка „Daily Express“ 
Клайман має бу ти видворе-
на з СРСР упродовж двох днів за 
наклепницьку, провокативну та 
навмисне сфабриковану інформа-
цію про СРСР“, – свідчить рішен-
ня Політичного бюра Центрально-
го Комітету Компартії Радянсько-
го Союзу від 17 вересня 1932 року. 
Йшлося про канадську журналістку 
Рію Клайман. 

28-річна репортерка перед сво-
єю депортацією, в серпні-вересні 
1932 року проїхала автом з Москви 
через південну Росію, східню Укра-
їну, Кубань аж до Грузії, де на неї 
вже чекали працівники спецслуж-
би. Шлях Р. Клайман самостійно 
подолала автом разом з двома зна-
йомими дівчатами. Дорогою вони 
відвідали Харків, деякі українські 
села і Донецьк. Р. Клайман побачи-
ла на власні очі Голодомор в Укра-
їні та описала його в репортажах 
для „Toronto Evening Telegram“ та 
„London Daily Express“. 

Донедавна вважалося, що Вели-
кий голод 1932-1933 років в Україні 
у світовій пресі висвітлювали лише 
британці Ґарет Джонс та Малкольм 
Маґерідж. Ім’я Р. Клайман, її уні-
кальні репортажі з України, датовані 
1932 роком, відкрив Ярослав Балан 
– письменник, науковець, перекла-
дач, директор Канадського Інсти-
туту Українських Студій. Я. Балан 
надав до BBC тексти її статтей, зна-
йдені в архівах. Нижче вміщено 
окремі уривки з них. 

*  *  *
Ввечері, напередодні нашого 

від’їзду, зателефонували з посоль-
ства. Вони вважали, що це безглузда 
ідея, що дороги після осінніх дощів 
будуть небезпечними. Ми не зможе-
мо заправити авто. Наш амбасадор, 
сер Есмонд Овей, спробував здій-
снити коротку подорож власним 
автом, однак був змушений повер-
нутися, оскільки не знайшов паль-
ного. 

Потім Волтер Дюранті, кореспон-
дент „The New York Times“, також 
мене попередив. Він зайшов попро-
щатися та сказати, що склав на мене 
некролог, запевнивши, що текст 
вийшов гарний. Однак я вже склала 
плян дій. Автівка була готова. Кон-
серви, чай та цукор спаковані. Дуже 
кортіло розкоркувати дві пляш-
ки шампанського, щоб підвищити 
тонус.

*  *  *
З репортажу „Toronto Evening 

Telegram“ від 10 травня 1933 року: 
Ми провели два дні в Харко-

ві, однак хотіли чим шидше поїха-
ти звідти. Велика українська сто-
лиця перебувала в лещатах голоду. 

Усюди юрмилися жебраки, крам-
ниці були порожніми, пайку хліба, 
яку отримували робітники, змен-
шили з одного кілограма до шести-
сот грамів. Юна українська дівчина 
Аліса Мертцька прийшла до нашо-
го готелю просити їжі. Вона прожи-
ла в Торонто дев’ять років, її бать-
ко працював на компанію „Massey 
Harris“. Три роки тому вони з бать-
ком повернулися до Росії, щоб пра-
цювати на тракторному заводі в 
Харкові. „Тепер ми залишилися без 
хліба“, – сказала вона мені. 

*  *  *
Опис Харківського тракторного 

заводу: 
Це нагромадження цегли й вап-

на важко було сприймати як услав-
лений тракторний завод. Радянська 
влада не будувала свої нові фабри-
ки так, щоб вони виглядали зовсім 
погано. Однак цей завод виглядав як 
безладне нагромадження димарів, 
що вишикувалися над купою сміт-
тя. Добре прокладена дорога закін-
чувалася біля заводу, поруч із вхід-
ними дверима росли кілька зелених 
кущиків. О восьмій ранку пролу-
нав гудок, робітники стягувалися до 
будівлі заводу.

Із розмови з чоловіком на прохід-
ній заводу:

„У нас немає тут ресторану, – від-
повів він коротко. – Ви бачили, як я 
їв отой шматок чорного хліба? Це і є 
мій сніданок та мій обід. Де ви чули, 
що всі заводи мають ресторани для 
робітників? Вони можуть таке ска-
зати туристам, бо ті іноземці. Але ви 
говорите російською мовою, ви має-
те знати, що у нас, робітників, немає 
що поїсти, хліба в нас більше немає“. 

Я хотіла побачити, як харчуються 
російські робітники на цьому заводі. 
У Москві чула, що плинність кадрів 
тут сягає 30-40 відс. За п’ятирічним 
пляном тут мали б виробляти по 140 
тракторів на день, але завод ніко-
ли не випускав більше ніж 101 трак-
тор, у середньому – по 44 на день. 
Табельник розповів, що середня 
зарплата кваліфікованого механі-
ка складала 160 рублів на місяць. 
„Але що можна купити за такі гро-
ші, якщо за півкіла м’яса на базарі 
треба заплатити 123 рублі?“ – запи-
тав він. „Ви кажете, що хочете знати, 
що їсть російський робітник, я вам 
розкажу. – Невисокого зросту чоло-
вік крадькома озирнувся навколо, 
перехилився через перила та проше-
потів. – Хліб та картоплю. Коли він 
не має картоплі, він їсть хліб, а коли 
не має хліба, їсть картоплю“. 

*  *  *
Із репортажу „Toronto Evening 

Telegram“ від 15 травня 1933 року: 
Села виглядали підозріло поки-

нутими, спорожнілими. Спочатку 

(Закінчення на стор. 16)

Поправка
У статті „Відзначили 100-річчя проголошення ЗУНР“ від 16 листопа-

да Євгена Петрушевича помилково названо автором Акту Злуки ЗУНР 
і УНР. Потрібно читати: „Позаяк Петрушевич і Цегельський доводяться 
двоюрідними дідами О. Поповичу, то доповідь була пересипана родин-
ними історіями про цих двох визначних політиків: Л. Цегельського, 
автора і речника Акту Злуки ЗУНР і УНР, і Є. Петрушевича, президен-
та ЗУНР, який, на думку доповідача, як політик займав непоступли-
ву позицію щодо ЗУНР, зокрема, він уважав, що не може бути держа-
ви без Львова, яку в якийсь момент пропонувала українцям-галичанам 
Антанта (Франція, США, Великобританія, Італія)“.
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

ЧЕРВЕНЬ
$ NAME LOCATION

400 UNA Seniors Kerhonkson, NY
115 Petrenko, Anya & Jurij Ashton, MD
100 UNA Branch 194 New York, NY
70 Wronskyj, Wolodymyr Greenlawn, NY
55 Breslawec, Halyna Rockville, MD
50 Andrushkiw, Vera Troy, MI

Bodnar, Bohdan Park Ridge, IL
Czepak, Bohdan Cleveland, OH
Sawchyn-Doll, Irene Morristown, NJ
Szarkewycz, Anna Aberdeen, NJ

45 Helbig, Adrian Venice, FL
25 Kryzaniwsky, Jurij Sarasota, FL
20 Bartkiw, Orysia Philadelphia, PA

Cechosh, Petro Toronto, ON
Dziuba, Christine Rochester, NY
Fessak, Borys & Eugenia Brooklyn, NY
Gudima, Olga Parker, CO
Halibey-Bilyk, Christine Westchester, IL
Karpenko, Boris Southfield, MI
Mychalczak, Mykola Manlius, NY
Plys, Irena Princeton Jct, NJ
Plys, Oleh Haddonfield, NJ
Polishchuk, Serge & Tetyana Jersey City, NJ
Procyk, Roman Huntingdon Vy, PA
Rudyk, Vera South Windsor, CT
Trach, Irene Coral Springs, FL
Yasinsky, Tatiana Silver Spring, MD

15 Mysyshyn, Maryann Springfield, MA

Pawluk, Ihor Lansdale, PA
10 Baranyk, Roman Warren, MI

Bekersky, Daria Tuxedo Park, NY
Fedorowycz, Zenon Trenton, NJ
Juzwin, Josef Rutherford, NJ
Kokolskyj, Roman Philadelphia, PA
Kolody, Areta Centennial, CO
Krawciw, Jaroslaw North Providence, RI
Kuncik, Jaroslaw Shelton, CT
Malaniuk, Eugenia Sunny Isles Bch, FL
Mirchuk, Ihor Easton, PA
Rosandich, Kateryna Mountain View, CA
Samotulka, Daria Hillsborough, NJ
Stryzakowski, Olga Trenton, NJ
Tkacz, Michael Tupelo, MS
Worobec, Roman Alexandria, VA
Wowchuk, Wasyl Hawthorn Woods, IL

5 Bratach, Eugene West Palm Beach, FL
Kuzyk, Walter Elmhurst, NY
Yarosh, William Toms River, NJ

РАЗОМ ЗА ЧЕРВЕНЬ: $1,565

ЛИПЕНЬ
120 Badynskyj, Joseph Phoenix, AZ

Bochno, Michael Toronto, ON
100 Bodnar, Ulana Alexandria, VA
70 Kowalysko, Michael Gaithersburg, MD
50 Bandriwsky, Paul Chicago, IL

Feduschak, Luba Sherwood Park, AB
30 Chudowsky, Valentina Wethersfield, CT

Feduschak, Luba Sherwood Park, AB
25 Kuryliw, Ihor Weston, ON

Onuferko, Luba Jenkintown, PA
20 Baranowskyj, George Osprey, FL

Jakubowsky, Julia Philadelphia, PA
Klachko, Luba Mendham, NJ
Lewicky, Martha Wayne, NJ
Poliszczuk, Orest Ellicott City, MD
Tarasiuk, George Newtown, PA
Zloczowskyj, Maria Warren, MI

15 Kihiczak, Ihor & Maria Sherman Oaks, CA
Laszyn, Taras Trenton, NJ
Shevchuk, Walter Kennett Square, PA
Skirka, Nicholas Yonkers, NY

10 Borden, Nicholas Flossmoor, IL
Gudima, Olga Parker, CO
Haruch, Czeslawa Burlington, ON
Kucher, John Butler, NJ
Lawrynenko, Larissa New York, NY
Lobachevsky, Oksana Somerset, NJ
Lohan, George & Olga Little Falls, NJ
Luciw, Wolodymyr & Mary Bernville, PA
Pyskir, Volodymyr Wauwatosa, WI
Romaniw, Mykola North Bergen, NJ
Stetkewycz, Jaroslaw Warren, MI

5 Podolak, Eugenia Lehighton, PA

РАЗОМ ЗА ЛИПЕНЬ: $935

Щиро дякуємо всім жертводавцям 
за підтримку прерсфонду „Свободи“ 

Пресфонд „Свободи“ за червень і липень 2018 року

Світ не хотів чути про Голодомор
Хочу подякувати газеті „Свобо-

да“ за поміщення 23 листопада стат-
ті професора-емерита Ратґерського 
університету Тараса Гунчака „Голо-
домор – біль серця усієї України“. 
Мені було невимовно цікаво прочи-
тати цю статтю. 

Адже я та багато інших наших 
земляків не здавали собі справи‚ 
скільки відомостей про Голодо-
мор надійшло з східньої України до 
нашої Галичини. Про те‚ що в Гали-
чині був створений Комітет рятун-
ку України‚ що комуністична влада 
України заявила, що в Україні голо-
ду немає і допомоги народ не потре-
бує. Про це писав кореспондент 
„Ню-Йорк Таймс“ Волтер Дюран-
ті‚ котрий був або підплачений‚ або 
перебував на таємній службі.

Мені було цікаво зустріти у статті 
прізвища людей‚ з якими з далеко-
го дитинства мала контакт. Це були 
посол Зеновій Пеленський‚ посол 
Дмитро Левицький‚ Мілена Руд-
ницька. На першу еміґрацію виї-
хала Ася Левицька‚ котра з нами 
перебувала в Лодзі‚ а опісля Софія 
Пеленська з донею Лідою‚ з якою ми 
з дитинства дружили. 

Люди тоді переживали – був 
День жалоби і молитви‚ а світ не 
хотів чути про трагедію. Чи тепер 
не перебуває в подібній ситуації 
наш багатостраждальний народ? Чи 
будемо ми колись панувати на своїй 
рідній землі?

Лярісса Голубович-Пенцак‚ 
Сомерсет‚ Ню-Джерзі

Фундація УВУ відкриває нові імена
24 лис топа да в приміщен-

ні Cпілки письменників України 
мені було надано звання лавреа-
та Літературно-наукового конкур-
су Фонду ім. Водяників-Швабін-
ських Фундації Українського Віль-
ного Університету (ФУВУ) за 2017 
рік. Отримав його за працю „Подо-
рож у каторжні місця”. Звісно, емо-
ції переповнювали моє серце, бо 
не звик до нагород і привселюдної 
уваги.

До Києва їхав зі змішаними 
почуттями, адже цього ж дня вша-
новували пам’ять жертв Голодомо-
ру. Моя мама пам’ятала ті трагічні 
події, хоч і жила в західній Украї-
ні, що входила тоді до складу Поль-
щі. Її село було недалеко від Збру-
ча, тож у її пам’ять на все життя 
вкарбувалися мокрі люди-скеле-
ти, котрі, перепливши вночі Збруч, 
стукали в шибки і просили хліба й 
тепла. Про це мама не боялася роз-
повідати засліпленим радянською 
пропаґандою ще за часів СРСР, а 
потім вже за незалежної України.

Моя книжка про північні конц-
табори, в яких українців убивали 
лише за любов до своєї землі. Свою 
працю я присвятив мамі, котра 
покинула цей світ 18 лютого цьо-
го року. Мені боліло, що вона не 
дожила до такого її визнання, що 

не встигла взяти книжку до рук. 
Але я відчував її присутність біля 
себе. Так було під час Помаран-
чевої Революції, так було і під час 
Революції Гідности, коли мама була 
жива і молилася за мене. Може 
тому й залишився живим.

Поступово збиралися господарі 
й гості. Кудись стрімко пробіг Дми-
тро Павличко, до гостей підійшов 
привітний Олег Чорногуз, твора-
ми якого я зачитувався ще у школі. 
Нас запросили до залі й тут деяку 
напруженість лавреатів радісною 
посмішкою зняла голова Світо-
вої Виховної Ради Спілки Україн-
ської Молоді, голова жюрі конкур-
су Марія Поліщук. Вона особис-
то підійшла до кожного, щоб при-
вітатися і сказати декілька теплих 
слів. Вона ж представила перемож-
ців усім присутнім і разом з чле-
ном жюрі Ігорем Мірчуком вруча-
ла нагороди. 

Організатори конкурсу роблять 
дуже важливу справу: вони нади-
хають і гуртують творчих україн-
ців, заохочують їх до праці і допо-
магають нагородами. Тож вірю, що 
майбутнє у конкурсу прекрасне, 
він відкриє Україні ще не одне ім’я.

Олександр Вівчарик‚ 
Сміла‚ Черкаська область

Марія Поліщук вітає з нагородою Олександра Вівчарика. 

ВІРШІ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Ти пам’ятаєш ту пісню
Я 30 років працювала лікарем 

на півдні України, в російськомов-
ному реґіоні, після чого приїха-
ла до Києва та вирішила писати 
українською мовою. Зовсім випад-
ково мене знайшла Ваша газета 
в електронному варіянті від 24 
серпня, де надруковано мої рядоч-
ки. Уклінно дякую Вам! Надсилаю 
нові рядочки з надією, що газета 
прийме їх на свої сторінки.

Людмила Кравченко, 
Київ

* * *
Ти пам’ятаєш ту пісню,
що дарував нам вітер 
та виспівували крапельки дощу
разом з листячками дерев
в ту далеку нашу осінь...
І ту зірочку, що скотилася з 

неба
і загубилась у твоїх косах,
а я так і не зміг її відшукати
бо заблукав у чарівних вустах...
Хіба ми могли подумати,

що колись прийде весна
і земля, яку я захищав, 
обійме мене
замість тебе.

* * *
Я сумую за тобою — 
cумую за твоїми дотиками,
які забирають мою тугу 
і дарують пронизливе щастя;
твоїми різнобарвними
  відтінками голосу
нескінченно неповторною
  аурою;
мені невимовно журно і сумно
без твоїх спокусливих обіймів
і неймовірних пестощів;
cкучаю за твоїм
  мінливим настроєм – 
то напрочуд лагідним, 
 то збуджено-шаленим
і невгамовним;
я сумую за твоєю
  неприборканою силою 
та міццю;
ти – моя невід’ємна часточка, 
мені так не вистачає тебе,
море Криму!
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Відбувся ХІ Конґрес Світової Федерації Українських Жіночих Організацій
Ліда Слиш, 
Марта Кебало 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ.  –   25-27 жовтня 
відбувся ХІ Kонґрес Світової Феде-
рації Українських Жіночих Орга-
нізацій (СФУЖО) саме у Філя-
дельфії‚ де 13 листопада 1948 році 
була створена ця світова федера-
ція. Перший день був присвячений 
річним нарадам‚ а відтак слідувала 
програма ювілейного конґресу‚ яка 
завершилася святковим бенкетом у 
Українському Освітно-Культурно-
му Центрі в Дженкінтавні при чис-
ленні участі філядельфійської гро-
мади. 

На 70-ліття СФУЖО прибули 
делеґатки-представниці 10 краєвих 
жіночих організацій української 
діяспори: з США – Союзу Українок 
Америки, Об’єднання Жінок Обо-
рони Чотирьох Свобід України, з 
Канади – Союзу Українок Канади, 
Ліґи Українок Канади, Ліґи Укра-
їнських Католицьких Жінок Кана-
ди, Організації Українок Канади ім 
Ольги Басараб, з Австралії – Сою-
зу Українок Австралії (СУА), стей-
тового СУА Вікторії‚ з Арґенти-
ни – Союзу Українок Арґентини), 
з Великої Британії – Об’єднання 
Українських Жінок Великої Бри-
танії і з Франції – Союзу Українок 
Франції. Сім з цих 10 країн були 
співзасновниками СФУЖО.  

ХІ Конґрес СФУЖО відбувався 
під гаслом „Ідімо вперед назустріч 
спільній меті!“. Лоґо конґресу – 
жіночі руки, які разом підіймають 
вгору гроно червоної калини, що 
віддзеркалює перемогу спільних 
зусиль минулих поколінь і сучас-
них жінок. 

Голова СФУЖО Орися Сушко 
(Союз Українок Канади) звітувала 
перед конґресом за свою каденцію 
(2013-2018)‚ гаслом якої було 
„Йдемо слідами св. Княгині Ольги“. 
Вона детально зупинилася на 
окремих ділянках праці СФУЖО, 
зокрема,  на різних проєктах 
підтримки і допомоги Україні, 
зв’язках з жіночими організаціями 
в Україні. Повідомила, що у зв’язку 
з ростом українських еміґрантів в 

різних країнах світу творяться нові 
жіночі організації. Так, до СФУЖО 
увійшли три нові організації – 
Об’єднання Українок Люксембурґу, 
Українці в Нідерляндах та Україна 
„Плюс“, Італія. 

О к р е м о  г о л о в а  С ФУ Ж О 
зупинилася на праці представників 
СФУЖО до ООН. Надю Шміґель, 
яка довгі  роки представляла 
і н т е р е с и  С ФУЖО  в  О О Н  і 
завершила свою діяльність як 
головний представник в кінці 
грудня 2012 року, конґрес СФУЖО 
нагородив найвищим званням 
Почесної членки СФУЖО. 

 Грамот а Почесної  членки 
С ФУ Ж О  б у л а  в р у ч е н а  Н . 
Шміґель 7 листопада на зустрічі 
Ню-Йоркської  Окру ги  С УА, 
головою якої є Галина Романишин. 
Голова подякувала теперішній 
(2013-2018) референтці справ 
С ФУЖО  в  О О Н  д - р  Ма р т і 
Кічоровській-Кебало‚ головній 
п р е д с т а в н и ц і  С ФУ Ж О  д о 
Е к о н о м і ч н о ї  і  С о ц і я л ь н о ї 
Ради ООН, яка у співпраці з 
Ір еною Яр о севич (головною 
представницею до Департменту 
публічної інформації) та д-ром 
О л е к с а н д р о ю  Ку н о в с ь к о ю -
Монду‚ головною представницею 
СФУЖО до ООН в Женеві та 
з іншими представницями‚ які 
входять в їх команди‚ розвинула 
протягом звітного часу від імени 
СФУЖО колосальну працю при 
ООН‚ де завдяки довголітної 
прис у тно с т і  СФУЖО вже  є 
краще ознайомлення з діяльністю 
українських жінок. 

Пов н и й  і  д е т а л ь н и й  з в і т 
п р е д с т а в и л а  д е л е ґ а т а м 
конґресу СФУЖО М. Кебало, 
подякувавши своїй попередниці 
Н. Шміґель, яка ввела її у цю 
працю. М. Кебало представила 
представниць СФУЖО до ООН, 
які працювали разом з нею з 2013 
по 2018 роки – Н. Шміґель, Тамару 
Парубченко, Надю Данилишин-
Месауд, Софійку Зєлик, Марину 
Приходько, д-ра Дарію Дику, 
д-ра Ларису Мельник-Дирску. 
Представницями до Департменту 
публічної інформації ООН на 
чолі з І. Яросевич були Наталка 
С оневицька ,  Мот ря Кокоріс 
т а  м ол од і ж н і  п р ед с т а в н и ц і 

В ік торія  Бр еженюк,  Божена 
Дергало, Марія Сорока, Вікторія 
Чубірка‚ представниці у Женеві 
О. Куновська-Монду і Анастасія 
Гринько (обидві членки Союзу 
Українок Франції) та д-р Ірина 
Кошулап у Будапешті. Пом’янули з 
відходом у вічність св. п. Ярославу 
Рубель‚ колишню представницю 
СФУЖО до Департменту публічної 
інформації ООН. 

До програми конґресу належали 
звіти складових організацій СФУ-
ЖО різних країн, які доводять‚ що 
українські жінки завжди на пере-
дових позиціях, де найважче, най-
небезпечніше і де найнеобхідніша 
їхня допомога. 

Відтак відбулися два круглі 
столи. Першим „Нові способи 
збирання фондів на підтримку 
п р а ц і  С ФУ ЖО “  п р о в а д и л а 
Дора Хомяк з допомогою М. 
С о р о к и  ( п р е з и д е н т  „ Ра з о м 
для України“). Другий на тему 
„Многогранні вияви насильства 
у  контекс ті  пат ріярх а льного 
устрою“, представила присутнім 
М. Приходько, представниця 
СФУЖО в ООН і вільна членка 
СУА. Вона очолює секретаріят 
проєкт у „Жіноча плятформа 
для  мирног о  д іялогу“,  який 
розвинутий СФУЖО у партнерстві 
з Об’єднанням методистських 
жінок при ООН. М. Приходько є 
також добровольцем громадської 
організації „Разом для України“ 
та однією з керівників Інституту 
сучасного права та суспільства 
„Воля“.  Вона  р озповіла  пр о 
прояви насильницького устрою, 
від якого усі жінки страждають у 
всіх суспільствах, про коректне 
рівноправне трактування жінок, 
якого жінки домагаються і про 
проєкти-феномени опору, які 
наладнюють вже цю пересічно-
критичну ситуацію. 

Доповідачка зупинилася в дета-
лях про думки, пов’язані з фра-
зою „Жінки, мир та безпека“ і про 
те, якими способами жінки доби-
ваються повного, рівноправного 
включення їх у вирішення питань 
про мирні договори, про їхні 
потреби, взагалі про те, яке лице 
матиме Україна в майбутньому. 

Учасниці ХІ конгресу Світової Федерації Українських Жіночих Організацій.

(Закінчення на стор. 14)

Книжкова Різдвяна Акція
Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці

ЕУД - унікальне видання про 
основні віхи українського життя  
в Америці; ключові політичні, 
громадські та мистецькі 
організації; представників 
усіх еміґранських хвиль – 
визначних українських діячів 
науки, культури, церковного 
та громадського життя; 
літературу, образотворче 
мистецтво, перепис населення, 
пресу, українські Нью-Йорк, 
Чікаґо, Детройт, Філядльфію та 
інші міста і містечка важливі 
для української спільноти.

Вартість комплекту ЕУД - $130 з пересилкою

Під час Різдвяної акції -  $110 з пересилкою
чеки виписувати на 

Shevchenko Scientific Society
і надсилати на адресу:

Shevchenko Scientific Society
63 Fourth Ave., New York, NY 10003

212-254-5130      info@shevchenko.org
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В суботу, 15 грудня 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

Наукове Товариство ім. Шевченка
в Америці

запрошує на зустріч

Письменник представить новий роман 
«Коханці Юстиції» (2018), 

прочитає уривки і відповість на запитання

«Коханці Юстиції» – паранормальний роман, у якому окремі 
життєписи з притаманною автору композиційно-стилістичною 

майстерністю об’єднуються в художню цілість. 

з відомим українським письменником

Юрієм Андруховичем

Вручено нагороди Фундації Українського Вільного Університету

КИЇВ. – 24 листопада в будинку Спілки пись-
менників України відбулася церемонія вручен-
ня нагород лавреатам Літературно-наукового 
конкурсу ім. Воляників-Швабінських Фундації 
Українського Вільного Університету (УВУ). Про-
грамою провадила голова жюрі Марія Поліщук 
разом з членом жюрі Ігорем Мірчуком. 

Жюрі розглянуло 22 літературних та наукових 
праці, які надійшли до Фундації УВУ і вирішило 
нагородити першою премією Віктора Брехунен-
ка за науково-популярну працю „Війна за свідо-
мість”. У книзі спростовуються ключові росій-
ські міти про Україну та українську історію.

Вручено три другі премії. Оксану Дзеру від-
значено за дослідницьку працю „Біблійна інтер-
текстуальність і переклад”. У цій книзі авторка 
здійснює наукову аналізу біблійних перекладів 
і концепцій Святого Письма, які лягли в основу 
писань і перекладів різних письменників.

Марії Візінській вручено нагороду за шкіль-
ний посібник „Робота з текстом на уроках укра-
їнської мови як засіб активізації коґнітивно-
дослідницької діяльности учнів”. Автор подає 
цінний дидактичний матеріял, який сприяти-
ме формуванню національно свідомої, духовно-
багатої мовної особистости школярів.

Олег Чорногуз нагороджений за збірку есеїв 
та поезій „Вогнеслов”‚ у яких автор дає нищівну 
відповідь на московські наклепи проти україн-
ців в інформаційному просторі.

Третіми преміями відзначено Олександра 
Вівчарика за працю про сибірські концтабо-

ри „Подорож у каторжні місця” (книжка роз-
криває страхітливе минуле каторжного краю 
Комі, в якому нівечилася доля кількох незлам-
них поколінь українського народу)‚ Олександра 
Забарного за збірку драматичних творів „Обри-
си на серці”‚ Ігоря Загребельного за філософіч-
ну працю „Апостольство меча: Християнство 
і застосування сили”‚ Романа Кракалія за пра-
цю літературно-історичного характеру „Три бар-
ви Дунаю“‚ Миколу Лесюка за мовозначу пра-
цю „Мова чи язик”‚ Віктора Сердюка за збірку 
казок „Усі дива трапляються в дитинстві”. 

Жюрі також окремо відзначило Володимира 
Комбеля за збірку поезій „Шануймо волю Укра-
їни”‚ Олега Павліва за вдалий переклад з чеської 
документації про польську пацифікацію україн-
ського народу в 1930 році під назвою „Погром 
проти українців в Польщі”‚ Таню Ткачук за твір 
„До зустрічі”, що розкриває нерозривний зв’язок 
поколінь через призму особистих переживань.

Фундація УВУ проголошує конкурс у 2019 році 
на твори‚ яка появили-
ся чи ще вийдуть у 2018 
році. Реченець достав-
лення твору є 30 черв-
ня 2019 року. Адреса: 
Ukraіnian Free University 
Foundation‚ 136 Second 
Ave.‚ New York, NY 
10003.

Фундація УВУ

Премію лавреатові Олегові Чорногузові вручає 
Марія Поліщук. 

Учасники церемонії в будинку Спілки письменників України.

Делеґати США до СКУ 
зустрілись з послом 

КИЇВ.– 27 та 28 листопада делеґати США до Свiтового Конґресу Укра-
їнців зустрілись із Послом Марі Йованович та іншими представниками 
Посольства США в Україні та дізнались про можливості підтримки гума-
нітарних зусиль та дій у боротьбі з корупцією. Ці делеґати представля-
ють різні організації в Сполучених Штатах, які входять до Українського 
Конґресового Комітету Америки. 

– Посольство США в Україні
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2200 Route 10,  Parsippany, NJ 07054 • Загальні інформації – 800-253-9862 • www.UNAInc.org • facebook.com/UkrainianNationalAssociation

Український Народний Союз, Iнк.
*  Доступне не в усіх штатах.

Страхування 
     життя — 
        подарунок,
             найбільш
                потрібний 
                        вашій
                          сім’ї

  888-538-2833

Миттєвий
  обрахунок 
     щомiсячних
          вкладок:

Український Народний Союз
запрошує на каву та презентацію

„УНСоюз - Нагоди та Перспективи“

Субота, 15 грудня 2018 р., год. 11:00 ранку

Заля Українського Релігйного 
і Культурного Центру Св. Анрія
4100 South Biscayne Drive, North Port, FL  34287

Неділя, 16 грудня 2018 р., год. 11:00 ранку

Заля Української Католицької Церкви 
Богоявлення Господнього

434  90th Avenue North, St. Petersburg, FL  33702

На презентації буде присутний Мирон Колінський, Головний Організатор УНСоюзу
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До „Свободи“ надійшли вміщені нижче повідомлення про виставки в 
Україні‚ присвячені важливим історичним подіям. 

Виставка розповіла про відлуння Голодомору у світі
Олександер Костирко

ЧЕРКАСИ. – В обласному краєз-
навчому музеї 21 листопада відкри-
то виставку Українського інституту 
національної пам’яті „Україна 1932-
1933. Геноцид голодом“. Голодомор не 
залишився непоміченим на Заході. 

Молодший науковий праців-
ник відділу історії при музеї Іри-
на Мірошник розповіла: „Про те, 
як реаґувала світова громадськість 
на Голодомор в Україні в 1932-1933 
роках, яку участь брали міжнарод-
ні та українські організації в органі-
зації допомоги голодуючим україн-
цям у той нелегкий період, які заходи 
організовувалися українською діяс-
порою для вшанування та увічнення 
жертв Великого Голоду в Україні, ми 
намагаємося сказати словами доку-
ментів, які зберігаються в Централь-
ному державному архіві зарубіжної 
україніки“. 

Показана листівка Українського 
дитячого притулку в Подебрадах, в 
Чехословаччині, про допомогу голо-
дним дітям в Україні, опублікована в 
діяспорній газеті „Наша Україна“ 1934 
року. Її автори, діти 8-11 років, писа-
ли: „Ми ще малі й не можемо зароби-
ти грошей, але ми зібрали між собою 
ті гроші, що деколи діставали від бать-
ків, або від знайомих. Всього зібрали 
10 крон і послали голодним дітям“.

Представлено лист хорового дири-
ґента і композитора Олександра 
Кошиця до Комітету негайної допо-
моги голодуючій Україні від 6 груд-
ня 1933 року, в якому він дає згоду 
бути членом цього комітету та всіля-
ко йому допомагати.

„Коля“ з села Медвин, Київської 
области, до своєї тітки А. Моксін-
чевої (Ню-Йорк) про Голод в Украї-
ні писав: „Провів ціле літо коло трак-
тора і зараз не маємо і крихти хліба в 
хаті, голодуємо“. 

Багато небайдужих українців з 
різних куточків світу надсилали 
допомогу для голодних селян Укра-
їни, але більшість посилок поверта-
лася назад. Учасник тих подій зга-
дує: „Пункти збору допомоги були 
в Дубні та Дермані. Обози прийшли 
в Корець. Польський прикордон-
ний корпус обози пропустив, а мос-
ковські прикордонники заверну-
ли їх назад, заявивши, що нікому на 
Україні це не потрібно, колгоспни-
ки живуть заможно, так що й самі 

кому завгодно допоможуть при 
потребі“. 

Більшовики намагалися грабувати 
людей й відкрили мережу „Торгівля з 
іноземцями“ („Торгсін“), де на золоті 
прикраси або валюту можна було діс-
тати харчі. Показано ордер „Торгсіну“ 
з грошовим переказом з США від 11 
червня 1934 року на суму 4.5 дол. На 
ці гроші можна було купити борош-
на або масла. 

 Газета „Chicago Herald and 
Examiner“ у випуску за 3 березня 1935 
року вмістила ілюстрації померлих 
з голоду селян. А у квітні 1935 року 
– гоніння озброєними червоноар-
мійцями українських селян до сибір-
ських таборів.

Селяни зважувались тікати. Саме 
про таких йдеться у зверненні Укра-
їнського громадсько-допомогового 
комітету в Румунії „В обіймах смер-
ти“ від 22 червня 1933 року. Прикор-
донники стріляли у втікачів розрив-
ними кулями. У зверненні україн-
ців Румунії закликають гуртуватись 
заради допомоги біженцям з СРСР.

Тема Голодомору показана також 
в мистецтві. Віктор Цимбал, колиш-
ній воїн УНР, який більшу частину 
свого життя провів в Арґентині та 
США, зобразив Голодомор у вигляді 
сатиричних карикатур, що були над-
руковані в журналі   „Мітла“ у Буе-
нос-Айресі. В кожній з карикатур 
він зображує замордованих голодом 
людей.

Виставка в музеї діяла до 1 грудня. 

Відкрилась виставка „Ґарет Джовнс. Щоденники“
Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – 20 листопада у столичній 
ґалерії „Лавра“ відкрилася виставка 
„Ґарет Джовнс. Щоденники“, присвя-
чена постаті видатного валлійсько-
го журналіста Ґарета Джонса, який 
першим із журналістів розповів сві-
тові правду про Голодомор 1932-
1933 років в Україні. Він, ризикую-
чи життям, тричі відвідав радянську 
Україну в найважчий період її історії, 
побачив голод на власні очі і розпо-
вів про це світу. 

Провідником в історію журналіс-
та Ґ. Джовнса став його щоденник, 
цитати з якого ілюструють інформа-
ційні бльоки, кожному з яких відпо-
відає певна інсталяція. Таким чином 
відвідувачі виставки мають можли-
вість зануритися у світ 1930-их років, 
дізнатися, за яких умов він робив 
свої журналістські розслідування, з 
якими перепонами і відвертою брех-
нею стикався під час роботи. 

О рг а н і з а т о р а м и  в и с т а в к и 

були „FILM.UA Group“, „Kinorob“, 
„Amuseum“, Український інститут 
національної пам’яті, Український 
культурний фонд. Під час презента-
ції була висловлена пропозиція вста-
новити премію його імени для чес-
них журналістів, найменувати одну 
із столичних вулиць та встанови-
ти пам’ятник у Києві британсько-
му журналістові, який поплатив-
ся за правду про Голодомор-гено-
цид України своїм молодим життям 
мабуть від рук НКВД. 

У 2019 році в міжнародний та 
український прокат вийде історич-
ний фільм „Ґарет Джовнс“ режи-
серки Аґнєшки Голанд, спільно-
го виробництва Польщі, України та 
Великобританії.

На виставці відбувся показ філь-
му Сергія Буковського „Живі“, при-
свяченого свідченням про Голодо-
мор-Геноцид 1932-1933 років. Після 
перегляду фільму відбулась розмова 
з режисером та учасниками знімаль-
ної групи фільму.

В Україні відбулися важливі виставки

На виставці – хроніка Майдану
Марія Срібна 

КИЇВ. – В Національному музеї 
історії України до п’ятої річни-
ці початку Майдану відкрила-
ся виставка „Революція Гідности: 
шлях боротьби“, яка пропонує від-
відувачам згадати день за днем, як 
все це відбувалося. 

Представлено фотографії, лис-
тівки, захисну амуніцію та щити 
учасників революційних подій, 
обгорілі матеріяли з будинку Феде-
рації профспілок України, подріб-
нені документи з ознаками коруп-

ції тодішньої влади. 
Крім того, виставлена книга, 

куди відвідувачі зможуть записа-
ти власні спогади та роздуми щодо 
пережитого в ті місяці. Ця книга в 
майбутньому стане цінним експо-
натом у колекції музею та історич-
ним джерелом для вивчення тодіш-
ніх подій. Кожен у ті буремні зимо-
ві дні намагався бути хоч чимось 
корисним Майданові. Одні вдень 
та вночі готували канапки і гаря-
чий чай, інші допомагали грошима. 
Українці зрозуміли, що є надія змі-
нити Україну і своє майбутнє. 

Мапа України, викладена із подрібнених документів з бюра олігарха Сергія 
Курченка, який тепер переховується в Москві. 

Екскурсію проводить Ірина Мірошник, молодший науковий співробітник 
відділу історії при Черкаському обласному краєзнавчому музеї. (Фото: 
Олександер Костирко)

Сергій Буковський та знімальна група на презентації фільму „Живі“. 
(Фото: Георгій Лук’янчук)
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ло Клімкін, народний депутат‚ голова Меджлісу 
кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Урочиста церемонія відкриття конґресу роз-
почалася спільною молитвою, яку відслужили 
представники різних конфесій в Україні, зокре-
ма Української Православної Церкви Київського 
Патріярхату, Української Автокефальної Право-
славної Церкви, Української Греко-Католицької 
Церкви, Української Римо-Католицької Церк-
ви, Духовного управління мусульман України 
та Об’єднання юдейських релігійних організа-
цій України. 

У конґресі українців брали участь понад 300 
делеґатів і гостей з 30 країн. Цього року прове-
дення конґресу було перенесено на кінець лис-
топада, щоб його учасники могли взяти участь у 
заходах до 85-их роковин Голодомору з вшану-
вання пам’яті жертв геноциду українського наро-
ду. З цієї нагоди в Києві проводився Міжнарод-
ний форум „Україна пам’ятає, світ визнає!“, у про-
грамі якого були Науковий симпозіюм, організо-
ваний Інститутом національної пам’яті, та мис-
тецька акція в Національній опері.

Відкриття конґресу відбулося увечорі 25 листо-
пада на урочистому засіданні з участю Президен-
та України Петра Порошенка, голів та представ-
ників чужоземних держав. Учасників конґресу 
своєю піснею привітала українська співачка Рус-
лана. 

Напередодні делеґати долучилися до Пана-
хиди за героями „Небесної сотні“ біля каплич-
ки на Інститутській вулиці.   Президент СКУ 
Євген Чолій сказав: „Від імени СКУ і всіх делеґа-
тів нашого конґресу складаю щирі співчуття всім 
родинам „Небесної сотні“. В різних країнах сві-
ту ми молимся за вас, щоб ви могли пережити 
це горе. Ми молимось і за тих, хто зараз захищає 
східні кордони, щоб Україна могла якнайшвидше 

зазнати мир та стабільність“.
26 листопада були звіти рад, комісій та прези-

дента СКУ. Того ж дня увечорі – реґіональні кру-
глі столи, де обговорювалися проблеми та пер-
спективи розвитку українських громад у Европі‚ 
Російській Федерації та Центральній Азії‚ Пів-
нічній і Південній Америці‚ Австралії, Океанії, 
Азії та Африці.

27 листопада відбулася низка сесій, на яких 
тривали дискусії на різні теми. Потім – робота 
конґресових комісій, представлення та схвален-
ня резолюцій. І наостанок – вибори нових керів-

них органів СКУ. 
28 листопада, з метою стратегічного плянуван-

ня діяльности СКУ‚ відбулося засідання ново-
обраної Ради директорів з участю голів україн-
ських крайових центральних репрезентацій, а 
також працівників Головного бюра СКУ в Канаді 
та представництв СКУ в Києві та Брюселі. Ново-
обраний президент П. Ґрод від понад 20-міль-
йонної української діяспори закликав до негай-
ного визволення українських моряків, яких захо-
пила Росія в Азовському морі. 

„Укрінформ“

(Закінчення зі стор. 1)

XI Світовий Kонґрес...

Урочиста церемонія відкриття конґресу розпочалася спільною молитвою.

Новий президент СКУ: Павло Ґрод
КИЇВ. – 28 листопада за підсумками XI Сві-

тового Конґресу Українців (СКУ) відбулося 
представлення новообраного президента та 
Ради директорів Світового Конґресу Українців 
(СКУ), які очолюватимуть СКУ наступні чоти-
ри роки.

Президентом СКУ став Павло Ґрод, першим 
заступником – Стефан Романів, другим – Анна 
Кісіль‚ третім – Андрій Футей.

П. Ґрод є активним провідником  української 
громади в Канаді. Вже 10 років він очолює Кон-
ґрес Українців Канади, який координує діяль-
ність та представляє інтереси однієї з найбіль-
ших громад Канади. П. Ґрод послідовно підтри-
мував Україну під час та після Революції Гід-
ности, здійснив низку поїздок в Україну разом з 
попередніми Прем’єр-міністром Канади Стіве-
ном Гарпером та Міністром закордонних справ 
Канади Джоном Бердом задля підтримки укра-
їнців у їхній боротьбі за европейське майбутнє.

У зв’язку з активною громадською позиці-
єю він став одним із 13 канадців у санкцій-

ному списку Президента Російської Федерації 
Володимира Путіна, яким заборонений в’їзд до 
Російської Федерації.

За роки своєї діяльности П. Ґрод отримав 
низку державних нагород від уряду Канади та 
України: був нагороджений Ювілейною медал-
лю Президента України з нагоди 25-ліття Неза-
лежности України та діямантовою ювілей-
ною медаллю Королеви Єлизавети  II. Протя-
гом трьох років поспіль він потрапляв до спис-
ку 100 людей, які впливають на ґльобальне май-
бутнє Канади.  

П. Ґрод є одним із засновників та прези-
дентом енерґетичної компанії „Rodan Energy 
Solutions“, яка пропонує іноваційні рішення 
із заощадження електроенерґії та підвищення 
надійности енерґосистем для промисловости.

Під час своєї промови П. Ґрод озвучив своє 
бачення ролі діяспори в житті України та осно-
вні засади діяльности новообраної управи СКУ. 

 
СКУ 

Новообраний Президент Світового Конґресу 
Українців Павло Ґрод. (Фото: СКУ) 

з проханням прийняти до свого складу Асоція-
цію Українців Данії. Цього ж дня президент СКУ 
виступив перед місцевою українською грома-
дою з промовою, в ході якої представив основну 
діяльність СКУ в підтримці України. 

19-20 листопада Е. Чолій перебував у Чорного-
рії, де зустрівся з урядовцями і українською гро-
мадою. Президент СКУ подякував Чорногорії за 
підтримку територіяльної цілісности України, 
включно з прийняттям санкцій проти Російської 
Федерації за її аґресорські дії в Україні. Е. Чолій 
також закликав Чорногорію як найновішого чле-
на НАТО підтримати евроатлантичну інтеґра-
цію України, зокрема надання їй Пляну дій щодо 
членства в НАТО. 

19 листопада Е. Чолій зустрівся з українською 
громадою, а також узяв участь у відзначенні п’ятої 
річниці Дня Гідности в Україні покладенням вінка 
до пам’ятника Тарасові Шевченкові. 

СКУ 

(Закінчення зі стор. 5)

Президент СКУ...

Евген Чолій з українцями Чорногорії. (Фото: СКУ) 
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ПОДІЇ В УКРАЇНІ                                                                                                                             

Освятили пам’ятник капеляна УГА 
Тетяна Будар 

НАРАЇВ‚ Тернопільська область. 
– 11 листопада у селі відбуло-
ся відкриття та освячення ново-
го пам’ятника на могилі капеляна 
Української Галицької Армії (УГА), 
духівника при Начальній коман-
ді (Штабі) УГА о. Івана Дидика, 
котрий у минулому столітті 37 

років служив парохом у Нараєві. 
Ц е р е м о н і ю  о с в я ч е н н я 

пам’ятника здійснили настоятель 
місцевого храму о. Василь Мар-
тинців, о. декан Михайло Бугай, 
о. Віталій Іващук з Вербова та о. 
Михайло Забанджала – головний 
капелян „Правого сектора”, плас-
тун Ордену Хрестоносців (селище 
Козова). 

Війську подарували автомобіль
АВДІЇВКА‚ Донецька область. 

– Добровольці організації „Віль-
ні люди“ 20 жовтня відвідали вій-
ськових 92-ої окремої мотобриґади, 
щоб передати їм автомобіль і дета-
лі до нього, придбані за гроші Фон-
ду „Приятелі ЗСУ“ з Канади. Допо-
могу доставили на передову лінію 
війни. Під час переїзду до автомо-
біля вівся прицільний вогонь зі 
сторони російських окупантів. 

Військові розповіли‚ що тепер 
держава надає однострої та про-
дукти харчування, але зараз велике 

значення мають розвідувальні дії, 
тому потрібні автомобілі, спеціяль-
на техніка.

„Вибухи та стрілянина на Донба-
сі не припиняються навіть вдень. 
Українські військові та цивільні 
щодня гинуть, війна триває. Ми не 
маємо права на „втому від війни“, 
ми повинні боротись до перемоги“, 
– говорить Марія Дубініна, керів-
ник інформаційного центру „Віль-
них людей“.

„Вільні люди“ 

Пам’ятник на могилі о. Івана Дидика на цвинтарі в селі Нараїв. (Фото: 
Ярослав Мушка)

„Вільні люди“ доставили в Авдіївку подарований автомобіль. 

Ґвардійці 25 років служать Україні
Валентина Шемчук 

ПОЛТАВА. – Під срібні фанфа-
ри 31 жовтня урочисто відзначи-
ли 25-ліття створення військової 
частини 3052 Національної ґвар-
дії України. До особового скла-
ду і гостей звернувся з вітанням 
командир військової частини пол-
ковник Сергій Регеда. 

Воїнів і  ветеранів привіта-
ли представники місцевої влади‚ 
Архиєпископ Полтавський і Кре-
менчуцький Федір Української 
Православної Церкви Київського 
Патріярхату, колишній начальник 
Східного територіяльного управ-
ління Національної ґвардії Украї-
ни та інші військовики. 

Полковник С. Регеда вклонився 
пам’яті полеглих захисників бать-
ківщини від російських окупан-

тів та висловив глибоку вдячність 
рідним героїв. Воїни, ветерани й 
гості переглянули відеофільм про 
історію створення, будні військо-
вої частини. Найкращим військо-
вослужбовцям вручено державні 
нагороди. 

24 серпня 2017 року під час вій-
ськової паради в День Незалеж-
ности України в Києві військовій 
частині 3052 було вручено бойо-
вий прапор. 

Під час урочистостей (зліва): 
Сергій Регеда, Валентина Шемчук, 
капелян Генадій, Владика Федір. 
(Фото: Сергій Малков)

Відзначили 20-ліття музейного комплексу
ЗАЗДРІС ТЬ, Тернопільська 

область. – 15 вересня у Заздрості 
відзначили 20-ліття Музейно-мемо-
ріяльного комплексу „Рідна хата“ ім. 
Патріярха Йосифа Сліпого. Пана-
хиду відслужив Єпископ-помічник 
Тернопільсько-Зборівської архиє-
пархії Української Греко-Католиць-
кої Церкви (УГКЦ) Теодор (Марти-
нюк) у співслужінні духовенства.

Відтак, відбувся круглий стіл 
„Музейно-меморіяльний комплекс 
„Рідна хата“: Патріярх-історія-сьо-
годення“, модератором якого була 
член дирекції Релігійного Товари-
ства Українців Католиків „Свята 
Софія“ США Оксана Кобулей,. Вона 
зачитала привітання від Патріяр-
ха УГКЦ Святослава. Промовляли 
президент Релігійного Товариства 
Українців Католиків „Свята Софія“ 

в Римі о. Марко Ярослав Семеген 
та голова Товариства в США Ірина 
Іванкович. 

Свої спогади про Йосифа Сліпо-
го розповіла Ірина Борко, яка осо-
бисто зустрічалася з патріярхом під 
час ув’язнення у Маклаково. Того 
ж дня у Музейному комплексі було 
відкрито виставку „Патріярх Йосиф 
Сліпий на перших шпальтах газет“, 
яку представив головний редактор 
„Історичної правди“ Вахтанґ Кіпі-
ані. 

У пополудневих годинах відбу-
лася мистецька програма „І моя 
Заздрість – рідне джерело“ у вико-
нанні Заслуженої академічної капе-
лі України „Трембіта“ (автор проєк-
ту Михайло Перун).

Товариство „Свята Софія“ США

Заслуженa академічнa капеля України „Трембіта“ виступає на святі. 
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Більшовики вбили моїх дідів
Анатолій Ковальчук

Репресії більшовицького режи-
му не оминули родин моїх батька й 
матері. Жертвами стали обидва мої 
діди: Павло Ковальчук, уродженець 
села Тернавки Хмельницької области 
і Лаврентій Зоренко з села Косівки на 
Київщині. 

У січні 1935 року був заарешто-
ваний Л. Зоренко. Його звинувати-
ли в належності до антикомуністич-
ної організації і запроторили на 12 
років до концтабору. Увесь термін 
покарання мій дід відбув у східньо-
му Сибірі, втратив праву ногу і голо-
дного 1947 року калікою повернувся 
додому. Помер восени 1981 року. 

Мій дід по батькові П. Ковальчук 
і його на рік старший брат Дмитро 
стали бійцями армії УНР. П. Коваль-
чук був призначений командиром 
взводу‚ брав участь у важливих поді-
ях у Києві, можливо. був присутній 
22 січня 1918 року на Софійському 
майдані під час проголошення неза-
лежности України. 

1919 року під час перебування вій-
ськового підрозділу неподалік Ста-
рокостянтинова він захворів на тиф. 
Про хворобу повідомили дідового 
батька й він привіз напівживого сина 
додому. Дід одужав і успішно госпо-
дарював на своїй землі. У 1930 році 
дід добровільно віддав до новоство-
реного колгоспу двоє коней і весь 
реманент. Він знав: відмова від всту-
пу до колгоспу призведе до розкур-

кулення, тобто пограбування всьо-
го його господарства. У колгоспі пра-
цював полеводом‚ виконував функції 
бриґадира й аґронома. Восени 1932 
року після затяжних дощів дуже рано 
вдарили морози. На полях залиши-
лися викопані, але ще не вивезені до 
цукрового заводу буряки. Голову кол-
госпу І. Шевчука і ще п’ятьох полево-
дів було заарештовано. 

Мій дід був засуджений до 10 років 
позбавлення волі. Згодом Верховний 
суд Української РСР скоротив термін 
до чотирьох років. Покарання від-
бував на будівництві Біломоро-Бал-
тійського каналу. Всі важкі роботи 
виконували вручну такі в’язні, як П. 
Ковальчук. Каміння розбивали моло-
тами й вивозили з майбутнього річи-
ща каналу одноколісними возиками. 
В’язні хворіли і масово вмирали. Дід 
важко захворів і перебував майже в 
безнадійному стані. У той час було 
ухвалене рішення відпускати додому 
тих виснажених в’язнів, які перебува-
ли на порозі смерти. 

Моєму дідові пощастило, він 
наприкінці голодного 1933 року при-
їхав додому. Проте влада не дозволи-
ла дідові залишатися в рідному селі, 
оскільки термін покарання залишив-
ся невідбутим, а судимість не була 
погашена. Він мусив покинути село 
й декілька місяців працював вантаж-
ником у Бердичеві‚ звідки повернув-
ся додому з пашпортом (селяни паш-
портів не мали) й вирішив їхати у 
Челябінську область. Там проживав 

на 13 років старший двоюрідний брат 
Гаврило Ковальчук. Він виїхав туди 
в часи, коли прокладалася Південно-
Уральська залізниця. Оскільки був 
людиною грамотною, декілька років 
навіть працював її начальником. 

П. Ковальчук поїхав туди з дру-
жиною і двома синами. Працював 
ремонтним робітником. Кругом про-
стягався безкраїй степ. Дід завів гос-
подарство: заготовляв сіно і вирощу-
вав биків. 31 березня 1938 року його 
знову заарештували. Пішов на робо-
ту, але ввечері додому не повернув-
ся. Через декілька днів родина дові-
далася, що він у слідчому ізолято-
рі. Дід переказав, щоб родина прода-
ла все майно і поверталася в Україну, 
бо він уже ніколи з в’язниці на волю 
не вийде. 

Родина повернулася в Тернавку. У 
рідному селі вони не знайшли спів-
чуття. Бабуся важко, без вихідних і 
святкових днів, майже задарма пра-
цювала в колгоспі. Щоб вижити, 
прогодувати дітей і сплатити висо-
кі податки, доводилося після кол-
госпної роботи ночами скопувати 
заступом свій город, саджати овочі 
і збирати врожай. Її синів називали 
дітьми петлюрівця.

Пам’ятаю випадок з раннього 
дитинства. До нашої хвіртки прий-
шов чоловік з папером у руці. Це 
дільничний міліціонер приніс довід-
ку‚ що П. Ковальчук 1942 року помер 
у таборі від хвороби серця. Батько 
розповів про цю довідку Купріянові 

Заянчківському, який у другій поло-
вині 1930-их працював секретарем 
сільської ради. Той відкрив таємни-
цю про причетність місцевої влади до 
долі діда. 

Виявляється, на початку березня 
1938 року до сільської ради надійшов 
лист з вимогою надіслати характе-
ристику на колишнього жителя Тер-
навки П. Ковальчука. Секретар напи-
сав позитивну характеристику‚ але 
голова сільської ради Бенедьо Шми-
гельський заслухавши текст (сам 
він не вмів читати і писати), порвав 
аркуш на маленькі клаптики і нака-
зав секретареві написати, що мій дід 
– ворог більшовицької влади‚ добро-
вільно пішов воювати за Україну у 
війську Симона Петлюри. 

К. Заянчківський не сперечався, бо 
його рідний брат Семен також колись 
служив у війську УНР, тобто був пет-
люрівцем. Його заарештували і 28 
серпня 1938 року‚ коли в Челябінську 
комісія НКВД СРСР винесла смерт-
ний вирок моєму дідові‚ за ухва-
лою трійки Кам’янець-Подільського 
обласного управління НКВД був 
засуджений до розстрілу С. Заянчків-
ський. Загалом тільки 1938 року було 
розстріляно девять жителів Тернавки. 

З „Книги пам’яти Челябинської 
области“ можна довідався, що крім 
П. і Г. Ковальчуків, в Челябінській 
області в той час проживав ще один 
уродженець нашого села Григорій 
Ковальчук. Усі троє були засуджені 
до вищої міри покарання й розстрі-
ляні 3 жовтня 1938 року. 

Бориспіль‚ Київська область

ДО 80-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ В УКРАЇНІ

26 жовтня учасники конґресу 
зібралися, щоб вшанувати пам’ять 
жертв Голодомору 1932-1933 років 
Україні у його 85-ту річницю. Цю 
зворушливу церемонію ретельно 
підготувала і провела Надя Нин-
ка, третя заступниця голови СУА 
у справах зовнішніх зв’язків. Піс-
ля вечері делеґатки переглянули 
фільм „Жінки Майдану“ режисер-
ки Олі Онишко.

27 жовтня відбувся третій кру-
глий стіл „СФУЖО у 70-ліття: 
перегляд пройденого і нові мож-
ливості – шляхи в майбутнє“. Голо-
ва СУА Маріянна Заяць висвітли-
ла багатогранну тему „Гуманітар-
на праця СФУЖО“ з додаткови-
ми спостереженнями Оки Грицак, 
референтки Суспільної Опіки СУА, 
яка недавно повернулася з України, 
відвідавши Луганськ. Про підтрим-
ку творчого та народного мисте-
цтва говорила мисткиня С. Зєлик, 
представниця СФУЖО до ООН. 

Про СФУЖО і жіночий рух і про 
свідоме втілення резолюції ООН 
„Жінки, мир і безпека“ говорила 

М. Приходько. Про СФУЖО і 
міжнародні структури, зокрема 
про ООН доповідали М. Кебало і І. 
Яросевич. 

Прибув на Конґрес СФУЖО 
як гість Президент Конґрес у 
Українців Канади Павло Ґрод, щоб 
послухати думки жінок та заявити 
про свою підтримку для посилення 
ролі членів СФУЖО у рамках 
Світового Конґресу Українців.

27 жовтня Головою СФУЖО на 
2019-2022 роки одноголосно обра-
но Анну Кісіль, членку Органі-
зації Українок Канади з Торон-
то. До нової управи увійшли пер-
ша заступниця Євгенія Петрова 
(Торонто, ОУК); друга – М. Заяць; 
третя – Марія Фінів (голова ОУЖ 
Великої Британії). 

Завершився конґрес бенкетом‚ 
присвяченим 70-літтю першо-
го історичного Світового Конґре-
су українських жінок‚ яким СУА з 
Оленою Лотоцькою на чолі у співп-
раці з Організацією Українських 
Жінок (створеною Іреною Павли-
ковською в 1945 році в Авґзбурзі) 
покликали СФУЖО до життя. Про-
грамою вела М. Заяць. Священни-
ки о. Тарас Науменко з Української 
православної катедри св. Володи-

мира та о. Роман Пітула з Україн-
ської католицької катедри Непо-
рочного Зачаття провели спільну 
молитву за жертви Голодомору, а 
також у 1030-ліття Хрещення Київ-
ської Руси. 

Головну доповідь про істо-
рію СФУЖО виголосила М. Кеба-
ло, доповнивши її переглядом істо-
ричних фотографій з перших років 
федерації. 

На б енке ті  була прис у тня 
довголітня дорадниця Постійного 
представництва України до ООН 
Марта Степаняк-Кокольська, 
якій СФУЖО завдячує перше 
подання до ООН на введення 
до  Депар т амент у  п у бли чної 
інформації в 1990 році. Подання 
для акредитації до Економічної і 
Соціяльної Ради ООН приготувала 
Ірина Куровицька у 1993 році. 

Між присутніми союзянками 
були також усі членки Філядель-
фійської фінансової комісії СФУ-
ЖО, працею якої провадила Марія 
Харина від 1968 до 2002 року‚ коли 
перебрала працю до 2012 року 
Христина Кульчицька. 

У залі було лоґо СФУЖО‚ яке вне-
сла Почесна членка СФУЖО Хрис-
тина Харина-Сеник‚ як пам’ятку з 

1998 року, коли СФУЖО святкувала 
своє 50-ліття у Філядельфії. 

На бенке ті  вис т упили хор 
„ С ол ов е й к и “  п і д  п р ов од о м 
дириґентки Галини Боднар та 
акомпіяністки на фортепіяні 
Л ю б и  Шу м е й ко .  П ри в і т а л и 
С ФУЖО  з  юв і ле є м  г о с т і  з 
Києва – Генеральний продюсер 
Українського радіо Дмитро Хоркін 
та поетеса Ніна Шаварська.

В кінці бенкету при офіційному 
закритті Конґресу СФУЖО О. 
Сушко надано звання Почесної 
г олови СФУЖО.  М.  Ке б а ло 
н а г о р о д ж е н о  в і д з н ач е н н я м 
Княгині Ольги. Урочисто передано 
новообраній голові А. Кісіль булаву 
як символ влади чільної жінки 
СФУЖО. 

Спонзорами бенкету стали Укра-
їнська Кредитова Спілка „Лими-
тед“ з Торонто і Федеральна Кре-
дитова кооператива „Самопоміч“ 
з Ню-Йорку та Фундація Родини 
Тимертей, як плятинові спонзо-
ри (5‚000 дол. і більше)‚ Кредитова 
кооператива „Самопоміч“ у Філя-
дельфії та Союз Українок Амери-
ки – срібні спонзори. Також було 
багато жертводавців у категорії 
друзів та прихильників СФУЖО. 

(Закінчення зі стор. 8)

Відбувся ХІ Конґрес...
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Головне б’юро:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 
 

 

www.selfrelianceny.org 

Полагоджуйте всі банківські 
справи через інтернет 
 

 Перегляд рахунків 
 Перевірка вкладів та виплат 
 Електронні оплати рахунків 
 Електронні щомісячні звіти 24/7 

Без оплат 
Безпечно 
Доступно 
Надійно 
Прямо 

Вигідно розташовані філії: 

Lindenhurst: 
Holy Family Ukrainian 

Catholic Church 
225 North 4th Street 

Lindenhurst, NY 11757 
Tel:  631.867.5990 
Fax:  631.867.5989 

Uniondale: 
St. Vladimir Parish Center 

226 Uniondale Avenue 
Uniondale, NY 11553 

Tel:  516.565.2393 
Fax:  516.565.2097 

Astoria: 
32 01 31st Avenue 
Astoria, NY 11106 
Tel:  718.626.0506 
Fax:  718.626.0458 

Kerhonkson: 
6329 Route 209 

Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 845.626.2938 

Fax:  845.626.8636 
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2200 Route 10 West, Suite 109
Parsippany, NJ 07054

(973) 538-3888 • Fax: (973)538-3899

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

МОРЕМ • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS.

• Додаткова знижка для організацій.

• Користуючись нашими ARS наліпками.

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

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  

Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, 

• Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталога.

• Медикаменти на замовлення до України.

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

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

пашпорти на нові українські.

1-888-PAKUNOK  (725-8665)

П А К У Н К И  В  У К РА Ї Н У

З А МО В Л Я Й Т Е

INTERNATIONAL TR ADE, LTD

Travel

                               Money                                                          Service

Харчовий пакунок „Родинний“ з каталога
вміст пакункa: 

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

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

Ціна $99 за 51 ф.

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

* Додаткова оплата за доставу.
Існують певні обмеження. 

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

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

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

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

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

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

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

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

APON RECORD COMPANY, INC.
PO Box 206, Phoenicia, NY 12464
Тел.: 845-688-5362 або 845 688-5245

УВАГА! АPON змінив свої адресу та телефон:

Веселих свят і щасливого Нового року!
Просимо замовляти Українські компакт-диски DVD і касетки CD.

APON-7778 DVD  CHRISTMAS STORY, виконують дитячий ансамбль „Струмочок“,
  колектив „Чиста криниця“ (керівник Ганна Гніда), ансамбль „Пролісок“, 
 музична школа в Боярці. 

„НАВЕЧІР’Я НОВОГО РОКУ (МАЛАНКА)“ у виконанні Національного 
заслуженого академічного народного хору України ім. Григорія Ве-
рьовки‚ Алла Кудлай, Анатолій Солов’яненко, тріо Мареничів, Марія 
Стефюк (2 години). 

APON -7797 DVD  БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ українського обряду відправлена 
Папою Іваном Павлом ІІ в Базилиці св. Петра в Римі. Співає хор кате-
дри св. Юра із Львова. Це унікальне історичне видання  (115 хвилин).

APON-2641 CD СВЯТА ЛІТУРГІЯ СХІДНЬОГО ОБРЯДУ, відправив о. Н. Іванців 
і о. диякон Куц. Співає хор отців Святого Духа з Келну, Німеччина.

APON-7807 „СВЯТКУЄМО ПО-НАШОМУ – НОВИЙ РІК В УКРАЇНІ. Розмова при
святковому столі“. Гурт „Скрябін“ (Андрій Кузьменко)‚  „Щедрий 
вечір“ (Марія Бурмака)‚ „Ой‚ чий то кінь стоїть“ (гурт „Мандри“, „По 
садочку ходжу“ (Еl Кравчук), „Гуцулка Ксеня“  (Андрій  Князь), „Буду 
колядувати“ (Тарас Чубай), „Тиха ніч, свята ніч“  (Тіна Кароль), „Горіла 
сосна“ („Писанка“).

APON-7831  НАРОДНІ ТАНЦІ, АНСАМБЛЬ ІМ. ПАВЛА ВІРСЬКОГО (керівник 
Мирослав Вантух).

APON-7827  НАРОДНІ ТАНЦІ, 100 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ПАВЛА ВІРСЬКОГО. 
Найкращі танці з України (керівник Мирослав Вантух). 

APON-7826 Улюблені пісні 1950-1960-их років в Україні у виконані найпопу-
лярніших артистів.

APON-777  УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ І ТАНЦІ, НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ DVD- компакт-диск.
АPON-2011 КОНЦЕРТ З НАГОДИ РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ.
APON-7811 „РОКСОЛАНА“, СЕРІЯЛ НА 13 ДИСКАХ DVD (25 годин). 

Найкращий подарунок мамі, татові‚  дідусеві або бабуні, які довго 
насолоджуватимуться ним. 

Спеціяльна ціна: DVD-компакт диски - $15 дол. кожний  (окрім 
„Роксолана“)‚ CD  диски  – $10 дол. 
Пересилка: $3.50 за посилку

я не могла цього зрозуміти. Будин-
ки стояли пусткою, двері навстіж 
відчинені, дахи провалені. Було від-
чуття, ніби ми їхали слідами голо-
дної орди, яка змела на своєму шля-
ху все й залишила людські оселі 
порожніми. В одному селі мені зда-
лося, що я чула гавкіт собаки. Хоті-
ла повернутися й подивитися, але в 
покинутості цих будинків було щось 
таке, що мене, як іноземку, жаха-
ло. Після того, як ми проїхали повз 
10-15 таких сіл, я почала розуміти. 
Це були домівки тисяч виселених 
селян-куркулів. Я бачила, як вони 
працювали на копальнях та лісо-
повалах на півночі. Ми збільшили 
швидкість, здіймаючи попереду й 
позаду хмарище пилу, однак ці без-
людні будинки продовжували диви-
тися на нас незрячими очима. 

Час наближався до полудня. Ми 
проїхали 120 миль і дуже зголодні-
ли. В’їхали до ошатного невеликого 
села, яке виглядало більш догляну-
тим, ніж інші. Мені вдалося знайти 
жінку, яка трохи говорила росій-
ською мовою. Я запитала її, де мож-
на купити кварту молока та десяток 
яєць. Вона глянула на мене допитли-
во, потім запитала: „Ви хочете купи-
ти їх за гроші?“. “Звісно, – відповіла 
я, – я не збираюся отримати їх без-
коштовно“. „Ви не розумієте, – ска-
зала вона. – Ми не продаємо яйця за 
гроші, так само молоко. Ми хочемо 
хліба. У вас він є?“.

Спочатку я думала, що вона має 
на увазі зерно, оскільки в російській 
та українській мові це слово має ще 
й таке значення. Але коли я збагну-
ла, що йдеться про звичайний хліб, 

не могла повірити власним вухам! 
В Росії були занедбані села, селяни 
ходили в лахмітті, брудні, скаржили-
ся на брак їжі, однак не просили хлі-
ба. Якщо вони мали щось для про-
дажу, то залюбки віддавали продук-
ти за гроші. Тут, в Україні, де селя-
ни були такими охайними, і все було 
доглянутим, вони хотіли хліба! 

Коли ми приїхали у сусіднє село, 
чоловіки, жінки, діти у волохатих 
жупанах зібралися разом. Вони 
чогось хотіли від мене, але я не 
могла зрозуміти, чого саме. Наре-
шті хтось пішов за маленьким кри-
веньким хлопчиком 14 років. Коли 
він прийшов, накульгуючи, все про-
яснилося. Це було село Ізюмка, пові-
домив мене хлопчик. Я приїхала з 
Москви. Так, це правда, що ми – 
делеґація, що вивчає умови життя 
людей в Україні. Вони хотіли, щоб 
я відвезла до Кремля петицію від 
цього села та сусіднього. „Скажіть 
Кремлю, що ми голодуємо; у нас 
немає хліба!“

Я не могла повірити своїм очам, 
коли висока худа жінка почала зні-
мати одяг з дітей. Вона роздягала їх 
одне за одним, тикала пальцем у їхні 
обвислі животики, показували їхні 
кволі ніжки, проводила рукою по 
їхнім змученим, скаліченим, скруче-
ним маленьким тільцям, щоб я зро-
зуміла: це був справжній голод. Я 
закрила очі, я не могла витримати 
цей жах. „Так“, – наполягала жінка, 
а хлопчик повторював: „Вони, мов 
тварини, повзали по траві та їли її. 
Нічого іншого їм не залишалося“. 

У Сталіно [назва міста Донецьк у 
1924-1941 та 1943-1961 роках], сто-
лиці вугільного реґіону Донбас, ми 
побачили новий багатоквартирний 
будинок для робітників. Після тем-
них, вузьких, маленьких халуп, що 
видавалися вперед, мов потворні, 
пропахлі гниллю гриби, які ростуть 
навколо вугільних шахт, ця вели-
чезна сіра будівля просто радува-
ла око. Була друга година дня; шах-
тарі поверталися з обіду. Щойно 
ми зупинилися, нас одразу оточи-
ли люди.

Я подивилася на них. Вони лед-
ве зберігали людську подобу. Молоді 
чоловіки й зовсім хлопчачі обличчя 
були перекошені й грубі, мов стов-
бури дерев. Жінки були чорними, їх 
вкривала сажа. Діти виглядали так, 
мов з їхніх жил вже давно витекла 
остання крапля крови. Вони щіль-
но нас обступили, нам довелося під-
няти скло вікон, щоб вони не чіпали 
наші речі.

Я запитала, чи хтось із них живе в 
цих нових квартирах, тому що хоті-
ла подивитися на кімнати. Чолові-
ки схвильовано тупцювали на місці, 
а деякі жінки беззубо всміхнулися. 
„Тут живуть люди, але не ми, – заго-
ворила кістлява селянка. – Ми неква-
ліфікована робоча сила, ми живемо 
поруч із шахтами. Це квартири для 
механіків, підніміться до них. Вони 
покажуть вам квартири“. Скручені 
чоловіки та безкровні діти жили у 
жалюгідних прокопчених халупах 
поруч із шахтами.

(Закінчення зі стор. 6)

Канадська журналістка...

PO Box 746, Chester, NY 10918

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
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щиро запрошують Вас на
традиційне святкування різдвяної

Я Л И Н К И
з перекускою, напитками

та мистецькою програмою у виконанні 
Учасників гурту -  “Українські Сільські Голoси”

в суботу, 15-го грудня, 2018р  
(двері відкриті о год. 7:00 вечора, програма починається о год. 7:30 вечора)

в  У к р а ї н с ь к о м у  І н с т и т у т і  A м е р и к и
 2  E a s t  7 9 t h  S t r e e t ,  Н ю  Й о р к
Вступ: $45, студенти і емерити $35

просимо виписувати чеки на „Ukrainian Engineers Society of America“
за інформацією просимо звертатися до (347) 301-1612

про вибори‚ однак‚ підозри на адре-
су президента не стихли. І запитання 
чулися тяжкі‚ звинувачувальні і‚ на 
жаль‚ небезпідставні. Чому‚ напри-
клад‚ воєнний стан влада не оголо-
сила‚ коли Росія загарбувала Крим? 
Коли спалахнула війна на Донба-
сі? Коли російське військо‚ замість 
„зеленого коридору“ для відходу 
українських добровольчих батальйо-
нів‚ влаштувало їм криваві „котли“ 
під Іловайськом і Дебальцевом? 

„За майже п’ять років війни з 
Росією було немало моментів‚ коли 
запровадження воєнного стану зда-
валося не лише доцільним‚ але єди-
но можливим“‚ – пишуть у своєму 
зверненні до Верховної Ради колиш-
ні Президенти України Леонід Крав-
чук‚ Леонід Кучма і Віктор Ющенко‚ 
особливо наголошуючи на тому‚ що 
воєний стан не повинен обмежува-
ти права і свободи українських гро-
мадян.

П р е з и д е н т  П .  П о р о ш е н -
ко погоджується і з цим: „...В  ука-
зі я  не  передбачаю жодних захо-
дів, пов’язаних з обмеженням прав 
і  свобод громадян, впроваджен-
ням цензури тощо. Сподіваю-
ся, що  і  політики, і  мас-медія дія-
тимуть відповідально і  адекватно 
у  ситуації, що  склалася і  не  атаку-
ватимуть Україну тезами, які пози-
чені у  російських пропаґандистів. 
Так само не пляную покищо вдава-
тися до  повної чи  часткової мобі-
лізації  — ця  можливість залиша-
ється відкритою лише якщо Росія 
таки вдасться до подальшої ескаля-
ції. Воєнний стан не означає оголо-
шення війни. Він вводиться винят-
ково з  метою посилення оборони 
України на тлі зростаючої аґресив-
ности з боку з Росії. Воєнний стан 
не означає нашої відмови від полі-
тико-дипломатичного вреґулюван-
ня на сході“. 

В такому разі‚ що ж воєнний 
стан означає? – запитують скепти-
ки. Якщо нічого не зміниться‚ то чи 
потрібний він? Відомий київський 
інтелектуал Сергій Дацюк: „Необ-
хідність введення воєнного ста-
ну існувала з 20 лютого 2014 року, 
коли розпочалася аґресія Росії про-
ти України. Ця необхідність існу-
вала навіть після квітня 2016 року, 

коли відбувся контрреволюційний 
переворот в парляменті України, 
адже все ще існувала довіра до того, 
що хай навіть олігархічний консен-
сус, але він же патріотичний, він же 
на боці свого народу у війні. Необ-
хідність введення воєнного ста-
ну зникає приблизно восени 2017 
року, коли український народ в сво-
їй більшості зрозумів, що ця вла-
да воювати з Росією не буде, а буде 
займатися лише олігархічним здир-
ництвом, корупцією та посиленням 
олігархічної диктатури. Передви-
борна ситуація 2018 року засвідчи-
ла дуже низький рейтинґ президен-
та України. Стало зрозумілим, що 
ніякі політологічні схеми не дозво-
ляють цей рейтинґ підняти. Тому 
залишився лише один вихід – через 
провокацію поставити Україну на 
межу повномаштабної війни, щоб 
ввести воєнний стан“.

Міркування дипломата Романа 
Безсмертного‚ одного з претенден-
тів на президентське крісло: „Ціка-
во спостерігати, як риторика пре-
зидента різко змінилася на проти-
лежну. Запровадження воєнного ста-
ну, яке протягом останніх чотирьох 
років було „не на часі“, „не в інтере-
сах України“, „на руку Москві“, рап-
том поміняло свій знак і стало вкрай 
важливим, необхідним і терміно-
вим. Ті самі люди – від голови дер-
жави до останнього президентського 
„бота“ – які ще недавно таврували як 
„зрадофілів“ тих, хто вимагав воєн-
ного стану, сьогодні стали палкими 
його прихильниками… Але неясним 
залишається, чому президент про-
понував спочатку ввести воєнний 
стан на 60 днів, а потім „погодив-
ся“ на 30. Що зміниться за 30 днів? 
Зникне загроза? Окупанти зали-
шать Крим і Донбас? Ми здобудемо 
Москву? Цифри 60 і 30 взяті зі стелі, 
вони ніяк не прив’язані до поточної 
ситуації на війні – вони прив’язані 
до календаря виборів. Також немає 
відповіді на питання, як має будува-
тися територіяльна оборона – питан-
ня більш ніж актуальне для країни, 
яка воює. Нічого не сказано про те, 
як будуть організовані управління 
бюджетними ресурсами, влада на 
місцях, які повноваження і де будуть 
передані військовим адміністраціям. 
І головне, немає навіть натяку на те, 
які кроки мають бути здійснені для 
вирішення проблеми війни, з яки-
ми ініціятивами повинна виходити 

Україна щодо реґіональної та конти-
нентальної безпеки“.

Між іншим‚ у світовій пресі теж 
знаходимо припущення‚ що „кер-
ченський конфлікт“ вигідний і Воло-
димирові Путінові‚ і П. Порошен-
кові. Наприклад‚ британська газе-
та „Financial Times“: „..Посилен-
ня напружености – на руку як пре-
зидентові Росії‚ так і президентові 
України – як спосіб відвернути ува-
гу від внутрішніх проблем…Попу-
лярність російського провідни-
ка  опустилася до найнижчої позна-
чки з моменту, що передував анексії 
Росією Криму в 2014 році. Тим часом 
Порошенко сильно відстає в опи-
туваннях громадської думки у сво-
їй власній країні напередодні прези-
дентських виборів у березні…“.

Серед вимог‚ найчастіше повто-
рюваних громадськими активіста-
ми‚ є такі: країна повинна негайно 
розірвати всі дипломатичі взаємини 
з Російською Федерацією‚ закрити 
українсько-російський кордон‚ при-
пинити торгівлю з Росією‚ заборони-
ти російський бізнес на українській 
території. Тільки ледве чи це відбу-
деться. А часу на довгі роздуми нема‚ 
дорогий кожний день. 

27 листопада‚ відповідаючи на 
запитання київського телеканалу 
„Україна“‚ Президент П. Порошенко 
запевнив: „У випадку повномаштаб-
ного вторгнення російської армії в 
Україну, мені потрібні будуть хви-
лини, щоб організувати ефективний 
захист“. 

І знову на ці слова суспільство 

зареаґувало вкрай скептично: мов-
ляв‚ так само голосно у 2014 році 
прозвучала обіцянка закінчити 
Антитерористичну операцію на Дон-
басі за пару днів.

Тому загальний настрій в Украї-
ні годі звести до спільного знамен-
ника. Багато суперечок‚ мало ясно-
сти. Народний депутат Мустафа Най-
єм пише у „Facebook“: „Вся сучість 
цієї війни в тому, що ніколи до кінця 
не зрозуміло, де реальність, а де гра. 
Де „торгівля на крові“, а де ми задар-
ма віддаємо наші заводи, шахти і ком-
бінати. Де Віктор Медведчук – пред-
ставник України в Мінську, а де він 
же – кум президента країни-аґресо-
ра…“. 

В інтерв’ю для американського 
видання „The Daily Beast“ М. Найєм 
висловився ще відвертіше: „Прези-
дент Порошенко дозволяє проросій-
ським силам відновити стару Партію 
Реґіонів, яка перебувала при владі. 
Якщо ми не зупинимо їх, вони отри-
мають контроль над апаратом безпе-
ки, виконавчою владою, виграють до 
100 місць у парляментських виборах 
наступного жовтня та знищать поря-
док денний, який ми мали на Май-
дані“.

Це добре відомо – є чимало вну-
трішніх проблем‚ і все ж мораль-
не здоров’я українців‚ вистражда-
не у двох революціях‚ дає надію‚ що 
у вирішальну мить народ знову згур-
тується навколо державного прово-
ду. Україна веде справедливу‚ пра-
ведну боротьбу‚ і Бог – не в силі‚ а в 
правді.

(Закінчення зі стор. 1)

В Україні...

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК У США

запрошує шановне громадянство 
на 

ВШАНУВАННЯ 110-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ШЕВЕЛЬОВА 
всесвітньо відомого українського філолога, 

мовознавця, громадського і культурного діяча

У ПРОГРАМІ:  
Відкриття –Альберт Кіпа, президент УВАН

Доповіді: 
• Антоніна Березовенко (Київ). “Думка Юрія Шевельова 
   у вимірах державного розвитку України”. 

• Ірина Валявко (Київ). “Інтелектуальний портрет 
   Юрія Шевельова з погляду ХХІ століття”.

Закриття – Анна Процик, науковий секретар УВАН

Імпреза відбудеться у неділю,
16 грудня 2018 року, о 3-ій год. пополудні 

в приміщенні УВАН

206 West 100th Street
(між Broadway та Amsterdam Avenue) 

New York, N.Y. 10025

Tel.: (212) 222-1866

Щоб розмістити рекляму у „Свободі“, телефонуйте на 973-292-9800, дод. 3040
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св. п. 
Тарас Шумилович

Вдячні, що наш Тато, Тарас Шумилович 
з нами прожив 101 рік. В річницю 
його відходу у Вічність, 11 грудня 
2017 року, згадуємо його глибоку 
любов до своєї України і до Україн-
ської Католицької Церкви. Тато ще-
дро підтримував активністю і фінан-
сово Українські установи і Українські 
Католицькі церкви в США і в Украї-
ні. Безмежно цінив церкву і школу 
св. Юра – був вірним членом Батьків-
ського Кружка і Комітету Будови Церк-
ви св. Юра.

Згадуємо його художні твори, у яких 
постійно підкреслював своє Україн-
ське походження (його графіки церков 
– навколо цього оголошення).

Тарас Шумилович насолоджувався членством в хорі „ДУМКА“, 
в церковнім хорі св. Юра. Співаючи любиму коляду „Не Плач, 
Рахиле“ вдома, голос його лунав у всіх кімнатах, а очі блистіли 
сльозами. 

Радісною потіхою Татові був дует бандури донь Олени й Віри. 
З великою приємністю проводив час з Кимом – зятем, котрий
захоплено слухав розповіді Тата про пригоди в різних країнах, 
в котрих Тато колись перебував. Незабутніми були Татові зу-
стрічі з родиною і громадою в Україні; проходи і розмови у 
Львові з другом Ярославом... Життя і знайомства в Українській 
Діяспорі...

Тарас Шумилович народився в Яворові, біля Львова, 22 лис-
топада 1916 року. Залишив численну родину і багато друзів 
в Україні й США. Щоб посвяткувати його повне і цікаве життя, 
прошу зайти до: https://sites.google.com/site/taraslifeandart

Якщо маєте знимки чи кілька слів, котрих я могла б додати до 
Тата вебсайта, будь ласка, пішліть мені - Мар`яні: mrsgschum@
sbcglobal.net

 Па, Татуню... Слава Україні! Героям Слава!
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В 12-ту СУМНУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ

св.п.  Ірени з Думановських 

ФЕРЕНЦЕВИЧ

будуть відправлені

Заупокійні св. Літургії 
в середу, 19 грудня ц.р.

в Українській католицькій церкві Вознесіння Христового 
в Чорткові та 

о год. 7-ій ранку

в церкві св. Миколая в Пасейку, Н.Дж.

Вічна Їй пам’ять!

У 10-ту сумну і болючу річницю відходу у вічність 
невпинного працівника у винограднику Господнім 

і нашого найдорожчого 
тата, діда і прадіда

бл. п.
о. крилошанина

ЕМІЛІЯНА  ШАРАНЕВИЧА
відбудуться заупокійні Служби Божі 13 грудня 2018 року 

в таких церквах: 

в Церкві св. Тройці, Silver Spring, MD
в Церкві Пресвятої Тройці, Kerhonkson, NY
в Храмі св. Родини, Washington, DC
в Церкві св. Володимира, Hempstead, NY
в Церкві Архистратига Михаїла, Івано-Франківськ. 

Вічна Йому пам’ять!

Про пам’ять і молитви за душу Покійного просить

Родина

В 15-ту річницю відходу у вічність

бл. п.
о. митр. Романа Ганкевича

будуть відправлені поминальні св. Літургії у церквах:

• Архиепархіяльному Соборі Непорочного Зачаття - Тернопіль
• св. Юра – Львів
• св. Папи Климентія – Львів
• Пресвятої Богородиці – Чортків
• свв. Петра і Павла – Чортків
• Покрова Пресвятої Богородиці – Ольштин, Польща
• св. Духа – Гамільтон, Канада
• Успення Пресвятої Богородиці – Миссисауґа, Канада

Вічная Пам’ять!

Дружина Ольга і родина

св. п. Микола Пришляк
народжений в Тучне, Львівська обл.

Похоронні відправи відбулися в суботу, 17 листопада 2018 року, 
в церкві Христа Царя у Філядельфії і на цвинтарі св. Марії в Елкінс 
Парк, Пенсильвенія.

Опечаленій родині складаємо щирі вислови глибокого співчуття.

Вічна Йому пам’ять!
Управа УСО „Тризуб“

Український Спортовий Осередок „Тризуб“
у Філядельфії

ділиться сумною вісткою з своїми членами 
й Українською громадою, що в середу, 

7 листопада 2018 року, відійшов у вічність 
довголітній член, працівник при будові 
„Тризубівки“ і член управи УСО „Тризуб“

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

Покійна була одна з перших нашого пластового 
племени „Перші Стежі”,

юнацька виховниця та організаторка вишкільних таборів,
Голова Головної Пластової Булави (2000-2006),

нагороджена пластовими орденами св. Юрія в золоті 
і Вічного Вогню за громадську працю.

Бракуватиме нам всім Стежинкам її порад, її елегантности, 
її енергії та доброго пластового слова.

Бо Пласт – це все її життя...

Висловлюємо щире співчуття Родині.

Вічна Їй пам’ять!

„...тихо спи без тривог.”

Пластове плем’я  „Перші Стежі”

З великим смутком ділимося з пластовим 
братством сумною вісткою, що 19 жовтня 

2018 року Божого  в Нью-Йорку 
відійшла на Вічну Ватру наша членка

св. п. 
пластун сеньйор керівництва 

ЯРОСЛАВА РУБЕЛЬ 
(з дому Парахоняк)

народжена 12 липня 1921 року в Болехові.

Парастас відбудеться в похоронному заведенні  Гаґан-Чеймберлин, 
Баунд Брук, Н. Дж., в п’ятницю, 7 грудня 2018 року, від 7-ої до 9-ої год. веч. 

Похоронні відправи відбудуться в суботу, 8 грудня 2018 року, о 10-ій 
годині ранку, в Українській православній церкві св. Андрія, С. Баунд 
Брук, Н. Дж., а опісля на цвинтарі св. Андрія, С. Баунд Брук, Н. Дж. 

У глибокому смутку залишилися:
муж  - Роман Куделя
син  - д-р Даміян Куделя
син  - Гавриїл Куделя
родини Ігнат, Тершаковець, Буадана, і Вандергайден 
та ближча і дальша родина в США, Канаді та Україні. 

Вічна Їй пам’ять!

Замість квітів бажаючі можуть складати пожертви в пам’ять Покій-
ної на: St. Jude Children’s Research Hospital, https://www.stjude.org

Ділимося сумною вісткою,
що в п’ятницю, 30 листопада 2018 року
відійшла у вічність на 68-му році життя,

наша найдорожча
ДРУЖИНА і МАМА

св. п.  МЕЛАНІЯ КУДЕЛЯ  
(з дому Чайковська)

нар. в Ютика, Ню Йорк
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 1-888-644-SUMA (7862)  |  Visit us online at www.sumafcu.org

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

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

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

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

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

Equal
Opportunity
LENDER

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

SUMAFCU NMLS# 527694

Like us on 
Facebook

Ваше омріяне житло може 
стати реальністю

з низьковідсотковою іпотекою від Кредитівки СУМА

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

5/5 зі змінною ставкою 30 річний незмінний відсоток

Наші філії зручно розташовані для ваших послуг

3.50% 4.75%

Низькі оплати за аплікації


