
ТОРОНТО. – 19 березня відбулася 
телефонна розмова Міністра закор
донних справ (МЗС) України Дмитра 
Кулеби з Президентом Світового 
Конґресу Українців (СКУ) Павлом 
Ґродом.

Як світова надбудова української 
діяспори, СКУ запропонував допомо
гу та підтримку важливим зусиллям 
МЗС України під час пандемії корона
вірусу, зокрема, щодо оперативного 
поширення офіційної інформації до 
закордонних українців та гуманітар
ної підтримки на міжнародній арені. 

У розмові також взяли участь 
Перший віцепрезидент СКУ Стефан 
Романів, Віцепрезидент СКУ Андрій 
Футей, Виконавчий директор СКУ 
Марія Купріянова та директор Пред
ставництва СКУ в Україні Сергій 
Касянчук.

Провід СКУ представив повний 
спектр питань, які постають перед 
закордонним українством сьогодні 
через обмежувальні заходи, пов’язані 
з пандемією, в тому числі питання 
продовження терміну перебування в 
Україні, відшкодування або „заморо
ження” візових коштів через скасова
ні поїздки до України тощо.

Окрему увагу приділили актуаль
ним питанням політичної ситуації, 

СКУ та МЗС України обговорили
співпрацю під час пандемії коронавірусу

Бажаю здоров’я, дорогі українці!
Ми починаємо новий тиждень 

боротьби з коронавірусом із хороших 
новин.

Сьогодні вночі у „Борисполі” при
землився наш перший вантажний 
літак з Китаю. Він доставив в Україну 
тестсистеми полімеразної ланцюго
вої реакції, а також експрестести, 
апарати штучної вентиляції легень, 

маски, захисні костюми та ще багато 
чого необхідного. 

Цей вантаж буде розподілений по 
всіх реґіонах нашої країни та надійде 
до лікарень, лябораторій, аптек, до 
поліцейських, прикордонників та 
наших військових. 

Зауважу, що це тільки перша пар
тія того, що нам необхідно. Триває 
активна та безперервна робота для 

того, щоб уже на цьому тижні з 
Китаю, Південної Кореї та багатьох 
інших країн до нас прибули додаткові 
тестсистеми ПЛР, респіратори, мас
ки, швидкі тести та апарати штуч ної 
вентиляції легень.

Наше завдання номер один – 
забезпечити українців усім необхід
ним. Для цього всі органи державної 
влади працюють фактично цілодобо

во. Наш девіз останні 
тижні: „Виспи мось після 
коронавірусу”.

Ми перебуваємо в 
постійному контакті та 

тісно взаємодіємо з місцевою владою, 
знаємо потреби кожної області. Вчора 
ми провели розмову з керівниками 
всіх реґіонів України. У такі часи ми 
всі зобов’язані працювати плічо
пліч. Кожен очільник обласної адміні
страції, голова обласної ради, мер, 
місцеве самоврядування та реґіо

Бережімо себе! Збережемо Україну!

Беріть участь у переписі населення!
До „Свободи“ 24 березня надійшо вміщене нижче 

звернення Українського Конґресового Комітету 
Америки щодо участи у Переписі населення США 
2020 року.

1 квітня – День перепису населення, й у 2020 
році перепис населення США може стати першим 
цифровим переписом. Цього року американські 
домівки отримають поштою листа з 12цифровим 
ідентифікаційним номером та з інструкцією як з 
цим номером зайти на державну сторінку www.
my2020census.gov. Можна також відповісти 
поштою або по телефоном. 

Оскільки відповідно до Конституції США ми всі 
зобов’язані брати участь у переписі, просимо це 
зробити до 1 квітня або не пізніше кінця підра
хунку даних. Перепис населення повинен був 
закінчитися в кінці липня, але цей термін був про
довжений до середини серпня через поширення 
коронавірусу.

Український Конґресовий Комітет Америки 
(УККА), найбільше громадське представництво 
американців українського походження, підкрес
лює важливість реєстрації кількости людей укра
їнського походження у переписі населення США. 
На підставі нашої церковної статистики, брат
ських та інших організаційних членств УККА вва
жає, що кількість американців українського похо
дження сягає близько 2 млн. людей. Але в офіцій
них записах цих статистичних даних немає з різ
них причин, якщо іміґранти з України неправиль

но вписували країну їхнього походження або не 
розуміли мову анкети перепису. 

Статистичні дані, зібрані Бюром перепису насе
лення США визначать як державне фінансування 
щороку впливає на різні громади та визначить 
суму фінансування від Федерального уряду для 
кожного штату та для місцевих громад на наступні 
десятиліття. Чим більше українців запишуться як 
українці у переписі населення, тим більше наша 
українська громада отримає коштів від держави.

УККА просить усіх членів українськоамерикан
ської громади обов’язково відповісти на питання 
ч. 9 (RACE or ORIGIN) і заповнити простір внизу 
словом UKRAINIAN.

Починаючи з 1960 року Бюро перепису населен
ня США визнало Україну окремою країною, а укра
їнську мову  окремою мовою. Це було досягнуто 
Українським Конґресовим Комітетом Америки піс
ля десятиліть відстоювання інтересів українсько
американської громади та було підтверджено лис
том до УККА від Департаменту торгівлі США перед 
переписом населення США 1960 року.

Для перепису населення США 2020 року Бюро 
перепису населення підготувало текст на 59 
мовах, включаючи допоміжні матеріяли також 
українською мовою та доступні версії форми з 
великим друком та американською жестовою 
мовою, які є доступні в Інтернеті: https://www.
census.gov/programssurveys/decennialcensus/ 
2020census/planningmanagement/language
resources.html.
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Президент Світового Конґресу 
Українців Павло Ґрод під час теле-
конференції. (СКУ).
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Видає Український Народний Союз

Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо 
забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням 
коронавірусу.  До „Свободи” звернення надійшло 23 березня.

(Закінчення на стор. 14)(Закінчення на стор. 15)

Завдання номер один – мінімізу-
вати поширення вірусу.
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 � Петиція набрала необхідні голоси 

КИЇВ. – 21 березня кількість підписів 
під петицією до Президента Володимира 
З е л е н с ь к о г о  з  в и м о г о ю  в і д к л и к а -
ти згоду України на створення так званої 
„Консультативної ради” з представниками 
ОРДЛО перевищила необхідні для її розгляду 
25 тис. Електронна петиція на містить вимогу 
негайно відкликати підписи представника 
України і погодження керівника Офісу пре-
зидента України під протоколом засідання 
Тристоронньої Контактної Групи, яке від-
булось у Мінську 11 березня. Підписи під 
петицією були зібрані на 87 днів раніше від 
останнього терміну. Згаданий у петиції про-
токол підписав представник України, дру-
гий Президент Леонід Кучма, і резолюцію 
про згоду поставив голова Офісу президента 
України Андрій Єрмак. (Радіо Свобода)

 � Померла соціолог Ірина Бекешкіна

КИЇВ. – На 69-му році життя 21 березня 
померла український соціолог, старший 
науковий співробітник Інституту соціології 
Національної Академії Наук України Ірина 
Бекешкіна. Вона була символом об’єктивної 
української соціології, зробила вагомий вне-
сок у розбудову демократії та громадянсько-
го суспільства, до останнього дня проводила 
опитування, заходи, була переповнена нови-
ми ідеями та плянами. Кілька років поспіль 
журнал „Фокус” включав її до свого списку 
100 найвпливовіших жінок України. (BBC)

 � Відмовилися від Почесної варти

КИЇВ. – З 21 березня несення Почесної варти 
Національної ґвардії біля Верховної Ради 
скасовано через карантину. Про відновлен-
ня цих заходів буде повідомлено окремо. 
1 березня цього року було започатковано 
традицію несення Почесної варти Нацґвардії 
біля парляменту України. Церемонія тривала 
у вихідні та святкові дні зі щогодинною змі-
ною Почесної варти. („Укрінформ”)

 � Порошенко проти надзвичайного стану 

КИЇВ. – 20 березня п’ятий Президент України, 
провідник партії „Евросолідарність” Петро 
Порошенко у своєму телезверненні заявив, 
що надзвичайний стан навряд чи зупинить 
вірус, а економіку знищить остаточно. При 
цьому він зазначив, що Україні дуже важ-
ливо зберегти співпрацю з Міжнародним 
Валютним Фондом, умови якого зараз не є 
обтяжливими для українців. Він закликав 
владу утримуватися від ухвалення сумнівних 
рішень, які викликають напругу у суспіль-
стві на кшталт ідеї підживити дніпровською 
водою російські військові бази в Криму або 
протоколу про леґітимізацію російської оку-
паційної влади на Донбасі. („Укрінформ”)

 � Рада затверджує надзвичайний стан 

КИЇВ. – Голова Верховної Ради Дмитро 
Разумков 21 березня прокоментував заяву 
Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який 
доручив Міністерству юстиції розробити 
законопроєкт на уповноваження президента 
вводити надзвичайний стан у разі немож-
ливості зібратися і працювати Верховній 
Раді. Надзвичайний стан затверджуєть-
ся Верховною Радою на своєму черговому 
або позачерговому засіданні й передати ці 
повноваження будь-кому не є можливим. 
(„Укрінформ”)

 � Випав весняний сніг 

КИЇВ. – 22 березня у столиці випав весня-
ний сніг. 98 одиниць спецтехніки комуналь-
них підприємств корпорації „Киïвавтодор” 
вийшли до обробки дорiг та мостів проти-
ожеледними засобами. Саме таку технологiю 
обробки дорiг використовують Австрiя та 
Нiмеччина. Міська адміністрація закликала 
без гострої потреби не виїжджати в місто. 
(„Укрінформ”)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ Пам’ятні дати 2020 року

КВІТЕНЬ 
2 – 130 років від дня народження Якова Савченка 

(18901937), українського поета, критика, журна
ліста

5 – 80 років від дня народження Данила Гузара
Струка (19401999), українського вченогоенци
клопедиста, поета, критика, перекладача, редакто
ра, літературознавця, мовознавця, культуролога 
(Канада)

8 – 100 років від дня народження Лесі Бризгун
Шанти (19202011), української письменниці, 
художниці, мистецтвознавця (Канада)

9 – 190 років від дня народження Тита Блонсь
кого (18301897), українського письменника, поета, 
драматурга, громадського діяча

10 – 130 років від дня народження Юрія Отмарш
тайна (18901922), українського військового діяча, 
полковника Армії УНР

12 – 180 років від дня народження Миколи 
Петрова (18401921), українського літературознав
ця, історика, етнографа, археолога, педагога, краєз
навця, музейного та громадського діяча 

13 – 140 років від дня народження ТеодозіяТита 
Галущинського (18801952), українського церков
ного діяча, історика церкви, публіциста (Канада)

– 130 років від дня народження Рити (Харитини) 
Нещадименко (18901926), української акторки 

16 – 310 років від дня обрання (1710) гетьманом 
України Пилипа Орлика 

18 – 160 років від дня народження Уляни Крав
ченко (Юлія Шнайдер, 18601947), української 
письменниці

125 років від дня народження Юрія Шкрумеляка 
(18951965), українського письменника, поета, 
журналіста, перекладача

21 – 130 років від дня народження Осипа Стані
міра (18901971), українського військового, коопе
ративного та громадського діяча, літератора 
(Канада)

22 – 125 років від дня народження Льва (Левка) 
Биковського (18951992), українського бібліогра
фа, книгознавця, бібліотекознавця, геополітика, 
історика, журналіста, мемуариста (США) 

23 – 125 років від дня відкриття (1895) Полтав
ської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Івана Котляревського (на той час – Громадська 
бібліотека)

25 – 120 років від дня народження Вероніки 
Черняхівської (19001938), української поетеси, 
перекладачки

26 – День Чорнобильської трагедії (1986)
– 140 років від дня народження Ольги Коренець 

(18801977), української письменниці, журналіст
ки, громадської діячки (США)

– 130 років від дня народження Миколи Зерова 
(18901937), українського поета, критика, перекла
дача, літературознавця, педагога

ТРАВЕНЬ 
1 – 120 років від дня народження Євгенії Ситник

Онуферко (19001975), української журналістки, 
редактора, педагога, громадської діячки (Канада)

2 – 110 років від дня народження Івана Бут
ковського (19101967), українського військового 
діяча, генералполковника УПА

5 – 120 років від дня народження Юрія Липи 
(Георгій Геращенко, 19001944), українського пись
менника, публіциста, лікаря, громадськополітич
ного діяча 

6 – 90 років від дня народження Юрiя Коломийця 
(19302017), українського поета (США)

7 – 180 років від дня народження Петра Чайков
ського (18401893), композитора і диригента

8-9 – Дні пам’яті та примирення, присвячені 
пам’яті жертв Другої світової війни

– 130 років від дня народження Володимира 
Огієвського (18901979), українського вченого в 
галузі радіотехніки, одного із засновників першої 
радіостанції в Україні 

14 – 100 років від дня народження Ярослави 
(Слави) Стецько (уроджена Ганна Музика‚ 1920
2003), української громадськополітичної діячки, 
журналістки

16 – 125 років від дня народження Тодося (Теодо
сія) Осьмачки (18951962), українського поета, про
заїка, перекладача, педагога, громадськополітич
ного діяча (США)

18 – 100 років від дня народження Івана Павла ІІ 
(Кароль Юзеф Войтила‚ 19202005), Папи Римсь
кого (19782005), релігійного та політичного діяча, 
філософа, теолога, письменника, публіциста, свято
го Католицької церкви, канонізованого у 2014 році.

19 – 130 років від дня народження Миколи 
Євшана (Федюшка, 18901919), українського літе
ратурознавця, критика, публіциста, перекладача 

– 110 років від дня народження Миколи Сарми
Соколовського (19102001), українського банду
риста, кобзаря, поета, художника, священника

20 – 130 років від дня народження Митрополита 
УАПЦ Івана Павловського (18901937) 

22 – День перепоховання (1861) праху Тараса 
Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева 

– 180 років від дня народження Марка Кро пив
ницького (18401910), українського драматурга, 
актора, режисера, композитора, хормейстера, 
антреп ренера, педагога, театрального діяча

– 120 років від дня народження Олександра Моха 
(19001975), українського поета, публіциста, пере
кладача, журналіста, видавця (Канада)

– 75 років від дня народження Юрія Рибчинського 
(1945), українського поета, драматурга, сценариста, 
одного із основоположників сучасної української 
естрадної пісні

23 – 150 років від дня народження Андрія Потеб
ні (18701919), українського вченогоботаніка, 
педагога

27 – 150 років від дня народження Володимира 
Охримовича (18701931), українського етнографа, 
журналіста, громадськополітичного діяча

28 – 180 років від дня народження Омеляна 
Партицького (18401895), українського мовознав
ця, етнографа, історика, педагога, редактора, видав
ця, громадськополітичного діяча

– 120 років від дня народження Дмитра Левчука 
(19001977), українського публіциста, журналіста 
(США)

29 – 110 років від дня народження Сави Голова
нівського (19101989), українського поета, прозаї
ка, драматурга

ЧЕРВЕНЬ 
1 – 125 років від дня народження Романа 

Придаткевича (18951980), українського компози
тора, скрипаля, музикознавця, педагога

2 – 90 років від дня народження ПетраЙосипа 
Потічного (1930), канадського політолога, історика, 
педагога українського походження

5 – 125 років від дня народження Михайла Яло
вого (18951937), українського письменника, поета, 
прозаїка, драматурга, кіносценариста, журналіста, 
редактора, видавця, громадськополітичного діяча

10 – 80 від дня заснування (1940) Волинської 
державної обласної універсальної наукової бібліо
теки ім. Олени Пчілки (на той час – Волинська 
обласна бібліотека для дорослих)

11 – 120 років від дня народження Петра Демчука 
(19001937), українського філософа, громадсько
політичного діяча

14 – 110 років від дня народження Валер’яна 
Ревуцького (19102010), українського письменни
ка, публіциста, мистецтвознавця, театрознавця, 
театрального критика, педагога (Канада) 

17 – 150 років від дня народження Миколи Мак
симейка (18701941), українського історика права 

– 90 років від дня народження Михайла Гориня 
(19302013), українського громадськополітичного 
діяча, правозахисника

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого – провідний державний культурний, 
освітній, науково-інформаційний заклад – підготувала перелік пам’ятних дат 2020 року. 
Нижче вміщені найважливі з них за другий квартал 2020 року.

(Закінчення на стор. 15)



3СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 27 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУNo. 13

Віталій Портников 

Керівники практично всіх країн світу обговорю
ють заходи, спрямовані на запобігання поширенню 
пандемії коронавірусу, звертаються до співвітчиз
ників, проводять наради. Практично всі – і провід
ники демократичних країн, і авторитарні правителі 
– розуміють, яка велика небезпека, і прагнуть про
демонструвати, що готові з цією небезпекою боро
тися.

У цій ситуації Володимир Путін вирушає до Кри
му. Святкувати шосту річницю анексії українського 
півострова. Нагороджувати учасників. Нага ду вати 
про власні „історичні заслуги” перед Росією.

Це разюче, але навіть у ситуації, коли багатьом 
росіянам загрожує справжня, а не 
вигадана кремлівською пропаґан
дою небезпека, їхній президент, 
який вирішив стати довічним, схо
же, не може запропонувати їм нічо
го, окрім анексії Криму. Як то кажуть 
– нехай їдять тістечка!

Але з іншого боку – а що він ще 
може їм запропонувати? Ціни на 
нафту спікірували вниз. За ними 
вирушив і російський рубль. Країна 
опинилася на порозі чергової еконо
мічної та соціяльної кризи, причому 
цього разу – через збіг у часі з панде
мією – наслідки цієї кризи можуть 
виявитися куди серйознішими, ніж у 
недавньому минулому. І в цій ситуа
ції залишається тільки нагадувати 
про „збирання земель” і „повернен
ня в рідну гавань”.

Але всі ці пропаґандистські штам
пи, напевно, були хороші, поки росі
яни не стикалися з реальною небез
пекою і справжнім зубожінням. 
Зараз вони опинилися на порозі і 
того, й іншого. В. Путіну потрібно 
було б замислитися над тим, як 
запобігти наслідкам пандемії, як 
організувати не статистику, а реаль
ну допомогу людям, які завтра ста
нуть жертвами коронавірусу або 
просто втратять роботу через коро

навірус. Тут, насправді, не до свят.
Але йому, як бачимо, хочеться веселитися. Крим, 

референдум про оновлення термінів перебування 
на посаді президента Росії, потім парада на честь 
75річчя Перемоги. Якщо ви хотіли дізнатися, що 
таке бенкет під час чуми, то це, впевнений, і є справ
жнісінький бенкет під час чуми, в учасників якого 
вимірюють температуру та беруть аналізи (і це не 
образ, на наявність коронавірусу перевіряють жур
налістів, які обслуговують В. Путіна).

І цей божевільний бенкет тільки підкреслює всю 
аморальність окупації Криму.

Віталій Портников – журналіст і політичний 
коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії.

СБУ вилучила фальсифікат
ЛУЦЬК. – 21 березня прокуратура Волинсь-
кої області спільно з працівниками Служби 
безпеки України виявили діяльність групи 
осіб, які налагодили виготовлення з етило-
вого спирту, що перебуває в незаконному 
обігу, лікарського засобу, нібито призначе-
ного для дезінфекції. Правоохоронці затри-
мали на межі Волинської області вантажівку 
із 20 тоннами фальсифікованої продукції на 
суму понад 2 млн. грн. („Укрінформ”)

 � Викрили постачання приладів до Росії

ХАРКІВ. – 21 березня на Харківщині Служба 
безпеки України бльокувала маштабний 
механізм постачання до Росії приладів до 
військової авіотехніки, в якому були задіяні 
контрабандисти та посадовці Міністерства 
оборони. За реквізитами фіктивних укра-
їнських та російських комерційних фірм 
діл ки закуповували на підприємствах 
„Укроборонпрому” продукцію військово-
го призначення, яку переправляли до Росії 
поза пунктами митної контролі. У ході спецо-
перації затримали одного з активних учас-
ників злочинної групи, у якого вилучили 11 
електромагнетних пристроїв, що використо-
вуються для комплектування російської аві-
отехніки, а також 64 інфрачервоних патро-
нів, призначених для захисту російських 
літаків від керованих ракет. Проведено 
понад 30 обшуків за місцями роботи і меш-
кання фігурантів справи, місцями зберігання 
товарів військового призначення на тери-
торії Харківської та Миколаївської облас-
тей. Вилучено продукцію військового при-
значення, документи офшорних та фіктив-
них компаній, банківські платіжні картки, а 
також кошти, здобуті злочинним шляхом. 
(„Укрінформ”)

 � Не доїхали в Антарктику 

КИЇВ. – Через пандемію коронавірусу україн-
ська команда 25-ої антарктичної експедиції, 
яка кілька днів тому вирушила на станцію 
„Академік Вернадський”, не змогла діста-
тися Антарктики й мусила повернутися в 
Київ. У її складі 12 учасників – 10 чоловіків і 
дві жінки. Українська команда вирушила 16 
березня, але дістатися Антарктики не змо-
гла через карантину в Чиле та майже всіх 
країнах Південної Америки. Є надія, що до 
кінця квітня українська експедиція все ж діс-
танеться до Антарктики. (ВВС)

 � Пісню доведеться змінити 

КИЇВ. – Пісні, з якими конкурсанти збира-
лися їхати на цьогорічне „Евробачення”, не 
зможуть брати участь у конкурсі 2021 року. 
Також кожна країна може змінити свого 
представника. Про це повідомили 21 берез-
ня організатори конкурсу. У Европейській 
мовній спілці зазначили, що найближ-
чими місяцями вони збираються на своїх 
Інтернет-плятформах всіляко вшановувати 
пісні, які мали звучати на сцені скасовано-
го конкурсу. Щодо українських учасників 
„Евробачення” – гурту „Go A” – його змінюва-
ти не збираються. („Українська правда”) 

 � Припинено рух з „ДНР” і „ЛНР”

КИЇВ. – Аби запобігти поширенню коронаві-
русу, таб Операції об’єднаних сил з 22 берез-
ня припинив рух через лінію розмежування 
з „ДНР” і „ЛНР” для людей і транспорту. До 
закриття пунктів пропуску багато одержува-
чів української пенсії приховано готувалися, 
тому прискорили свій виїзд на підконтроль-
ну Українї територію, пильно відстежуючи 
всі події в Україні та світі. Більшість з них 
встигла перетнути „кордон” до закриття і має 
в запасі 59 днів для повторного проходжен-
ня верифікаціі, щоб не втратити виплати 
української пенсії. Люди сподіваються, що 
за 59 днів світ повернеться до колишнього 
життя. (ВВС)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Плякат із зображенням Президента Росії Володимира Путіна під 
час акції „Крим – це Україна” біля Посольства Росії в Києві, 16 
березня. (Фото: УНІАН)

АКТУАЛЬНЕ

Коронавірус в Україні: померли чотири особи

ТОЧКА ЗОРУ

Путін вирішив провести бенкет на півострові 

• В Україні станом на ранок 25 березня лябора
торно підтвердили 113 випадків Covid19. Про це 
повідомило Міністерство охорони здоров’я. Чотири 
особи померли, один пацієнт одужав і вже виписа
ний з лікарні. Всього з початку року надійшло 450 
повідомлень про підозру на Covid19. 

• 22 березня в Україну літаком прибула партія 
тестів для визначення коронавірусу. Доставлено 
обидва види тестів: золотий стандарт діягностики 
та тести експресдіягностики. Експрестести будуть 
використовуватися бриґадами екстреної допомоги 
для „санітарного сортування”, тобто у разі, якщо 
працівник екстреної допомоги прибуває до люди
ни, в якої підвищена температура і є підозра на 
коронавірусну хворобу, медики мають зробити два 
тести: один на грип і експрестест на коронавірус.

• У Києві 22 березня зупинено рух громадського 
транспорту, повідомив Міністер внутрішніх справ 
України Арсен Аваков. Від 23 березня громадський 
транспорт Києва перевозить виключно медичних 
працівників, рятувальників, правоохоронців, пра
цівників житловокомунальної сфери, продуктових 
магазинів і аптек.

• Міністерство охорони здоров’я створило офіцій
ну Viberспільноту „Коронавірус інфо”, де буде 
публікувати актуальну й достовірну інформацію 
про ситуацію щодо поширення Covid19 в Україні.

• З 12 березня в Україні запроваджено тритижне
вий карантину в навчальних закладах та низка 

інших заходів з протидії поширенню коронавірус
ної інфекції COVID19.

• 21 березня Президент України Володимир Зелен
ський обговорив з керівництвом українських телека
налів запуск на телебаченні маштабного освітнього 
проєкту для учнів 511 кляс, які навчають ся вдома 
через карантину. Найкращі педагоги України прово
дитимуть відеолекції з різних предметів шкільної 
програми, а найбільші українські телеканали показу
ватимуть їх у своїх ефірах у найбільш зручний для 
дітей час. Телепроєкт має бути не лише інформатив
ним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а 
також їхнім батькам, дідусям та бабусям, котрі зали
шаються вдома через карантину. Лек ції будуть 
доступні в Інтернеті. Керівництво українських теле
каналів підтримало ініціятиву президента.

• Із 18 березня в Україні зупинили залізничні, аві
яційні й автобусні міжміські та міжобласні паса
жирські перевезення.

• 17 березня народні депутати ухвалили закон, у 
якому, зокрема, передбачається адміністративна і 
кримінальна відповідальність за порушення режи
му обсервації, за умисне зараження коронавірусом.

• Із 17 березня в Україні заборонено проведення 
масових заходів із участю понад 10 осіб і роботу 
закладів громадського харчування, торговорозва
жальних центрів й інших громадських місць.

„Укрінформ”, Радіо Свобода
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 � Думки про кандидатів поділені

ВАШІНҐТОН. — Дослідний інститут „Пю Рісирч 
Сентер” 9 березня оприлюднив статистику про 
те, яка є опінія серед Демократичної партії про 
своїх двох головних кандидатів у президен-
ти: Джо Байдена й Берні Сендерса. Відповіді 
респондентів вказують, що демократи бачать 
велику ідеологічну різницю між ними. 70 відс. 
демократів вважають Б. Сендерса лібералом, 
щодо Дж. Байдена 31 відс. вважають його лібе-
ралом, 31 відс. поміркованим, а 20 відс. консер-
ватистом. Серед респондентів 15 відс. не були 
певні про політичні погляди обох кандидатів. 
Окремі опитування інституту показали, що 47 
відс. демократів вважають себе лібералами, 38 
відс. поміркованими, а 14 відс. консервативни-
ми. („www.pewresearch.org”)

 � Чемпіонат Евро-2020 перенесено 

НЙОН, Швайцарія. — Після Чемпіонату світу з 
футболу другим найбільшим світовим футболь-
ним турніром є Чемпіонат Европи, який від-
бувається кожні чотири року. З уваги на спалах 
коронавірусу Спілка Европейських Футбольних 
Асоціяцій (УЕФА) 17 березня вирішила перене-
сти фінальний турнір Евро-2020. Турнір, який 
був заплянований на літо цього року, має від-
бутися 11 червня-11 липня 2021 року. У ква-
ліфікаційних турах збірна України закінчила 
змагання на першому місці у своїй групі і тому 
увійшла безпосередньо до фінального турні-
ру. Незмінним залишаться формат і міста-гос-
подарі турніру в 12 країнах: Лондон, Мюнхен, 
Рим, Баку, Санкт-Петербурґ, Дублін, Букарешт, 
Копенгаґен, Будапешт, Ґлазґо, Амстердам і 
Більбао. Чемпіонат Европи-2020 не буде пере-
йменований, незважаючи на перенесення на 
2021 рік. Цьогорічний сезон Ліґи Чемпіонів і 
Ліґи Европи буде дограний, коли дозволить 
ситуація з пандемією коронавірусу. („ТСН”)

 � Критикують прем’єра Ізраїля

ЄРУСАЛИМ. — Ізраїльський уряд запровадив 
ряд суворих обмежень для боротьби з корона-
вірусом, який вже виявлено у понад 400 осіб. 
Населенню наказано перебувати вдома, десят-
ки тисяч людей підлягають домашній каранти-
ні, а чужинцям заборонено доступ в країну. В 
додатку уряд наказав внутрішній службі безпе-
ки спостерігати за діями осіб, котрі є заражені. 
Критики кажуть, що Прем’єр-міністер Беніямін 
Нетанягу таким чином закріплює свою владу і 
підриває демократичний фундамент країни. Він 
також зумів відкласти свій власний криміналь-
ний процес, в якому йому закидають корупцію. 
В телевізійному інтерв’ю 18 березня Б. Нетанягу 
сказав, що буде максимальний нагляд, щоб пра-
вила безпеки не були надуживані. У відповідь 
ліберальний щоденник „Haaretz” надрукував 
редакційну статтю „Епідемія спостереження”. 
(„Associated Press”)

 � Іран відмовився від допомоги США

ТЕГРАН. — Верховний провідник Ірану Аятола 
алі-Хаменай 22 березня відмовився від запро-
понованої допомоги США у боротьбі з корона-
вірусом. Іран терпить від суворих санкцій США, 
які не дозволяють Іранові продавати нафту на 
світовому ринку і бльокують доступ до між-
народних фінансових ринків. 80-літній аятола 
підтримав думку китайських високопосадов-
ців, що США хочуть розповсюдити цей вірус. 
Ніде у світі не існує жодного наукового доказу 
його слів. Спихаючи вину на США, уряд хоче 
відвернути увагу населення від економічних 
проблем, від міжнародної критики за збиття 
українського літака і масових протестів, в яких 
останніми роками загинуло сотні осіб. В краї-
ні вже підтверджено 21.6 тис. випадків захво-
рювання коронавірусом, а понад 1,800 осіб 
померло від нього. Державний секретар США 
Майк Помпео 23 березня заявив, що іранський 
режим „бреше” народові про пандемію, і „прі-
оритезує ідеологію над іранським народом”. 
(„Associated Press”, „AFP”)

АМЕРИКА І СВІТ

СКУ закликає до „політичної карантини’’

Випробування на людяність:
Підприємці допомагають лікарням

Денісова вчергове звернулася до Москалькової
через загрозу коронавірусу в кримських тюрмах

СКУ

ТОРОНТО. – Світовий Конґрес Українців (СКУ) 
закликав Верховну Раду України до „політичної 
карантини’’ на час пандемії.

СКУ 24 березня звернувся до Верховної Ради 
України з закликом не виносити на обговорення 
та голосування питання, які можуть спричинити 
соціяльну напругу та викликати неоднозначну 
реакцію суспільства в період загальнонаціональ
них карантинних заходів.

Зокрема, йдеться про дотримання Верховною 
Радою раніше прийнятого рішення щодо розгляду 

виключно законопроєктів, які пов’язані з запобі
ганням виникненню і поширенню, локалізацією і 
ліквідацією спалахів коронавірусної хвороби.

„Ми поділяємо стурбованість громадянського 
суспільства, що прийняття політично та суспільно 
суперечливих рішень, зокрема, щодо земельної 
реформи, української мови, інформаційного про
стору можуть спровокувати масові демонстрації 
та створити загрозу життю й здоров’ю українців. 
Розгляд і прийняття таких рішень в умовах над
звичайної ситуації несе загрозу тривалої дестабі
лізації в Україні’’, – зазначив Президент СКУ Павло 
Ґрод.

Світлана Орел

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – З аґроголдинґу „Ай енд Ю 
Ґруп Юкрейн” 22 березня повідомили, що його 
засновник Сергій Тарасов придбав медичне облад
нання, здатне врятувати сотні пацієнтів з усклад
неннями від коронавірусної інфекції. Йдеться про 
два вентилятори „Puritan Bennett560” виробни
цтва США для штучної вентиляції легень вартіс
тю 515 тис. грн., які найближчим часом одержить 
міська лікарня швидкої медичної допомоги. 

Ще три апарати штучної вентиляції легень за 
1,200 дол. плянують закупити і передати ліку
вальним закладам Кіровоградщини до кінця квіт
ня. 

Футбольний клуб „Олександрія” та компанія 
„Аґровіста” теж профінансують закупівлю апара
тів для штучної вентиляції легень. 

Міський голова Андрій Райкович зустрівся з 
підприємцями і вони висловили готовність долу
читися до створення додаткового фінансового 
резерву закладу. 

На рахунок лікарень надійдуть пожертви від 
промислових підприємств – „Ельворті”, „Радій”, 
„Кернел”, „Градолія”, „Золотий вік” та інших на 
додаткове медичне обладнання, витратні матері
яли, індивідуальні засоби захисту та інші невід
кладні потреби, що можуть виникнути у випадку 
пандемії. Ці витрати контролюватимуть міська 
влада та донори резерву. 

Радіо Свобода

КИЇВ. – Уповноважена Верховної Ради з прав 
людини Людмила Денісова вчергове звернулася 
до російської колеги Тетяни Москалькової з про
ханням надати належну медичну допомогу грома
дянам України, які перебувають у тюрмах Росії і 
анексованого Криму.

,,Наші співгромадяни скаржаться на неналежні 
умови утримання і ненадання відповідної медич
ної допомоги, неприпустиме в умовах оголошеної 
пандемії коронавірусної інфекції COVID19, адже 
пенітенціярні установи вважаються підсилювача
ми поширення інфекційних захворювань і є міс
цями з високим ризиком зараження’’, – написада 
Л. Денісова у Фейсбуці.

Вона закликала провести кваліфіковане обсте
ження в’язнів з обов’язковим тестуванням на 
коронавірус.

,,Вимагаю забезпечити належні умови утриман
ня в місцях несвободи, щоб не допустити поши
рення і подальшого інфікування утримуваних 

осіб. Закликаю представників міжнародної спіль
ноти взяти на контроль ситуацію щодо забезпе
чення Російською Федерацією прав громадян 
України на життя і здоров’я в умовах місць несво
боди, щоб не допустити фатальних наслідків для 
їхнього життя’’, – підкреслила омбудсмен.

Л. Денісова вже зверталася із заявою про те, що 
українські політв’язні Кремля перебувають під 
загрозою в російських в’язницях під час пандемії 
коронавірусу. Раніше з подібною заявою виступи
ло Посольство США в Україні і правозахисні та 
громадські організації.

У березні 2014 року Росія анексувала україн
ський півострів Крим. Міжнародні організації 
визнали анексію Криму незаконною і засудили дії 
Росії, країни Заходу запровадили проти неї еконо
мічні санкції. Кремль заперечує анексію півостро
ва і називає це ,,відновленням історичної справед
ливости’’.

Верховна Рада України офіційно оголосила 
датою початку тимчасової окупації Криму і 
Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

КИЇВ. – 25 березня режим надзвичайної ситуа
ції запроваджений по всій території України на 
30 днів. Відповідно всі карантинні заходи також 
продовжено на 30 днів. 

Надзвичайна ситуація не обмежує конститу
ційні права громадян, але лише об’єднує зусилля 
у боротьбі із коронавірусом.

Цей режим діятиме до 24 квітня, але є можли

вість його продовження у разі потреби або 
навпаки окремо можна буде ухвалити рішення 
про скасування надзвичайної ситуації.

Станом на 25 березня у 13 реґіонах України 
виявлено 113 лябораторно під тверджених 
випадків захворювання.

„Укрінформ“

Уряд України запровадив  
надзвичайну ситуацію на 30 днів

НАШ АРХІВ: www.svoboda-news.com
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 � Ніхто не винний у запізненні

КАРАМІЛО, Каліфорнія. — Д-р Ентоні Фавчі з 
Національних інститутів здоров’я США, котрий 
також є директором Національного інституту 
алергії та заразних хворіб, виступив 17 берез-
ня на національній дискусійній програмі „The 
Hugh Hewitt Show”. На запитання модератора, 
чи хтось завинив за спізнене тестування на 
коронавірус у США, він відповів, що це просто 
була технічна помилка і що не завинив ніхто: 
ні президент, ні Центр для контролі хворіб 
(CDC). Система публічного здоров’я у США і 
адміністрація Президента Дональда Трампа 
були критиковані за низьке число тестувань на 
коронавірус в країні в той час, коли ця хвороба 
швидко розповсюджується серед американців. 
Інші країни, зокрема Південна Корея, отримали 
похвали за відносно швидке та ефективне тес-
тування своїх жителів. („The Hill”)

 � Як звати коронавірус?

ВАШІНҐТОН. — Президент США Дональд Трамп 
на своїй щоденній зустрічі з пресою 18 березня 
виправдувався, чому він вживає термін „китай-
ський вірус”, а не коронавірус. „Це зовсім не є 
расизм, – сказав президент. – Він походить з 
Китаю, це чому”. На прес-конференції в Білому 
Домі день раніше президент сказав репорте-
рам, що він долучує прикметник „китайський” 
до імени вірусу, щоб побороти дезінформацій-
ну кампанію, поширену пекінськими високо-
посадовцями, що американське військо є дже-
релом цієї епідемії. Представник Міністерства 
закордонних справ Китаю Жао Ліджіян сказав 
12 березня, що Армія США могла принести цю 
епідемію до китайського міста Вуганю. День 
пізніше інший представник міністерства Ґенґ 
Шуанґ на запит репортерів у Пекіні, чи це є 
офіційний погляд китайського уряду, відпо-
вів, що це „представляє настанову китайського 
уряду”. Державний секретар США Майк Помпео 
на зустрічі з пресою 17 березня шість разів 
ужив термін „вуганьський вірус”, і скритику-
вав Комуністичну партію Китаю за применшен-
ня небезпеки, коли ця хвороба спалахнула. 
Критики кажуть, що вживання таких термінів 
є виявом расизму й ксенофобії. Коронавірус 
появився в Китаї в грудні 2019 року і швидко 
переріс на ґльобальну пандемію. Державний 
департамент США заявив 18 березня, що багато 
китайських громадян, включно з Президентом 
Хі Ціньпінґом, вживають термін „вуганьська хво-
роба”. („The New York Times”)

 � ВООЗ про коронавірус у США

ЖЕНЕВА. — Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я (ВООЗ) каже, що США незабаром 
можуть стати епіцентром гльобальної пандемії 
коронавірусу, хоча Президент Дональд Трамп 
оголосив, що сподівається на повернення нор-
мального життя у Сполучених Штатах вже упро-
довж наступних тижнів. ,,У них – дуже вели-
кий спалах і цей спалах стає інтенсивнішим’’, 
– сказала у вівторок у Женеві речниця ВООЗ 
Марґарет Гарріс. Вона повідомила, що 85 відс. 
нових випадків коронавірусу були встановлені 
в Европі та в Сполучених Штатах і на США при-
падало 40 відс. з тієї кількости. У відповідь на 
запитання, чи можуть США стати новим епіцен-
тром, М. Гарріс сказала: ,,Зараз ми спостерігає-
мо у США швидке зростання кількости випадків. 
Отже так, така ймовірність є’’. Досі у США, які є 
третьою країною світу за кількістю заражених 
– понад 55 тис. людей хворих і понад 800 смер-
тельних випадків. (Радіо Свобода)

 � Про ідеологію професорів Гарварду 

КЕМБРІДЖ, Масачусетс. — Студентська газета 
Гарвардського університету оприлюднила 3 
березня висліди опитування серед викладачів 
Школи мистецтв і наук, яка є найбільшим відді-
лом університету. Серед 263 респондентів 79.7 
відс. назвали себе лібералами, 18.9 відс. помір-
кованими, а 1.4 відс. консерватистами. („The 
Harvard Crimson”)

АМЕРИКА І СВІТПрограма „Канада-Україна” святкує 30-pіччя
стажування у Канадському парляменті

Артем Барабаш

1991 року канадці відзначали 100річчя іміґра
ції українців до Канади. Для святкування цієї події 
Конґрес Українців Канади за сприянням уряду 
Канади, очолюваного Прем’єрміністром Брайаном 
Малруні, створив

Українськоканадську Kомісію із святкування 
сторіччя іміґрації українців до Канади (Ukrainian 
Canadian Centennial Committee  – УКСК). УКСК 
отримала бюджет у розмірі 1.5 млн дол. Для спри
яння святкуванню шляхом створення важливих 
та довготривалих проєктів. У той час віцепрези
дентом УКCК був призначений адвокат із Торонто 
Ігор Бардин. Він також був президентом Фундації 
Катедри українознавчих студій Торонтського уні
верситету, а згодом директором програми стажу
вання між Канадою та Україною, відомою сьогодні 
як Парляментарна програма „КанадаУкраїна” 
(ППКУ).

Фундація Катедри українознавчих студій 
Торонтського університету відзначила 100річчя 
іміґрації українців до Канади створенням програ
ми парляментського стажування студентів укра
їнських університетів. Хоча УКCК схвалила ідею 
програми стажування, ця ініціятива не була під
тримана жодним фінансуванням. І. Бардин взявся 
за збір фондів на програму в українській громаді 
Канади. Водночас, він переконав спікера Палати 
Громад Джона Фрейзера та голову Верховної Ради 
України Івана Плюща дати дозвіл на проведення 
програми стажування, щоб допомогти батьківщи
ні своїх предків і розвинути зв’язки між Канадою 
та Україною для поширення традиції західнього 
демократичного управління.

Ідея програми студентського стажування поча
ла набувати чітких форм під час візит І. Бардина 
до України у 1990 та 1991 роках від організації 
„Міжнародна амнестія” на підтримку ув’язненого 
депутата Верховної Ради Степана Хмари. Під час 
цих візит він обговорював свою пропозицію з 
українськими депутатами, які були членами 
Комуністичної партії,  а також з членами 
Народного руху України та з провідними урядови
ми та судовими посадовцями. 

Спілкуючись з представниками українського 
політичної кляси, І. Бардин усвідомив, що мало 
хто розуміє чи знає, як працює західня демократія 
та громадянське суспільство. У радянській систе
мі, яка була єдиною системою, їм відомою, рішен
ня спускалися згори і виконувалися без особливо
го обговорення. Будучи зрощеними корумпова
ною радянською системою, українські вчителі та 
професори не були здатні вирішити цю проблему.

Схвалення програми як в українському, так і в 
канадському парляментах було отримано порів
няно легко. Програму стажування було розпочато 
у 1991 році приїздом трьох студентів з Києва та 
Львова. Фінансування програми значною мірою 
забезпечили вісім канадських сімей. Перша і най
значніша пожертва була від родини Мазуренків з 
Торонто. Незадовго до своєї смерти 1990 року 
Данило Мазуренко виділив на проєкт 250,000 дол. 
Цей щедрий дарунок увійшов до благодійного 
фонду українських кредитовних спілок у Торонті і 
разом із сімома додатковими значними пожертва
ми утворив постійний фонд у розмірі 1 млн. дол., 
відсотки з якого використовуються для фінансу
вання програми.

Перші три українські студенти прибули з 
Національного університету „КиєвоМогилянська 
академія” та Львівського університету ім. Івана 
Франка. Канадськими депутатами, які вітали 
українців у Палаті громад, були Алан Редвей, про
ґресивний консерватор з Торонто; Джессі Фліс, 
ліберал з Торонто; та др Кріс Ексворті , представ
ник Нової демократичної партії із Саскатуна, 
Саскачеван. Після закінчення першої програми 
стажування канадські депутати одноголосно оці
нили її як успішну та закликали І. Бардина продо
вжити програму.

У наступні роки програма швидко зростала. 
Наприкінці 1990их років кількість заяв з України 
сягала понад 7,000 на рік, але програма могла при

йняти 52 студенти.
1994 року стажери почали видавати свій влас

ний „Вісник”, який за останнє десятиліття пере
творився на публікацію від 60 до 90 стор., напо
внену інтерв’ю та статтями.

Успіх був би неможливим без допомоги в органі
заційних питаннях, наданої Люсі Гікс, Олександ
ром та Іриною Гордієнками, Богданою Бардин, 
Василем Керелюком. Вагомий внесок зробили суд
ді Володимир Тарнопольський та Іван Сопінка, 
Генералгубернатор Роман Гнатишин. 

Найвідданішою прихильницею програми була 
Сенаторка Рейнел Андрейчук із Саскачевану, а 
також Стефанія Глинка, вдова Антіна Глинки, чле
на парляменту Канади з 1940 по 1949 рік, завіду
вач Катедри українознавчих студій в університеті 
Торонто Павло Роберт Маґочі, адвокат Богдан 
Витвицький, депутат Верховної Ради України 
Володимир Стретович та колишній міністeр уряду 
Онтаріо Іван Яремко, який підтримав програму 
слушними порадами. Суддя Верховного Суду 
Канади І. Сопінка організував навчальні судові 
процеси з українськими стажерами, щоб ознайо
мити їх із системою загального права. Р. Гнатишин 
та Павло Міґус провели семінари, щоб ознайомити 
інтернів із канадською політичною системою.

Фінансова підтримка надходила від Д. Мазу
ренка, Ганни Мазуренко, Івана Мазуренка, родини 
Маланчуків, родини Aтаманчуків, Володимира 
Гриника, Івана Боднарчука, родини Галушкa, 
Йозефа та Марії Сіцинських, Еміля Телізина, Івана 
та Юлії Сташуків, родини Фединів, Стефана і Роми 
Франків, Олександра та Євгена Сукнярських, роди
ни Обалів, родини Бардин, Василя і Антоніни 
Базилевичів, дра Романа Гуменюка, Джеррі Гуме
нюка, Костянтина Темертeя, дра Тараса Фесича, 
Наталії Бундзи та двох навчальних фондів Канади 
та США.

Присутність стажерів відчувалася під час їхньо
го перебування у парляменті Канади. Вони органі
зували проведення Українського дня на Пагорбі 
парляменту, міжконфесійну службу „Молитва за 
мир в Україні”, інформаційні зустрічі для членів 
Палати Громад та сенаторів, відвідували слухання 
комісії, а також щоденно співпрацювали із члена
ми парляменту та їх адміністративним персона
лом. 

Інтерни здобули репутацію ініціятивних та 
активних фахівців, здатних швидко діяти для під
тримки будьякої проукраїнської ініціятиви, 
покладаючись на власні зусилля. Українсько
канадській спільноті важко знайти кращих лобіс
тів, ніж ці чудові студенти, які, перебуваючи в пар
ляменті, вдало співпрацюють із членами парля
менту, їхніми помічниками, лідерами партій та 
Офісом прем’єрміністра.

Програма випустила когорту провідників, які 
формують Україну сьогодні. Андрій Пивоварський 
та Володимир Омелян працювали на посаді міні
стра інфраструктури, Анна Новосад нещодавно 
була призначена міністром освіти і науки України, 
Маркіян Мальський очолив Львівську обласну 
адміністрацію, Олексій Сошенко став одним із 
найвизначніших юристів у банківському та фінан
совому секторі України, Альона Шкрум, Соломія 
Бобровська, Роман Лозинський та Рустем Умеров 
були обрані депутатами Верховної Ради у 2019 
році, Сергій Петухов був заступником міністра 
юстиції України, а Наталка Микольська – заступ
ницею міністра економіки, Віктор Довгань – 
заступник міністра інфраструктури, Олена Шишкі
на була народним депутатом України у попередні 
роки.

Сучасна історія України демонструє, що станов
лення демократії потребує часу. У цьому контексті 
програма надає українським студентам унікальну 
можливість працювати та вчитися у парляменті 
Канади, дозволяючи їм отримати досвід, яким 
користувались покоління канадських, американ
ських та західньоевропейських студентів. 

Артем Барабаш закінчив Національний універси-
тет „Києво-Могилянська Академія” (маґістер пра-
ва), Яґеллонський університет.
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ІСТОРІЯ

10 запитань про УНСоюз
Впродовж року „Свобода“ вмістила 

серію історичних нотаток до 125річ
чя Українського Народного Союзу. 
Попонуємо уважним читачам цих 
публікацій іспит: яка з трьох запро
понованих відповідей є правильною?

1. У якому році засновано УНСоюз?
– 1893
– 1894
– 1914

2. Яку назву мала нова організа
ція? 

– Український Братський Союз 
– Український Народний Союз
– Руський Народний Союз

3. Яка газета стала фундаторкою 
УНСоюзу?

– „Народна воля“
– „Америка“
– „Свобода“

4. Хто був першим головним редак
то ром нової газети?

– о. Іван Волянський
– о. Григорій Грушка
– о. Іван Констанкевич

5. Де засновано УНСоюз?
– Шамокін

– ДжерзіСиті
– Олифант

6. Коли ухвалено сучасну назву 
УНСоюзу?

– 1914
– 1918
– 1904

7. Як починається гимн УНСоюзу?
– Ликуй‚ Вкраїно‚ сторона кохана!
– Ще не вмерла Україна!
– Боже великий, єдиний, нам 

Україну храни!

8. Коли УНСоюз почав кампанію з 
спорудження у США пам’ятника 
Тара сові Шевченкові?

– 1898 
– 1918
– 1957

9. Де УНСоюз поставив перший 
пам’ятник Тарасові Шевченкові?

– Кергонксон 
– Вашінґтон
– Джерзі Ситі

10. Який дитячий часопис видава
ла „Свобода“?

– „Цьвітка“
– „Веселка“
– „Лис Микита“

Де межа компромісу?
Березень ознаменувався скандалом, шо пов’язаний з інформаці-

єю про нові домовленості в Мінську‚ де на зустрічі Тристоронньої 
Контактної Групи (ТКГ) було домовлено вже 25 березня підписати 
рішення про створення так званої Консультативної ради в рамках 
політичної групи ТКГ. У цій раді мають вести переговори повноважні 
представники України (10 осіб) з одного боку та її окремих районів 
у Донецькій і Луганській областях (10 осіб) з іншого, а Росія стає 
лише спостерігачем разом із Німеччиною, Францією й Організацією 
з Безпеки і Співробітництва в Европі (ОБСЕ)

Це викликало шквал критики у частини громадськости, низку 
звернень до Президента Володимира Зеленського з закликом відмо-
витися від цих домовленостей і повернутися в законне поле. Головна 
претензія — створення так званої Консультативної ради є механіз-
мом визнання суб’єктности незаконних збройних сепаратистських 
угруповань „ДНР“-„ЛНР“, підтримуваних і скеровуваних Росією та 
визнаних в Україні терористичними, а також визнання кремлівської 
тези про „внутрішній конфлікт“ в Україні, бо Росія зі сторони перего-
ворів із Україною перетворюється лише на стороннього спостерігача.

У відповідь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив‚ що 
Україна змушена виконувати те, що підписала у Мінську попередня 
українська влада. Насправді Мінські домовленості допомогли Україні 
зупинити активну фазу війни і наступ російських військ, проте загна-
ли її у дипломатичну пастку. Україні вкрай важливо переглянути 
чинні або підписати нові домовленості з допомогою західних партне-
рів. Однак без згоди Росії це зробити дуже важко. Отже, чинна влада 
сподівається переграти росіян і добитися миру. Проте, враховуючи 
досвідчену та аґресивну дипломатичну складову Росії, досягнути 
цього фактично нереально. Кремль влаштує лише програш України.

Президент України дав зрозуміти, що він не потребує посередни-
ків, але Росія ж демонструє, що є Віктор Медведчук і з ним потрібно 
рахуватися. Москва стверджує, що ніякої війни Росії проти України 
немає, а є купка українських політиків, які винуваті в тому, що є кон-
флікт. Це говориться для російської авдиторії, для частини українців, 
для західної авдиторії, щоб нав’язати свій порядок денний і дотисну-
ти Україну, аби вона пристала на російські умови. У цій ситуації мала 
б бути більш різка реакція Верховної Ради і влади загалом‚ зокрема 
Служби безпеки України. Тимчасом В. Медведчук навіть був залуче-
ний у переговорний процес із Росією. Сьогодні його немає в перего-
ворному процесі, але немає і реакції влади на його дії.

 Чинна українська влада сподівається домовитися з російською 
владою, але щонайбільше, до чого це призводить, це обмін утриму-
ваними особами. Хоча і тут Росія постійно підвищує ставки‚ не йде на 
компроміс. Поки Україна говорить про обмін людьми, Росія проштов-
хує питання води в Крим, зняття санкцій, відкликання міжнародних 
позовів у судах. Якщо навіть Росія перестане стріляти, то продовжить 
тиск на рівні інформаційних спецоперацій, провокацій, співпраці з 
„п’ятою колоною“ в Україні. Це буде „холодне перемир’я“, а не мир. 

Щоб знешкодити поведінку Росії, треба розуміти‚ де межа комп-
ромісу і можливого тактичного результату. Покищо влада в Україні 
перебуває у стадії формування такого підходу. Коли вона зрозуміє, 
що ні міжнародний, ні двосторонній формати не приведуть до миру, 
тоді, можливо, почнеться фаза якогось довгострокового прогнозу-
вання.
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Думки, висловлені в матеріялах, підписаних конкретним автором,
не конче віддзеркалюють позицію редакції тижневика „Свобода“ або його видавця.

Нотатка про організацію праці редакції
Працівники тижневика „Свобода“ прагнуть внести свою частку в подолан

ня небезпеки короновірусу. Ми переглянули організацію праці редакції і 
переважно будемо працювати дистанційно. 

Просимо зрозуміти необхідність цих тимчасових змін. Будь ласка, дотри
муйтеся правил безпеки!

УНСОЮЗ ОГОЛОШУЄ ПРИДІЛ
СТИПЕНДІЙ ТА НАГОРОД

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Ukrainian National Acossiation, Inc.
2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054 
800-253-9862 ext. 3035

Кандидати на стипендії або нагороди мусять:

  Бути активними членами УНСоюзу щонайменше два роки 
до 1-го червня 2020 року;
  Під час останніх двох років, мати полісу мінімальної вартості 
$5,000 (не включає поліс Термінового страхування);
   Бути прийнятими на студії до університету в США або в 
Канаді.

Аплікація на стипендію або нагороду від УНСоюзу мусить бути 
вислана до 1-го червня 2020 року.

За точними інформаціями телефонуйте до Головної Канцелярії 
УНСоюзу або відвідайте сторінку “Наші Пільги” на інтернетній 
мережі УНСоюзу:

www.UNAInc.org
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Хто ж будує українську державу? Ми молилися 
російською мовою

Це історія  
мого життя

Будуючи національну українську державу, варто 
замислитися над тим, хто її будує і чи залишились 
серед будівничих українського націоналізму укра
їнські націоналісти? Чи залишились ті, що воюва
ли за українську державу у лавах ОУН з Німеччи
ною та СРСР? Чи багато їхніх нащадків – дітей та 
онуків – залишилось в Україні і чи таких дітей та 
онуків було насправді багато у повстанців УВО, 
ОУН та УПА, котрі у віці юних парубків і дівчат від
дали життя за українську державу й не мали мож
ливости створити сім’ї для продовження україн
ського роду? 

Безіменні могили повстанців УПА розкидані в 
Карпатах, в степах Сибіру, їхні діти на еміґрації 
поволі доживають віку‚ допомагаючи Україні 

бодай пакунками. 
Тож я запитую себе й запитую всіх, кому небай

дужа доля української держави – чи справді сьо
годні національну українську державу будують 
українські націоналісти, і якщо так, то звідки 
вони? Хто вони‚ якщо ті, хто боровся в лавах УВО, 
ОУН та УПА‚ лежать в безіменних могилах Карпат 
й сибірських степах далекого сходу Росії‚ в моги
лах за океаном серед могил української еміґрації, 
котра після Другої світової війни вимушено пода
лась в Америку, вимушено покинувши спустошену 
і закатовану голодоморами і війнами, пацифікаці
ями і депортаціями Україну?

Олег Павлів‚ 
Розтоки біля Праги, Чехія

У нас багато говорять про мови, а я й подума
ла, раз Бог дав нам різні мови, значить Він щось 
мав у плянах Своїх? Бог нічого не робить просто 
так. Значить, якщо нам дана мова українська, то 
й молитися ми маємо українською. І бабуся моя, і 
мама, і усі ми ходили до української церкви, а 
молилися російською мовою. Так було заведено. 
І ніхто не думав, що могло бути поіншому. 

Зараз же ми збагнули, що ми українці і маємо 
усе робити як українці. Багато хто говорить, що 
їм всеодно якою мовою говорити, наш священик 
теж так говорить. От тільки питання, якщо їм 
всеодно, то чому вони не говорять українською 
мовою? Ми ж де живемо? Хіба в Росії? 

Так ви мені скажіть, чи правда Богу всеодно як 
я, українка, до Нього говорю? Чи це дійсно не 
має значення? То чого ж Він не дав людям по 
всьому світу одну мову? Це мене так мучить, що 
я аж з сусідками сварюся. Прости Господи!

Оксана Пилип 
Романівка‚ Хмельницька область

Я дуже втішилася „Альманахом УНСоюзу на 
2020 рік“. Саме у ті роки я народилася – 10 верес
ня 1920 року. Уся та історія – це моє життя. 
Болить мені доля моєї України. Дякую за чудові 
описи історії тих часів!

Дарія Гошуляк‚
Торонто

Купили для сиріт комп’ютери

Федір чи Теодор? 

На сході України триває війна. Постійно гинуть 
люди. Страждають старі і молоді‚ хворі і здорові. 
Най більш беззахисними в цих складних умовах є 
діти. І саме про це піде мова.

Вже котрий рік підряд добровольці Організації 
Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ) актив
но допомагають та підтримують старих, недужих, 
хворих, голодних, а особливо сиріт, чиї батьки 
загинули на війні. Цього року, як і минулого, ми 
вирішили допомогти дітямсиротам і при дбати 
для них комп’ютерне обладнання. 

Ми звернулись до військових реєстрів, на основі 
яких було обрано 13 дітей, які отримали порта
тивні комп’ютери. Ми отримували додаткову 
знижку в придбанні комп‘ю терної техніки, як тіль
ки озвучували нашу мету. Багато людей радо при
єднувалися до нашої спільної справи. 

Одна дитина отримала планшет‚ а найменші 
отримали три леґоконструктори. Все відбувалося 

з участю командирів бриґад, де служили наші 
герої. Емоції дітей зворушили присутніх. 

Минулого року члени та прихильники ООЧСУ 
приділили багато часу на підготування вертепу і 
успішно провели його. Члени 2, 41 та 42го відділів 
ООЧСУ колядували в трьох штатах східнього узбе
режжя Аме рики з метою зібрати фонди і закупити 
нову партію комп’ютерів. Збір фондів продовжу
ється‚ щоб принести радість якнайбільшій кількос
ті дітей. Всі результати нашої роботи будуть також 
виставлені на наших електронних ресурсах.

Ми щиро вдячні за допомогу та співпрацю голо
ві ООЧСУ дрові Олек сандрові Стрільчукові, голові 
2го відділу Степанові Качуракові, голові 41го 
відділу Остапові Глин ському та голові 42го відді
лу Галині Фенченко.

Богдан Гаврилюк‚
Наталя Мавдрик‚ 

Ню-Йорк

Віктор Радіонов

У новому правописі читаємо: 
„Буквосполучення „th“ у словах 
грецького походження передаємо 
звичайно буквою т: антологія... 
Теодор“. Це, звичайно ж, явна нісеніт
ниця. Уже бодай тому, що еллінське 
письмо виробило свою абетку, і вона 
значно давніша від латинської. 

Якщо ж повернутися до суті пору
шеного питання та розібратися, що й 
до чого, то виявиться: під буквоспо
лученням „th“ мається на увазі грець
ка буква „θ“ (тета чи фіта). Для нас, 
українців, вона швидше „фіта“, а не 
„тета“. А „th“ настільки чуже, що 
навіть згадка про нього недоречна. 

Я жодною мірою не збираюся ста
вити під сумнів обраний нашою дер
жавою европейський напрямок роз
витку. Разом з тим глибоко переко
наний: обов’язкова умова при цьому 
– збереження національної самобут
ности. Тому вищезазначені підходи 
однозначно неприйнятні, якщо не 
шкідливі як такі. Геополітика – це 
одне, а рідна мова та її плекання – 
щось зовсім інше, але не менш важ
ливе. 

Значення латинської писемности, 
її друкованих знаків для сучасного 
світу важко переоцінити. Крім того, 
це джерело античної культури, нау
кових досліджень у галузі мовознав
ства, рушійна сила для вивчення 

індоевропейських мов. Водночас ми 
спромоглися на свою азбуку й, відпо
відно, писемність. І зобов’язані дбай
ливо до них ставитися, передати їх 
для нащадків. 

Наша мова має свій шлях розвитку, 
відмінний від того, яким пройшли 
мови західноевропейські (зокрема й 
західнослов’янські). І це одна з ознак 
її своєрідности. Вони все грецьке всо
тували через латинь. У нас же, осо
бливо попервах, було далеко не так. 

Ми багато чого запозичили безпо
середньо з Візантії, від якої прийняли 
християнство. Зокрема, чоловіче ім’я, 
що походить від грецького Теодорос і 
перекладається як „подарований 
Богом“, „Божий дар“, було пов’язане з 
православ’ям і в українській мові 
здавна закріпилось у вигляді „Федір“ 
(„Хведір“), а не „Теодор“. 

А тут, ні сіло ні впало, нам так 
недоладно вказують: „передаємо 
звичайно буквою т“. Потім іде таке 
недоречне нав’язування – „Теодор“. 
Без будьяких застережень і згадки 
про те, що є ж іще й Федір – ім’я, 
котре з’явилося в нашій мові набага
то раніше. 

Що це, як не повзуча, старанно 
приховувана початкова латинізація? 

І, схоже, дехто вирішив: „Усе! 
Більше немає Федора, відтепер тіль
ки Теодор!“ Уже маємо й першу жерт
ву засліплености – Федора Гартнера. 

Що відомо про нього? Разом зі 

Степаном СмальСтоцьким він напи
сав підручник „Руська граматика“, 
який у далекому 1893 році побачив 
світ у Львові. Книжка витримала 
чотири перевидання і щоразу ім’я 
другого з творців значилось як 
Федір. 

Однак виявити цього мовознавця 
за такою особистою назвою, скажімо, 
у Вікіпедії не вдасться. „Вікіпедисти“ 
добре помізкували й вирішили, що 
ніколи не було ніякого Федора 
Гартнера. Натомість жив такий собі 
Теодор Ґартнер.

На жаль, не вперше доводиться 
стикатись із зухвалими й водночас 
незграбними спробами переписати 
сторінки буття української нації. 
Проте раніше до відвертої підміни, 
викривлення чи спотворення зазви
чай удавалися борці за „московський 
мир“ (який вони, задерши носа, нази
вають „руським“). Утім, видно, різно
го роду холуї західного світу теж 
вирішили не відставати. 

Бачу, якщо дати волю всім оцим 
обожнювачам правописів 1928 та 
2019 років, то їх може дуже далеко 
занести. Так, прокинемось якогось 
дня, а нас уже чекатимуть чергові 
несподіванки. Виявиться: ніколи не 
було майстра різьблення по каменю 
Федора Балавенського (18651943), 
вихователя Федора Білоуса (1827
1892), антрополога Федора (Хведо ра) 
Вовка (18471918), співакабандурис
та Федора Жарка (19141986), стар
шини київських золотарів Федора 
Коробки (17891867), подільського 
князя Федора Корятовича (близько 

13311414), живописця Федора Кри
чевського (18791947), мікробіолога 
й антрополога Федора Омельченка 
(18651924), волинського князя 
Федора Острозького (1360після 
1437), співака Федора Стравинського 
(18431902), гетьмана так званої хан
ської України Федора Сулименка 
(?1685), підприємця та жертводавця 
Федора Терещенка (18321894) та 
його однойменного синаавіокон
структора (18881950), дослідника 
минулого Кубані Федора Щербини 
(18491936). Скажуть і напишуть, що 
то все Теодори. 

Так само існує висока ймовірність, 
що не пощастить і єпископові Мука
чівської єпархії Андрієві Бачинсь
кому (17321809), дієписцеві Макси
мові Берлинському (17641838), 
акторові й кінорежисерові Леонідові 
Бикову (19281979), письменнику 
Іполитові Богдановичу (17441803), 
полковникові часів Національно
визвольної війни 16481657 років 
Іванові Богуну (?1664), полковнико
ві Дієвої армії Української Народної 
Республіки Петрові Болбочану (1883
1919), акторові й кінорежисерові 
Сергієві Бондарчуку (19201994), 
поетові та творцеві музики Діонісієві 
Бонковському (1816не раніше 
1869), поетові Олексі Влизьку (1908
1934), мікробіологові й епідеміоло
гові Миколі Гамалії (18591949), 
зачи на телеві медичної освіти в 
Украї ні Євстафієві Звіряці (1748
1829), композиторові й дириґентові 

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

НА ТЕМИ  ДНЯ

(Закінчення на стор. 12)
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Чи у вашій родині є діти – потенційні члени  
Українського Народного Союзу?

Зателефонуйте до нас на число 973-292-9800, щоб довідатися  
як оформити для них страхове забезпечення.

„Ствердження напрямних УНСоюзу”
Український Народний Союз існує для: 
• поширювання принципів братської діяльности; 
• збереження української, української американської і української 
канадської спадщини і культури; 
• надання своїм членам високоякісних фінансових послуг і продуктів.
Як братська забезпеченева установа, УНСоюз реінвестує свої  
прибутки для добра своїх членів і української громади.

Нові члени УНСоюзу

Йосиф Данило Вальчук, син Данила і Кейтлин 
Вальчуків з Варінґтону, Пенсильвенії, став чле-
ном 362-го Відділу УНСоюзу. Його забезпечили 
батьки та бабуся і дідусь Люба і Юрій Вальчуки. 
Йосифа прадідо сл. п. Федір Вальчук був довго-
літнім секретарем відділу.

Рейна Лі Гаврилюк, доня Стефана і Лани Гав-
рилюків з Векавіл, Каліфорнії, стала член-
кою 360-го Відділу УНСоюзу. Її забезпечили 
дідусь і бабуся Осип і Джудит Гаврилюки.

Віталій Штайнгаґен, син Марка і Дори 
Штайнгаґенів з Філядельфії, став членом 
102-го Відділу УНСоюзу. Його забезпечила 
бабуся Маруся Квіт-Флин.

Андрея Катерина Зінич, дона Зіни і Марка 
Зіничів з Ярдлі, Пенсильвенії, стала членкою 
362-го Відділу УНСоюзу. Її забезпечили батьки.

Міла Веселка Сумрал, доня Матью і Андреї Сумралів з Шуґар Ленд, 
Тексасу, стала членкою 83-го Відділу УНСоюзу. Її забезпечила мама.

Ліана Галя Білак, доня Наталі та Доналда Білаків з Блу Бел, Пенсильвенії, стала членкою 
362-го Відділу УНСоюзу. На фотографії вона з старшою сестричою Ларисою та братчиком 
Александром. Її забезпечили батьки та бабуся і дідусь Люба і Юрій Вальчуки. Дітей прадідо 
сл. п. Федір Вальчук був довголітнім секретарем відділу.
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Левко Хмельковський

СОМЕРСЕТ, НюДжерзі. – 7 березня 
Український історикоосвітній центр 
(директор Наталя Гончаренко) при 
Українській Православній Церкві 
США провів у бібліотеці (директор 
Оксана Пасакас) Консисторії УПЦ 
США Школу писанкарства, на якій 
шанувальники українських церков
них традицій малювали писанки. 

У центрі вчитимуть малювати 
аквареллю квіти на віт альних карт
ках, а майст риня Гали на Шепко вчи
тиме виго товленню тради ційної 
української крайки – вузького пояса, 
з допомо гою якого утримувався 
верхній одяг. Такі пояси були своє
рідними обе регами та прикрасами. 
Як витвори народного мистецтва, 
пояси часто були худож ньо непо
вторними.

Виставку Михайла Туровського провели в Українському Музеї

Вчили малювати писанки Пароха-українця вітали білоруси 

НЮЙОРК. – 22 березня закрива
ється виставка „Від темряви до світ
ла“ народного художника Ук раї ни, 
дійсного члена Академії Мис тецтв 
України Михайла Туров ського. 
Експозиція, котру було відкрито в 
Українському Музеї 27 жовтня 2019‚ 
налічує 61 живописне полотно на 
різну тематику та 18 графічних 
малюнків за мотивами клясичних 
творів української літе ратури. Таке 
ґрандіозне представлення маляр
ського доробку одного із патріярхів 
українського живопису, котрий з 
1979 року проживає в НюЙорку, ста
ло знаковою подією ньюйорк ського 
мистецького ландшафту.

Народжений 1933 року у Києві в 
єврейській родині, М. Туровський 
спізнав у дитячому віці усі прикрощі 
воєнного часу – евакуацію з Києва, 
важке життя в Узбекистані та повер
нення у повоєнну, зруйновану 
Україну. Мистець отримав солідну 
академічну освіту у Київському 
художньому інституті, коли повоєн
не покоління переосмислювало 
світо гляди та загальноприйняті 
мистець кі концепції. Як заявив 

Василь Махно, запрошений куратор 
виставки, у мистецькому середовищі 
1960их років бачимо потоки явної 
та при хованої боротьби між тради

ційним і новаторським. Еволюція М. 
Туров ського як художника збігається 
з рухом шістдесятників, котрий 
відки нув офіційний соцреалізм, але 
не на довго, бо репресії повернулися, і 
багато колеґ М. Туровського були 
арештовані. М. Туровський намагав
ся еміґрувати й вкінці здійснив пере
їзд у США. 

М. Туровський, чия творчість роз
почалася у 1960ті роки в Києві й 
продовжується до сьогодні, тор
кається у своїх творах багатьох тем, в 
яких перемежовуються реальність з 
мітологією, фігуративне мистецтво з 
абстрактним. Кожен з представлених 
на виставці творів наповнено осо
бливим філософським змістом. В. 
Махно розповідає: „Туровському вда
ється з віртуозною технічною вправ
ністю, моцартівською легкістю пере
дати буяння соняшників, глибо кий 
смисл материнства чи нюйорк сь ку 
урбаністику‚ націливши глядача на 

співпереживання зараз і в цей 
момент. Жінки часто стають пред
метом живопису Туровського, мис
тець намагається у формах жіночого 
тіла зрозуміти досконалість світу“. 
Глибоко емоційні, вражаючі та при
страсні твори, з їхніми гарячими та 
виразистими кольорами, привер
тають увагу глядача й заохочують 
його до дальшої співбесіди з худож
ником. У картинах‚ присвячених 
Голокосту та Голодомору‚ М. Туров
ський зумів передати глибину колек
тивного болю тих двох трагедій, 
котрий передається з покоління на 
покоління. Київська мистецька кри
тикиня Анна Калуґер прочитує живо
пис М. Туровського як „перепи
сування поезії пам’яті“. Слушність 
такого твердження – в смисловій 
насиченості та маґічній приваб
ливості стилю М. Туровського.

Український Музей

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

На заняттях Школи писанкарства. (Фото: Левко Хмельковський)

ГАЙЛАНД ПАРК‚ Ню-Джерзі. – День народження настоятеля Білоруської авто-
кефальної православної церкви Жировицької ікони Божої Матері митро-
форного протоєрея Зиновія Жолобака 22 лютого став проявом християнської 
любови білорусів до українського священика (о. Зиновій походить з села на 
Прикарпатті). Вітання виголосили староста Якуб Сапежинський (в центрі) і 
Михайло Караневський. (Фото: Левко Хмель ковський)

Михайло Туровський. „Соняшники“

Твори Михайла Туровського ґалерії Українського Музею.

Михайло Туровський. „Матір і дитя“
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Анастасія Фещук

ОСТРОГ‚ Рівненська область. – У 
Національному університеті „Ост

розь ка академія“ 22 лютого відбувся 
Дипломатичний форум. Удруге на 
плятформі університету зустрілися 
дипломати, що представляли 17 кра
їн світу та низку міжнародних орга
нізацій.

Співорганізаторами Дипломатич
ного форуму були Острозька академія 
та Генеральна дирекція з обслугову
вання чужоземних представництв в 
Україні. На думку декана факультету 
міжнародних відносин Алли Атама
ненко, цей захід сприятиме міжкуль
турній комунікації між багатьма дер
жавами та розвитку української 
куль турної дипломатії загалом. 

Представники багатьох країн мали 
можливість побачити університет, 
познайомитись із студентами, роз
ширити їх уявлення про Україну та її 
освіту. 

„Студенти Острозької академії 
постійно працюють у нашій органі
зації добровольцями, спілкуються з 
дипломатами. Ми обов’язково знайо
мимо представників дипломатично
го корпусу з першим вищим навчаль
ним закладом не лише України, а й 
Східньої Европи. Після сьогодніш
нього форуму вони надзвичайно вра
жені рівнем підготовки студентів, 
вільним володінням англійською 
мовою та вмінням ставити актуальні 
питання“, – розповів співорганізатор 
форуму, Генеральний директор 
Державного підприємства „Гене

ральна дирекція з обслуговування 
іноземних представництв“ Павло 
Кривонос.

Дипломати з Афганістану, Болгарії, 
Бразилії, В’єтнаму, Грузії, Індонезії, 
Іраку, Киргизії, Конґо, Мексико, 
Молдови, Палестини, Словаччини, 
Словенії, США, Фінляндії, Франції та 
України, представники кількох між
народних організацій, зокрема 
Представництва Управління Вер
ховного комісара ООН у справах 
біжен ців в Україні, Продовольчої та 
сільськогосподарської організації 
ООН в Україні, організатор фестива
лю культур народів світу Дарія 
Карякіна та інші гості ознайомились 

з новим та історичним корпусами 
Острозької академії, її музеєм і рари
тетами‚ відвідали Музей книги – важ
ливу частину Історикокультурного 
заповідника Острога.

„Я давно мріяв відвідати цей уні
верситет і те, що я тут побачив, пере
вершило всі мої сподівання. В 
Острозькій академії яскраво відчува
ється дух творчости, високої культу
ри та взаємоповаги. Гадаю, студенти 
є успішними навіть просто від того, 
що навчаються в цьому славетному 
закладі. Саме такі випускники мають 
поповнювати лави Міністерства 

НОВИНИ  НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ „ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ“

Генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних 
представництв Павло Кривонос дарує ректорові Острозької академії 
Ігореві Пасічникові прапор з гербом університету. (Фото: Олександр Харват 
та Катерина Харитонова)

17 країн світу брали участь у Дипломатичному форумі

Дипломати у Центрі стародруків академії. (Закінчення на стор. 12)
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„Маруся Чурай“ на ізраїльській сцені
Світлана Глаз

БАТЯМ‚ Ізраїль. – 4 березня в 
Українському культурному центрі в 
Ізраїлі відбулася зустріч з відомим 
актором, режисером, театральним 
діячем, художнім керівником театру 
„Портрет“ Григорієм Грумбергом. 

Вечір був присвячений 395ій річ
ниці з дня народження української 
народної співачки та поетеси Марусі 
Чурай. Кілька років тому Г. Грумберг 
написав п’єсу за романом у віршах 
Ліни Костенко „Маруся Чурай“, яка з 
успіхом іде на сценах Ізраїлю. 

Автор прочитав присутнім свою 
п’єсу, розповів про свою творчу біо
графію. Народився Г. Грумберг 1926 
року в Харкові‚ був головним режи
сером Харківської філармонії. Коли 
приїхав до Ізраїлю, заснував театр 
„Портрет“‚ актори якого розповіли 
глядачам десятки історій видатних 
людей. Поставив моноспектакль 
про Олександра Галича „Генеральна 
репетиція“, потім відтворив постав
лений ним ще в Харкові спектакль 
„Три життя Іседори Дункан“.

У літературномузичній постанов
ці „Що б сказав ШоломАлейхем“, Г. 
Грумберг виступив у ролі не лише 
режисера, але і актора. Потім був 
спектакль „Остання роля Соломона 
Міхоелса“, а до 50річчя єврейської 
держави вийшов спектакль за рома
ном Ганса Габбе „Місія“, який нази
вався „Відпусти народ мій“. 

З присутніми на вечорі, а це були 
колеґирежисери та актори, шану
вальники його творчости, представ
ники Посольства України в державі 
Ізраїль, Г. Грумберг поділився пля
нами на майбутнє. Потім разом 
подивилися на художній фільм „Ой 
не ходи, Грицю, та й на вечорниці“. 

Слова цієї пісні‚ яка стала народ
ною‚ за переказами написала Маруся 
Чурай. За переказами вона народи
лася у 1625 році в сім’ї козацького 
сотника Гордія, якого було страчено 
у Варшаві, як бунтівника. Жила 
Маруся у Полтаві, кохала Гриця, 
який її зрадив. Хотіла отруїти себе, 
але ненароком отруївся зіллям 
Гриць. Маруся була засуджена до 
страти, але її врятував Богдан 
Хмельницький за заслуги батька та 
„солодкі пісні“, які любив гетьман. 
Померла дівчина у 28 років, зали
шивши по собі десятки гарних укра
їнських пісень.

УКРАЇНСТВО  У СВІТІ

Художній керівник театру „Порт-
рет“ Григорій Грумберг. (Фото: 
Борис Подєлко) 

У Ризі вчать української мови

РИҐА. – У Ризькій середній україн
ській школі 9 березня розпочався 
Тиждень української мови. З цієї 
нагоди театральний гурток школи 
показав музичнопоетичну компози
цію „Пори року“ за поезією Ліни 
Костенко. Керівник шкільного гурт
ка Микита Осіпов запропонував 

стар шоклясникам обрати поезії Л. 
Костенко, які їм найбільше до вподо
би, а потім скомпонував з них компо
зицію „Пори року“. У ній були пред
ставлені пісні Святослава Вакарчука 
та Христини Соловій – сучасних 
вико  навців, які з любов’ю ставляться 
до поезії Л. Костенко.

Учасники композиції „Пори року“ в Ризькій середній українській школі. (Фото: 
Олег Кудрін, „Укрінформ“)

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

A R K A
Вишиванки, хустки, нитки, 

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

645 W 1st Ave.
Tel.: 908-241-2190
          888-336-4776

CLIFTON, NJ
565 Clifton Ave.
Tel.: 973-916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: 215-969-4986
          215-728-6040

Туристичні послуги: авіяквитки в Україну та інші країни • Пересилка 
пакунків, автомобілів та контейнерів в Україну та інші країни світу • 
Українські та европейські компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ 
ТА КОНТЕЙНЕРИ 

В УКРАЇНУ

закордонних справ, дипломатичних і 
консульських установ“, – зазначив 
Посол України в Республіці Кіпр 
(20122019 років) Борис Гуменюк.

Упродовж зустрічі студенти уні
верситету спілкувалися з диплома
тами та отримали відповіді на акту
альні питання зі сфери міжнародних 
відносин.

Під час форуму відбувся благодій
ний концерт камерної музики Назара 
ПлискиПасічника (скрипка) та 
Міколая Пляка (фортепіян). У про
грамі прозвучали твори Едварда 
Ґріґа, Йоганна Себастьяна Баха, Фре
деріка Шопена, Н. ПлискиПасічника, 
Ґражини Бацевич, Ежена Ізаї, Генрика 
Венявського, Мирослава Скорика.

„Цей дипломатичний форум важ
ливий не лише для Острозької акаде
мії, а й для формування позитивного 
образу України загалом. Відродження 
історичного містечка Острог – це 
приклад того, як відроджується наша 

незалежна Україна. Я дуже вдячний 
Павлові Кривоносові за організацію 
цієї події, яка дає можливість показа
ти світові духовне і культурне багат
ство нашої країни“, – сказав ректор 
Острозької академії, проф. Ігор 
Пасічник.

(Закінчення зі стор. 11)

17 країн світу...

Іванові Карабицю (19452002), пись
менникові  Григорієві  Квітці
Основ’яненку (17781843), словника
реві Михайлу Комарову (18441913), 
письменникові та церковному діяче
ві Анатолію Кралицькому (1835
1894), мореплавцеві та землеписцеві 
Юрієві Лисянському (17731837), 
подвижникові створення в Києві 
лікувальних установ Опанасові 
Масловському (17401804), будите
леві громадської думки Костянтинові 
Паньківському (18551915) та його 
братові – акторові та перекладачеві 
Северинові (18721943), промислов
цям і жертводавцям Симиренкам: 
Василеві (18351915) та Платонові 
(18211863), композиторові Ігореві 
Стравинському (18821971), фолк
льористові й етнографові Миколі 
Сумцову (18541922), правознавцеві 

та любомудрові Іллі Тимківському 
(17731853), цирковому забавникові, 
найсильнішій людині ХХ ст. Іванові 
Фірцаку (18991970), письменникові 
Антонові Хижняку (19071993). 

Ми знаємо їх усіх як Федоровичів, 
але ті, кому „тетання“ не дає спокій
но спати, запишуть, що батьків цих 
особистостей звали Теодорами. 
Мовляв, так має бути за новим пра
вописом. А побатькові взагалі відки
нуть. Бо то величання, яке не прита
манне західному світові. А оскільки 
воно є ще й у росіян, то переконува
тимуть, що українцям сам Бог велів 
його забути. 

Вищеописаний розвиток подій 
мене не влаштовує. Отже, щоб так не 
сталося, ганебним явищам повзучої 
латинізації слід покласти край. Адже 
йдеться про замах на заведений 
порядок, на українську минувшину, 
на національну сутність. 

Віктор Радіонов, мовознавець, Київ.

(Закінчення зі стор. 7)

Федір чи Теодор? 

Посол України в Республіці Кіпр (2012-2019 років) Борис Гуменюк спілкуєть-
ся зі студентами.

Ректор академії Ігор Пасічник (пра-
воруч) дарує Павлові Кривоносу 
енциклопедичне видання „Острозька 
академія”.
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Вісті Фундації ім. Івана Багряного
Березень 2020 року, ч. 228

Відійшла у вічність голова Фундації Галина Воскобійник

Приходи та витрати фундації в 2019 році

Фундація щиро дякує за підтримку!

Вручено Відзнаки 
ім. Івана БагряногоГолова Фундації ім. Івана Багря

ного Галина Воскобійник померла 6 
січня в СтейтКаледжі‚ Пенсильванія. 
Поховали її 11 січня обіч чоловіка 
Олексія Воскобійника, на українсько
му кладовищі в Савт Бавнд Бруку‚ 
НюДжерзі.

Народилася вона 27 лютого 1930 
року в селі 3оря, Божедарівського 
району, Дніпропетровської области‚ 
у родині Оксани та Івана Дроботів. У 
1943 році родина еміґрувала до 
Німеч чини, де Галина Дробот закін
чила гімназію й одружилася з О. Вос
кобійником. У 1950 році сім’я переї
хала до Канади, а 1956 році – до 
США. 

3 1961 року Г. Воскобійник почала 
працювати у будівельній фірмі, яку 
започаткувала з чоловіком. Мали 
четверо дітей, але два сини трагічно 
загинули ще за життя батьків. Г. 
Воскобійник була членкою Союзу 
Українок Америки у Філядельфії, 
Українського Музею в НюЙорку та 
Українського Інституту Америки.

В 1975 році було створено Фун

дацію ім. Івана Багряного й її вибра
но першою головою фундації, яку 
вона очолювала з 1975 до 1982 року, 

а пізніше була членкою управи й 
знову очолювала фундацію в 2003
2004 роках та після смерти голови 
фундацїї Анатолія Лисого знову ста
ла головою фундації в 2008 році й 
очолювала її до січня цього року. 
Фундацію тепер очолює заступниця 
голови Віра Боднарук, яка є також 
головою Товариства Української 
Мови.

Коли Україна стала незалежною 
державою у 1992 році‚ Воскобійники 
почали фінансово підтримувати 
українських студентів і викладачів 
Пенсильванського університету і 
Національного аґрарного універси
тету в Києві.

У 1997 році напередодні Всесвіт
нього форуму українців Г. Воскобій
ник отримала нагороду від Прези
дента України Леоніда Кучми за 
активну участь у розбудові економі
ки й духовному відродженні України.

Патріярх України Філарет нагоро
див її медалею св. Володимира за 
постійний вклад в культурний роз
виток України. Вічна їй пам’ять!

У 2019 році 70 осіб та два україн
ські банки прислали 48,685 дол. 
пожертв Фундації ім. Івана Багряного 
на різні потреби в Україні та діяспорі. 
Прізвища жертводавців і банків‚ 
суми їхніх пожертв та на які цілі ті 
пожерт ви давались, фундація пода
вала на сторінці фундації в газеті 
„Свобода“ та в Бюлетені. 

3 каси фундації в 2019 році вида
но 75,668 дол. на видання різних 
книг. 

По 1‚000 дол. дано лавреатам 
премії ім. І. Багря ного. Надано 
допомогу воякам, що ставлять опір 
на сході України російським теро
ристам, на лікування поранених 
вояків, на харчі родинам вояків, 
сиротам, видавництвам, журналам 
„Універсум“ в Львові, „Борис тен“ в 
Дніпрі, „Бере зіль“ в Києві та газе

там „Світінфо“ в Чернігові, газеті 
для дітей і дорослих „Журавлик“ в 
Харкові, „Промінь Просвіти“ в Кри
вому Розі та іншим.

Найбільшу суму 19,360 дол. висла
но в місто Дніпро, представникові 
фундації і редакторові журналу 
„Бори стен“ і Бюлетеню „Наша Церква“ 
Фіделові Сухоносові для потреб воя
ків, на лікування їх, їхнім родинам, на 
пачки харчів для вояків та їх родин, 
сиротам, на конкурс в Дніпрі творчої 
молоді та на видання журналу та 
Бюлетеню „Наша Церква“.

Товариству Української Мови, яке 
очолює Віра Боднарук і яке допома
гає фінансово „Просвітам“ по всіх 
областях України дано 18,300 дол., 
щоб молоде покоління та й старші 
користувалися українською мовою, 
знали свою історію, культуру та мову 

й що вони живуть в Україні.
На видання книг‚ які підготували 

Левко Хмельковський, Сергій Козак, 
Олександр Шугай, Олег Романчук‚ та 
голові видавництва „Кліо“ Вірі 
Солов йовій, видано 14,045 дол. Ліґа 
Українських Меценатів, членом якої 
є Фундація ім. І. Багряного, кожного 
року влаштовує конкурси україн
ської мови. На ці конурси Фундація 
раніше давала по 5,000 дол., останні 
три роки дає по 4,000 дол.

Менші суми висилали в 2019 році 
Українському Вільному Універ сите
тові, Українській Вільній Ака демії 
Наук, Фундації „U.S.Ukrаіnе“, Фун
дації Катедри Українознавства, Фун
дації „КиєвоМогилянська Ака демія“, 
Українському Національному Музеє
ві в Чикаґо та іншим українським 
установам в США.

Від часу появи попередньої сто
рінки Фундації ім. Івана Багряного 
прислали пожертви на різні цілі 
одна організація та особи: по 2,000 
дол. – Фундація „Самопоміч“ з 
Чикаґо (з них по 1,000 дол. для 
Товариства Україн ської Мови та 
видавництва „Борис тен“) та о. 
Олексій Лимон ченко в пам’ять 
мами Евдокїї на допомогу мучени
кам в обороні Донбасу та Луганська), 
1‚500 дол. – Василь Стан (з них 1,000 
дол. на видання книги „Українська 
діяспора: літературна бібліографія“, 
а решта на потреби фундації), 1,200 
дол. – Оксана Мосто вич (з них по 
500 дол. журналам „Березіль“ і 
„Борис тен“ та 200 дол. на потреби 
Фун дації), 800 дол. – Галина Свіч
ков ська (з них 500 дол. для потреб 
фундації та 300 дол. для журналу 
„Березіль“), 750 дол. – Петро Китас

тий (з них 296 дол. на дві пачки хар
чів для вояків чи їх родинам, 104 
дол. для поранених вояків та по 50 
дол. Фундації, КиєвоМогилян ській 
Академії, Острозській Академії, газе
ті „Літе ратурна Украї на“, та журна
лам „Березіль“ та „Бо рис тен“ й сиро
там), 625 дол. – Валентина Лимон
ченко для журналу „Бере зіль“, 350 
дол. – Ніна Сакун (з них 250 дол. 
фундацїї та 100 дол. для „Борис
тену“), 300 дол. – Лідія Тара щук для 
потреб Петра Сабадин, 252 дол. – 
Ліда і Анатолій ВалюхБран тон на 
пачку харчів для захисників України, 
210 дол. – Олек сандер Полець (з 
них 100 дол. на потреби фундації, 50 
дол. на пресфонд „Бористену“ та 60 
дол. на передплату журналу „Борис
тен“ трьом особам в Україні), 200 
дол. – Олена і Іван Свириденки на 
пачку харчів для вояків, 150 дол. – 

Софія Петруша (з них по 50 дол. на 
пресовий фонд „Борис тену“, для 
фундації та для сиріт), по 100 дол. 
для фундації Віра Соко лов ська та 
Володимир Колюбінський, по 50 
дол. – Олексан дер Власенко для 
сиріт та Марія Зарицька в пам’ять 
батька Фіделя Сухоноса.

Управа фундації щиро дякує всім 
жертводавцям й прохає й далі під
тримувати фундацію, щоб вона 
могла допомагати воякам України та 
їх родинам, видавництвам України, 
журналам та сиротам. 

Фідель Сухоніс

ДНІПРО. – В актовій залі Коледжу 
електрифікації урочисто вручено 
Відзнаки ім. Івана Багряного 2019 
року за вагомі досягнення в галузях 
науки, освіти, культури, активну дер
жавотворчу та громадську діяль
ність громадян України і представ
ників української діяспори. 

Директор коледжу Микола Цоко
ленко провів екскурсію по краєзнав
чому музею, демонструючи історію 
цього навчального закладу. Гості 
затримались біля експонатів, при
свячених загиблим випускникам, які 
билися за незалежність і територі
яльну цілісність України. 

Нагородження, яке відбулося 30 
жовтня 2019 року, почалось після 
виконання державного гимну 
України. Серед відзначених – молод
ший лейтенант Дмитро Кошка, який 
захищав державний суверенітет 
України, а зараз викладає в Дніпров
ській політехніці; Віктор Рудь – прав
ник, один з діячів української діяспо
ри США; священикемерит Україн
ської Православної Церкви США 
Олексій Лімонченко, голова Микіль
ської сільської ради Дніпропетров
ської области Віталій Копиль цов, 
режисерпостановник масових захо
дів Інга Лазебна та посмертно др 
Евгенія Пастернак. 

Надійшов вітальний лист від колеґ 
лавреатки з Канади. Його прочитав 
шефредактор журналу „Бористен“ 
Фідель Сухоніс. У ньому зокрема 
були такі рядки: „Від імені дирекції 
Пансіонів ім. Івана Франка прошу 
прийняти наш щиросердечний при
віт і поздоровлення. Ми повністю 
підтримуємо номінацію нашого дов
голітнього директора, св. п. Евгенії 
Пастернак Відзнакою ім. Івана Багря
ного. З правдивою до Вас пошаною, 
Тереня Тонко вич, екзекутивний 
директор Пансіонів ім. Івана Франка, 
ТоронтоМісісаґа“.

Нагороджені отримали дипломи та 
тарелі з петриківським розписом та 
портретом І. Багря ного. Під час уро
чистої події лунали виступи відомого 
автора та виконавця Воло димира 
Забари, переможця конкурсу „Хфак
тор“ 25річного Івана Чиже вича, 
ансамбля коледжу „Феєрія“ та інших.

Привітали лавреатів Ф. Сухоніс, В. 
Рудь, І. Лабез на, історик Ельдар Тагієв 
та відома співачка, Заслу жена діячка 
культури Грузії Таміла Гва джая, яка 
заспівала „Червону руту“ та „Суліко“.

Фундація ім. І. Багряного – непри
буткова добродійна організація укра
їнської діяспори, утворена з метою 
впровадження його патріотичних ідей 
через публікацію і поширення його 
творів, видання книжок, близьких 
його ідеям. Представником Фунда ції 
у Дніпропетровській області є Все
україн ський щомісячник „Бористен“ 
(шефредактор Ф. Сухо ніс).

Св. п. Галина Воскобійник.

Дописи і листи до Фундації ім. Івана Багряного, членські внески і  
пожертви просимо посилати на адресу: 

Bahriany Foundation 
19669 Villa Rosa Loop, Fort Myers, FL 33967

Сторінку редаґує Олексій Коновал
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ПЛЕМ’Я ПЛАСТУНОК  „ПЕРШІ СТЕЖІ“
влаштовує

„ДЕННИЙ ТАБІР ПТАШАТ ПРИ ПЛАСТІ“
     для дітей від 4 до 6 років, які володіють 

(розуміють і розмовляють) українською мовою

• Дитина мусить мати закінчених 4 роки життя до 31 серпня 2020 р. Вийнятків немає. 
• Дитина мусить мати усі приписані щеплення.
• Дитина, яка склала Заяву Вступу до новацтва, не може брати участи в таборaх для Пташат.

 Табір відбудеться на Союзівці
від неділі, 28 червня, до суботи, 4 липня 2020 р.

У справі кімнат просимо порозуміватися безпосередньо з Адміністрацією Союзівки:
SOYUZIVKA, P. O. Box 529, 216 Foordmore Road, Kerhonkson, NY 12446

                         (845) 626-5641;  www. Soyuzivka.com;  Fax: 845-626-4638

• Tаборова оплата: $150.00 ($20.00 незворотні)
• Зголошення і таборову оплату (чек виписаний на Plast – Pershi Stezhi) надсилати до: 

Chrystya Silecky, 312 Kerry Ct, Cranberry Twsp, PA 16066 • Tel.: 636-219-3358

• Реченець зголошень: 15 травня 2020 р.  •  Після реченця зголошень не приймаємо.
• Лікарську посвідку НЕ пересилати з анкетою зголошення. Просимо передати при       
   реєстрації.

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАБІР ПТАШАТ-2020

Ім’я і прізвище дитини ....................................................................................................................
                        по-українськи і по-англійськи

Дата народження ...............................................................................................................................
Адреса ....................................................................................................................................................
Телефон .................................................... E-mail ..............................................................................

Просимо залучити посвідку дати народження дитини, яку вперше вписуєтe 
на табір, що відбудеться від 28 червня до 4 липня 2020 р.

     Розмір таборової сорочинки дитини: ☐ 6-8,  ☐  10-12,    ☐14-16.
      ☐ Залучую чек на суму $..............           ☐  Резервую кімнату на Союзівці

................................................................................................................................................................
ім’я і прізвище матері (подати дівоче прізвище)

Завваги ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................Підпис батька або матері

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

32 Peachtree Rd.
Basking Ridge, NJ 07920

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

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

House cleaning, $18/hr, 
English to communicate 

and vehicle required. 
Text 708-599-7000

нальний бізнес мають забути про 
власні амбіції, діяти спільно й змага
тися за життя та здоров’я жителів 
реґіону, а не за точки на місцевих 
виборах.

Також хочу повідомити, що уряд 
домовився про співпрацю україн
ських і китайських лікарів. Наші 
медики отримають від колеґ з Уханя 
успішний досвід боротьби з корона
вірусом.

Вчора у мене відбулася розмова з 
головою Міжнародного Валютного 
Фонду Крісталіною Георгієвою. Наші 
міжнародні фінансові партнери, 
включно з МВФ, Світовим банком, 
ЕБРР, запевнили про готовність під
тримувати та допомагати Україні.

Сьогодні відбувається засідання 
уряду, де серед іншого буде ухвалено 
низку важливих рішень. Зокрема, 
заборона відключати електроенер
ґію для населення. Зміни до законо
давства, які дозволять „Укрпошті” 

доставляти ліки.
Завдання НБУ, Мінфіну та Мін

економіки – до кінця тижня розраху
вати програму кредитних вакацій 
для бізнесу. Виплата допомоги 
людям, які були скорочені через 
карантин. Зміни до законодавства, 
що запровадять кримінальну відпо
відальність за незаконний експорт 
товарів медичного призначення у 
період коронавірусу.

Окремо я хочу звернутися до дея
ких політиків. У складні для країни 
часи займатися політичним „хайпом” 
– фактично дорівнює мародерству. 
Ви кажете, що влада запровадить 
надзвичайний стан, щоб під шумок 
протягнути якісь непопулярні рішен
ня. Можу сказати тільки одне: не 
судіть інших по собі. По своєму досві
ду та своїх, якщо можна їх так назва
ти, життєвих принципах.

Сьогодні будьякі наші кроки 
мають єдину мету – зберегти життя 
та здоров’я українців.

Знаєте, загалом в усій цій ситуації 
є певний парадокс. Усім рекомендо
вано носити маски, але коронавірус 

насправді скидає маски з людей.
Бо хтось готовий допомагати, від

даючи останнє. А хтось готовий заро
бляти на людській біді. Підвищує 
ціни, притримує маски на складах, 
намагається продати респіратори за 
кордон. Усі ці дії отримають не лише 
моральну оцінку суспільства, а й 
юридичну оцінку відповідних право
охоронних органів. 

Але хочеться говорити й відзнача
ти тих, хто працює самовіддано та 
без відпочинку. Я щиро дякую кож
ному українському медикові . 
Сьогодні ви – наші супергерої. Дякую 
за неймовірну витримку та вірність 
клятві Гіпократа.

Я дякую українським прикордон
никам. Ці хлопці та дівчата одними з 
перших долучилися до непоширення 
коронавірусу в Україні. Вони фактич
но перебувають на новій „передовій” 
і ведуть боротьбу з невидимим воро
гом – коронавірусною інфекцією. 
Дякую вам службу!

Я дякую нашим військовим на схо
ді України. Сьогодні весь інформацій
ний простір заповнений темою коро

навірусу. Але захист України залиша
ється нашим пріоритетом. Дякую 
українським бійцям, які продовжу
ють боронити Батьківщину. Ми 
роби мо все, щоб Україна була здоро
вою. Ви робите все, щоб Україна – 
була.

Я дякую нашим послам і диплома
там, які працюють вдень і вночі, щоб 
повернути українців додому. Праців
никам Міністерства інфраструктури, 
які допомагають їм у цьому, а також 
забезпечують доставку робітників 
критично важливих підприємств. 
Залогам літаків, потягів та автобусів, 
які доставляють в Україну громадян і 
цінні вантажі. Нашим поліцейським 
та нацґвардійцям, які підтримують 
порядок на наших вулицях.

Дякую тим главам Церков, які 
розуміють небезпеку та проводять 
Богослужіння без людей, у режимі 
онлайн. Впевнений, що й інші глави 
доєднаються до такої вимушеної 
практики. Адже сьогодні людям 
справді дуже потрібна віра, але не 

(Закінчення зі стор. 1)

Бережімо себе!...

(Закінчення на стор. 15)
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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

Шановні читачі!  Жалібні повідомлення  
з приводу відходу своїх близьких і друзів просимо висилати  

на електронну адресу відділу оголошень „Свободи“: 

advertising@ukrweekly.com

19 – 140 років від дня народження 
Антона Думанського (18801967), 
українського вченогохеміка, одного 
з основоположників колоїдної хемії

– 125 років від дня народження 
Бориса Ґрінвальдта (18951972), 
укра їнського режисера, актора 
(США)

– 125 років від дня народження 
Діонизія Зубрицького (18951949), 
українського літературознавця, 
письменника, публіциста, художни
ка, культурногромадського діяча, 
священника (Словаччина)

21 – 130 років від дня народження 
Петра Франка (18901941), україн
ського письменника, педагога, вій
ськового діяча, фундатора авіації 
Української галицької армії 

– 120 років від дня народження 

Катерини Грушевської (19001943), 
українського соціолога, фолкльорис
та, етнографа, культуролога, пере
кладача

25 – 120 років від дня народження 
Онуфрія Іваха (19001964), україн
ського поета, прозаїка, журналіста, 
редактора, перекладача (Канада

26 – 210 років від дня народження 
Василя Тарновського старшого 
(18101866), українського етногра
фа, історика права, мецената, гро
мадського діяча

27 – 100 років від дня народження 
Ростислава Василенка (1920–2010), 
українського поета, актора, режисе
ра, журналіста

28 – День Конституції України 
30 – 140 років від дня народження 

Михайла Лозинського (18801937), 
українського публіциста, літерату
рознавця, перекладача, театрально
го критика, дипломата, правознавця, 
політичного діяча.

(Закінчення зі стор. 2)

Пам’ятні дати...

зокрема, рішенню Тристоронньої Кон
тактної Групи в Мінську щодо ство
рення Консультативної ради. Провід 
СКУ висловив занепокоєння світової 
української спільноти загрозами, які 
несе імплементація цього рішення.

Сторони обговорили наступні 
практичні кроки у співпраці в рамках 
ключових пріоритетів СКУ та МЗС – 
від спільної протидії російській аґре
сії та сприяння збереженню санкцій
ного режиму щодо Росії до допомоги 
в розбудові могутньої української 
держави через програми публічної 
дипломатії. Д. Кулеба відзначив важ

ливу ролю світового українства в 
постійному приверненні уваги між
народної спільноти до російської 
аґресії, яка триває на сході України.

„Ми вдячні за відкритий діялог та 
тривале партнерство з МЗС України у 
спільних пріоритетах боротьби з 
російською аґресією, розбудови 
української держави та розвитку сві
тових українських громад. У часи 
надзвичайних ґльобальних загроз 
ми діємо як єдиний світовий україн
ський народ, єднаючись у допомозі. 
МЗС України та СКУ продовжать вті
лювати ефективні інструменти та 
шляхи співпраці в новій реальності”, 
– зазначив Президент СКУ П. Ґрод.

СКУ

(Закінчення зі стор. 1)

СКУ та МЗС України...
(Закінчення зі стор. 14)

Бережімо себе!...

менше їм потрібна елементарна без
пека.

Дякую соціяльно відповідальному 
бізнесу та нашим волонтерам, які 
допомагають всім, що потрібно. 
Службам таксі, які погодилися безко
штовно відвозити лікарів на роботу.

Дякую працівникам „Укрпошти”, 
які безперебійно доставляють пенсії 
громадянам. 

До речі, хочу сказати людям похи
лого віку: через працівників „Укр
пошти” ви можете замовити продук
ти та оплатити комунальні послуги. 
Також пам’ятайте, що за несвоєчасну 
оплату комунальних послуг вам не 
будуть нараховувати кару. Тому, будь 
ласка, залишайтеся вдома й не 
виходьте на вулицю без зайвої потре
би. Це стосується, не тільки людей 
похилого віку, а й усіх громадян. Не 
створюйте ризик собі та оточенню. 
Друзі, всім нам час подорослішати.

Навіть найбагатші країни світу 

відверто кажуть про неготовність 
своїх медичних систем витримати 
великі навантаження. Тому завдання 
номер один – мінімізувати поширен
ня вірусу.

Я думаю, ви розумієте, що нам діс
талась у спадок далеко не ідеальна 
медицина. Але вона тримається, бо 
має найцінніше. Це – люди. Це наші 
українські медики. Давайте не допус
тимо ситуації, коли вони в прямому 
сенсі слова будуть падати на роботі 
від перевтоми. Чи будуть змушені 
обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. 
Допоможіть своїй країні – залишай
теся вдома.

І традиційна порада, чим зайняти 
себе на карантині. Не за горами літо, 
а отже – саме час згадати про фізич
ну форму. В Інтернеті ви легко зна
йдете безліч відеокурсів для трену
вання вдома. За словами медиків, 
особливо сьогодні фізкультура 
потрібна всім, але без фанатизму й 
без гонитви за рекордами. 

Будьте здорові, дорогі українці! 
Бажаю вам 36,6! Бережімо себе! 
Збережемо Україну!
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