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ПРОВІДНА ТЕМА ДНЯ

Небажане, але ймовірне
Петро Часто

Головний представник московського полі-
тичного ідіотизму Володимир Жириновський 
тоном добре поінформованої людини запев-
няє путінську шовіністичну орду, що Украї-
на невдовзі повернеться до складу Росії. Крем-
лівські телевізійні канали – а ніяких інших там 
просто нема – перемогу „Слуги народу“ у вибо-
рах до Верховної Ради України тлумачать як 
початок кінця незалежної української держа-
ви. Принаймні, мовляв, ідеться про відмову 
від усієї післямайданної внутрішньої і зовніш-
ньої політики Президента Петра Порошенка. 
Однією з нібито переконливих підстав очіку-
вати саме такого розвитку подій в Україні є для 
російської сторони проголошений Президен-
том Володимиром Зеленським намір люструва-
ти всіх причетних до української влади від вес-
ни 2014 року. 

Така люстрація є для російської верхівки 
дуже зрозумілою, бо вповні збігається з крем-
лівським пропаґандивним стереотипом про 
„київську хунту“. І для Москви це – виразна 
ознака повернення до зручного для неї напів-
колоніяльного статусу кво України часів пану-
вання там Партії Реґіонів.

Арґументом на користь електоральної, тобто 
політичної, поразки українства в Україні слу-
гує також той радісний для Кремля факт, що 
жодна з українських національно-патріотич-
них партій не спромоглася подолати виборчий 
поріг і увійти до Верховної Ради. Не кажучи 
вже про „Свободу“, „Правий сектор“ і „Наці-
ональний корпус“, – депутатів не буде ні від 
Радикальної партії Олега Ляшка, ні від „Сили 
і чести“ Ігоря Смешка, ні від „Громадянської 
позиції“ Анатолія Гриценка, ні від Аґрарної 
партії Михайла Поплавського. А тим часом, 
бач, Віктор Медведчук, надійна рука Володи-
мира Путіна в Києві, та ідейно надихнута ним 
антиукраїнська Опозиційна плятформа „За 
життя“ дістали неймовірно велику підтримку 
виборців – аж 13 відс.

Спробуймо зрозуміти, чи 13 відс. є направ-
ду такою аж великою підтримкою. Річ у тім, що 
у цих парляментських виборах не взяли участи 
понад 15 млн. громадян країни з правом голо-
су. Проголосувало лише 49 відс. населення, 
тому навіть 43 відс. голосів, відданих за „Слу-
гу народу“ – це лише 21 відс. виборців. Отож 
з погляду здорового глузду, леґітимність пар-
тії Президента В. Зеленського – вельми сумнів-
на. Ще сумнівніший „великий успіх“ медведчу-
ківців.

На жаль, післявиборна ситуація справді 
дуже складна. Ілюзій щодо „Слуги народу“, 
неіснуючої партії, з неіснуючою програмою, з 
невідомою ідеологією, не має ніхто – ні лібе-
рально-демократичні середовища, ні націона-
лістичні. Тому що такого в Україні ще не става-
лося за всі роки незалежности – щоб одна полі-
тична сила завела в парлямент 254 депутати, 
тобто набагато більше, ніж 226, потрібних для 

(Закінчення на стор. 19)
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Український Народний Союз, видавець „Свободи“, святкує своє 125 річчя

Перша Хресна хода Православної Церкви України
Вікторія Шевченко
„Укрінформ“

КИЇВ. – 28 липня новостворена автоке-
фальна Православна Церква України на чолі з 

Митрополитом Київським і всієї України Епі-
фанієм вперше провела свою Хресну ходу до 
річниці Хрещення Руси-України. Цей день є 

(Закінчення на стор. 2)

Перша Хресна хода Православної церкви України. (Фото: „Укрінформ“)

На Союзівці відгомонів 
Фестиваль української культури

Адріян Бриттан

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – Три дні, 12-14 
липня, тривав 13-ий Фестиваль української 
культури, який провела Українська Народна 

Фундація в Центрі української спадщини на 
оселі Союзівка. Гості з України, відомі співаки 
Тарас Петриненко, Тетяна Горобець і Тоня Мат-

(Закінчення на стор. 5)

Школа українського танцю ім. Роми Прийми-Богачевської виконує танець „Привіт“. (Фото: Богдан Г риців)
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 ■ Прибула представниця ООН

КИЇВ. – Заступник Міністра закордонних справ 
Сергій Кислиця 24 липня прийняв новоприз-
начену голову Моніторинґової місії ООН з прав 
людини Матільду Богнер у зв’язку з початком 
її роботи в Україні. Учасники зустрічі обго-
ворили низку питань співпраці між Урядом 
України та Управлінням Верховного комісара 
ООН з прав людини та обмінялися думками 
щодо шляхів поглиблення такої взаємодії. М. 
Богнер наголосила на готовності місії й надалі 
надавати практичне сприяння і всебічну допо-
могу Україні у галузі прав людини, особливо 
враховуючи важливість захисту прав осіб, що 
постраждали внаслідок збройного конфлікту. 
(Міністерство закордонних справ)

 ■ Затримали танкер Росії

ІЗМАЇЛ, Одеська область. – 24 липня в порт Із-
маїл під прапором Росії зайшов танкер „Nika 
Spirit“, який, за даними міжнародної інфор-
маційної системи „Equasis“, ідентифікований 
як танкер „Neyma“, що бльокував Керченську 
протоку в листопаді 2018 року. Такі незаконні 
дії сприяли захопленню українських військо-
вих кораблів разом з 24 членами залог. 25 лип-
ня Служба Безпеки України спільно з військо-
вою прокуратурою затримали танкер, залога 
якого складається з 15 громадян Росії. Того ж 
дня Україна дозволила морякам танкера по-
вернутись додому. („Укрінформ“)

 ■ Помер засновник КІУС Манолій Лупул 

ЕДМОНТОН. – 24 липня у Канаді, у віці 91 
року, помер д-р Манолій Лупул – перший ди-
ректор Канадського Інституту Українських 
Студій (КІУС), пристрасний і мудрий обстою-
вач українських прав у Канаді. М. Лупул на-
родився у Віллінґтоні в Альберті, 1927 року. 
Батьки його батьків переїхали до Канади з 
Буковини на початку ХХ ст. М. Лупул навчався 
в Альбертському університеті, Університеті 
Міннесоти, отримав ступінь доктора істо-
рії в Гарварді. У 1967 році він заснував КІУС 
при Альбертському університеті – осередок 
українознавства, який займається науково-
дослідницькою та видавничою діяльністю з 
української та україно-канадської тематики. 
Церемонія прощання з М. Лупулом призна-
чена на 8 серпня. (Радіо Свобода)

 ■ Начальника поліції звільнили

ДНІПРО. – 27 липня Державне бюро розсліду-
вань зареєструвало кримінальне проваджен-
ня стосовно можливого перевищення уповно-
важень начальником Головного управління 
Національної поліції в Дніпропетровській об-
ласті Віталієм Глуховерею під час інциденту у 
2018 році. Йому може загрожувати від трьох 
до восьми років позбавлення волі з позбав-
ленням права обіймати певні посади на строк 
до трьох років. Президент України Володи-
мир Зеленський закликав Міністра внутріш-
ніх справ Арсена Авакова негайно звільнити 
В. Глуховерю, який очолює поліцію области 
з травня 2017 року. 12 вересня 2018 року па-
трульні поліцаї зупинили автомобіль, за кер-
мом автомобіля перебував водій В. Глуховері. 
Водій зателефонував В. Глуховері, після чого 
на місце прибули працівники спецпідрозділу 
та затримали патрульних поліцаїв. 29 липня 
керівник Національної поліції Сергій Князєв 
звільнив з посади В. Глуховерю. („Укрінформ“)

 ■ Україна серед виробників сталі

КИЇВ. – Українські металюрґи у червні цього 
року в порівнянні з червнем минулого року 
скоротили виробництво сталі на 3 відс – до 
1,659 млн. тонн, зберігши при цьому 13 місце 
в списку світових виробників цієї продукції. 
Про це повідомила 28 липня Всесвітня асоці-
яція виробників сталі (World Steel Association). 
За підсумками червня першість серед світо-
вих виробників сталі традиційно зберіг Китай 
з показником 87.5 млн. тонн. Далі йдуть Індія, 
Японія, США, Південна Корея, Німеччина, Бра-
зилія, Туреччина. („Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ
ЗАГРОЗА РЕВАНШУ

Революція Гідности – Контрреволюція Ницости
Андрій Любка

Парляментськими виборами в Україні прак-
тично закінчилася епоха Революції Гідности. 
Найвищу посаду в державі посідає людина, якої 
не було на Майдані, а в риториці більшости пар-
тій-переможців не було навіть згадки про рево-
люцію чи Небесну Сотню.

Переможців, звісно, не судять, але якщо проа-
налізувати механізм їхнього тотальної перемоги 
на президентських і парляментських виборах, то 
виявиться, що фактично на наших очах розгор-
нулася контрреволюція. Адже Володимир Зелен-
ський і його „аристине“ оточення прийшли до 
влади на цілком більшовицьких, нігілістичних 
гаслах — мовляв, усі „старі“ погані й ні на що не 
здатні, тому належить їх замінити комедіянтами, 
режисерами масових видовищ, весільними фото-
графами й анестезіологами.

Так, це реванш, хоч і не реґіоналів на чолі з 
Віктором Януковичем. Це реванш тих, що ніколи 
не вірили в Революцію Гідности. Тих, що завжди 
вважали вуличні протести проплаченими, бо 
просто не уявляють собі ситуації, коли хтось з 
власної волі й без грошей може вийти на полі-
тичну демонстрацію. Тих хитруватих, заздрісних, 
ницих, які воліють відсидітися в безпечному міс-
ці й кожну ситуацію вивернути собі на вигоду.

З огляду на мотиви, які змусили цю більшість 
в евфорійному пориві так масово підтримати 
„Слугу народу“ й В. Зеленського, можна впевнено 
назвати цей процес Контрреволюцією Ницості.

Бо на противагу хлопцям, які за Україну — 

даруйте патос, але ж це правда! — з дерев’яними 
щитами йшли на Беркут, на виборчі дільниці 
сунула маса плебеїв, горизонт зацікавлень якого 
закінчується на ковбасі в холодильнику й платіж-
ці на газ.

Замість ідей про гідність людини, про демо-
кратію як цінність, зрештою, замість европей-
ських прапорів на барикадах ми отримали ганеб-
не „Зробимо їх разом“ у стосунку до людей, які — 
не ідеально, але результативно — захищали краї-
ну після путінського нападу. Нині тих, що відсто-
яли Україну в 2014 році, збираються люструвати.

Замість ідеї про утвердження української мови 
як державної, замість курсу на деколонізацію, 
права на свою історію й Церкву, більшість укра-
їнців обрала собі проросійську владу. Так, не про-
путінську, але таки проросійську: людей, для 
яких російська мова, культура — частина іден-
тичности, а росіяни — брати.

Замість шляхетної самопожертви настала ера 
жертвування національними інтересами в обмін 
на телевізійну картинку і знижку на комунальні 
послуги. На цих виборах інстаграм переміг фей-
сбук, а телевізор — книжку. Ось побачите, слідом 
за реабілітацією серіялу „Свати“ якийсь черговий 
Баришівський суд воскресить для широких мало-
російських мас пропаґандивні проросійські соці-
яльні мережі „В контактє“ і „Однокласснікі“.

Замість ідеї про балянс і рівновагу в державі 
як запоруку демократичного й стабільного роз-
витку українці в своїй більшості створили всі 

державним святом, заснованим 25 липня 2008 
року указом третього Президента України 
Віктора Ющенка. 

Святкування 1031-ої річниці Хрещення краї-
ни розпочалося в Софії Київській Літургією, яку 
очолив Митрополит Епіфаній. Дехто вже встиг 
побувати на святкуванні Української Православ-
ної Церкви Московського Патріярхату, яке було 
27 липня. 

До Літургії долучився п’ятий Президент Укра-
їни Петро Порошенко. Під час наданого йому 
слова він ще раз привітав усіх українців з ново-
створеною Церквою і зазначив, що цього чекали 
українці протягом багатьох років.

Після Літургії священнослужителі вишику-
ватися у колони, щоб піти Хресною ходою від 
Софії Київської до пам’ятника святому рівноа-
постольному князеві Володимиру. Під час ходи 

люди вигукували „Слава Україні! Героям слава!“, а 
також співали молитовні пісні. Згодом усі прибу-
ли до Володимирської гірки, де проходив Моле-
бень. 

Після цього Митрополит Епіфаній спілкуван-
ня з представниками засобів масвої інформації. 
Він говорив про визнання іншими православни-
ми церквами автокефалії ПЦУ, про останній Свя-
щенний Синод ПЦУ, не оминув словом Почесно-
го Патріярха Філарета. 

На запитання журналістки щодо розколу в 
Українській Церкві, Епіфаній запевнив що ніяко-
го розколу немає, а є лише думка однієї особи – 
Філарета. „І тому воля однієї людини не буде дик-
тувати умови всій Церкві, як далі їй розвивати 
своє майбутнє“, – сказав Митрополит Епіфаній.

Опісля люди пішли до Свято-Михайлівського 
Золотоверхого Собору, де відбулася проща вірян 
до чудотворних святинь – частинки Древа Хрис-
та Господнього та мощей св. апостола Андрія 
Першозваного, які до Києва привезли з Кон-
стантинополя.

(Закінчення зі стор. 1)

Перша Хресна хода...

(Закінчення на стор. 3)

Під час Хресної ходи в Києві.
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 ■ Почали відтворення кептарів

ДЕЛЯТИН, Івано-Франківська область. – У Іва-
но-Франківському центрі розвитку місцевого 
самоврядування за програмою „U-LEAD з Ев-
ропою“ 28 липня розпочали проєкт „Збере-
ження історико-культурної спадщини шляхом 
відтворення кептарів та вишиванок делятин-
ського типу“. Вартість проєкту становить 315 
тис. грн., з яких 250 тис. отримає громада. За ці 
гроші плянують пошити 10 кептарів (хутряних 
кожушків без рукавів) та 10 чоловічих і стільки 
ж жіночих вишиванок. Делятинські кептарі, як і 
верховинські та косівські, виготовляли з овечої 
шкіри. Після 1920 року такі кептарі тут ніхто не 
виготовляв, бо єдиного майстра в Делятині не 
стало. Програму „U-LEAD з Eвропою“ спільно 
фінансують Европейський Союз і його члени 
Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція. 
(„Укрінформ“)

 ■ Вшанували пам’ять загиблих у Скнилові 

ЛЬВІВ. – 27 липня у Львові відбулися меморі-
яльні заходи, присвячені 17-ій річниці траге-
дії на Скнилівському військовому летовищі. 
Рідні і близькі, друзі та знайомі, усі небайдужі 
львів’яни та міська влада вшанували пам’ять за-
гиблих спільною молитвою і покладанням кві-
тів. У капличці Всіх святих українського народу 
і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля 
летовища, відслужено Літургію та парастас за 
загиблими. Після цього учасники вирушили до 
„Сеґменту пам’яті“ на летовищі, де поклали кві-
ти до могил. Авіокатастрофа на летовищі ста-
лася 27 липня 2002 року, коли винищувач упав 
у натовп глядачів. Загинуло 77 осіб, серед яких 
28 дітей, ще близько 250 людей постраждали. 
За кількістю загиблих ця трагедія вважається 
найбільшою катастрофою в історії авіяційних 
свят. („Укрінформ“)

 ■ Затримали ватажка грабіжників 

КИЇВ. – 27 липня оперативники Національної 
поліції затримали ватажка банди злочинців, які 
тривалий час грабували ювелірні магазини по 
всій Україні. У період з 2016 по 2018 рік група 
нападала на магазини на території Миколаїв-
ської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіро-
воградської, Вінницької, Київської, Житомир-
ської та Хмельницької областей, і кожного разу 
злочинцям вдавалося втекти й уникнути пока-
рання. Сума завданих ними збитків перевищує 
5 млн. дол. Провідником злочинної групи ви-
явився 35-річний житель міста Первомайська, 
що на Миколаївщині. У нього знайшли зброю, 
пристрій для глушіння сиґналу, переносні раді-
останції, тактичну уніформу та силіконові мас-
ки-балаклави, які повністю змінюють обличчя 
людини. Ще четверо учасників злочинної гру-
пи й надалі перебувають у розшуку. (ВВС)

 ■ Україна може змінити ситуацію 

ВАШІНҐТОН. – „Україна отримала надзвичай-
ний шанс змінити ситуацію“ – стаття з такою 
назвою вийшла 27 липня у поважному виданні 
„Вашінґтон Пост“. „Українська політична еліта 
неодноразово втрачала шанс стабілізувати 
країну та забезпечити незалежність від Росії“, 
– пише видання. 21 липня виборці замінили 
понад 60 відс. складу парляменту, усунувши 
партії, які управляли країною у минулому. Га-
зета вказує на позитивні сиґнали, які вже на-
діслав Президент Володимир Зеленський: він 
вже попросив парлямент скасувати депутат-
ську недоторканість, дозволити переслідуван-
ня офіційних осіб за хабарництво та схвалити 
призначення нового Генерального прокуро-
ра. („Голос Америки“)

 ■ До ПЦУ приєдналося понад 500 парафій 

КИЇВ. – Протягом понад пів року, що минули 
від створення Православної Церкви України 
(ПЦУ), до неї приєдналося понад 500 парафій 
Української Православної Церкви (Москов-
ського Патріярхату), повідомив предстоятель 
ПЦУ Епіфаній 28 липня. Він зазначив, що про-
цес дещо сповільнився у зв’язку з виборами, 
але висловив переконання, що згодом динамі-
ка переходів поновиться. („Укрінформ“)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
НЕБЕЗПЕЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Нова влада знову розігруватиме „мовну карту“?
Наталія Балюк

Заява формального голови партії „Слу-
га народу“ Дмитра Разумкова щодо „глибшо-
го використання російської мови на Донба-
сі, ніж на інших територіях країни“, свідчить 
про вкрай небезпечні наміри розігрувати мов-
ну карту. 

Якщо на Донбасі російській мові нададуть 
„автономію“, це викличе ланцюгову реакцію. В 
інших східніх і південних областях знайдуться 
сили, які вимагатимуть такого ж. Наслідки про-
гнозовані — конфлікти, протести, дестабіліза-
ція. Патріотична частина суспільства не пого-
диться з тим, що певним реґіонам дадуть осо-
бливі мовні права, оскільки вбачатиме у цьому 
загрозу для державности. Бо мовна автономія 
— це перший крок до територіяльної автономії. 
А це, в свою чергу, крок до федералізації.

Чи усвідомлює „Слуга народу“ яку „скри-
ню Пандори“ відчинить? Не вірю, що Прези-
дент Володимир Зеленський та його оточення 
не розуміють, що в Україні немає проблеми з 
російською мовою, навпаки, є проблема з укра-
їнською (але їх це не пече). 

Вони чудово знають, що не було жодної про-
блеми з російською ані у Криму, ані на Донба-
сі. Окрім того, у 2014 році діяв антиукраїнський 
мовний закон Ківалова-Колесніченка. Але це не 
стримало  Росії від загарбання цих територій та 
розв’язання війни проти України.

Нинішні заяви представників нової влади 
про мовні поступки окупованим територіям — 
це відверте підігравання Росії. У такий спосіб 
вони опосередковано підтверджують претен-
зії Росії щодо „утисків російськомовних“. А це і 
було формальним приводом для аґресії. 

Якщо українська влада „дослухалась“ до 
мешканців непідконтрольних територій, зна-
чить, Росія робила все правильно — її метод 
„батога“ виявився ефективним. А якщо „глиб-
ше використання російської мови“ приведе до 
формального припинення вогню на Донбасі, 
то виходить, що Володимир Путін таки змусив 
Україну до миру на своїх умовах. Тоді виникає 
логічне запитання: а навіщо понад п’ять років 
гинули українські військові та мирні жителі? 
Виявляється, треба було лише дати мовну авто-
номію Донбасові? Але ж, нагадую ще раз, на час 
початку війни в Україні діяв закон Ківалова-
Колесніченка? Замкнуте коло. Значить, пробле-
ма не у російській мові! То для чого оточення В. 
Зеленського  вдає, що ця проблема існує? Відпо-
відь напрошується невтішна.

„Політичні діти“, не грайтесь з вогнем! 
Викиньте сірники, які В. Путін вам вміло підсо-
вує. Бо і самі спалитесь, і країну підпалите!

„Високий замок“

Наталія Балюк – головний редактор газети 
„Високий замок“, Львів.

Боротьба з мовою тільки починається
Віталій Портников

День, коли почав діяти закон про мову – це 
тільки початок непростої боротьби за його чин-
ність і збереження. Атаки на закон з боку його 
супротивників ще попереду. Буде не тільки 
звернення до Конституційного суду. Будуть і 
звернення до звичайних судів, щоб за допомо-
гою чергових псевдоюридичних маніпуляцій 
забльокувати виконання цього закону. Будуть 
спроби знецінити закон у новому парляменті, 
більшість депутатів якого очевидно виявляться 
далекими від завдань державного будівництва. 
І на усіх тих, хто в цьому будівництві зацікавле-
ний, чекає нелегка боротьба за майбутнє Украї-
ни і за майбутнє української мови.

Можуть запитати — а чому саме закон їх 
так хвилює? Адже і з українською мовою мож-
на робити все те, чого вони так жадають. Мож-
на перевести на українську мову популістські 
гасла і антихудожні, примітивні серіяли. Укра-
їнська мова не заважає доступові нових ста-
рих господарів країни — олігархів і їхніх пред-
ставників у владі до фінансових потоків. Чого ж 
вони так?

Відповісти на це питання так само просто, 
як пояснити, чому Володимир Путін напав на 
Україну 2014 року. Не хотів, щоб наша країна 
йшла шляхом европейської та евроатлантичної 
інтеґрації. Прагнув за допомогою війни забльо-
кувати цей процес. І не можна сказати, що в 
усьому помилився.

Для В. Путіна, для багатьох його підданців і 
для багатьох наших громадян Україна — тимча-
сове утворення, непорозуміння. Ці люди хоті-
ли б, щоб рано чи пізно Україна зникла з полі-
тичної карти світу — ну, в крайньому випад-
ку „стиснулася“ до меж Галичини. Уявлення про 
те, коли це має статися, у цих людей можуть 

відрізнятися. Хтось вважає, що найкраще — 
об’єднання з сучасною, путінською Росією. А 
для когось такий союз неприйнятний. Однак, 
якщо Росія стане демократичною, для таких 
людей потреба в Україні відпаде наступного 
дня. І як не дивно, такий погляд на світ зближує 
їх з В. Путіном. Вони хочуть законсервувати всі 
цивілізаційні процеси в нашій країні. Хочуть, 
щоб Україна просто дочекалася „нової“ Росії — 
і була нею поглинена.

Тому українську мову так однаково нена-
видять і ті, хто не приховує свого шовінізму, 
і ті, хто вважає себе лібералами і „громадяна-
ми світу“. Ніякі вони не громадяни світу! Вони 
добре розуміють, що Харків, Одеса і Донецьк, 
які заговорять українською мовою, будуть 
назавжди втрачені для імперії. А Харків, Оде-
са і Донецьк, які говорять російською мовою — 
потенційні обласні центри Російської Федера-
ції. Доведено донбаськими „народними респу-
бліками“ і Кримом.

Тому вони будуть боротися з українською 
мовою як зі своїм головним ворогом. Повер-
нення українців до своєї рідної мови виявля-
ється одним з найбільш важливих інструмен-
тів будівництва незалежної України і справ-
жнісіньким могильним каменем для людино-
ненависницької імперії, яка ніяк не хоче вми-
рати. Ось чому з цією мовою боролися, коли 
рішення ухвалювалися у Санкт-Петербурзі. Ось 
чому займалися русифікацією, коли рішення 
приймалися в Москві. І ось чому ця мова ста-
ла попелюшкою у власній країні, коли рішення 
почали ухвалювати в Києві.

„Високий замок“

Віталій Портников – політичний аналітик, 
публіцист, Київ.

передумови для повної узурпації влади. Про-
гнавши президента-зека, народ обрав собі пре-
зидента, який вичитує чиновників по-хамськи. 
Що більше хамства й зневаги до „старих“, то 
більше радости в плебеїв. Єхидної, примітив-
ної, гнилуватої радости, але аж ніяк не гіднос-
ти.

Перемога Контрреволюції Ницости залишає 
по собі гіркий, бридкий післясмак. Скільки укра-

їнських воїнів загинуло від московської кулі, а 
звільнені від окупації міста Донбасу знову масово 
проголосували за проросійські партії.

Небесна Сотня життям заплатила за вигнання 
тупуватого диктатора, щоб через п’ять років ті, 
що під час революції відсиджувалися перед теле-
візорами, привели до повної влади бикуватого 
узурпатора.

Ось цим і закінчилася Революція Гідности.

„Високий замок“

Андрій Любка – український письменник, Львів.

(Закінчення зі стор. 2)

Революція Гідности...
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 ■ Заарештовано морських піхотинців

САН-ДІЄҐО.  — Слідство про те, як деякі члени 
Морської піхоти займалися контрабандою не-
леґальних міґрантів з Мексико до США призвело 
до арешту 25 липня 16 членів Морської піхоти. 
Арешти відбулися в драматичний спосіб під час 
раннього формування цілого батальйону на їхній 
базі Кемп Пенделтон, за 55 миль від мексикан-
ського кордону. Того самого дня заарештовано 
ще двох членів Морської піхоти і одного моря-
ка. Слідство розпочалося 3 липня, коли Прикор-
донний патруль США заарештував двох членів 
Морської піхоти за перевезення нелеґальних мі-
ґрантів. Всі заарештовані є військовослужбовці з 
нижчими ранґами. („Associated Press”)

 ■ Астероїд здивував науковців

АДЕЛАЇДА, Австралія. — Королівська Інституція 
Австралії, якa є національною науковою уста-
новою, булa заскоченa 25 липня несподіваною 
появою астероїда, якого назвали „Астероїд 2019 
ОК”. Згідно з даними NASA (Національної Кос-
мічної Аґенції США), астероїд був приблизно 92 
метри навширки і пролетів на відносно короткій 
відстані – 45,360 миль від Землі. Через його від-
носно малий розмір окремі команди астрономів 
в США й Бразилії вперше побачили його щойно 
пару днів раніше. „Астероїд 2019 ОК” пролетів 
попри Землю зі швидкістю приблизно 15 миль 
на секунду. Нормально астероїди пролітають 
попри нашу плянету зі швидкістю 2.5-12 миль на 
секунду. Понад 100 років тому, подібного роз-
міру астероїд вдарив Землю і спричинив вибух, 
який знищив майже 500 тис. квадратових акрів 
лісової землі в Сибіру. („The Washington Post”)

 ■ КНДР вистрелила дві ракети

СЕУЛ. — Північна Корея (КНДР) заявила 26 лип-
ня, що дві ракети‚ які вона вистрелила день 
перед тим‚ мали на меті висловити „серйозну 
пересторогу південнокорейським мілітарис-
там” про їхні пляни провести спільні військові 
навчання з США. Випуск ракет пройшов під на-
глядом північнокорейського диктатора Кім Чен 
Ина і використовував нову тактичну зброю. США 
мають приблизно 30 тис. військовослужбовців 
в Південній Кореї і їхні річні маневри з півден-
нокорейськими військами завжди розлючують 
Пхеньян. Південнокорейські спостерігачі ска-
зали, що ракети пролетіли приблизно 450 і 700 
кілометрів відповідно, а відтак впали в море між 
корейським півостровом і Японією. Ця відстань 
дозволяє їм потрапити в яку-небудь ціль в Пів-
денній Кореї. Випуск ракет стався через день 
після переговорів Дорадника президента в 
справах національної безпеки США Джана Бол-
тона з південнокорейськими високопосадовця-
ми в Сеулі. („AFP”) 

 ■ Хто буде губернатором Порто-Ріко?

САН-ХУАН, Порто-Ріко. — Губернатор Порто-
Ріко Рікардо Розело оголосив 24 липня, що він 
зрезиґнує зі свого посту 2 серпня. Це сталося 
внаслідок двох тижнів масових протестів на ост-
рові після того, як були оприлюднені образливі 
тексти між губернатором цієї території США і 
його найближчими дорадниками. Згідно з пор-
торіканським законом про правонаступництво, 
Державний секретар Люїз Марін мав стати гу-
бернатором після відходу Р. Розело. Але Л. Ма-
рін зрезиґнував 13 липня після скандалу з тек-
стами. Наступною в черзі була Секретар юстиції 
Ванда Васквез, але вона повідомила 28 липня‚ 
що не хоче цієї посади. Вона була на прицілі 
демонстрантів, котрі звинувачують її‚ що вона 
не досить аґресивно розслідувала корупцію в 
уряді Р. Розело. Секретар фінансів Франціско 
Парес є наступним в черзі, але йому тільки 31 
рік, а конституція вимагає‚ щоб губернатор мав 
найменше 35 років віку. Залишається Секретар 
освіти Еліґіо Гернандез, котрий є маловідомий і 
не має політичного досвіду. Він тільки недавно 
вступив на свою посаду, після арешту його по-
передника Юлії Келегер за корупцію. Р. Розело 
ще міг би номінувати нового державного секре-
таря, котрий став би губернатором‚ якщо його 
номінацію затвердять Палата Представників і 
Сенат США. („ABC News”)

АМЕРИКА І СВІТ                     ,,Воля сильніша за тіло”: як ветерани 
готуються до міжнародних змагань 

Богдана Костюк

В останні три роки державний прапор України майорить над спортивними аренами та 
вздовж маратонських трас у різних країнах світу, де відбуваються міжнародні змагання для 
ветеранів бойових дій. Учасники бойових дій на сході України з пораненнями та контузіями 
повертаються у мирне життя, серед іншого, завдяки спортивній реабілітації, а участь у зма-
ганнях із побратимами і посестрами з країн-членів НАТО дозволяє їм не лише представити 
державу, а й продемонструвати міць духу й спортивну наснагу. Радіо Свобода дізналось, як 
українські ветерани готуються до міжнародних спортивних змагань.

Національний спорткомплекс ,,Олімпій-
ський” у Києві. Липнева спека під вечір посту-
пається легкому вітерцеві, який віє над фут-
больним полем та доріжкою для бігу довко-
ла нього. Доріжкою біжать 10 чоловіків і жінок, 
у кількох – спортивні протези. Люди долають 
коло за колом довкола футбольного поля, дех-
то зупиняється для короткого перепочинку або 
короткої гімнастики і повертається на бігову 
доріжку знову.

Це – тренування команди ветеранів АТО/
ООС, які у жовтні цього року представляти-
муть Україну на міжнародному маратоні Мор-
ської піхоти США у Вашінґтоні. Як повідо-
мив Радіо Свобода уповноважений президента 
України у справах реабілітації ветеранів, керів-
ник Центру спортивної реабілітації ветеранів 
Вадим Свириденко (учасник маратонів у 2016-
2018 роках), ,,Україну на маратоні представ-
лятимуть десятеро бійців”: з них четверо, які 
мають ампутації, будуть бігти віддаль 10 кіло-
метрів.

Шестеро ветеранів мають намір пробігти 
повну маратонську відстань у 42 кілометри, 
каже боєць.

Серед тих, хто буде бігти 10-кілометрову від-
даль – ветеран АТО із 72-ої окремої мотопі-
хотної бриґади ім. Чорних запорожців Оль-
га Бенда. Після поранення під Авдіївкою ліка-
рі були змушені ампутувати їй ногу, цьогоріч 
вона вперше стала на спортивну протезу і поча-
ла тренування для участи у маратоні в США.

,,Я чи не щоранку прокидаюсь і думаю: ,,Оль-
го, 10 кілометрів – то ж багато! То така відстань 
серйозна! Як бігтимемо?”. А потім виходжу на 
бігову доріжку національного спорткомплек-
су ,,Олімпійський” і біжу, коло за колом. Кажу 
собі, що маратон на 10 кілометрів – це важко, 
складно, боляче, але ці кілометри треба подо-
лати, щоб на одну сходинку вище піднятись у 
житті”, – розповідає О. Бенда кореспондентові 
Радіо Свобода.

Invictus Games-2020

У Львові, Одесі та Києві упродовж липня 
відбулись спортивні тестування ветеранів, які 
воліють представляти Україну на міжнародних 
змаганнях ,,Ігри нескорених” (Invictus Games) 
навесні 2020 року. Лише у Києві до участи у тес-
туваннях зголосились 170 осіб, які у присут-
ності тренерів, медиків, психологів, волонтерів 
і побратимів опановували біг на різні відстані, 
штовхання ядра, плавання, стрільбу з лука та 
інші спортивні дисципліни.

Уперше цьогоріч ветерани з ампутаціями кін-
цівок та ушкодженнями хребта унаслідок пора-
нень вчились їздити на спеціяльних спортив-
них візках. Чи не єдиним ветераном, хто опану-
вав особливості руху візка, є Олександр Чалап-

чій – учасник збірної України на ,,Іграх нескоре-
них-2018” в австралійському Сіднеї. Він прискі-
пливо перевіряє, як зібраний візок, і ще більш 
прискіпливо пояснює ветеранові Богданові 
особливості пересування на цих візках (візок 
нагадує низенький велосипед на трьох коле-
сах з ручним управлінням). ,,Не кожен боєць 
на протезах здатен керувати таким візком. Але 
я вважаю, що спробувати варто, принаймні для 
отримання нових знань та досвіду”, – роз’яснює 
О. Чалапчій.

Як повідомила Радіо Свобода Заступник 
міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, 
цього року відбір та підготовка збірної Украї-
ни проходить за новими критеріями, які визна-
чили організатори ,,Ігор нескорених”. Відтепер 
основні критерії відбору учасників до збірної 
полягають у ,,психологічній та фізичній реабі-
літації ветерана бойових дій, їхня мотивація та 
підтримка цінностей ігор. Спортивний резуль-
тат – лише маленький плюс при проведенні від-
бору”, – зазначила О. Гаврилюк.

Про процедуру відбору кандидатів до націо-
нальної збірної Радіо Свобода розповіла коор-
динатор благодійного фонду допомоги армії 
,,Повернись живим” Ірина Турчак. Отже, каже 
вона, цього року учасники тестувань заповни-
ли анкети, далі з ними поспілкувались лікарі 
та психологи – члени відбіркової комісії. Потім 
вже члени комісії, які представляють тренерів, 
та волонтери-спостерігачі оцінюють поведінку 
кандидата у грі, чи він допомагає іншим учас-
никам, як він реаґує на успіх або неуспіх висту-
пу, говорить І. Турчак.

,,Люди, яких ми позиціонуємо як асистентів 
тренерів – це учасники попередніх ,,Ігор неско-
рених”. Під час розмови з кандидатом комісія 
аналізує його вмотивованість, його поводження 
у колективі, чи він здатен бути командним грав-
цем, а також дивиться, чи є серед кандидатів 
потенційні капітани команд”, – каже І. Турчак.

На кожному з етапів відбору серед членів 
комісій будуть різні люди, щоб ,,уникнути мож-
ливої заанґажованості комісії”, додає директор-
ка Центру стратегічних комунікацій ,,СтратКом 
Україна” Оксана Горбач. Вона також повідоми-
ла Радіо Свобода, що усі без винятку учасники 
спортивних тестувань запрошені до Києва, де 
8 вересня відбудеться фінальна частина відбо-
ру, що за її підсумками відбіркова комісія вирі-
шить, хто з кандидатів увійде до складу збірної 
команди України – команди, чия ,,воля сильні-
ша за тіло”, як написано на футболках учасни-
ків.

Copyright © 2019 RFE/RL, Inc. Передруковуєть-
ся з дозволу Радіо Вільна Европа/Радіо Свобо-
да (www.radiosvoboda.org). Читайте цю стат-
тю і перегляньте фотографії тут: https://www.
radiosvoboda.org/a/30081189.html.

Команда ветеранів готується в Києві до участи у міжнародному маратоні Морської піхоти США. 
(Фото: Андрій Дубчак/RadioSvoboda.Org)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ 2019 РОКУNo. 31 5

 ■ Борис Джансон став прем’єром Британії

ЛОНДОН. — Борис Джансон став прем’єр-
міністром Великобританії 24 липня. День перед 
тим він виграв вибори на головування Консерва-
тивної партії, легко перемігши Секретаря закор-
донних справ Джеремі Ганта. 55-літній Б. Джан-
сон народився в Ню-Йорку в багатій британській 
родині. Його мати є внучкою єврейського емі-
ґранта, котрий приїхав до Ню-Йорку з Росії в 1892 
році. Найтяжче завдання перед новим прем’єром 
є справа Брекзиту – три роки після того як Брита-
нія проголосувала вийти з Европейського Союзу. 
Його партія має лиш малу перевагу (320-318 го-
лосів) у нижчій палаті парляменту. („AFP”) 

 ■ Верховний суд дозволив фонди на мур

ВАШІНҐТОН. — Верховний суд США 26 липня 
дозволив Адміністрації Президена Дональда 
Трампа перенаправити 2.5 млрд. дол.‚ схвале-
них Конґресом для Пентагону, щоб допомогти 
збудувати мур на кордоні США-Мексико. Голоса-
ми п’ять проти чотирьох суд забльокував рішен-
ня федерального судді в Каліфорнії з 30 травня, 
яке забороняло президентові вживати ці гроші 
на ціль, яка не була схвалена Конґресом. У люто-
му Д. Трамп проголосив надзвичайний стан на 
кордоні через зростаючий наплив нелеґальних 
еміґрантів до США. Демократи кажуть, що тим 
кроком він перевищив свої уповноваження та 
зазіхав на владу Конґресу. („Reuters”)

 ■ Компанія відтягнула кросівки з прапором 

БІВЕРТОН, Ореґон. — Компанія „Nike” відтягнула 
з ринку свої спортові черевики-кросівки („сні-
керси”), які мали на собі ранній американський 
прапор. Вони були зроблені з нагоди Дня Неза-
лежности США Після висилки цих кросівок по-
купцям, „Nike” звернулася до них 1 липня з про-
ханням повернути їх. На них був взірець прапору 
США з часів Американської Революції, який мав 
13 білих зірок у колі, які символізують 13 ориґі-
нальних колоній. Але колишній гравець амери-
канської футболу Колін Кеперник сказав компа-
нії, що вона не повинна продавати черевики з 
символом, який ображає декого, мовляв, це були 
часи рабства. К. Кеперник не грає футбол від 
2016 року, коли почав клякати під час виконання 
національного гимну, протестуючи проти соці-
яльної несправедливости й расової нерівности. 
Минулого року „Nike” найняла його, щоб очолити 
їхню реклямну кампанію. („The Wall Street Journal”)

 ■ Вибачення за похвалу науковця

ВАШІНҐТОН. — Вашінґтонська радіостанція 
„WTOP” просила вибачення у своїх слухачів 16 
липня за те, що похвально згадала німецького 
аерокосмічного інженера Вернера фон Бравна 
під час святкування 50-річчя лету „Аполо-11” 
на Місяць. Станція назвала В. фон Бравна „ви-
значним німецько-американським ракетним 
науковцем”. Але пізніше станція перепроси-
ла слухачів і також забрала цілу статтю зі своєї 
веб-сторінки. Після закінчення Другої світової 
війни в 1945 році В. фон Бравн приїхав до США 
і працював 15 років для Армії США над розро-
бленням ракет. Відтак він став директором Цен-
тру летів ім. Маршала при NASA (Національній 
Космічній Аґенції) і був головним архітектором 
ракети „Сатурн V”, яка успішно доставила „Апо-
ло-11” на Місяць в 1969 році. („The Hill”)

 ■ Масові протести в Росії 

МОСКВА. – У столиці Росії 27 липня відбулася 
акція протесту з вимогою допустити до виборів 
у Московську міську думу понад 20 незалеж-
них кандидатів. Протести жорстоко розігнали 
співробітники поліції, затримали понад 1‚300 
осіб, багатьох побили. Слідчий комітет 30 липня 
порушив кримінальну справу про масові заво-
рушення після протестів 27 липня в центрі Мо-
скви. Ця стаття, зокрема, передбачає позбав-
лення волі на термін до 15 років. ВВС звернула 
увагу‚ що у програмах російських федеральних 
телеканалів під час масових затримань нічого 
не було‚ вони розповіли про події в світі спорту, 
занурення Президента Росії Володимира Путіна 
в батискафі у Фінській затоці‚ показували фільми 
і телевистави. (ВВС)

АМЕРИКА І СВІТ                     
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Українці США теж прийшли на вибори
Олександр Федорчук

ВАШІНҐТОН.– 21 липня багато американ-
ських українців долучилися до виборів у Вер-
ховну Раду України. Більшість виборців долали 
величезні відстані, з надією, що своїм голосом 
зможуть зробити вагомий внесок, який набли-
зить країну до довгоочікуваних перемін.

На виборчу дільницю в Посольстві України 
приходили з маленькими дітьми й привозили 
людей похилого віку з багатьох штатів. Актив-
ними, як завжди, були виборці з Огайо Надія 
і Ярослав Русенки, Йосиф Решетівський, Сте-
фанія і Юрій Онишкевичі та Стефан Присташ, 
які не пропустили ще жодних виборів, від того 
часу, коли приїхали до Америки. Всього з Огайо 
приїхали проголосувати понад 20 осіб. 

Усі чекали на Посла України Валерія Чало-
го. Після того, як посол з дружиною Людмилою 
віддали свої голоси, їх оточили репортери з різ-

ними запитаннями, на які В. Чалий дав вичерп-
ні відповіді. Усіх цікавила думка посла про його 
звільнення та про нове призначення в Посоль-
стві.

„Я був готовий до цього, бо мій термін на 
дипломатичній посаді, а це чотири роки, закін-
чується. І в цьому немає жодних несподіванок. 
Президент, згідно Конституції України‚ має пра-
во робити нові призначення. Наразі я викону-
ватиму обов’язки посла до призначення нового 
дипломата на моє місце. Хотів би, щоб ця про-
цедура відбулася як найшвидше, бо у Вашінґто-
ні Посольство повинно мати свого провідника“, 
– сказав В. Чалий.

Він також висловив подяку команді та усім, 
хто сприяв у досягнені високих результатів різ-
них проєктів Посольства.

Через спеку присутність на виборчих дільни-
цях була низькою. У Вашінґтоні проголосувало 
316 осіб‚ в Чикаґо – 555 осіб.

На виборчій дільниці у Вашінґтоні (зліва): Надія та Ярослав Русенки, Стефан Присташ, Галина 
Коркішко, Сергій Задко, Олександр Федорчук, Йосиф Решетівський.

вієнко присвятили багато часу виступам на фес-
тивалі. 

Максим Лозинський співав з ґітарою власні 
пісні. Скрипаль-віртуоз Василь Попадюк чару-
вав гостей сучасною джазовою і народною музи-
кою. Український хор „Думка“ з Ню-Йорку під 
орудою Василя Гречинського збагатив спів уні-
кальним аранжуванням і музичним супроводом. 

Школа українського танцю ім. Роми При-
йми-Богачевської представила нові танці, яких 
навчив танцюристів хореограф Орландо Паґан. 
Він також очолює у Гартфорді‚ Конектикат‚ 
ансамбль „Золотий промінь“, який виступив 
на фестивалі з низкою не позбавлених гумору 
нових танців. 

Згідно з традицією фінансової підтрим-
ки важливих проєктів української громади 12 
липня увечорі відбувся благодійний бенкет на 
користь видань УНСоюзу з нагоди його 125-річ-
чя. „Свобода“ виходить від 1893 року‚ а „The 
Ukrainian Weekly“ від 1933 року. 

На бенкеті Посол України у США Валерій 
Чалий передав Президентові/головному вико-
навчому директорові УНСоюзу Стефанові Кача-
раю, Президентові Української Народної Фунда-
ції д-рові Василеві Шеремету та Головній фінан-
совій директорці/скарбникові УНСоюзу та 
УНФундації Ромі Лісович святкові дарунки. 

Головна редакторка „Свободи“ і  „The 

Ukrainian Weekly“ Рома Гадзевич виступила з 
оглядом історії і посвяти обох видань у їхній 
службі українські громаді і нації впродовж 
разом узятих понад 210 років. 

Ювілейна виставка УНСоюзу, розгорнута 
в Головному будинкові Союзівки, представи-
ла захоплюючу історію громадсько-культурної 
спадщини українців у США і Канади. 

Тисячі гостей з багатьох штатів відвідали фес-
тиваль, його виставки і події, взяли участь у 
полудневих і вечірніх концертах у амфітета-
рі. Народні вироби, музичні записи та пам’ятки 
були запропоновані гостям на ярмарковій пло-
щі. Сільський побут з показом народного одягу, 
прикрас та хатньої техніки був показаний в екс-
позиції „Село“ на площі фестивалю. 

Роман Бриґідер показав свій досконало від-
режисований і збагачений мозаїками фільм 
„Наша українська американська спадщина“, а 
М. Лозинський представив сцени з очікуваного 
фільму „Гуцулка Ксеня“. 

Сенатор штату Ню-Йорк Джен Мецґер на від-
критті фестивалю 13 липня висловила зі сцени 
вітання присутнім. Ведучими були Лариса Баюс 
та Богдан Табака, які розважали публіку і пред-
ставляли учасників концертів. Алекс Ґутмахер 
провів традиційний конкурс швидкісного спо-
живання вареників. 

Гості свята також брали участь у забавах 
увечорі в п’ятницю і суботу під музику гуртів 
„Удеч“ та „Анна-Марія“. 

Переклад: Лев Хмельковський

(Закінчення зі стор. 1)

На Союзівці...

Фоторепортаж з фестивалю української культури – на 10-11 стор.
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Хто з України? Хто в Україну?
Президент України Володимир Зеленський зігрів українські серця 

запевненням, що все зробить, аби люди не їхали за межі країни в 
пошуках праці і кращих заробітків, та щоб верталися на рідну землі, 
бо незабаром вона дуже чекатиме їхніх рук і розуму і відкриє перед 
ними багато гарних можливостей. Поможи йому, Боже, в цьому 
доброму намірові!

Покищо ж – їдуть. Псля 1990 року, тобто з розпадом СРСР, і до 2018-
го Україну залишило, згідно з офіційною статистикою, 5.8 млн. людей. 
З них близько 4 млн. – трудові міґранти. Після 2014 року і російської 
аґресії на Донбасі і в Криму додалися ще майже 2 млн. внутрішніх 
еміґрантів-переселенців.

Реальність, отже, така, що ще до отримання українською державою 
безвізового режиму з Европейським Союзом міґраційний потік був 
досить значним. З „безвізом“ він, самозрозуміло, ще більше зріс. Бо, 
по-перше, в Україні неприпустимо повільно поліпшується економіч-
на ситуація, а по-друге, за трудових міґрантів з України точиться все 
гостріша боротьба між урядами країн-членів ЕС, де все більше відчу-
вається нестача робочих рук.

За приблизними підрахунками, водночас за кордоном перебуває 
щонайменше 2.5 млн. українців. Одні повертаються, інші виїжджають.

За статистичними даним, в останні роки темпи трудової еміґрації з 
України далі зростають – цьому істотно посприяла російська аґресія, 
спричинивши економічну кризу, девальвацію гривні, зменшення 
заробітної платні тощо.

Українці успішно відкрили для себе ринки праці в західньоевро-
пейських країнах. Це вже довготривала міґрація і новий її тип, коли 
зберігаються тісні зв’язки з родиною, вкладення грошей в нерухо-
мість в Україні, спорудження нових, вже модерних будинків. Усе це, 
звичайно, певною мірою стимулює розвиток України.

Проблема чи, швидше, якісно нова ситуація, котра неминуче змі-
нить і економічне, культурне обличчя, і власне вже змінює, полягає 
в тому, що в Україні з’являється все більше вакансій на різних місцях 
праці, і держава, як обіцяє її новий президент, повинна переконливо 
зацікавити трудових міґрантів до повернення в Україну. Якщо цього 
не станется, ті вакансії неминуче будуть заповнюватися чужинцями.

Цей процес вже й тепер помітний. Згідно з інформацією Державної 
прикордонної служби, у 2018 році в Україну в’їхало понад 27 млн. 
чужинців. Наприклад, з Молдови – 4.1 млн., Білорусі – 2.5 млн., Росії 
– 1.5 млн., Польщі – 1 млн.. з Угорщини – 828 тис., Румунії – 645 тис. 
осіб. Й очевидна тенденція до збільшення цього потоку. Багато з 
цього числа залишаються в Україні нелеґально, використовуючи 
все легші можливості для працевлаштування. Спеціяльний портал 
„HeadHunter“ свідчить, що переїхати до України є дуже багато охочих 
в Казахтані, Киргизстані, Узбекистані, В’єтнамі, Туреччині та в інших 
азійських країнах.

Що швидше станеться? Впровадження глибоких змін в життя укра-
їнської держави, які заохотять трудових еміґрантів назавжди повер-
нутися додому, чи дальше тривання економічних труднощів і запо-
внення робочих місць людьми зі ще бідніших країн світу?

Головний чинник, який зможе повернути заробітчан назад до своєї 
країни – це вільне підприємництво. Кожен другий, хто нині хоче пої-
хати на заробітки за кордон, каже, що готовий інвестувати зароблені 
гроші у власну справу в Україні. Це оптимістичне явище, й воно дає 
добру надію на майбутнє України.

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

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 
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Передплата Володимир Гончарик
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ІСТОРІЯ

Пам’ятки Контрактової площі 
Олександер Толпигін

У 1975 році в майстерні Валентини 
Шевченко – відомої архітектора-рес-
тавратора, почесного доктора архі-
тектури, авторки понад 70 публіка-
цій – з’явився проєкт реконструкції 
Контрактової площі на Подолі у Киє-
ві. Згідно з її проєктами були відбу-
довані фонтан „Самсон“, Гостинний 
двір, Церква Богородиці Пирогощі, 
реставрований Контрактовий буди-
нок. 

Контрактова площа – одна з най-
старіших у Києві. У часи Київської 
Руси вона називалась Великий Торг‚ 
а у часи середньовіччя площа назива-
лась Ринковою. Тут у ХV ст. з’явилась 
будівля старої ратуші, міського фон-
тану, у XVI ст. – Братський монастир, 
в XVII ст. – Свято-Катерининський 
грецький монастир.

На превеликий жаль‚ від багатьох 
історичних споруд Контрактової 
площі залишились лише фундамен-
ти, але завдяки старовинним малюн-
кам та фотографіям можна відтвори-
ти стан пам’яток на момент руйнації.

Варто відбудувати споруду рату-
ші. У 1697 році було споруджено 
нову ратушу з гранчастою в пляні 
вежею. Вона була пошкоджена під 
час пожежі 1718 року і потім відбу-
дована. Головна фасада споруди чле-
нувалася пілястрами, а вікна прикра-
шались лиштвами. Усередині будівлі 

містились дві палати – судова і скар-
бова. Домінантою ансамблю була 
30-метрова вежа, яка прилягала до 
східньої фасади будівлі. На башті був 
міський годинник. Ратуша згоріла під 
час катастрофічної пожежі Подолу в 
1811 році.

На сьогоднішній день є малюнок 
Київського маґістрату згідно з рекон-
струкцією В. Сенченка.

Якщо відбудувати ратушу‚ то вона 
складе в єдиний ансамбль інші спо-
руди Контрактової площі. Тим самим 
буде продовжено дорогу‚ яку розпо-
чала св. п. В. Шевченко.

Малюнок Київського маґістрату 
згідно з реконструкцією В. Сенченка.

Лита Могила – садиба скитів
Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Між села-
ми Копані та Топило триває робо-
та Центральноскитської експедиції 
Інституту археології Національної 
Академії Наук України. У ній беруть 
участь науковці з Києва, Черкас, 
Кропивницького, Кривого Рогу, а 
також студенти Центрального укра-
їнського педагогічного університе-
ту та Києво-Могилянської академії.

На думку керівника експедиції 
Юрія Болтрика, є підстави ствер-
джувати, що залишки перепале-
ного ґрунту та великі брили шла-
ків пов’язані не з ливарною май-
стернею, як вважалось раніше, а є 
свідченням існування під курганом 
складної і великої дерев’яної похо-
вальної конструкції, що була спале-
на під час ритуальних дій.

Лита Могила – унікальна архео-
логічна пам’ятка – скитський цар-
ський курган VII ст. вперше розко-
паний у 1763 році учасниками екс-
педиції. На глибині двох метрів під 
кам’яними плитами було знайде-
но залізний меч з окутим золотом 
руків’ям та вкритими золотою пла-
тівкою дерев’яними піхвами, при-

крашеними зображеннями фан-
тастичних тварин, срібні деталі від 
асирійського палацевого табурету, 
золота діядема, 17 масивних золо-
тих бляшок із зображенням орла, 
пластинки із зображеннями мавп, 
птахів, бронзова застібка з голівка-
ми левів на кінцівках і 40 бронзових 
наконечників стріл.

У 1892 році курган досліджував 
історик і краєзнавець Володимир 
Ястребов, а у 1990-их роках – відо-
мий історик Нінель Бокій. Саме ця 
пам’ятка відображає час появи ски-
тів у степах сучасної України. Вона 
дала початок науковому вивченню 
старожитностей в Східній Европі та 
вітчизняній археологічній науці. На 
гербі та прапорі Центральноукра-
їнського реґіону також зображено 
знахідку з кургану – золотого степо-
вого орла з так званого Мельгунов-
ського скарбу. 

Більшість знахідок зі скарбу Литої 
Могили, на жаль, зберігаються не в 
Україні, а у Санкт-Петербурґу.

Нинішні археологічні досліджен-
ня мають завершити подібні робо-
ти на цій території, бо тут плянують 
звести туристично-меморіяльний 
комплекс „Лита Могила“.

Скитські пам’ятки на Литій Могилі. (Фото: Вікіпедія)
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ                                                                                                          

На виборах у Харкові
Уже вкотре я був міжнародним спостеріга-

чем на виборах у Харкові чи області. Мої спо-
стереження мали три головні стадії: до відкрит-
тя виборчих дільниць, перебіг голосування від 
8 до 20-ої години та обчислення результатів, 
що іноді може тривати цілу ніч. У самому цен-
трі міста я появився на виборчій дільниці о 7:15 
год. ранку. Оглянув дільницю, чи не має перед-
виборчої аґітації та чи достатня інформація, 
що тут розташована дільниця. У самій дільниці 
перевірив, чи є інформація, необхідна для голо-
сування.

О 8-ій год. відчинили дільницю та почали 
видавати по два виборчі бюлетені. Під час мого 
спостерігання мені вдалося відвідати 14 діль-
ниць. Правда, не вдалося побачити голосуван-
ня за місцем проживання виборців, але це ста-
новило дуже малу кількість осіб. 

На цих дільницях вибори пройшли без пору-
шень. Загально панував спокій та вмілість чле-
нів дільничних комісій. Можливо, в майбут-
ному і в Україні з’являться електронні маши-
ни для голосування і це буде ще більш демокра-
тичним і прозорим.

Велика частина дільничних комісій склада-
лася з дуже молодих людей, було дуже багато 
жінок, які були дуже оперативними. З 14 діль-
ниць тільки у двох голови чи секретарі комісій, 
до яких я звернувся українською мовою відпо-
віли теж українською. У всіх інших випадках 

треба було прилюдно стверджувати, що, не зна-
ючи державної мови, особа не може очолювати 
комісію. 

В одній дільниці неправильно було вивішено 
інформацію про партії, бо з двох боків мобіль-
ної стіни, тоді як виборці, щоб одержати бюле-
тені, проходили тільки з однієї сторони. Член 
комісії став вказувати виборцям, що по дру-
гій стороні є також інформація про партії. Таке 
виправлення мене не задовольнило, але вла-
штувало спостерігача від одної з тих партій, 
котрі були по другій стороні. 

На одній дільниці, яка була лікарнею, хвора 
жінка бажала проголосувати, але не була про-
писана там. Лікар не пускав її додому, де вона 
могла б проголосувати, коли б до неї прийшли 
від дільниці, де була вона прописана. Так і не 
проголосувала. 

У Харкові в усіх округах першість була чергу 
за партією „Слуга народу“. Без цієї партії, була 
б на першому місці партія „Опозиційна плят-
форма“ з одіозними Юрієм Бойком, Вадимом 
Рабіновичем і Віктором Медведчуком. На мою 
думку, „Слуга народу“ – далеко краща альтер-
натива. З іншого боку це не позитивне явища, 
бо Верховна Рада повинна мати нагляд над пре-
зидентом.

Аскольд С. Лозинський,
Ню-Йорк 

Великий доробок Дитячої мистецької студії
Український Конґресовий Комі-

тет Америки (УККА) в Ню-Йорку 
надав притулок Дитячій мистець-
кій студії‚ яка була заснована і 
почала творче навчання 4 жовтня 
2002 року під керівництвом мистця 
Василя Барабаша. Навчання в сту-
дії допомогає дітям розвивати їхні 
таланти в рисунку, в живописі і в 
композиціях.

Керівник студії зберігає нахил і 
індивидуальність в творчості кож-
ного студійця. Ілона Михайлів, Мар-
та Бажанська, Олена Романишин, 
Христина Мельник показали свої 
твори на першій виставці до Свя-
та Матері у 2003 році, організованій 
відділами Союзу Українок Амери-
ки в залі УККА. Вже на другому році 
навчання І. Михайлів створила тра-
гічний твір про Голодомор в Україні 
1932-1933 років‚ М. Бажанська пока-
зала трагедію Голодомору в Украї-
ні 1932-1933 років у творі „Дитина, 
заморена голодом в Україні“. 

Мистецьку студію поповнювали 
кожний навчальний рік діти Остап 
Гладун, Катя Гошовська, Арсен 
Драч, Світлана Грабовська, Юля 
Сікора, Настя Грабовська, Олеся 
Грицик, Божена Дергало, Христи-
на Бах, Матей Бах, Северин Козак, 
Максим Лабунський, Оля Юкляєв-
ська, Віталій Сірош, Павло Сірош 
та інші.

В. і П. Сіроші змалювали тра-
гедію на Чорнобильській атомній 
станції. Бувший СРСР зробив жах-
ливу катастрофу для України. Іван, 
Марта, Михайло, Соломія, Юра 
Антонови чудово виконували копії 
з творів відомих художників‚ діли-
лися своїм досвідом з меншими 
студійцями.

Студія представляла твори на 
Фестивалях української дитячої 
творчости і культури у 2009 і 2010 
роках‚ робила експозицію вистав-
ки „Українські діти в Америці 
поминають дітей і дорослих‚ заму-
чених голодом в Україні у 1932-
1933 роках“ в Конференційній залі 
ООН‚ де відбувалася конференція‚ 
присвячена 76-ій річниці Голодо-
мору в Україні. 

Студію поповнили Валентин 
і Владислав Николюки, Данило 
Давидів, Аліна Забавська, Юсти-
на Грибчук. Маріанна Сидорко 
навчається вже декілька років і має 
успіхи‚ як і Софія Табахмелашві-
лі, Юліана і Вероніка Россі, Полі-
на Предко, Анна і Христина Обер-
тос і молоді студійці Петро Ново-
сад, Ліліана Глеба, Стефанія Шев-
чук, Марія і Тимофій Марчуки.

Студійці дарують найкращі свої 
твори батькам або відсилають рід-
ним на Україну. 

Більша частина студійців здала 

успішно екзамени в коледжах чи 
в школах з мистецьким нахилом і 
продовжує творче навчання. 

Про виставки робіт студії роз-
повідали газети „Свобода“‚ „Нова 
газета“‚ „Америка“‚ „Національна 
трибуна“, „Міст“, „Закордонна газе-
та“ та інші. Громадські організації, 
церкви, газети, кредитівки підтри-
мують Дитячу мистецьку студію.

Діти дякують Федеральній Кре-

дитовій Кооперативі „Самопоміч“ 
Ню-Йорк, Українській Національ-
ній Федеральній Кредитовій Коо-
перативі та УККА. 

Я бачила 384 твори 75-ти сту-
дійців і відчувала тепло, енерґію 
таланту і великої творчої праці 
талановитих дітей.

Тетяна Мала‚ 
Луганськ

Керівник студії Василь Барабаш і учні (зліва): Петро Новосад‚ Маріанна 
Сидорко і Ліліана Глеба. 

Товариство в Празі  
передплачує „Свободу“

Уже понад п’ять років триває співпраця 
Товариства „Опір Західної України“ в Пра-
зі з редакцією „Свободи“, яка надсилає вибір-
кові друковані примірники газети з стаття-
ми голови Олега Павліва і членів товариства, 
а ми надсилаємо друковані примірники книг, 
видані Пресовим фондом Товариства. Тим 
самим ми популяризуємо української культу-
ру в Україні і світі. 

Товариство має передплачений електро-
нний варіянт „Свободи“ і про свіжі статті О. 
Павліва та редактора Левка Хмельковсько-
го ми дізналися саме з передплаченої нами 
електронної версії газети. Але друкований 
примірник газети є документальною й істо-
ричною цінністю, яку Товариство архівує у 
Приватній бібліотеці О. Павліва ім. Григорія 
Сковороди і яку плянує в майбутньому екс-
понувати в Музеї-садибі родини Бойдуників 
ім. Теодора Бойдуника.

Маємо надію, що співпраця такого формату 
триватиме і надалі, щоб зберегти вірність тра-
диціям найстарішої в світі національно свідо-
мої української газети.

Секретаріят Товариства 
 „Опір Західної України“ 
Прага (Чеська Республіка) 

З ПРЕСИ

Ще трохи про мовний закон
Катерина Венжик

Дивує кількість людей, які, зда-
ється, цілком щиро не розуміють 
причин та мети закону про мову 
(або розуміють дуже дивно). Напи-
шу, як його розумію я (що, звіс-
но, не виключає, що я теж розумію 
неправильно).

Так ось, для мене це закон про 
національну безпеку та оборо-
ну. Не більше і не менше. Просто 

досить відтермінованої дії (і спра-
цює, якщо доживемо).

Логіка проста. На схід від нас 
знаходиться велика, багата і аґре-
сивна країна, яка цілком серйозно 
хоче відновити імперію.

Нормальна амбіція для них (хоча 
й тупа, бо історичний час імперій 
вже вийшов), але погана для нас.

Проте навіть при всій своїй 
несусвітності, Росія не завойовує 
території просто так – ми це захо-

пили тому, що у вас тут корисні 
копалини чи гори красиві. Вони 
або йдуть шляхом економічної 
інтервенції (Білорусь, Україна до 
2014 року), або „захищають росій-
ських людей“ (Південна Осетія, 
Донбас, Крим).

А тепер підходимо до голов-
ного. Хто, на їхню думку, росій-
ські люди? Відповідь на це питан-
ня Росія давала купу разів, найсві-
жіша цитата від Владислава Сур-
кова, коли він коментував вида-
вання російських пашпортів на 
українському Донбасі‚ перекладаю: 
„Це обов’язок Росії перед людь-
ми‚ котрі розмовляють і дума-

ють російською мовою“. Ці люди 
можуть бути, звісно, зовсім не 
згодні, щоб Росія виконувала перед 
ними якийсь обов’язок, але кого це 
цікавить.

Так ось закон про мову. Як на 
мене, його кінцева мета досить 
проста. Через сферу публічного 
мовлення (а не тільки офіційно-
го, бо тільки офіційне геть нічого 
не змінить) стимулювати заміщен-
ня російської мови – українською. 
Не для нашого покоління, може, 
і не для попереднього, але точно 
для наступного. Заради того, щоб 

(Закінчення на стор. 12)
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ                                                                                                                         

На церемонії у Повітовій раді Сарасоти (зліва): Богдан Боднарук, Роман Чайковський, Роман Рондяк, Євген Томашоскі, Ігор Гронь, Майкл Моран, Дарія 
Томашоска, Віра Боднарук, Леся Попель, Одарка Горбачевська, Оля Бабчук, Віктор Лісничий, Галя Ліснича, Володимир Шпічка. (Фото: Стів Давсон)

Героїв вшанували на оселі СУМ у Еленвілі

Богдан Гаврилюк

ЕЛЕНВІЛ, Ню-Йорк. – Свято Героїв відбуло-
ся 7 липня на оселі Спілки Української Молоді 
(СУМ). Традиційним організатором свята була 
Організація Оборони Чотирьох Свобід Укра-
їни (ООЧСУ), управа якої забезпечила участь 
делеґацій з Гартфорду, Філядельфії, Йонкер-
су, Ню-Йорку, Амстердаму, Палатайну, шта-

ту Ню-Джерзі та інших місцевостей. Автобус з 
членами 42-го Відділу ООЧСУ прибув з Гемп-
стеду (Ню-Йорк). 

Делеґації прибули з своїми прапорами та він-
ками. Свято провели з участю Українських Аме-
риканських Ветеранів та Виховно-вишкільного 
табору СУМ „В єдності сила“ ім. Степана Бан-
дери під наглядом головного виховника Дмитра 
Ленчука. 

На святі було відзначено 90-ліття ОУН, 
110-ліття народження та 60-ліття вбивства про-
відника ОУН Степана Бандери, п’ятиліття заги-
белі „Небесної сотні“. Відправили Службу Божу 
капелян СУМ о. Ігор Міджак з Стемфорду і о. 
Василь Гриньков з Гемпстеду.

Програма відзначення включала хвилину мов-

Учасники Свята Героїв на оселі Спілки Української Молоді. (Фото: Богдан Гаврилюк)

Відзначили 75-річчя геноциду кримських татар 
Наталія Пристанська

МІНЕАПОЛІС. – У середині 
травня кримські татари й україн-
ці штату Мінесота відзначили 75-ті 
роковини геноциду кримських 
татар та вшанували пам’ять неви-
нних жертв депортації показом 
першого повнометражного худож-
нього фільму про насильницьке 
виселення кримських татар з рідної 
землі „Хайтарми“. 

Безкоштовний перегляд стріч-
ки в кінотеатрі „Сент Ентоні“ став 
можливим завдяки зусиллям Укра-
їнського Центру Мінеаполісу, Між-
народного комітету Криму та під-
тримки Кінотовариства Мінеаполі-
са й Сейнт-Пола. 

Режисером та водночас вико-
навцем головної ролі став Ахтем 
Сеітаблаєв. Фільм побачив світ в 
2013 році. Стрічка розпочинається 

народним танцем, який віками був 
частиною весільного обряду крим-
ських татар – хайтармою (у пере-
кладі на українську мову – повер-
нення). А тоді глядач переносить-
ся у той фатальний для кримських 
татар травень 1944 року. Щонай-
менше 200 тис. осіб просто вигна-
ли з їхніх домівок. А далі було жит-
тя на чужині – на землях від Ура-
лу й до Середньої Азії. Приблиз-
но 46 відс. кримських татар (110 
тис. осіб) не пережили депортацію, 
померли в таборах від голоду, епі-
демій у перші роки вигнання. 

Багато акторів – місцеві кримські 
татари, частина з яких особисто 
пережила страшні події тієї весни. 

Кінострічка здобула нагоро-
ду Національної спілки кінемато-
графістів України за найкращий 

День Незалежности України буде святом на Фльориді 
Віра Боднарук

ВЕНІС, Фльорида. – 9 липня в приміщенні 
повітової ради Сарасоти радник Майкл Моран 
прочитав офіційну проклямацію, що 24 серп-
ня буде відзначено День Незалежности Украї-
ни і передав її голові Українсько-Американського 
клюбу Дарії Томашоскій. Вона подякувала голові 

та членам повітової ради і нагадала, що для укра-
їнського народу 24 серпня – це радісна дата, здій-
снення мрій багатьох людей, які боролися за неза-
лежність своєї держави в минулому і далі ведуть 
боротьбу з Росією за кордони своєї держави.

11 липня у міській раді Норт Порту теж була 
оголошена проклямація, що 24 серпня є днем 
28-ої річниці Незалежности України. У церемо-

нії взяли участь радні Ванеса Карусоне‚ Джіл Люк, 
Пет Емріч, посадник Крістофер Генкс‚ віце-посад-
ник Дебі МекДовел. Д. Томашоска подякувала за 
багаторічну підтримку громади. 

Офіційне відкриття свята 24 серпня розпо-
чнеться піднесенням прапорів перед Міською 
радою в Норт Порті, а потім прийняттям для гро-
мади в Осередку ім. Св. Андрія.

На запитання глядачів після показу фільму „Хайтарма“ відповідають 
(зліва): Данило Кравець, Барбара Вайзер, Лілія Завала Муслімова, Хусейн 
Торе. (Фото: Людмила Анастазієвська) (Закінчення на стор. 15)

(Закінчення на стор. 15)
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УНСоюз святкує 125 років: Фотофакт з історії, 1985
У 1985 році Відділ 206 Українського 

Народного Союзу, Товариство Запо-
розька Січ, у Вунсакеті, Ровд Айленд, 
відзначав своє 75-річчя. На фотогра-
фії (зліва) Расел Гречук, Олександер 
Кокольський, Петро Кіндефорський, 
Дмитро Сарахман та Лев Гардінк 
тримають ювілейний стяг. 250 чле-
нів та прихильників відділу прийшли 
18 травня на святочний бенкет, який 
відбувся в Ембасі Клаб у Вунсакеті. 
Посадник міста Ґастон Айот приві-
тав усіх зібраних та відчитав прокля-
мацію ,,Українського дня” з нагоди 
75-річчя Відділу 206 УНСоюзу. Отець 
Мирон Оригон з української право-
славної парафії св. Михаїла подав 
коротку історію відділу, підчеркнув-
ши важливу ролю українських імі-
грантів, які працювали на добро всі-
єї громади. Головним промовцем на 
святі був Головний предсідник УНСо-
юзу Іван О. Флис, який говорив про 
початки цеї братської організації у 
вугільно-копальняному реґіоні шта-
ту Пенсильвенії. Головний предсідник 
вручив спеціяльні нагороди секрета-
реві Відділу 206 Л. Гардінкові та пред-
сідникові відділу Д. Сарахманові.

На веб-сторінці УНСоюзу чита-
чі можуть переглянути фотоар-
хів з історії організації. Фотоархів 
доповнюється і удосконалюється. 
Загляньте тут: unainc.org/una/the-
una-is-125-years-old/.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль української культури 2019
Фото: Богдан Г риців

Танцюристи в строях. Співає український хор „Думка“ з Ню-Йорку  під орудою Василя Гречинського. 

„Волинянка“ у виконанні школи танцю ім. Роми Прийми-Богачевської.

Ведучі Лариса Баюс та Богдан Табака.„Гопак“ у виконанні школи танцю ім. Роми Прийми-Богачевської.
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Ансамбль „Золотий промінь“ з Гартфорду, Конектикат.

Грає гурт „Удеч“. 

Юні гості фестивалю.

Сенатор штату Ню-Йорк Джен Мецґер вчиться писати писанки в „Селі“.

Виступають відомі співаки Тарас Петриненко і Тетяна Горобець.

Для гостей приготували пам’ятки.

На сцені – Тоня Матвієнко.

Скрипаль-віртуоз Василь Попадюк.

Максим Лозинський співає власні пісні.
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Святкували набрання чинности Закону про мову 
16 липня в Україні відбулася громадська акція „Мова об’єднує“ на 

честь набуття чинности закону про державну мову. Святкові події 
були проведені в Києві‚ Білій Церкві‚ Вінниці‚ Дніпрі‚ Житомирі‚ Кро-
пивницькому‚ Одесі та інших містах. Ниже вміщено кілька вісток про 
акцію.

КИЇВ

У столиці України 16 липня уве-
чорі біля Арки дружби народів від-
бувся святковий концерт „Мова 
об’єднує“ на підтримку мовного 
закону в Україні, який цього дня 
набрав чинности. Разом зі співа-
ками Наталкою Карпою, гуртом 
„Мандри“, Златою Огнєвіч та інши-
ми музикантами вступ в дію зако-
ну про державну мову святкували 
декілька сотень киян та гостей міс-
та. 

ГОВЕРЛЯ‚ Карпати

Георгій Лук’янчук

Народні депутати Андрій Левус 
та Сергій Висоцький‚ співавтори 
разом з Миколою Княжицьким 
Закону про мову‚ піднялися з вели-
кою групою громадських активістів 
на найвищу гору Карпат – Говер-
лю, щоб відзначити вступ в дію 
Закону про мову. Депутати разом 
з активістами розгорнули на вер-
шині величезний державний пра-

пор. Серед активістів акції „Захис-
ти Україну“ було багато учасників 
визвольної війни від московських 
окупантів, що триває від 2014 року‚ 
зокрема Ігор Мазур, Олександр 
Ушинський, Павло Білоус – один з 
ініціяторів майбутньої громадської 
паради 24 серпня.

 Згодом в рамках автопробігу 
„Захисти Україну“ його учасники 
відвідали селище Будараж в Рів-
ненській області, де в далекому 
1943 році була створена і активно 
діяла міжнародна організація поне-
волених Москвою народів – Анти-
большевицький Бльок Народів.  

ЛЬВІВ 

Тисячі львів‘ян прийшли 17 лип-
ня у центр міста на концерт „Мова 
об‘єднує“. До акції долучилися 
п’ятий Президент України Петро 
Порошенко, голова Верховної Ради 
України Андрій Парубій‚ Яна Зін-
кевич – засновниця медичного 

батальйону „Госпітальєри“. Голо-
ва комітету з питань культури та 
духовности Верховної Ради, спі-
вавтор закону про мову Микола 
Княжицький запевнив, що закон 
не обмежує інші мови, а стимулює 
вивчати українську мову. 

ЧЕРКАСИ

На Соборній площі Черкас в гро-
мадській акції „Мова об’єднує“ 
узяли участь засновниця грома-
ди Союзу Українок Тетяна Васи-
лишин‚ голова ради мікрорайону 
„Калиновий“ Віра Мигаль‚ Наталя 
Рибалка з Національного універ-
ситету ім. Богдана Хмельницького‚ 
інші активісти. Координатор акції 
Леся Хлипавка надала слово редак-
торові газети „Свобода“ Левкові 
Хмельковському‚ який розповів 
про обстоювання української мови 
на сторінках тижневика. Потім усі 
заспівали гимн України і „Черво-
ну руту“. 

Святковий концерт „Мова об’єднує“ у Києві. (Фото: Сергій Нужненко‚ 
Радіо Свобода)

Концерт „Мова об‘єднує“ у Львові. (Фото: „Четверта студія“)

Народні депутати та громадські активісти акції „Захисти Україну“ на 
Говерлі. (Фото: Георгій Лук’янчук)

тут, років через 10, було якнаймен-
ше тих, кого кинеться захищати 
Москва.

Так, це гра в довгу мету. Так, 
ефект від всього цього буде у 
випадку разі через 10 років, може, 
більше. Так, мовний захист – 
умовний. Але іншого виходу нема. 
28 років української незалежнос-
ти засвідчили, що „само собою“ – 
не вийде.

З багатьох причин не вийде. 
Лінь. Відсутність стимулів. Десь 
глибоко в підсвідомості засіла 
фраза тьоті Моті з „Мини Мазай-
ла“ Миколи Куліша: „Ліпше бути 
зґвалтованою‚ ніж українізова-
ною“. Образ української як „сіль-
ської мови“. (Я знаю людей, які 
просто встидаються говорити 
українською мовою, бо „це якось 
смішно“.)

Українська мова покищо не 
витримує ринкової конкурен-
ції з російською. Це факт. Тому – 
потрібен протекціонізм. Тут неви-
дима рука ринку нічого не випра-
вить, тут – клясичний „маркет 
фейл“, і він виправляється тільки 
реґулюванням.

Чи може це реґулювання при-
нести комусь незручності? Мож-
ливо.

А 5 відс. Внутрішнього валово-
го продукту на потреби оборони 

не приносять незручности? Гро-
ші, які могли б піти на дороги, чи 
медицину, чи освіту, чи науку – 
йдуть на захист. Бо війна. 

І 1.5 відс. військового податку 
теж не дуже зручні.

Тож чи настільки великі незруч-
ності переходу на українську мову 
у порівнянні з цим?

Це ж просто ще один оборон-
ний механізм. Не хочемо тут „рус-
ского міра“? Так ось чим масовіша 
в Україні україномовність – тим 
важче йому сюди просуватися.

До речі‚ подивімося, що остан-
ні роки відбувається у Казахста-
ні. А там роблять приблизно те 
саме. Тільки в них немає війни, і 
є час, тому вони роблять це у спо-
кійному темпоритмі. Стимулюють 
і підтримують відновлення казах-
ської мови – через засоби масо-
вої інформації та книгодрук. Змі-
нюють назви вулиць. Перейшли на 
латинську абетку.

Бо в них є наш кримодонбас 
– Усть-Каменогорськ, де живуть 
„русскіє люді”, і вони розуміють, 
що раніше чи пізніше, але Москва 
може й туди прийти їх захища-
ти. І роблять все для того, щоб 
до того моменту кількість „казах-
ських людей“ значно перевищува-
ла кількість „руських“.

„Українська правда“

Катерина Венжик – фінансовий 
менеджер‚ Київ.

(Закінчення зі стор. 7)

Ще трохи про...

Промовляє редактор газети „Свобода“ Левко Хмельковський. (Фото: 
Олександр Костирко)
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УКУ закінчили 330 молодих фахівців
Оксана Левантович

ЛЬВІВ. – 28 червня в Українсько-
му Католицькому Унверситеті від-
бувся випускний вечір‚ на якому 
до 330 молодих фахівців під час 
Літургії у Церкві св. Софії-Пре-
мудрости Божої звернувся Архи-
єпископ-Митрополит Української 
Католицької Цекви Борис Ґудзяк з 
вітанням-порадою: „Хочеш добро-
го та справжнього результату 
– працюй наполегливо і не опус-
кай руки, адже справжня вартість 
випробовується часом“. 

Опісля Літургії, під гучні оплес-
ки, вишикувавшись в колону, 
випускники та їхні наставники 
урочисто зайшли під біле шатро 
навпроти церкви. До слова запро-
сили ректора університету о. Бог-
дана Праха‚ який зокрема ска-
зав: „Переконаний, що ви знайде-
те сили ділитися у своєму профе-
сійному, особистому, суспільно-
му житті своїми дарами. Дбайте 
про те, щоб цінності, які ви отри-
мали в університеті‚ були фунда-
ментом вашої творчої праці там, 
де Господь вас пошле. Не забувай-
те, що ви є особливими, сильни-
ми, мудрими та освіченими, що 
на ваших плечах розвиток Украї-
ни. Ніхто за нас не побудувє нашої 
держави. І ми вам це доручаємо”.

До трибуни вийшов Адріян Сли-
воцький – американський еконо-
міст українського походження, 
один з найвизначніших фахівців 
сучасного менеджменту, автор сві-
тових бестселерів з питань страте-
гічного управління та давній прия-
тель УКУ. Він попросив випускни-
ків прочитати три праці –„І знову 
я влізаю в танк” Оксани Забужко, 
„Четвертий Харків” Юрія Шевельо-
ва та „Митрополит Андрей Шеп-
тицький і принцип „позитивної 
суми” Мирослава Мариновича‚ а 
завершив свою промову закликом: 
„Нехай наша праця, наше служін-
ня буде найкращим в цілому сві-
ті. Ви самі знаєте, що той, хто пере-
ступив межу від якісного праців-
ника до правдивого майстра, надає 
вартість удесятеро більшу, ніж 
пересічний. Повірте, сьогодніш-
ній світ не потребує більше пере-
січности. Він потребує правдивих 
майстрів, надхненних духом слу-
жіння, і постійного самополіпшен-
ня“.

Опісля відбулось присвоєнняз-

вання почесного доктора УКУ 
Зеновії Кушпеті– канадійці укра-
їнського походження, видатній 

піяністці, педагогові, громадській 
діячці в соціяльній сфері‚ засно-
вниці спільнот „Лярш-Ковчег” та 

„Емаус” на території України, спів-
засновниці Навчально-реабіліта-
ційного центру „Джерело” у Льво-
ві. Відбувся виступ театру „І сміх, 
і сльози” що діє при Центрі „Ема-
ус” в УКУ.

Далі в програмі були промови 
найкращих студентів-випускни-
ків бакаляврської та маґістерської 
програм. Двом студентам присво-
їли звання „Salutator“ (той, хто 
виголошує вітання“‚ та „Valedictor“ 
(звертається до всіх з завершаль-
ною промовою). Салютатором 
2019 року стала випускниця бака-
ляврської програми з психології 
Діана Перетятко‚ валедиктором 
став випускник маґістерської про-
грами Владислав Канцир.

Ректорські премії УКУ за винят-
кові досягнення у науковій праці 
отримали Галина Гаврилик (сестра 
Ігнатія)‚ Олег Яськів‚ Олександр 
Зайцев, Володимир Склокін, Юрій 
Скіра, Ярослав Притула, Олена 
Галета, Вадим Ададуров, Іван Аль-
мес, Оксана Вінниченко‚ Ігор Ско-
чиляс.

НОВИНИ З УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ                               

Спільне фото випускників Українського Католицького Університету.

Архиєпископ-Митрополит Борис Ґудзяк звертається з вітальним словом 
до випускників.

Ректор о. д-р Богдан Прах з новим почесним доктором УКУ Зенею Кушпетою.
Адріян Сливоцький – американський економіст українського 
походження.
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Відправляє Службу Божу о. капелян СУМ Ігор Міджак. Прапороносці на Святі Героїв.

чанки на вшанування пам’яті поле-
глих героїв. Привітання виголосив 
голова Крайової Управи СУМ Адріян 
Длябога, а головне святкове слово – 
д-р Володимир Бірчак, директор Цен-
тру дослідження Визвольного Руху зі 
Львова, який прибув на запрошення 
для головних викладів історії під час 
Виховно-вишкільного табору. 

Програму прикрасив своїм 
вис т упом Вишкільний табір, 
який виконав т ри пісні  під 
проводом відомого оперного 
співака Стефана Шкафаровського 
та з супроводом при фортепіяні 
Оксани Телепко. Прозвучали 
вірші Оксани Глуської „В жалобі 
тихій“ у виконанні юнака Ярослава 

Гап’юка та „Козацькі могили“ у 
виконанні юначки Ірини Крив’як. 
Делеґація 42-го Відділу ООЧСУ з 
Гемпстеду прибула з величезним 
українським прапором, який 
постійно тримали члени відділу 
на чолі з головою відділу Галиною 
Фенченко.

Для вшанування героїв прибу-
ли секретар Українського Конґре-
сового Комітету Америки (УККА) 
Марія Дупляк, президент Україн-
ського Народного Союзу і голова 
Крайової Ради УККА Стефан Кача-
рай з дружиною Святославою, 
голова Головної управи ООЧСУ 
д-р Олесь Стрільчук, голова Ради 
директорів Української Національ-
ної Федеральної Кредитової Коо-
перативи Степан Качурак, голова 
Ради директорів Української Феде-
ральної Кредитової Кооперати-

ви СУМА Йонкерс Андрій Горба-
чевський, який прибув з головним 
управителем та президентом Рома-
ном Козіцьким, голова Координа-
ційної стейтової ради ООЧСУ у 
Ню-Джерзі Михайло Козюпа, пред-
ставник „Провидіння“ Мирон Сол-
тис, представник Організації Обо-
рони Лемківщини, колишній дов-
голітній голова Зенон Галькович та 
представник Злученого Українсько-
го Американського Допомогового 
Комітету, колишній голова Світової 
Управи та Крайової Управи СУМ 
Америки Юрій Наконечний.

На Площі Героїв відбулося 
покладання вінків до погрудь геро-
їв України. Опісля присутні, пере-
йшли на вершину Пантеону геро-
їв, де провели вшанування геро-
їв України, зокрема С. Бандери. 
Основні промови виголосили д-р 

О. Стрільчук з Чикаґо та С. Качу-
рак, який провів святковий процес 
салюту. Д-р О. Стрільчук побажав 
великого успіху Україні й привітав 
присутню численну молодь СУМ. 

Д-р О. Стрільчук, Українські 
Американські Ветерани, Володи-
мир Ковбаснюк, З. Галькович, 
Майкл Федірко долучилися до 
виконання салюту.

Вшанування героїв була підсиле-
не участю пароха Української като-
лицької церкви св. Володимира у 
Гемпстеді о. В. Гринькова.

При проводі М. Козюпи всі учас-
ники вшанування заспівали гимни 
США та України.

С. Качурак подякував всім при-
сутнім за участь та завершив вша-
нування тричі виголошеним „Сла-
ва Україні“, на що всі відповіли: 
„Героям слава!“.

фільм, нагороди фестивалів Італії, 
російську кінонагороду „Ніка“. Та 
до масового глядача в Росії фільм 
не дійшов. Це чергове свідчення 
того, що ідейні нащадки Радян-
ського Союзу не готові визнавати 
гірку правду. 

Після перегляду фільму на запи-
тання відповідали Ліля Завала-Мус-
лімова – кримська татарка, голо-
ва Комітету з відзначення геноци-
ду кримських татар, прес-секретар 
і радник провідника кримських 
татар Мустафи Джемілєва, Барбара 
Вайзер – член Міжнародного комі-
тету Криму у Вашінґтоні та колиш-
ня добровольчиня Корпусу миру в 
Криму, кримський татарин з Туреч-
чини, лікар Хусейн Торе та Дани-
ло Кравець – науковий співробіт-
ник Львівської національної бібліо-
теки ім. Василя Стефаника, учасник 
програми Фулбрайта в Університе-
ті Мінесоти.

Л. Завала-Муслімова поділилася 
історією своєї родини: „Моя бабця 
була жертвою депортації. Щоразу, 
коли я намагалася розпитати її про 
ті події, вона не була готова гово-
рити. Батьки просили не наполя-
гати, бо це боляче для всіх. Я під-
росла, усвідомила, що сталося. Я 
не знаю, що творилося в голові у 
Сталіна, але розумію, що ця люди-
на була сповнена ненавистю до 
багатьох народів. Мені, як корін-
ній кримській татарці, яка втрати-
ла батьківщину (і це не пишномов-
ні слова), здається, що над нашим 
народом проводять якийсь ідео-
логічний експеримент. У 1944 році 
(хоча примусові міґрації були й до 
того) нас вивезли на чужину й зму-
шували покоління людей до неї 

звикати. Потім була можливість 
повернутися. І знову ми повинні 
були починати все з нуля – як наші 
дідусі, батьки. Це вже стан травмо-
ваної психіки людини. А тоді 2014 
рік – історія повторюється знову”.

Спецоперація депортації філь-
мувалася. На кожній станції, з якої 
відбували потяги, був солдат, який 
знімав все на відеоплівку.

„Кримськотатарські та україн-
ські історики переконані, що віде-
охроніка фактів депортації збері-
гається в архівах КҐБ (зараз Феде-
ральна служба безпеки Росії). Та 
всі вони перебувають під ґрифом 
„секретно”. Викласти у відкри-
тий доступ очевидні докази такого 
масового злочину в сучасній Росії 
навряд чи хто-небудь наважиться в 
найближчі десятиліття‚ тому фільм 
покищо є єдиним відеоджерелом 
депортації, хоча й художнім”, – роз-
повіла Л. Завала-Муслімова. 

Позбавившись мирного населен-
ня, режим взявся і за кримськота-
тарських солдатів. 

„У травні 1944 року всіх крим-
ських татар, які воювали, демобі-
лізували і відправили в спецтабо-
ри. Там вони залишалися до смер-
ти Сталіна. І лише опісля одержа-
ли можливість знайти своїх рідних 
у засланні. У той час розпочався 
процес реабілітації незаконно засу-
джених, але кримських татар це не 
стосувалося”, – зазначив Д. Кра-
вець.

Радянський режим заборо-
нив для наукового вжитку термін 
„кримські татари”, русифікував 
назви населених пунктів, переслі-
дував вивчення історії, збереження 
традицій, знищив мечеті та цвин-
тарі. Тоталітарна машина працю-
вала всеохопно, аби стерти пам’ять 
про корінний народ півострова. 
Тому впродовж багатьох десятиліть 

десяткам тисяч кримських татар 
довелося жити не завдяки, а всупе-
реч, будь-що зберігаючи свою наці-
ональну ідентичність.

До кінця 1980-их років крим-
ським татарам було забороне-
но залишати місця своїх поселень. 
Лише напередодні розпаду Радян-
ського Союзу розпочалася пер-
ша хвиля повернень на півострів. 
Сім’я Л. Завали-Муслімової зно-
ву побачила рідну землю у 1991 
році, повернувшись з Узбекиста-
ну. Місцева влада не бажала бачити 
кримських татар на своїй території. 
„Пригадую, моя вчителька сказа-
ла, що вражена тим, як кримсько-
татарські діти виконують народні 
танці, як співають народних пісень, 
як бережуть своє. Сильні серце та 
розум, бажання вижити зберігало 
й досі береже нашу культуру, мову, 
традиції”, – сказала вона.

Кримські татари почали віднов-
лювати знищене. „За сприянням 
Корпусу миру ООН в 1990 році на 
півострові відкрили Кримськота-
тарську бібліотеку. У ній зібрано 
багато цінних історичних докумен-
тів. Зараз ми записуємо історії тих, 
хто пережив геноцид”, – розповіла 
Б. Вайзер.

Російська окупація півостро-
ва, яка триває з березня 2014 року, 
змушує кримських татар вкотре 
доводити, що вони – громадяни 
України. Та через переслідування 
аґресора приблизно 25 тис. корін-
них кримчан були змушені зно-
ву залишити свій дім. Після захо-
плення півострова Росією Украї-
на визнала депортацію геноцидом 
кримських татар. А 23 квітня цього 
року Меджліс кримськотатарсько-
го народу прийняв звернення до 
парляментів та урядів держав-чле-
нів ООН „Про визнання геноциду 
кримськотатарського народу“.

Місцеві активісти ведуть робо-
ту, аби схожі заяви зробили й сві-
тові спільноти. Бо довго замов-
чувана та приховувана прав-
да повинна стати відомою в істо-
рії. На сьогодні геноцид визнали 
ще дві европейські країни – Латвія 
(9 травня 2019 року) та Литва (6 
червня 2019 року).

На жаль, у міжнародному науко-
вому товаристві немає однозначної 
думки, чи було насильницьке висе-
лення кримських татар депортаці-
єю, в США також. „Багато амери-
канських вчених-істориків щодо 
тих подій використовують термін 
„етнічна чистка”. Наприклад, автор 
книги „Геноциди Сталіна” Норман 
Наймарк пояснює, що опрацював-
ши архіви КҐБ, не знайшов свід-
чень того, що Сталін плянував зни-
щити кримських татар як націю. 
Натомість інші вчені, наприклад, 
з Університету Мишиґену, вважа-
ють, що депортація однозначно 
була геноцидом”, – прокоментував 
Д. Кравець. 

Показ фільму в Мінеаполісі став 
важливою акцією підтримки крим-
ськотатарського народу. Людмила 
Анастазієвська, одна з організато-
рів заходу та член Ради директорів 
Українського Центру, зачитала слова 
підтримки сенатора США від Міне-
соти Еймі Клобучар. „Визнання сві-
товою спільнотою факту геноциду 
кримськотатарського народу свідчи-
тиме не лише про відновлення істо-
ричної справедливости, але й засте-
реже від схожих дій щодо кримсько-
татарського або будь-якого іншого 
народу в майбутньому”, – зазначила 
Л. Анастазієвська. 

Також в залі кінотеатру збира-
ли пожертви для сімей кримських 
татар – жертв репресій російських 
окупантів, та політичних в’язнів у 
Росії.

(Закінчення зі стор. 8)

Героїв вшанували...

(Закінчення зі стор. 8)

Відзначили 75-річчя...
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Шановні читачі! Висилаючи до „Свободи“ спомини і співчуття 
з приводу відходу своїх близьких і друзів, не забувайте 

підтримувати видання тижневика пожертвами на пресовий фонд!

Велике Пластове Плем’я „СІРОМАНЦІ“ 29 Курінь УПС і УСП
в США, Арґентині, Канаді і в Україні

в глибокому смутку повідомляє, 
що наш улюблений племінний

св. п.
пл. сен. дов. 

Юрій Володимир Годованець
„Жіжі“

відійшов на Вічну Ватру 30 травня 2019 року 
в Акрон, Огайо, на 83-му році життя. 

Усі „Сіроманці“ відчувають велику і болючу втрату.
 Опечаленій дружині Оксані та родині складаємо 

найглибші співчуття.

Вічна Йому пам’ять!

С.К.О.Б!                                                                       Аву-у-у!

Товариство Української Мови ім. Шевченка-США
ділиться сумною вісткою з членами та громадою,

що 19 липня 2019 року відійшов у вічність

св. п.

Юрій Татарко 
активний, довголітній член та добродій Товариства

Української Мови (ТУМ) на Фльориді. 
Св. п. Юрій і Його дружина п. Оля разом переживали всі події 

в Україні і допомагали чи то словом, чи ділом – щоб «Просвіти» 
в різних областях України могли отримувати літературу 

з діяспори або друкувати в себе потрібні книжки українською
мовою. Світлої пам’яті Юрій і п. Оля завжди підтримували всі 

заходи Товариства Української Мови на Фльориді.
Відійшов у вічність шляхетний Українець.

Вічна Йому пам’ять!

За управу ТУМ,
проф. Віра Боднарук, голова

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У США
UKRAINIAN LANGUAGE SOCIETY

5050 SEAGRASS DRIVE • VENICE, FL 34293, USA

Дочка Олександри з Криницьких і др. Василя Дмитріюка – посла 
до польського Сейму  1922-1927 р., довголітня парафіянка церкви 
св. Тройці в Бафало-Чіктовага, де віддано працювала як вчителька 
парафіяльної школи і член парафіяльної управи.

Залишилися в смутку:
дочка:               Олена з чоловіком Петром Коцур    
внуки:  Наталія з чоловіком Джон Буркарт 
               Марко Коцур з дружиною Кейля
правнуки:  Міля Тейлор Буркарт, Гріффін Джозеф Буркарт
                                     і Кльої Джін Коцур         
брат:   Володимир Дмитріюк з дружиною Мирославою
племінники:  д-р Зіна Гайдучок, діти д-р Олександр і Катерина
   Наталія з чоловіком Робертом Воррен
   д-р Андрій Дмитріюк, дружина д-р Наталія,
                      діти Антін, Меланія і Валя
невістка:   Мері Потієнко
родина:   д-р Юрій Гайдучок, родина в Україні, Канаді 

   і Польщі

Похоронні відправи відбулися в церкві св. Миколая в Трой, Ню-
Йорк, та на цвинтарі св. Матвія в Бафало-Вест Сенека, Ню-Йорк, 
де похована біля раніше спочилого чоловіка Юрія, та недалеко 
похованого сина Василя.

Вічна Їй пам`ять! 

Ділимося сумною вісткою, що 30 червня 2019 р. померла
наша дорога Мама, Бабця, Прабабця, Сестра, Тітка і Сваха

св. п. 

ТАЇСА ДМИТРІЮК ПОТІЄНКO
нар. 13 листопада 1926 р. в Бересті на Поліссі

Не забуваймо Степана Семенюка
Василь Шляхтич

ЗЕЛЕНА ҐУРА, Польща. – 11 
липня відійшов у вічність Степан 
Семенюк, cправжній син україн-
ського народу. Він народився на 
Волині у 1920 році в родині Тетя-
ни і Василя Драницьких. Прізвище 
Семенюк прийняв, коли був аре-
штований радянською владою. 

Про нього можна прочитати в 
його біографічній книжці „І гину-
ли першими“. На Волині закінчив 
школи, став вчителем. Коли при-
йшла більшовицька влада, стає 
членом ОУН і був одним з тих, які 
почали творити загони УПА. 

З часом його арештували і засу-
дили на смертне покарання. Бага-
то днів він був у смертній каме-
рі. Потім понад 10 років трима-
ли в таборах Сибіру. Брав участь в 
Норильському повстанні. 

У 1950-их роках був помилува-

ний і як громадянин довоєнної 
Польщі виїхав до Польщі. Тут увій-
шов у ряди твореного у тодішній 
Польщі Українського суспільно-
культурного товариства. 

Коли Україна стала незалежною, 
їздив в Україну і читав лекції з істо-
рії по всій території України. Був 
визнаним істориком і за свою пра-
цю був відзначений у 2010 році пре-
мією ім. Василя Стуса. Був членом 
Любуського Об’єднання українців. 
Читав лекції по цілій Польщі з істо-
рії України і говорив всім про свої 
пережиття у сибірських таборах. 

16 липня громада прощала бор-
ця за незалежну Україну, каторж-
ника сибірських таборів С. Семе-
нюка. Він упокоївся на 99-му році 
життя у старечому домі в Зеле-
ній Ґурі. Похорон молитви вів о. 
декан Андрій Бунзило. При моги-
лі заспівли прощальну пісню „Чуєш 
брате мій, товаришу мій“. 

Похорон Степана Семенюка. (Фото: Василь Шляхтич)
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LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

AIR CONDITIONED ROOMS
Обслуга ЩИРА і СЕРДЕЧНА

Our services are available 
anywhere in New Jersey.

Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в С. Бавнд Бруку 

і перенесенням тлінних останків 
з різних країн світу.

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

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

ПЕТРО ЯРЕМА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

Займається похоронами
в BRONX, BROOKLYN,
NEW YORK і околицях

ДАНИЛО БУЗЕТА – директор
Родина ДМИТРИК

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

NEW YORK, N. Y. 10009

(212) 674-2568

PO Box 746, Chester, NY 10918

Наукове Товариство ім. Шевченка 
в Америці

повідомляє своїх членів та громаду, 
що 7 липня 2019 року
відійшов з цього світу

Дійсний член НТШ

св. п.
Доктор

Володимир Рак
банкір, меценат, громадський та пластовий діяч,

віце-президент Чейз Мангеттен Банку
колишній заступник Голови і фінансовий діловод НТШ-А

народжений 4 вересня 1925 року 
в с. Ярославичі Зборівського повіту в Галичині

Навчався:
в гімназії у Мюнхені (1946)

Українській Високій Економічній Школі(1949)
Нью-Йоркському університеті (1956)

Працював:
в Чейз Мангеттен Банку (1956-1990)

Рідним складаємо співчуття.

Вічна йому пам’ять!

Управа НТШ в Америці

 народжений 20 липня 1922 року в с. Зашків, Львівська обл.

Панахида та похоронні відправи відбулися в середу, 
24 липня 2019 року в похоронному завединні Флечер-Насевич 

у Філядельфії, ПА, а опісля на вічний спочинок на кладовищі 
св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Ню Джерзі.

Опечаленій родині складаємо найглибші співчуття

Вічна Йому пам’ять!

Управа 12-го Від. ОДВУ

12-ий Відділ ОДВУ ім. Юліяна Головінського 
у Філядельфії, ПА

повідомляє членство та українську громаду,
 що відійшов у вічність 20 липня 2019 року

довголітній голова 12-го Відділу ОДВУ

св. п. 
д-р Петро Клюк

народжений 20 липня 1922 року в с. Зашків, Львівська обл.

Колишній заступник голови Центральної Управи ОДВУ, 
довголітній член Центральної Управи ОДВУ, колишній 

адміністратор оселі ОДВУ ім. О. Ольжича в Лігайтоні, ПА.

Панахида та похоронні відправи відбулися в середу, 
24 липня 2019 року, в похоронному заведенні Флечер-Насевич 
у Філядельфії, ПА, а опісля тіло перевезено на вічний спочинок 

на кладовище св. Андрія в С. Бавнд Бруку, Ню Джерзі.

Опечаленій родині складаємо найглибші співчуття.

Вічна Йому пам’ять!

Центральна Управа ОДВУ

ЦЕНТРАЛЬНА УПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (ОДВУ)

ділиться сумною вісткою з членством 
та українською громадою, що відійшов 

у вічність 20 липня 2019 року

громадцько-політична діяч

св. п. д-р Петро Клюк

народжений 20 липня 1922 року в с. Зашків, Львівська обл.

Викладав в Mercer University в Georgia, North Georgia College 
i West Nottingham Academy в Colora, Maryland.

Панахида та похоронні відправи відбулися в середу, 
22 липня 2019 pоку, в похоронному заведенні Флечер-Насевич 
у Філядельфії, ПА, а опісля тіло перевезено на вічний спочинок 

на кладовищі св. Андрія в С. Бaвнд Бруку, Ню Джерзі.

Опечаленій родині складаємо найглибші співчуття.

Вічна Йому пам’ять!

ОСЕРЕДОК ПРАЦІ НТШ У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ
у глибокому жалю ділиться сумною вісткою 
в науковому і громадському колах українців 

в США, що 20 липня 2019 року упокоївся 
в Бозі на 97-му році життя член Осередку 
праці НТШ у Філядельфії, один із перших 

„піонерів” ЕУД від 1996 до кінця свого життя

педагог - романіст, лінґвіст, громадський діяч

д-р Петро Клюк
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Equal
Opportunity
LENDER

* APR = Annual Percentage Rate. This is not a guarantee of credit. An application and approval is required. All loan rates are based upon member’s credit worthiness at time of applica-
tion and the term of the loan.Your rate may be higher and rates are subject to change without notice. Used vehicle loans are based on the age of the vehicle and term of the loan. Visit 
us at www. sumafcu.org or call the credit union for current rates. 

** 100% Financing applies to credit scores of 660 or higher. Financing does not include sales tax, tags, destination charges, etc. Call the credit union for more information.

SUMAFCU NMLS# 527694

It’s the Season

 2.25% APR*

Like

ОТРИМАЙТЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СЬОГОДНІ!

ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ НА МАШИНУ!

НИЗЬКИЙ ВІДСОТОК

ДО 48 МІСЯЦІВ

100% 
фінансування

для 
кваліфікованих
позичальників

ПОДАЙТЕ АПЛІКАЦІЇ У ФІЛІЯХ SUMA FCU АБО ОНЛАЙН WWW.SUMAFCU.ORG

НАШІ ФІЛІЇ ЗРУЧНО РОЗТАШОВАНІ ДЛЯ ВАШИХ ПОСЛУГ

ДЛЯ
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ухвалення законопроєктів. 
Ледве чи ці „слуги народу“, що 

вигулькнули на поверхню суспіль-
ного життя, як Пилип з конопель, 
захочуть ділитися владою і впли-
вом чи бодай розумітися з інши-
ми фракціями. Найімовірніше – все 
буде їхнє: прем’єр-міністер, весь 
уряд, правоохоронні органи, суди, 
силові структури. Застереження, 
мовби повнота влади передбачає 
повноту відповідальности, марне. 
Бо й „своїх“ прем’єрів президент, 
не стримуваний жодними протива-
гами, буде час від часу звільняти з 
посади без жодного жалю. 

Далі – більше. У випадку скасу-
вання депутатської недоторкан-
ности слухняна Верховна Рада 
під одноосібним кермом фактич-
но перетворить Україну з парля-
ментсько-президентської республі-
ки у президентську. А можливо, і 
юридично, оскільки добрати до 300 
голосів для конституційних змін не 
буде тяжким завданням. 

Оптимісти з експертних середо-
вищ охоче припускають, що одно-
партійна більшість довго не буде 
одностайною, бо в „Слузі народу“ 
все ж є різні за поглядами і полі-
тичними принципами люди, є й 
патріотичні, чесні, тому почнуться 
тертя, внутрішні незгоди і поділи. 
Може бути й так, але на це є дуже 
проста рада: з’їзд партії „Слуга 
народу“ в будь-який момент може 
позбавити депутатського мандату 
порушника партійної дисципліни.

Це, очевидно, стосуватиметься 
і місцевих органів влади – облас-
них, міських, районних, селищних 
і сільських рад. Саме тому в Офі-
сі Президента вже говорять про 

позачергові вибори до усіх цих рад. 
Всі владні рівні і щаблі повинні 
набути „зеленого“ кольору.

„Слугами народу“ у Верховній 
Раді буде легко маніпулювати ще 
огляду на безпрецедентну неком-
петентність, непрофесійність і 
нарідко навіть – елементарну без-
грамотність цих „слуг“.

Та к  непомі тно ,  ма леньки-
ми крочками в Україні буде запа-
новувати автократичний режим, 
а це дуже сподобається В. Путі-
нові, котрий ненавидить україн-
ську державність за те, що доте-
пер вона подавала Росії приклад 
демократизму. По-друге, узурпу-
вання влади в Україні може, на 
радість Москві, вирівняти росій-
ську і українську державні сис-
теми, максимально зблизити їх, 
як це вже було за президентства 
Віктора Януковича. Навіть тісні-
ше, бо Кремль добре засвоїв науку 
українських революцій і діятиме 
набагато жорсткіше та далекогляд-
ніше. Зло краще вчиться на своїх 
помилках, аніж добро.

Що ж у перспективі? Іноді в 
людському житті так стається, що 
недоліки обертаються перевагами. 
Маємо на увазі економічну нероз-
виненість України і її фінансову 
залежність від кредитів Міжна-
родого валютного фонду. „Слузі 
народу“ не вдасться за чужі гроші 
побудувати в Україні автократич-
ний режим. Борги на теперішній 
час занадто великі, аби можна було 
взяти з диявольських рук В. Путі-
на 3 млрд. дол., як це колись вчи-
нив В. Янукович, і розрахуватися з 
Заходом. Це вже не вийде.

Та є ще один запобіжник, зовні 
непоказний, оліхархічними теле-
каналами не розреклямовува-
ний, скромний, але могутній сво-
єю мотивованістю і невичерпним 

моральним ресурсом – громадян-
ське суспільство. Нехай і неве-
ликий, бодай з 15-20 відс. наро-
ду, але саме цей прошарок і нази-
вається народом. Це прошарок не 
захитався і вже не захитається ні 
перед несамовитою кремлівською 
пропаґандою, ні перед витонче-
ним відступництвом медведчу-
ків, бойків і шуфричів, ні перед 
„п’ятою колоною“, ні перед нері-
шучістю і компромісністю власних 
державних провідників, тим біль-
ше – перед „зеленими“ обіцянка-
ми миру ціною капутуляції перед 
Москвою. 

Найбільшим викликом сьогод-
ні є те, що жодних інших, окрім 
капітуляційних, умов миру з Укра-
їною путінська Росія не прийме. 
На нещастя, саме на президент-
ство В. Зеленського припадають 
обставини в Росії, котрі прямо під-
штовхують В. Путіна до знищення 
України. По-перше, це дасть йому 
можливість на довгий час відвер-
нути російське суспільство від 
дуже гострих соціяльних проблем, 
яких він нездатен повирішувати. 
По-друге, і це головне, – російська 
інтелектуальна еліта, замість зна-
йти лік від імперського синдрому 
і зформулювати власне російську 
національну ідентичність, все ще 
не бачить майбутнього своєї дер-
жави без України.

Яким виявить себе перед цим 
страшним викликом В. Зелен-
ський, людина без глибокої укра-
їнської самосвідомости і так небез-
печно льояльна до Росії? І що 
насправді зумовило таку масову 
прихильність до нього у прези-
дентських і парляментських вибо-
рах? Політологи називають цю 
перемогу „Електоральним Май-
даном“. Тобто люди голосували 

не так за „Слугу народу“, як про-
ти попередньої влади, яка в уяв-
ленні суспільства зневажила іде-
али Революцї Гідности. В певній 
мірі це справді так. Але під час 
таких духовних здвигів, яким був 
Евромайдан, мрії завжди сягають 
небес, а практичні завдання тяжко 
і прозаїчно втілюються на грішній 
землі. Виник так званий коґнітив-
ний дисонанс, психологічний кон-
флікт між мрією і реальністю.

Однак, є значно серйозніша 
причина перемоги В. Зеленського 
і його „молодих облич“: підступ-
на прокремлівська пропаґанда на 
куплених оліхархами телекана-
лах, а також антиукраїнска отрута, 
якою була вщерть начинена бага-
торічна сценічна діяльність коме-
діянта В. Зеленського. 

Тому не дуже помиляється 
Дмитро Ярош, колишній керів-
ник „Правого сектору“, у цій своїй 
оцінці: „...Вважаю, що „95-ий квар-
тал“ – один з призвідців окупа-
ції Криму і Донбасу. Своїми про-
грамами, постійним приниженям 
України ці блазні творили з укра-
їнців хохлів-малоросів, і це готу-
вало ґрунт для нашої поразки. 
Володимир Зеленський, як керів-
ник „95-го кварталу“, безпосеред-
ньо винний за неї…“. 

Якщо цей присуд занадто суво-
рий, президент має чудову наго-
ду своєю діяльністю спростувати 
його. 

Мудрі люди кажуть, що навіть 
найтяжча проблема – то нова мож-
ливість. В Україні знову оголили-
ся два крайні ідеологічні табори 
– проукраїнський і антиукраїн-
ський, знову дійшло до „або-або“. 
І не треба цього боятися. Дійшло, 
бо такою є доля нашої нації. Вона 
вистоїть і переможе.

(Закінчення зі стор. 1)

Небажане, але ймовірне

Благодійний фонд Ukraine Global Scholars 
(UGS) обрав нових фіналістів 2019 року, 

які скоро почнуть процес підготовки 
і подачі документів до найкращих шкіл-

пансіонатів та коледжів США. 
52 надзвичайно талановитих 

школярів/ок зі всіх куточків України 
зараз готуються до SAT та TOEFL за до-

помогою онлайн школи UGS, а 09 серпня 
поїдуть у Славське, Львівська область, 

щоб взяти участь у 10-денному навчаль-
ному UGS семінарі. Там, під керівництвом 
досвідчених менторів та волонтерів UGS, 

вони навчаться писати есе та готувати 
фінансові документи для вступу. Ваш 
внесок допоможе покрити витрати на 

аплікаційний 
процес студентів 

із простих 
українських 

родин 
на шляху 
до освіти 
світового 

рівня.
Для того, щоб 
підтримати UGS, будь 
ласка, відвідайте наш сайт 
www.ukraineglobalscholars.org 
або зв’яжіться з Юлією Лемеш, 
Президентом фонду, за і-мейлом 
jlemesh@ukraineglobalscholars.org

Будь ласка, 
підтримайте нову когорту фіналістів

UKRAINE GLOBAL SCHOLARS! 
•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.

KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

TEL. 908-722-3130
TOLL FREE 800-458-5467

FAX 908-253-0027
kulinskimemorials@msn.com

• Служить українській громаді понад 60 років
• Понад 40 колорів граніту до вибору
• Гравюри на замовлення
• Консультації вдома за домовленням
• Обслуговує клієнтів у трьох штатах (NJ, NY, PA)
• 5 хвилин від С. Бавнд-Бруку, Н, Дж.

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.

МАРІЯ ДРИЧ
Ліцензований Продавець

Страхування Життя

МАRІA DRICH
Licensed Life Insurance Agent 

  Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: mdrich@unamember.com
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ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 
Info@selfrelianceny.org 

ІНТЕРНЕТ: 
www.selfrelianceny.org 

Поза Нью Йорком дзвоніть  
безкоштовно: 1-888-SELFREL  

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

 
 
 

3.46% APY* 

Відкрийте пенсійний рахунок,  
щоб забезпечити своє майбутнє. 

*APY Відсотки у річному відношенні з нарахованою дивідендою. Дивіденда 3.40% нарахована денно, може бути змінена. 

КЕРГОНКСОН:   
6329 Route 209 

 Kerhonkson, NY 12446 
Tel: 845-626-2938  
Fax: 845 626-8636 

ЮНІОНДЕЙЛ:  
226 Uniondale Ave  

Uniondale, NY 11553 
Tel: 516 565-2393  
Fax: 516 565-2097 

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

 Fax: 718 626-0458 

ЛIНДИНГЬОРСТ:  
225 N. 4th Street 

Lindenhurst, NY 11757 
Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 

IRA 
Share Account 


