
до України, яка є для світу постійним 
місцем пам’яті про невимовні жахіт-
тя, що були вчинені з українцями в 
1932-1933 роках.

Сама авторка виставки звернулася 
до учасників відкриття через відео: 
„Мої дослідження минулого привели 
мене до Марії, свідка Голодомору, яка 
сьогодні на 95-му році живе у Канаді. 
Марія служила надхненням для цієї 
інсталяції”.

У вересні 2020 року „The Guardian” 
опублікувала фото проєкту „Марія” в 

Ольга Сиротюк

КИЇВ. – 20 листопада у Національ-
ному музеї Голодомору-геноциду 
презентували виставку „Марія” 
канад ської художниці українського 
походження Лесі Марущак, яка була 
представлена у дев’яти країнах світу, 
а нині з нагоди 87-их роковин пам’яті 
жертв Голодомору, її вперше привез-
ли в Україну.

„Команда музею понад рік працю-
вала над тим, щоб виставка Лесі 
Марущак була представлена в музеї 
Голодомору”, – зазначила генеральна 
директорка музею Олеся Стасюк. 
Вона розповіла, що у центрі вистав-
ки – образ реальної дівчинки Марії. 
Батька Марії за опір тоталітарній 
комуністичній владі ув’язнили, після 
повернення додому він помер. Мати 
Марії зібрала колоски на дорозі, щоб 
нагодувати дітей, однак їх забрали, 
жінку побили, після чого вона теж 
померла. 

„Ми в музеї зберігаємо пам’ять про 
вбитих голодом і разом з усім світом 
вшановуємо жертв Голодомору-гено-
циду кожної четвертої суботи листо-
пада. Цьогоріч ми запалимо свічки о 
16-ій годині 28 листопада. І кожен 
зможе прийти до цього пересувного 
меморіяльного простору, як називає 
його авторка, та пережити цілий 
спектр емоцій: обурення, жаль, біль, 
тугу за мільйонами чоловіків, жінок, 
дітей, яких було вбито лише за те, 
що вони – українці”, – сказала О. Ста-
сюк.

Посол Канади в Україні Лариса 
Галадза розповіла, що роботи худож-
ниці мандрували світом, а зараз в 
прямому розумінні приїхали додому, 

У Національному музеї Голодомору-геноциду
відкрили виставку Лесі Марущак „Марія”

НЮ-ЙОРК. – 21 листопада у Катед-
ральному соборі Св. Патрика відбула-
ся Панахида за жертвами Голодо-
мору-геноциду 1932-1933 років в 
Україні, яку спільно відслужили Мит-
рополит Української Православної 
Церкви в США Антоній та Єпископ 
Стемфордської єпархії Української 
Греко-Католицької Церкви Павло 
Хомницький.

Особливістю цьогорічного заходу, 
в якому участь традиційно взяли 
акредитовані в Ню-Йорку українські 

дипломати, стало заохочення його 
організаторами представників укра-
їнської громади замість відвідання 
собору приєднатися до прямої веб-
трансляції служби через карантинні 
обмеження.

Постійний представник України 
при ООН Сергій Кислиця від імені 
керівників українських дипломаь-
тичних установ у США виголосив 
спільну заяву в зв’язку з 87-ми роко-

В Ню-Йорку вшанували пам’ять Голодомору

Молилися біля пам’ятника загиблим від Голодомору
Олександр Федорчук

НОРТ РОЯЛТОН, Огайо. – 19 лис-
топада з нагоди 87-ої річниці Голо-
домору-геноциду перед храмом 
Української Православної Церкви 
(УПЦ) св. Трійці, біля пам’ятника 
невинно загиблим від голоду, духо-
венство відслужило Панахиду. 

Молебень очолив правлячий 
архиєрей Пармської Єпархії Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
(УГКЦ) Богдан Данило у співслу-
жінні настоятеля парафії св. Трійці 
Митрофорного протоєрея Романа 
Загурського, пароха парафії Пок-
рова Пресвятої Богородиці УГКЦ в 
Пармі протоєрея Михайла Дроздов-
ського, настоятеля парафії св. 
Володимира УПЦ в США, що в Пар-
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На виставці „Марія” канадської художниці українського походження Лесі 
Марущак. (Фото: Євген Любимов)

 Учасники Молебня (зліва): Анна Берет, о. Володимир Грицюк, о. Андрій 
Гановський, Владика Богдан Данило, о. Іван Наконечний, о. Михайло 
Дроздовський, о. Роман Загурський, протодиякон Ігор Махлай, Марта 
Ліщинецька. (Фото: Олександр Федорчук)
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Видає Український Народний Союз

У Катедральному соборі Св. Патрика (зліва): Андрій Добрянський з Україн
ського Конґресового Комітету Америки, Постійний представник України 
при ООН Сергій Кислиця, Єпископ Української ГрекоКатолицької Церкви 
Павло Хомницький, Митрополит Української Православної Церкви в США 
Антоній та Генеральний консул України в НюЙорку Олексій Голубов. (Фото: 
Генеральне консульство України в НюЙорку)

(Закінчення на стор. 3) (Закінчення на стор. 4)

(Закінчення на стор. 2)
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 � Помолилися за полеглих героїв

КИЇВ. – Молебень та покладання квітів біля 
екуменічного храму архистратига Михаїла та 
українських новомучеників Української Греко-
Католицької Церкви відбулися 21 листопада на 
алеї Героїв Небесної Сотні. Меморіяльні захо-
ди, присвячені памяті загиблих героїв під час 
Революції Гідности, проведені в багатьох міс-
тах України. День гідности та свободи вста-
новлений 13 листопада 2014 року на честь 
Помаранчевої революції 2004 року та Революції 
Гідности 2013 року. (Укрінформ)

 � Маркарова може стати послом в США

КИЇВ. – 20 листопада Міністер закордонних 
справ Дмитро Кулеба висунув Оксану Марка-
рову на посаду нового Посла України в США. О. 
Маркарова два роки очолювала Міністерство 
фінансів України. Роботою нинішнього Пос-
ла України у США Володимира Єльченка 
Міністерство закордонних справ задоволене, 
але діє принцип ротації в дипломатії. „У разі при-
значення Україна вперше матиме у Вашінґтоні 
посла, яку добре знають в адміністрації США”, 
– пояснив Д. Кулеба. Якщо кандидатуру О. 
Маркарової затвердить Президент Володимир 
Зеленський, то вона буде першою в історії жін-
кою на посаді посла України в США. (BBC)

 � Показали серіял про рятувальників

КИЇВ. – 20 листопада у найстарішому кінотеатрі 
столиці „Жовтень” відбулася презентація пер-
шого українського серіялу про рятувальників, 
який створено у співпраці з Державною служ-
бою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 
Героями картини стали вогнеборці, піротехніки, 
верхолази, кінологи, водолази, психологи та 
парамедики. Ртуючи зі смертельної небезпеки 
постраждалих, кожен рятувальник передусім 
ризикує власним життям. (Урядовий портал)

 � Протестувальники ночували на дорозі

ОДЕСА. – Працівники ринку „Сьомий кілометр” 
22 листопада перекрили дорогу на Овідіополь 
на знак протесту проти карантину вихідно-
го дня і стали тут ночувати. Люди періодично 
перекривають рух по Овідіопольській трасі. 
Вдень на місце прибув директор департаменту 
економічної політики та стратегічного пляну-
вання Одеської обласної адміністрації Дмитро 
Радулов, який запропонував зустрітися у адмі-
ністрації, але протестувальники відмовилися. 
Промтоварний ринок „Сьомий кілометр” – най-
більший у Европі та Україні. На площі 75 гекта-
рів розташовано 15 тис. торгових і складських 
об’єктів. Щорічно підприємство перераховує 
понад 120 млн. грн. податків і зборів до бюдже-
тів усіх рівнів. (Укрінформ)

 � Серед оселедців знайшли сигарети

ЛУЦЬК. – На кордоні з Білоруссю 22 листопада 
прикордонники Луцького загону спільно із мит-
никами в пункті пропуску „Дольськ” у вантажівці 
з оселедцями знайшли сигарет на 10 млн. грн. 
Всього вилучено 679 скринь сигарет білорусь-
кого виробництва загальною кількістю майже 
340 тис. пачок. За документами 21-річний воли-
нянин незаконно віз через білорусько-україн-
ський кордон оселедці. (Укрінформ)

 � Знак солідарности з білорусами

КИЇВ. – 21 листопада білоруський активіст 
Антон Лукашук сім годин простояв на колінах 
і в наручниках перед будівлею Посольства 
Білорусі в Києві на знак солідарности з репре-
сованими співвітчизниками. За словами акти-
віста, мета його акції – привернути увагу 
Президента України Володимира Зеленського 
до беззаконня, яке панує в Білорусі, і попросити 
його спростити перебування білоруських гро-
мадян в Україні. В даний час білоруси можуть 
перебувати в Україні 90 днів протягом шести 
місяців без реєстрації з можливим продовжен-
ням терміну перебування при наявності під-
став. (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ У Мінську тривають протести 
проти режиму Лукашенка

Росія заявила про підтримку пляну дій 
щодо Донбасу від ОРДЛО – делеґація України

МІНСЬК. – У Білорусі вже 16 тижнів тривають 
масові протести проти фальсифікації результатів 
президентських виборів 9 серпня, на яких пере-
можцем був оголошений Олександр Лукашенко. 
Під час акцій протесту 22 листопада силовики 
затримали 374 протестувальники. Про це повідо-
мила правозахисна організація „Весна”.

Масові затримання відбувалися, незважаючи 
на спробу організаторів акції децентралізувати 
її, розбивши протестувальників на окремі гру-
пи: їх просили зібратися у різних місцях по всій 
столиці, перш ніж об’єднуватися у більші гру-
пи.

У Мінську 23 листопада відбувся „Марш мудрос-

ти” з участю пенсіонерів, які вийшли висловити 
свою громадянську позицію. До людей похилого 
віку приєдналися і працівники охорони здоров’я, 
щоб у разі чого надати медичну допомогу учасни-
кам акції.

Учасники маршу пенсіонерів дійшли до оточен-
ня силовиків біля цирку. Вони виголошували: 
„Ганьба!”, „Це наше місто!”, „Фашисти!”. Силовики 
поставили кордон на перетині проспекту Незалеж-
ности та вулиці Янки Купали. 

У Гродно також відбулася акція пенсіонерів. 
Учасників маршу супроводжувала поліція. 

Укрінформ

Радіо Свобода

Українська делеґація у Тристоронній контак-
тній групі щодо Донбасу повідомила, що представ-
ник Росії на засіданні політичної підгрупи 24 лис-
топада заявив про підтримку Москвою пляну дій 
із вреґулювання на Донбасі, запропонованого 
представниками тимчасово окупованих окремих 
районів Донецької та Луганської областей.

„На засіданні політичної підгрупи новини отри-
мали ознаку сенсаційности. А саме, представник 
РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтри-
мує план дій, запропонований представниками 
ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово 
непідконтрольній уряду України. Українська деле-
ґація попросила російську сторону підтвердити 
цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього 
засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо 
їхньої відповіді”, – йдеться у повідомленні україн-
ської делеґації в фейсбуці.

Бойовики, зокрема з угруповання „ДНР”, на сво-
їх ресурсах 24 листопада пишуть, що робота без-
пекової підгрупи ТКГ була забльокована пред-
ставниками української сторони, які буцімто не 
надали позицій щодо посилення і контролю режи-

му припинення вогню, „ані з інших питань безпе-
ки, викладеним в дорожній карті” від бойовиків.

За даними української сторони, гуманітарна під-
група ТКГ продовжує обговорення технічних 
питань забезпечення роботи КПВВ „Щастя” і 
„Золоте” з обміну взаємно утримуваними особами.

„Російська сторона зайняла малозрозумілу 
позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні 
посередники”, – зазначили в українській делеґації.

Раніше голова української делеґації Леонід 
Кравчук закликав повернути додому до Різдва та 
Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що 
„стало б прикладом високої моралі та відповідаль-
ности учасників, ознакою їх прагнення домови-
тись і щодо решти позицій”.

Останній обмін утримуваними особами на Дон-
басі відбувся 16 квітня. Офіс Президента повідо-
мив, що з полону звільнили 20 українців. У контро-
льованих Росією угрупованнях „ДНР” і „ЛНР” сказа-
ли, що українська сторона передала 14 осіб.
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„Марш мудрости” пенсіонерів у Мінську. (Фото: TUT.by)

мі, протоєрея Івана Наконечного та протодиякона 
Ігора Махлая, ректора Катедрального собору св. 
Йосафата УГКЦ в Пармі протоєрея Володимира 
Грицюка та пароха УКЦ в Клівленді протоєрея 
Андрія Гановського. 

У вшануванні пам’яті померлих від голоду взя-
ли участь також голова Українських Злучених 
Організацій (УЗО) Марта Ліщинецька та членкиня 
УЗО Ганна Берет.

Після молитви Владика Богдан звернув увагу на 
картину образу Голодомору, де виснажена голодом 
жінка тримає на руках напівживу дитину і розгу-
бленим поглядом, з незмірним болем у серці, поби-
та величезним горем, поринула думками кудись 
далеко-далеко, без найменшої надії на життя. 

„Зараз усі сповнені страху від короновірусу. 
Ніхто не може ґарантувати собі завтрішнього дня. 
Усі в розпачі. А уявіть собі, що переживали мільйо-
ни голодних українців, коли на очах вмирали їхні 
батьки і діти!, – зауважив владика. – Ми є щасливі і 
повсякчас маємо славити Бога за те, що минула 
нас така страшна участь”. 

(Закінчення зі стор. 1)

Молилися...
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 � МЗС України призначило нового речника

КИЇВ. – 22 листопада речником Міністерства 
закордонних справ України призначено Олега 
Ніколенка. Останні п’ять років він працював 
речником Постійного представництва України 
при ООН. На посаді речника О. Ніколенко змі-
нив Катерину Зеленко, яка стала Надзвичайним 
і повноважним послом України в Республіці 
Синґапур. (Радіо Свобода)

 � Збудували нову дорогу

ПОЛТАВА. – Рух транспорту на 80 кіломе-
трах автошляху Київ-Харків-Довжанський у 
Полтавській області відкрили 20 листопада. 
Починаючи з 2013 року, ділянку дороги від 
Лубен до Полтави бралися відновлювати дві 
іноземні компанії. Через невиконання ними 
зобов’язань щодо строків та якости робіт 
контракти було розірвано. Відсутність зручного 
та швидкого коридору між Києвом та Полтавою 
утримувало розвиток туризму та економічного 
зростання. Автошлях Київ-Харків-Довжанський 
проходить через п’ять областей, збігається з 
найдовшим европейським коридором Е-40 та 
забезпечує транспортне сполучення централь-
ної та східньої частини України. Відрізок від 
Києва до Полтави стане пілотним проєктом у 
рамках Першої державно-приватної програми 
у дорожньому секторі України. Це означає, що її 
утриманням та розвитком буде займатися при-
ватний інвестор. (Укрінформ)

 � Імпорт послуг скоротився 

КИЇВ. – За січень-вересень цього року у порів-
нянні з аналогічним періодом минулого року 
імпорт послуг із країн Евросоюзу скоротився на 
27.2 відс. Найбільше послуг за дев’ять місяців 
цього року Україна експортувала до Німеччини, 
Великої Британії та Кіпру. (Укрінформ)

 � Режисер помер після побиття

ХАРКІВ. – 16 листопада в лікарні помер побитий 
невідомими ввечері 14 листопада харківський 
режисер, завідувач катедри майстерности акто-
ра Харківського національного університету 
мистецтв ім. Івана Котляревського, заслужений 
діяч мистецтв України Леонід Садовський. Йому 
був 71 рік. На Л. Садовського напали пізно вве-
чері. Нападники не взяли у побитого режисера 
нічого, хоча при ньому була доволі велика сума 
грошей. (Харків Times)

 � Уряд затвердив інвестиційні проєкти

КИЇВ. – 18 листопада Кабінет Міністрів затвер-
див перелік пріоритетних для держави 13 
інвестиційних проєктів на період до 2023 року. 
До переліку увійшли 13 енерґетичних проєк-
тів, які можуть бути здійснені із залученням 
міжнародних інвесторів, за рахунок кредитних 
коштів, міжнародної технічної допомоги, на 
умовах державно-приватного партнерства. Це 
важливий сиґнал для інвесторів і всіх органів 
державної влади та чіткий перелік пріоритетів 
для енерґетичних компаній. (УНН)

 � Блоґери писатимуть про „позитивні тренди” 

КИЇВ. – В Офісі Президента України створю-
ють лояльний до чинної української влади 
групу блоґерів, повідомив в інтерв’ю видан-
ню „Бабель” радник керівника ОПУ Михайло 
Подоляк. „Вони самі, думаю, будуть публічно 
говорити про позитивні тренди у внутрішній 
політиці, а не просто хейтити. У нас, на жаль, 90 
відс. інформпростору – це хейт. Вважається, що 
неґатив добре продається, що на ньому можна 
добре сидіти. Ця велика проблема, якій понад 
20 років”, – сказав М. Подоляк. Він твердить, що 
блоґерам, які співпрацюють з ОПУ, покищо не 
платять, але не заперечує такої можливости. 
„Якщо знадобиться технічна підтримка. Якщо 
ми вирішимо збільшити авдиторію, ввести якісь 
нові формати, які вимагають внесків, тоді так… 
Чому? Тому що зараз немає пропрезидент-
ських відеомайданчиків, де б ми могли розпо-
відати про те, що робимо”, – пояснив він. (Радіо 
Свобода)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Президент СКУ виступив на форумі

Коронавірус: нові дії уряду України

Організація „Україна-2050” закликає підписати петицію

СКУ

ТОРОНТО. – 17 листопада Президент Світового 
Конґресу Українців (СКУ) Павло Ґрод виступив на 
ключовій події року, присвяченій стану впрова-
дження реформ в Україні, онлайн-форумі „Діялоги 
про реформи: на шляху до Вільнюса” в рамках 
програми „Ukraine Reform Conference”.

Президент СКУ дискутував стан і пріоритети 

впровадження реформ в Україні разом із Віце-
прем’єр-міністеркою з питань европейської та 
евроатлантичної інтеґрації України Ольгою 
Стефанішиною, заступницею генерального дирек-
тора Генерального директорату з питань політи-
ки сусідства та переговорів з розширення 
Еврокомісії Катариною Матерновою, Міністром 
закордонних справ Литовської Республіки та 
іншими. 

• Зараження коронавірусом станом на 25 листо-
пада: Усього у світі захворіла 60,240,881 особа, 
померла 1,417,891 особа, одужали 41,684,465 осіб. 
У США захворіли 12,958,805 осіб, померли 265,986, 
одужали 7,640,552. В Україні захворіли 661,858 
осіб, померли 11,492, одужали 307,778.

• Уряд України готує плян карантинних обме-
жень, який буде застосований у разі погіршення 
ситуації із захворюваністю на коронавірусну 
інфекцію. Про це Прем’єр-міністер України Денис 
Шмигаль сказав на засіданні уряду 25 листопада. 
„Кінець грудня та початок січня – період новоріч-
них свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти із 
людьми – все це може дати поштовх до значного 
сплеску хвороби, яку медична система може не 
витримати. Ми розробляємо плян реаґування на 
такі ситуації і на випадок погіршення стану в краї-
ні”, – сказав Д. Шмигаль.

• 25 листопада Кабінет Міністрів ухвалив 
рішення про відновлення з 1 листопада цього 
року виплат фізичним особам-підприємцям допо-

моги на дітей у зв’язку із запровадженням каран-
тину вихідного дня. Розмір такої допомоги стано-
витиме 2,000 грн. на кожну дитину, загальний 
обсяг виділених коштів – понад 1 млрд. грн.

• В Україні розробляють автоматичну систему 
відстеження хворих на коронавірус, яка поклика-
на оповіщати і контролювати тих, хто контакту-
вався з хворим. Зараз її створенням займається 
Міністерство цифрової трансформації. Йдеться 
про автоматичне відстеження хворих і одночасне 
оповіщення широкого кола контактних осіб. 
Такий механізм передбачає відстеження і одночас-
ну відправку всіх контактних осіб на карантин, а 
сама система повинна мати доступ до персональ-
них даних. При цьому за невиконання вказівок 
має бути встановлене покарання.

• Президент України Володимир Зеленський 
одужав від коронавірусу. Про неґативний резуль-
тат тесту він повідомив 23 листопада.

Укрінформ, zaxid.net

Евген Чолій

Громадська організація „Україна-2050” закликає 
всіх небайдужих підписати петицію за включення 
слова „Holodomor” в світових англомовних словни-
ках, щоб цілий світ знав про один з найбільших 
геноцидів у XX ст. – геноцид проти українського 
народу, що призвів до загибелі мільйонів україн-
ців. 

Зазначене важливе, щоб не допустити подібно-

го в сучасній історії, навчаючись на наслідках 
минулого.

Просимо зайти на сторінку петиції і ввести Ваші 
ім’я, прізвище та електронну адресу: https://www.
change.org/p/merriam-webster-dictionary-help-us-
get-the-word-holodomor-included-in-all-major-
english-dictionaries.

Евген Чолій – президент Громадської організації 
„Україна2050”, Монреаль.

Глибока подяка Ромі Гадзевич
Прошу нашу союзову родину, читачів та авто-

рів приєднатися до тих думок і почуттів‚ що я їх 
тут хочу висловити у зв’язку з небуденною 
подією – з 1 грудня 2020 року Рома Гадзевич від-
ходить на заслужений відпочинок з посади 
головного редактора „Свободи” та „The Ukrainian 
Weekly”. Отож разом висловімо їй глибоку подя-
ку і найкращі‚ найтепліші побажання на все 
подальше її життя. 

Упродовж понад 43 років Р. Гадзевич була 
авто ритетним і дуже шанованим членом брат-
ської родини УНСоюзу. Її внесок був неоцінен-
ним, а прагнення до досконалости – незрівнян-
ним. Нам дуже не вистачатиме її енциклопедич-
них знань історії УНСоюзу, як і її відданости, 
талантів, професіоналізму та досвіду. 

Р. Гадзевич почала працювати для УНСоюзу в 
1977 році як редактор газети „The Ukrainian Weekly”,  
а в 1980 році стала головним редактором. У 2007 
році Р. Гадзевич призначили головним редакто-
ром „Свободи” та „The Ukrainian Weekly”. 

Вона повною мірою заслужила на відпочинок‚ 
і ми щиро бажаємо їй доброго здоров’я та родин-
ного щастя. 

Одночасно повідомляємо, що Екзекутивний 
Комітет УНСоюзу призначив Андрія Нинку 
новим головним редактором „Свободи” та „The 
Ukrainian Weekly”. Ґратулюємо і вітаємо А. Нинку!

Стефан Качарай, 
Президент/Головний Виконавчий Директор 

Українського Народного Союзу

статті про найкращі знімки з „Lands krona festival”. 
Книжка „Марія” за моти вами виставки потрапила 
до короткого списку Книжкової премії на 
„Rencontres d’Arles” у Франції (2019) та отримала 
нагороду за найкращий дизайн на міжнародному 
фестивалі „Книжковий Арсенал” у Києві (2019). 

Твори Л. Марущак мають Музей мистецтв 

„Метрополітен”, Европей ський дім фотографії в 
Парижі, Бостонський „Атенеум”, Стенфорд ський 
університет, Колюмбійський університет та 
Бібліотека Конґресу США.

Виставка стала можливою завдяки Міжнародно-
му координаційному комітету у справі Голодомору 
Світо вого Конґресу Українців, що працює з міжна-
родною спільнотою над визнанням Голодомору 
1932-1933 років геноцидом, протидіє дезінформа-
ції та підвищує обізнаність про Голодо мор у світі. 
Виставка діятиме до 31 березня 2021 року.

(Закінчення зі стор. 1)

У Національному музеї...
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 � Схвалено процес урядового переходу

ВАШІНҐТОН. – Голова Адміністрації загальної 
служби (GSA) Емілі Мирфі повідомила ново-
обраного Президента Джо Байдена, що адмі-
ністрація Дональда Трампа схвалила процес 
урядового переходу. У листі з 23 листопада 
Е. Мирфі написала, що Дж. Байден тепер має 
доступ до мільйонів долярів з федеральних 
фондів та інших ресурсів, щоб розпочати свій 
перехід до влади. Д. Трамп написав у Твітері, що 
хоч він продовжує свої леґальні оспорювання 
вислідів виборів, „я рекомендую, щоб Емілі та її 
команда зробили те, що треба зробити стосов-
но офіційних протоколів, і сказав моїй команді 
зробити те саме”. („NBC News”)

 � Чи буде ефективна вакцина на вірус?

ЛОНДОН. – Бритійська компанія виробни-
цтва ліків „AstraZeneca” оголосила 23 листо-
пада, що вона має вакцину проти коронаві-
русу, яка може бути ефективною на 90 відс. 
захворювань. Але інвестори вважають, що ця 
вакцина є менш ефективною від конкурентів і 
може забрати довше часу на схвалення у США. 
Компанії „Pfizer” і „Moderna” раніше оголосили 
ефективність своїх вакцин на 95 відс. Одначе, 
„AstraZeneca” має перевагу, бо її вакцина є 
дешевшою та легко перевозиться і зберігаєть-
ся. („Reuters”)

 � Байден обрав своїх посадовців

ВІЛЬМІНҐ ТОН, Делавер. – Новообраний 
Президент Джо Байден 23 листопада оголо-
сив імена деяких високопосадовців своєї адмі-
ністрації. Відповідальним за справи клімату 
буде колишній Державний секретар Джан 
Кері. Дж. Байден також призначив Алегандро 
Майоркаса на секретаря Департаменту наці-
ональної безпеки (DHS), Лінду Томас-Ґрінфілд 
на посла до ООН, Джека Салівена на дорад-
ника з національної безпеки, та Аврілу Гейнс 
на директора національної розвідки. Посада 
Дж. Кері це вперше, що у Раді національної 
безпеки є особа відповідальною за справи 
клімату. А. Майоркас є першим латиноамери-
канцем і першим еміґрантом, котрий очолю-
ватиме DHS. Сподіваються, що позиціія посла 
до ООН буде підвищена до рівня Кабінету. В 
адміністрації Дональда Трампа, тодішній Посол 
до ООН Нікі Гейлі була членом Кабінету, але 
після її відходу в 2018 році ця посада вже не 
входила до Кабінету. Дж. Байден і новобра-
ний Віце-президент Камала Гаріс 23 листопада 
зустрілися віртуально з Конференцією посад-
ників США. Ця організація включає посадників 
з понад 1,400 міст, кожне з них з населенням 
понад 30 тис. осіб. Того дня стало відомо, що 
Дж. Байден призначить Дженет Єлен на секре-
таря скарбниці. 74-літня Дж. Єлен буде першою 
жінкою на цій посаді. У 2014-2018 роках вона 
очолювала федеральну резервну систему, яка 
є центральною банковою системою США. („NBC 
News”, „Politico”)

 � Контрадмірал США відвідав Тайван

ЙОКОСУКА, Японія. – Військово-морські сили 
(ВМС) США 21 листопада знов вислали бойовий 
корабель через Тайванську протоку. Це вже 
12-ий раз цього року, що корабель ВМС США 
проплив через цю протоку. Аґенція „Ройтерс” 
повідомила 23 листопада, що контрадмірал 
Майкл Студемен, директор розвідки для Індо-
тихоокеанського командування, прибув попе-
реднього дня до Тайвану. Пентагон відмовився 
від коментарів в цій справі. Представник 7-ої 
Фльоти США, яка базується в Йокосуці, заявив, 
що „перехід корабля крізь Тайванську прото-
ку демонструє зобов’язання США до вільного 
й відкритого індо-тихоокеанського реґіону”. 
Протока, шириною 110 миль, відділяє Китай 
від Тайвану. Представник Міністерства закор-
донних справ Китаю заявив 23 листопада, що 
Китай „рішучо противиться” якимнебудь вій-
ськовим стосункам між США й Тайваном, і що 
Китай матиме „леґітимну й потрібну відповідь” 
на цю візиту. („www.military.com”)

АМЕРИКА І СВІТ Поставили пам’ятник полеглим воїнам

Олександр Костирко

ЧЕРКАСИ. – Меморіяльний комплекс „Незламні 
духом” загиблим за незалежність та цілісність 
української держави військовим відкрили 19 лис-
топада на площі Слави. У центрі композиції – кова-
не дерево та скульптури воїнів, навколо них пли-
ти з іменами тих, хто не повернувся з війни на 
східніх кордонах.

Пам’ятний знак виготовили за ескізом, який 
намалювала донька загиблого в 2014 році бійця 
батальйону „Донбас” Володимира Ложешнікова – 
Дар’я. Саме вона разом з міським головою 
Анатолієм Бондаренком та бійцем Володимиром 
Болсуновським взяли участь у церемонії відкрит-
тя комплексу.

До присутніх звернулася Олена Ложешнікова – 
член Ради родин загиблих при Міністерстві у спра-
вах ветеранів України, дружина загиблого В. 
Ложешнікова: „Сьогодні знаковий день для всіх 
нас. Я дуже вдячна, що ідея доньки воїна була при-
йнята і втілена у життя. Для нас, сімей загиблих, 
цей меморіял – наче відкритий нерв. Це наша від-
повідь на запитання усіх тих, хто досі не розуміє і 
не хоче зрозуміти, чому наші герої туди пішли, хто 
говорить, що їх туди ніхто не посилав. Їх туди 
покликала велика любов – до людей, до своєї сім’ї, 
і відповідальність за наших дітей і онуків. Їх 

об’єднало бажання, щоб усі ми були щасливими у 
нашій вільній країні”. 

Батько загиблого воїна на сході України Сер-
гій Амброс додав: „Для нас, сімей загиблих, сьо-
годні дуже хвилююча подія, на яку ми з нетер-
пінням чекали. Я хочу подякувати Даші Ложеш-
ніковій, міському голові та всім тим людям, які 
доклали значні зусилля для того, щоб ця подія 
відбулася”.

 Авторка проєкту Д. Ложешнікова стала пере-
можницею міського конкурсу, який відбувся в 
2018 році. Її ідею у життя втілювали скульптор 
В’ячеслав Федорченко, ковалі Володимир Погреб-
няк та Анатолій Плахотнік. Інформаційні стели 
виготовив Олексій Альбін. За будівельні роботи 
відповідала компанія „Гарант”, приватне підпри-
ємство „Надія” надало спонзорську допомогу для 
спорудження комплексу.

Цінні подарунки міського голови одержали Д. 
Ложешнікова і С. Амброс. Учасник бойових дій, 
член виконавчого комітету міської ради Ігор 
Зайчук був нагороджений нагрудним знаком „За 
мужність і героїзм”.

Освятив меморіяльний комплекс Митрополит 
Черкаський і Чигиринський, голова Синодального 
правління військового духовенства Православної 
Церкви України Владика Іоан. Присутні поклали 
квіти до меморіялу.

Дружина і донька воїна Олена та Дар’я Ложешнікови біля Меморіяльного комплексу полеглим на сході 
України. (Фото: Олександр Костирко)

Промовляє Постійний представник України при ООН 
Сергій Кислиця.

винами Голодомору-геноциду, а також звер-
нувся до присутніх з нагоди Дня Гідности та 
Свободи, на вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні.

Через пов’язані з пандемією обмеження 
служба відбулася без присутности в соборі 
вірян та хору „Думка”. 

Український Конґресовий Комітет Амери-
ки (УККА) раніше запросив громаду долучи-
тися до панахиди віртуально. Повне відео 
урочистого молебня доступне за посилан-
ням: https://www.youtube.com/watch?v=Qf1 
HHG-07sw.

До 87-ої річниці Голодомору панахиди, ака-
демічні конференції та освітні лекції відбули-
ся на всіх континентах майже у кожній укра-
їнській громаді по всьому світу. 

Генеральне консульство України  
в Ню-Йорку

(Закінчення зі стор. 1)

В Ню-Йорку вшанували...
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 � Звільнений шпигун виїде до Ізраїля

ВАШІНҐТОН. – Департамент юстиції США вирі-
шив 20 листопада, що Джонатан Полард, котрий 
був засуджений за шпигунство для Ізраїля, закін-
чив своє умовно-дострокове звільнення і може 
виїхати з дружиною до Ізраїля після того, як 
він відсидів 30 років в ув’язненні. Його умовно 
звільнено в листопаді 2015 року. 66-літній Дж. 
Полард був заарештований 1985 року, а відтак 
засуджений на досмертну тюрму за шпигунство. 
В час арешту він намагався отримати притулок 
в Посольстві Ізраїля у Вашінґтоні. Його прихиль-
ники кажуть, що він діяв на користь союзника 
США; критики вважають його зрадником, котрий 
завдав великої шкоди своїй країні, коли вия-
вив багато чутливих державних таємниць. Дж. 
Полард був цивільним експертом слідчої служби 
Військово-Морських Сил США в Пентагоні. Він 
визнав, що продавав Ізраїлеві, за тисячі доля-
рів щомісячно суворо засекречені докумен-
ти стосовно питань оборони. Це спричинило 
напруження в стосунках між США та Ізраїлем 
впродовж десятиліть. Він отримав ізраїльське 
громадянство в 1995 році, коли був у в’язниці. 
Прем’єр-міністер Ізраїля Беньямін Нетаньягу 
робив заходи щодо звільнення шпигуна. Його 
бюро видало заяву 21 листопада, вітаючи Дж. 
Поларда з дружиною в скорому часі в Ізраїлі, і 
бажаючи їм всього найкращого. („The Telegraph”)

 � Американці висловилися про карантин

КЕЙМБРІДЖ, Масачусетс. – Центр для аме-
риканських політичних студій (CAPS) при 
Гарвардському університеті та компанія ринко-
вих дослідів „Гаріс” оприлюднили 23 листопада 
висліди опитування американців про те, що 
стейти повинні робити при зростанні епідемії 
коронавірусу. Більшість опитуваних (54 відс.) 
сказали, що хочуть, щоб їхні стейти залишилися 
відкритими, а 46 відс. хочуть, щоб знову закри-
тися, так як було на початку пандемії. Деякі 
стейти та місцевості вимагають ношення масок. 
Новообраний Президент Джо Байден підтри-
мує примусове ношення масок в цілій країні, 
називаючи це „патріотичним обов’язком”. Цю 
ідею підтримали 77 відс. респондентів, а 23 відс. 
були проти. („The Hill”)

 � Китай перестерігає Захід

ПЕКІН. – Китай гостро скритикував Об’єднане 
Королівство Великобританії, США, Австралію, 
Нову Зеляндію і Канаду у відповідь на звинува-
чення, що Пекін проводить пляновані зусилля 
заглушити критиків у Гонґ-Конґу. Ці країни, які 
творять альянс „П’ятьох очей”, скритикували 
накладання Китаєм нових правил, щоб дисква-
ліфікувати вибраних законодавців Гонґ-Конґу, 
і закликали Китай припинити ці кроки. У від-
повідь представник китайського Міністерства 
закордонних справ перестеріг їх не втручатися 
в справи Китаю, кажучи: „Вони повинні стерег-
тися, або їхні очі будуть вирвані”. Він сказав жур-
налістам 19 листопада, що не робить різниці „чи 
вони мають п’ять чи 10 очей”. Після того як Пекін 
прийняв закон, який дозволяє урядові звільняти 
політиків, котрі є „загрозою національній безпе-
ці”, і відтак звільнив чотирьох продемократиних 
законодавців Гонґ-Конґу, вся решта 15 продемо-
кратичних законодавців зрезиґнувала на знак 
протесу 11 листопада. У відповідь на цей закон 
Британія відкрила шлях до британського гро-
мадянства тим жителям Гонґ-Конґу, котрі мають 
статус британської закордонної національнос-
ти. Таких осіб є приблизно 300 тис., але 2.9 млн. 
жителів можуть його набути, якщо вони народи-
лись перед 1997 роком, коли Британія передала 
Гонґ-Конґ Китаєві. („BBC”)

 � „Тойота” відкликає 5.84 млн. авт

ТОЙОТА, Японія. – Велика компанія „Тойота” від-
кликає 5.84 млн. авт з цілого світу через хибу 
паливної помпи, яка може спричинити, що авто 
втратить швидкість і зупиниться, а відтак не 
вдасться завести мотор. Повідомлення компа-
нії з 29 жовтня включає численні моделі, котрі 
були зроблені від липня 2017 року до вересня 
2020 року. Авторизовані торгівці компанії замі-
няють помпу безкоштовно. („www.yahoo.com”)

АМЕРИКА І СВІТЖурнал „Forbes” помістив огляд
про бізнесменів з українським корінням

Левко Хмельковський

Журнал „Forbes” помістив аналітичний огляд 
„Бізнесмени з українським корінням, що домогли-
ся успіху в інших країнах”. 

Публікацію вересневого числа часопису у розді-
лі „40 Global Ukrainians” починає частина під 
назвою „Великий бізнес”, першим у якому зна-
читься сім’я Пріцкерів, яка має 31 млрд. дол. стат-
ків. Родина походить з села Великі Пріцьки на 
Київщині. У США і світі Пріцкери, які 1957 року 
заснували компанію „Hyatt Hotels Corp”, збудували 
900 готелів у 45 країнах світу. 

З Одеси приїхав у США Влад Шмуніс, який засну-
вав телекомунікаційну компанію „Ring Central” і 
має 2 млрд. дол. статків. Сама компанія оцінюєть-
ся у 25 млрд. дол.

Алекс Ровт з Мукачева приїхав до США 1985 
року, у 2000 році став власником компанії „Roza 14 
W”, яка має 12 відс. світового продажу аміяку. В 
Україні він придбав об’єднання „Азот” в Сєверо-
донецьку, яке потім продав Дмитрові Фірташу. У 
Закарпатті він видав 30 млн. дол. на будівництво 
житла і санаторію. 

Ян Кум з Фастова за 22 роки пройшов шлях від 
прибиральника до мільярдера. Власник електро-
нної компанії „WhatsApp” має 10 млрд. дол. 

У США набули статки на 200 млн. дол. Джон, 
Ричард і Чарльз Підпірки, які мають в Ню-Йорку 
21 будівлю загальною площею майже 1 млн. ква-
дратних футів. Підпірки фінансово підтримують 
Українську Греко-Католицьку Церкву, Наукове 
Товариство ім. Шевченка, хор „Думка”, Український 
Музей в Ню-Йорку. 

Михайло Польський у 1974 році закінчив Київ-
сь кий політехнічний інститут і виїхав до США, де 
заснував компанію „Invenergy” з розвитку альтер-
нативної енерґетики. Він володіє електростанція-
ми у США, Південній Америці, Британії та Польщі, 
має 800 млн. дол. статків.

Канадські мільйонери українського походження 
Станіслав Оверко і Джеймс Темертей належать до 
найщедріших благодійників. Ще у вересні 2017 
року телеканал ZIK розповідав, як  до Яворова 
приїхав на свою малу батьківщину С. Оверко  
разом з  дружиною Марч, донькою Мерлін, синами 
Марком та Лаймом. У Яворові зібралася величезна 
родина С.  Оверка – понад 200 осіб. Галичани 
пишаються С.  Оверком, який є щирим меценатом 
для України: як почалася війна на сході, разом з 
однодумцями з української діяспори він спорядив 
для вояків цілий корабель допомоги, серед якої 
були – і бронежилети, і добротне взуття.

У Канаді він – Стен Оверко, статки якого оцінені 
у 900 млн. дол., президент і співвласник компанії 
„Petrogas Energy”, яку він заснував 30 років тому. 
Компанія експортує газ, а С. Оверко займається 
також благодійництвом. Він спонзорував будівни-
цтво Українського греко-католицького храму під 
Києвом, побудував за 10 млн. дол. Центр Оверко 
при дитячій лікарні Альберти, а у Калґарі дав 3 
млн. дол. на житло для старших малозабезпечених 
людей.

Джеймс (Костянтин) Темертей має статки на 
870 млн. дол., а мав би 1 млн., але пожертвував 250 
млн. дол. благодійній фундації „Temerty Founda-
tion”. Він народився на Донбасі, став біженцем з 
батьками Раїсою та Іллею Темертеями, які були 
вивезені в Німеччину, а 1949 року оселилися в 
Монреалі. Дж. Темертей розгорнув мережу з 30 
крамниць електроніки, потім створив енерґетич-
ну компанію „Northland Power”, яка мала у 2019 
році 14 газових, сонячних, вітрових та термальних 
електростанцій, веде бізнес у Німеччині. Нідер-
ляндах, Колюмбії та Мексиці.  

Часопис розповів також про вихідців з України, 
які стали мільйонерами у Австралії – Ларрі Кес-
тель ман з Одеси, Арґентині – Густаво Гробо-
копатель з Кам’янця-Подільського, Барбадосі – 
Євген Мельник з Чернівців. Кілька бізнесменів 
збагатилися також в Польщі та Росії. 

У розділі „Середній бізнес” подано відомості про 
15 успішних підприємців. Серед них у США працю-
ють Віталій Білоножко зі Звенигородки на Чер-
кащині, який приїхав до США з батьками у 1992 

році і заснував успішну компанію „64Audio”, яка 
випускає навушники і має виторг 8 млн. дол.

У США живе засновник і власник кінокомпанії 
„Thunder Road Films” Василь Іваник, батьки якого 
походять з Стрия. Його три фільми принесли 675 
млн. дол. прибутку при витратах 103 млн. дол.

У США домігся успіху співвласник компаній 
„Citius Pharmaceuticals” і „Akrimax Pharmaceuticals” 
Леонард Мазур, батьки якого були біженцями з 
західньої України, які втекли від радянської оку-
пації, і сам він народився в Німеччині. У час епіде-
мії його компанія розробила успішний препарат 
проти важких легеневих ускладнень через коро-
навірус.

Як зазначено у журналі, „Citius” унікальна тим, що 
її керівництво складається з трьох українських аме-
риканців: Л. Мазур – співвласник компанії, Мирон 
Голуб’як – генеральний директор, а Мирон Чуч ман 
– головний лікар і виконавчий віце-президент.

Віктор Паламарчук приїхав з Славути Хмель-
ниць кої области у 2010 році й заснував успішну 
логістичну команію „Ukraine Express”, яка достав-
ляє товари замовникам з України, Польщі, Чехії та 
інших країн.

Михайло Поцілуйко походить з родини давніх 
еміґрантів, співзасновник інвесткомпанії 
„Monticello Capital” і генеральний директор „Special 
Investig ations”, кадровий військовий, який 20 років 
служив у Військово-Морських Силах США. Його 
компанія спеціялізується на розслідуваннях від-
мивання грошей і фінансових порушень у 20 краї-
нах світу. 

Успішні вихідці з України є також у Канаді. Це 
Борис Вжесневський, дідусь і бабуся якого мали 
пекар ні у Тернополі та Коломиї, а сам він став 
власником пекарень „Future Bakery” і молочної 
компанії „M-C Dairy”. 

В Канаді домігся успіху Борис Городинський, син 
воїна УПА з Волині, засновник компанії „Horo-
dynsky Farms”. На 300 гектарах він вирощує щоро-
ку 100 тис. тонн цибулі і має 15 млн. дол. виторгу.

Віце-президент Світового Конґресу Українців д-р 
Юрій Гуцуляк став у Канаді співвласником компа-
нії „Medical Pharmacies Group”. Його батько Ераст 
Гуцуляк походив з Рівного і приїхав до Канади, 
маючи 5 дол. готівки. Його компанія має виторг 
400 млн. дол. Е. Гуцуляк спорудив будинок Посоль-
ства України в Оттаві, корпуси Острозької академії. 
Ю. Гуцуляк заснував фундацію „Huculak Foundation” 
і фінансує Пласт та багато українських проєктів.

Президент і генеральний директор „Caravan 
Group” Іван Іванюра приїхав до Канади 1988 року і 

Обкладинка числа „Forbes” в якому поміщено 
огляд „Бізнесмени з українським корінням, що 
домоглися успіху в інших країнах”.

(Закінчення на стор. 6)
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Шанують карателів України
Левко Хмельковський

Одеська міська історико-топоні-
мічна комісія вирішила повернути 
стару назву вулиці 25-ої Чапаєвської 
дивізії. Про це посадник Одеси 
Генадій Труханов повідомив 16 жов-
тня і назвав 25-ту Чапаєвську диві-
зію „леґендарним формуванням, яке 
захищало місто від окупантів у роки 
війни”. В ході декомунізації вулицю 
перейменував колишній голова 
Одесь кої обласної адміністрації 
Михай ло Саакашвілі у травні 2016 
року.

Варто розповісти про перебування 
„леґендарної” більшовицької дивізії 
в Україні. Дивізія була зформована 
30 липня 1918 року на Поволжі для 
подолання повстань проти більшо-
виків в Заволжі. У травні 1920 року 
під бойових дій на радянсько-поль-
ському фронті була перекинута в 
Україну. Далі в історії дивізії у Вікі-
педії сказано: „У жовтні 1920-квітні 
1921 років діяла проти банд. За бойо-
ві заслуги нагороджена почесним 
революційним червоним прапором 
(1928) і орденом Леніна (1933)”. 
Зрозуміло, що бандами невідомий 
історик назвав українських повстан-
ців, які зосередилися у Холодному 
Яру і навколишніх селах. Для бороть-
би з ними дивізію терміново переки-
нули у лівобережне придніпровське 
село Богушкову Слободу, яке пере-
йменували на Чапаєвку. Стрілецька 
дивізія не мала жодного досвіду у 
боротьбі з повстанським рухом, тому 
більшовики зосередилися на терорі 
проти населення, засідках, провока-
ціях, здійснюваних за участи „леґен-
дарної” дивізії. 

Український історик В. Щербатюк 
на основі аналізи архівних докумен-
тів свідчить:

„У ході боротьби українського 
селянства проти більшовицької аґре-
сії все більше ставало зрозумілим: 
повністю оволодіти українським 
селом можна лише за умови знищен-
ня опору селянсько-козацьких заго-

нів, які вдалися до партизанської 
війни. У травні-червні 1920 року в 
Україну переправили з Уралу Баш-
кирську дивізію, з Туркестану прибу-
ла 25-та Чапаєвська дивізія, а з Кав-
казу – Перша кінна армія.

У зв’язку з передислокацією військ 
в Україну Володимир Ленін дав роз-
порядження: „Військам Кавказького 
фронту йти пішки через всю Україну, 
розрахувавши маршрут так, щоб у 
кожну волость заходити двічі, через 
певний проміжок часу, спочатку кін-
на, потім піша частина для збирання 
продовольства; створення в кожному 
селі, під охороною місцевих селян і 
під їх відповідальність подвійного 
(проти розверстки) запасу продоволь-
ства; скликання (і перевірки) списку 
„відповідальних” селян. За невиконан-
ня цього завдання – розстріл. Для 
зазначених цілей в кожну військову 
частину додати комісара (зібрати 
1,000 робітників з Петро града, Моск-
ви, Іваново-Вознесен ська)”. 

Треба пояснити, хто такі були „від-
повідальні” на селі. Вони признача-
лися з розрахунку одна особа на 30 
хат. У разі вбивства представника 
радянської влади, червоноармійця 
чи комнезамівця „відповідальних” 
розстрілювали вдвоє більше. Жертв 
змушували кидати жереб. Якщо 
вбивст во відбулося за межами села 
„відповідальних” призначали із сусід-
ніх сіл. У разі відсутности того чи 
іншого „відповідального”, на його 
місце призначали кандидата у „від-
повідальні”. Майно страченого „від-
повідального” та того, хто втік, кон-
фісковували.

20 квітня 1920 року Раднарком 
України прийняв „інструкцію по 
боротьбі з бандитизмом і куркуль-
ськими повстаннями”. Головна увага 
приділялася посиленню репресивних 
заходів щодо селян, якщо вони під-
тримують повсталих. Вводився інсти-
тут заручників та кругова порука 
населення за будь-яке заворушення, а 
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Пам’ятаймо
про 

Україну!

Україно, не поступайся мовою!
Про рідну нашу мову і тяжку її доленьку говорено-переговорено, 

писано-переписано. Вже усі все знають, усі все розуміють. А мовна 
ситуація в країні то поліпшується, то знов погіршується. І це погіршення 
відбувається та тлі самоочевидних речей – що мова для нації є важливі-
шою, ніж навіть територія, що загибель національної мови веде просто 
до загибелі національної держави, що скрізь у світі назва країни і назва 
її мови збігається, бо йдеться про нерозривну єдність, чільну запоруку 
стабільности і розвитку. 

Також добре відомо, що проблеми української мови постають не з неї 
самої, а з ворожого, нетерпимого ставлення до неї з боку московських 
імперій – царської, совєтської, а тепер путінської. І коли ми чуємо голо-
си на захист російської мови в Україні, то знаймо, що це підла брехня, 
бо російськомовним людям в Україні ніхто ніяких перешкод ніколи не 
чинив і не чинитиме, а правда цього „захисту“ – ненависть до україн-
ської мови та до України як незалежного суб’єкта міжнародної політики.

Внутрішньо посилюючись, струшуючи з себе протиприродну залеж-
ність від мітичного „старшого брата“, українське громадянське суспіль-
ство змусило державний провід до рішучих кроків – як відповідь на від-
верту проросійську пропаґанду в Україні, на тиск російськомовної преси 
та потужних телеканалів, власниками яких є прокремлівські олігархи. У 
червні 2017 року тодішній Президент Петро Порошенко підписав закон, 
котрим передбачалося, що частка програм і кінофільмів українською 
мовою для загальнонаціональних і реґіональних телеканалів складати-
ме не менше 75 відс. „П’ята колона“ здійняла проти цього закону страш-
ний ґвалт, називаючи його „насильницькою українізацією“. Бачиш-но – 
насильно можна лише русифікувати, а українізувати – ні. Здорове, давно 
назріле протиставлення такій позиції має провести український держа-
вий провід до однозначного рішення: Україна на своїх телеканалах і 
радіопрограмах говорить виключно українською мовою. Як от Польща 
– польською чи Франція – французькою, чи Англія – англійською.

Але й згадані квоти багато що зрушили в суспільній свідомості. 
Опитування наприкінці 2017 року показало, що понад 90 відс. громадян 
визнали обов’язковість володіння українською мовою.

 Ухвалений у квітні 2019 року закон „Про забезпечення функціону-
вання української мови як державної“ став – уперше за роки незалеж-
ности – практичним засобом захисту прав українськомовної людини 
в Україні. Саме тому документ викликав такі люті нападки з боку 
проросійських сил у Веровній Раді, один за одним почали з’являтися 
проєкти щодо скасування цього закону. У „Слузі народу“ є слуги наро-
ду не українського, і вони шкодили б набагато більше, але живий дух 
Майдану, дух Революції Гідности не дає їм змоги підняти голови. За рік 
до московського загарбання Криму 56 відс. населення України називали 
рідною українську мову, 40 від. – російську. Наприкінці 2019 року пер-
ший показник виріс до 63 відс., другий впав до 35 відс. 

На жаль, головною перешкодою в русі України до самої себе залиша-
ється проросійська за своєю суттю олігархічна система і її антиукраїн-
ський вплив на економіку, політику і культуру.

Й ось результат цього впливу: у 2018 році частка українськомовних 
програм на шести найпопулярніших національних телеканалах стано-
вила 64 відс., російськомовних – 7 відс.

У 2019 році мовлення українською становило 39 відс., російською – 
27 відс. У 2020 році частка російської мови виросла до 46 відс. 

Знову – справедливі протести, знову – пікети перед Кабінетом 
Міністрів на підтримку закону „Про забезпечення функціонування 
української мови як державної“. Так, закон має діяти! Але має діяти 
й індивідуальна патріотична свідомість. Відома в галузі філології 
київська вчена Лариса Масенко підкреслює, що „головним чинником 
збереження й розвитку мови є застосування її у щоденній комуніка-
ції. Часто вживані поняття „живе слово“, „жива мова“ стосуються саме 
мови повсякденного спілкування, яке забезпечує її рух, динаміку роз-
витку, поповнення словникового складу, формування спільних смислів, 
спільної громадської думки. Обмеження мововжитку лише писемними 
формами прирікає мову на змертвіння. Можна згадати в цьому зв’язку 
думку еспанського політика Хосе-Марії Арце: „Мова зникає не тому, що 
її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає“.

Адміністрація „СВОБОДИ“

Адміністрація / Оголошення Володимир Гончарик

☎ (973) 292-9800 х 3040 • Fax (973) 644-9510 
E-mail advertising@ukrweekly.com

Передплата Володимир Гончарик

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

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

власну справу відкрив у 1997 році. 
Тепер його фірма має річний оборот 
100 млн. дол. 

Успішно діє в Канаді засновник 
компанії „First Generation Capital! Ігор 
Ігнатович, син вихідців з України. Він 
спонзорував фільм про Голодомор 
„Гіркі жнива”, заснував в Українсь-
кому Католиць кому Універ ситеті 
дослідницький центр лідерства. 

Юрій Мигаль народився у подруж-
жя, яке приїхало до Канади 1958 
року. Тепер він став президентом і 
генеральним директором інвестком-
панії „Windermere” з активами у 100 

млн. дол. Ю. Мигаль відомий як 
щедрий благодійник, зокрема для 
Львова. 2017 року він був нагоро-
джений орде ном Канади.

Президент „Prombank Group” і 
Освітньої фундації ім. Петра Яцика 
Надя Яцик відома також тим, що 
надає велику допомогу Українському 
Като лиць кому та Івано-Франківсь-
кому університетам. 

Часопис розповів також про успіш-
них в середньому бізнесі вихідців з 
України в інших країнах. Це Федір 
Берман з Вінничини – один з найба-
гатших людей в Естонії, закарпатці 
Хосе та Естефано Бойки в Бразилії, 
Мартін і Матіос Гренюки з При кар-
пат тя в Арґентині. 

За матеріялами „Forbes”.

(Закінчення зі стор. 5)

Журнал „Forbes”...

(Закінчення на стор. 14)
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„Геройство мусить мати нагороду,  
се і Боги, і люди признають.”

– Леся Українка

Ірина Бучковська

Союз Українок Америки (СУА) цьо-
го року відзначає своє 95-ти ліття. 
Історія цієї найстаршої діючої жіночої 
організації США тісно пов’язана з 
долями багатьох жінок, серед яких і я. 

Вперше я дізналася про Союз Украї-
нок від св. п. Атени Пашко, з якою я 
працювала з 1981 по 1989 рік. Вона 
мене запрошувала вступити до СУ, але 
я їй відповідала, що я не маю на це 
часу, бо вже зайнята в Товаристві Лева 
і Пласті. Коли я приїхала до США в 
1992 році відразу вступила до спорто-
вого товариства „Тризуб”, де дуже час-
то була єдиною жінкою на сходинах 
управи. Щойно сім років пізніше доля 
привела мене до СУА. В 1999 році 
мене попросили допомогти з крам-
ничкою 67-го Відділу і запросили на 
їхні сходини. Наступного року я стала 
членкою цього відділу і почала ціка-
витися історією нашої організації. 

В 1925 році у Вашінґтоні відбува-
лася Конференція Міжнародної Ради 
Жінок (МРЖ), до якої належали 
Національні Ради Жінок різних дер-
жав світу, в тому числі і Національна 
Рада Жінок України (заснована ще в 
1919 році в Кам’янці-Подільському, а 
прийнята до МРЖ у 1920-му році в 
Осло, Норвегія). На конференцію до 
Вашінґтону мала приїхати Марія 
Бачинська-Донцова зі Львова, але 
польський уряд відмовив їй візу, так 
що делеґаткою від українського 

жіноцтва стала Ганна Чикаленко-
Келлер із Швайцарії. 

На заклик допомогти делеґатці 
Українська Жіноча Громада в 
Ню-Йорку скликала 5 квітня нараду 
свого членства та представниць 
інших жіночих товариств Ню-Йорку 
й околиць, створено Конґресовий 
Комітет у складі: Юлія Шустакевич – 
голова, Олена Добуш-Лотоцька – 
секретарка, Катерина Шутаківна – 
скарбник. Делеґацію на Міжнародну 
Жіночу Конференцію доповнили з 
Америки О. Лотоцька і Юлія Ярема. 

Хоча виникли закиди щодо повно-
правної участи української делеґації 
у засіданнях, заходами Г. Чикаленко-
Келлер цю справу відкладено на роз-
гляд спеціяльної комісії, делеґатки 
брали активну участь і обстоювали 
справи поневоленої України. На жаль, 
після конференції Національна Рада 
Жінок України була позбавлена член-
ства в МРЖ (членство в МРЖ базува-
лося на державних засадах, а Україна 
тоді була під чужою окупацією).

 По повороті з Вашінґтону делеґат-
ки звітували про перебіг конференції 
на вічі українських жіночих това-
риств, яке знову скликала Українська 
Жіноча Громада.  На ньому Г. 
Чикаленко-Келлер запропонувала, 
щоб існуючі жіночі товариства 
об’єдналися в краєву організацію. 
Присутні радо прийняли пропозицію 
і створили першу краєву жіночу 
організацію в Америці, яку назвали 
— Союз Українок Америки — скоро-
чено СУА. П’ять жіночих товариств 
стали першими відділами СУА, а 
саме: Жіноча Громада в Ню-Йорку 
(1-ий Відділ СУА, який є активний до 
сьогодні), Українська Жіноча Поміч в 
Ню-Йорку (3-ій Відділ СУА), Жіноча 
Секція Українського Демократичного 
Клюбу в Ню-Йорку (4-ий Відділ СУА), 
і два Жіночі Відділи „Січі” в Ню-Йорку 
і Нюарку.

Метою СУА було інформувати віль-
ний світ про події в Україні, мораль-

но і матеріяльно підтримувати бать-
ківщину їхнього походження, допо-
магати зберігати українську ідентич-
ність, культурну спадщину і народні 
традиції в Сполучених Штатах. 
Першою головою обрали Юлію М. 
Шустакевич. Свій перший Конґрес 
(тепер Конвенцію) СУА відбув в 
Ню-Йорку в 1932 році. 

Особливо посилилась праця СУА 
після Другої світової війни, коли 
Союз Українок в Україні був заборо-
нений, а до США прибуло багато осві-
чених і енерґійних жінок, які почали 
створювати нові відділи та світлич-
ки. В 1953 році СУА мав 63 відділи і 
понад 5,000 членок. В цей час Голо-
вою СУА була О. Лотоцька. Прикла-
дами діяльности союзянок в ці роки 
є виготовлення і встановлення 
пам’ятника Лесі Українки в Городі 
Культури в Клівленді в 1961 році і 
заснування Українського Музею в 
Ню-Йорку в 1976 році. 

Після розпаду Совєтського Союзу 
до США почали прибувати жінки 
нової хвилі еміґрації і поступово зна-
ходили свою дорогу до СУА, так як це 
було і зі мною. Деякі вступали до вже 
існуючих відділів, але частіше поча-
ли творити нові. 

Щотри роки СУА має свої Конвенції, 
на які з’їжджаються союзянки з усіх 
теренів США. Моя перша Конвенція 
була ХХVІ в травні 2002 року в місті 
Сарасота у Фльориді. Там я мала 
велику честь запізнати леґендарну 
Марусю Бек. М. Бек належала до СУА 
ще в 1930-ті роки. Також активно 
працювала в СФУЖО, ініціятором 
створення якого був СУА. Вона була 
фундаторкою літературного конкур-
су, який тепер носить її ім’я. М. Бек 
була першою жінкою, обраною до 
Муніципальної Ради Дітройту в 1949 
році, а в 1950-1970 роках – перша 
жінка президент ради. Прожила вона 
майже 97 років.

Після цієї конвенції я брала участь 
в усіх наступних, як голова 67-го 

Відділу, голова Філядельфіі, і в 2014 
році була обрана до Головної Управи 
на посаду секретарки. Остання ХХХІ 
Конвенція відбулася в травні 2017 
року в Тампа у Фльориді.

Саме праця в Екзекутиві дала мені 
більше розуміння того, яку надзви-
чайно велику працю робить СУА. Це і 
Стипендійна Акція, яка надає тепер 
стипендії дітям в Україні і Бразилії, а 
минулими роками серед стипендія-
тів були Василь Сліпак і майбутній 
Владика Степан Сус. Це видання 
журналу „Наше Життя” починаючи з 
1944 року. Це і Суспільна Опіка, яка 
допомагає потерпілим від повеней, 
протестуючим проти утисків демо-
кратії в Україні, сім’ям загиблих вої-
нів і пораненим бійцям, людям, що 
не в змозі придбати харчі в США 
через пандемію. Це нова програма 
„Духовне Відродження України” для 
допомоги семінаристам Трьох-
святительської Духовної Семінарії 
УГКЦ і Волинської Православної 
Богословської Академії, які будуть 
працювати на сході України.

Під час нашого віртуального уро-
чистого святкування 6 грудня ми 
також будемо просити наших друзів і 
прихильників дарувати на ці акції 
СУА. Будемо щиро вдячні за вашу 
допомогу. Також запрошуємо всіх 
небайдужих жінок приєднатися до 
нас і так допомагати батьківщині 
нашого походження і знедоленим. Ви 
будете допомагати потребуючим і в 
заміну діставати радість від добро-
чинної праці в колі своїх посестер-
союзянок.

Всі інформації про нас і про те як 
взяти участь у святкуванні можна 
знайти на нашій веб-сторінці (unwla.
org) і на нашій сторінці на Фейсбук: 
(UNWLA – Ukrainian National Women’s 
League of America, Inc.) Запрошуємо 
всіх взяти участь з нами в нашому 
святі. 

Ірина Бучковська – секретарка СУА.

Українська жіноча громада в НюЙорку в 1922 році.

Учасниці Першого Жіночого Конґресу в Америці перед Українським Народним Домом в НюЙорку, 2830 травня 1932 року.

Олена Лотоцька, голова СУА в роках 
19311934, 19431965.

Учасниці (не всі вмістилися) ХХХІ Конвенції СУА, Тампа, Фльорида, 2629 
травня 2017 року.

СУА святкує своє 95-ліття
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Yes, I would like to join UNA’s Christmas Card Project and support  
the Ukrainian National Foundation. Suggested donation for 1 box of 10 cards  
is $30.00.  Additional boxes available at $20.00 each. 
Orders and payments can be made online. Follow links on www.unainc.org.
For more info call 973-292-9800 or email info@unainc.org

I will pay by   Check   Credit card 

Enclosed is my gift for the Christmas Card Project. (Please check)

1 box at $30.00          Additional Boxes at $20.00 each  Qty:_____

I would like to make  
an additional donation of: $ 1,000 $500 $250  $100 Other $______  to: 

Credit Card Type _____________  Exp. (MM/YY) ______/______  Card #__________________________
CVN ____________ Signature_______________________________________________________________

Name ______________________ 
____________________________

Address ____________________ 
___________________________

City ________________________

State _______________________

Zip ________________________

Tel. _________________________ 
Email _______________________

Please make checks payable to 
“Ukrainian National Foundation”. 
Mail to: Ukrainian National 
Association, PO Box 280, 
Parsippany, NJ 07054.  Donations 
are tax-exempt as permitted by law.

UNA Publications Endowment Soyuzivka Heritage Center Ukrainian National Foundation - General Fund

$_________ $_________ $_________

Український Народний Союз видав десять нових 
різдвяних карток на 2020-2021 роки. Цьогоріч 
додатково видано картку до дня народження. Усі 
вони створені мистцями Іриною Корчук і 
Володимиром Петришином, обидвоє з України. 

І. Корчук є мисткинею, ілюстратором і 
фахівцем графічного оформлення. Народилася в 
Луцьку, проживає і працює у Львові. Вона є 
випускником Львівської Національної Академії 
Мистецтв, де здобула ступінь маґістра 
графічного оформлення. У 2006 році, І. Корчук 
зорганізувала й була учасницею мистецької 
виставки, а також проєктів, які створюють 
єдність серед молодих мистців. Вона завершила 
сім проєктів, включно з міжнародною виставкою 
про станкову графіку в 2017 році.

Разом зі своїм приятелем і 
співпроєктувальником, І. Корчук випустила 
спільний проєкт „GRAFEZE”, який реалізував її 
власні ідеї у сфері продукції сувенірів, починаючи 
від проєктування до остаточного виробництва. 
Паралельно з графічним оформленням та 
ілюструванням, вона пильно займається 
розвитком свого власного стилю традиційного 

народного мистецтва, готуючись до своєї 
особистої виставки.

В. Петришин є з Івано-Франківської области, 
закінчив Косівський коледж прикладного та 
декоративного мистецтва. Був членом Відділу 
мистецького письма ім. В.І. Касіяна та навчався у 
Львівській Національної Академії Мистецтв, де 
студіював мистецьке оформлення інтер’єру.

Від часу своїх студій в академії, В. Петришин 
працював над монументальними фресками, 
часто з релігійною або сакральною тематикою. 
Він є спеціялістом техніки сграфіто й брав 
участь у прикрашанні катедр в Україні, Румунії, 
Польщі та Словаччині. Впродовж останніх кількох 
років, В. Петришин часто співпацював з І. Корчук 
над створенням ілюстрацій.

Заохочуємо читачів оглянути приклади їхніх 
творів на веб-сторінці www.unainc.org, де можна 
знайти анкету на замовлення карточок. Також 
тут можна складати датки через „PayPal” із 
зазначенням для Залізного Фонду Публікацій 
УНСоюзу, Центру Української Спадщини на 
Союзівці та Загального Фонду Української 
Народної Фундації (УНФ). Пригадуємо, що Ваші 

пожертви можна відтягати від податків, тому 
що УНФ має статус 501(с)(3) як звільнена від 
податків неприбуткова організація, а Ваша 
підтримка допомагає утримати ці установи.

 Цей щорічний збір фондів є критичним для 
забезпечення розвитку і дальшого 
довоготривалого існування офіційних видань 
УНСоюзу – україномовної „Свободи” та англомов-
ного „Українського Тижневика”. Вони є головним 
джерелом інформацій про події в Україні та в 
українських громадах по всьому світі. Заохочуємо 
Вас передплачувати наші газети, які є доступні 
на інтернеті („онлайн”) і в друкованому форматі.

Цей збір фондів також допомагає покрити 
кошти для розширення програм Центру 
Української Спадщини на Союзівці, де особи різного 
віку можуть святкувати свою унікальну 
українську спадщину, і де понад 500 дітей щорічно 
беруть участь у таборових програмах.

Хочемо заздалегідь скласти Вам подяку  
за Ваші щедрі дари. 

Бажаємо Вам Веселих Свят і Щасливого 
Нового Року!

Надходить Різдво...
даРуйте добРо...
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Створено базу даних учасників визвольного руху

Створили фільм про героїчну бриґадуРаніше тут не було церкви

Павло Подобєд

КИЇВ. – У Києві презентували базу 
даних з іменами вояків Військ 
Центральної Ради, Армії Української 
Держави, Галицької Армії та Армії 
Української Народної Республіки.

За адресою www.db.geroika.org.ua 
відвідувачі сайту можуть швидко та 
безкоштовно перевірити, чи служи-
ли їхні пращури в українських вій-
ськах протягом 1917-1924 років. Для 
цього достатньо ввести прізвище та 

ім’я у пошукове поле.
Користувач може здійснити пошук 

розшукуваної особи за прізвищем та 
одержати інформацію про військо-
вий ранґ та займану посаду; дату та 
місце народження; коротку біогра-
фічну довідку; обставини смерти; 
дату та місце поховання; фото особи; 
копії документів; фото місця похо-
вання.

Запуск інтернет-порталу, що 
носить назву „Імена самостійної 
України”, приурочили до 10-ої річни-

ці створення „Героїки” – благодійно-
го фонду, що займається вивченням 
та популяризацією української вій-
ськової історії ,  спорудженням 
пам’ятників та пам’ятних знаків на 
честь борців за незалежність Украї-
ни. Добровольці фонду працювали 
над формуванням бази протягом 10 
років на території шести держав. 

Активісти опрацювали документи 
з українських, чеських, американ-
ських та польських архівів, що міс-
тять інформацію про особовий склад 
українських військових формувань 
1917-1924 років. Були досліджені 
діяспорні періодичні видання та зфо-

тографовано понад 13 тис. поховань 
українських еміґрантів у США, 
Канаді, Польщі, Німеччині та Чехії. 
Обробка та співставлення одержаних 
відомостей дозволили зформувати 
інтерактивну базу даних на 12, 300 
осіб. 

Проєкт здійснено зусиллями 
добро вольців без бюджетного чи 
ґрантового фінансування. Сам сайт 
розробили Максим Горковчук та 
Василь Хижий, які створили дорогий 
програмний продукт абсолютно без-
коштовно. Інтерактивний портал 

Георгій Лук’янчук 

КИЇВ. – В Україні відбулася 
Прем’єра другої частини докумен-
тального фільму „93: бій за Україну”. 
Стрічка розповідає про історію 93-ої 
окремої механізованої бриґади, яка 
нині носить високе найменування 
„Холодний Яр”. Окремі її підрозділи у 
2014-2016 роках воювали на околи-
цях Донецького летовища.

 Ця картина створена військовос-
лужбовцями, їхніми друзями та одно-
думцями. Є кадри, зняті бійцями на 
передовій під час боїв. Авторами філь-
му є кінематографістка Лідія Гужва та 
колишній боєць Вадим Вейді. 

Перша частина фільму-трилогії 
була показана у 2017 році. Події роз-
горталися на державному кордоні 
Луганської области, блокпостах 
Дебальцевського та Донецького нап-
рямків, також йшлося про трагічні 
події біля Іловайська. 

У другій частині фільму розповіда-

ється про звільнення Опитного, обо-
рону Донецького летовища та суміж-
них територій.

На прем’єрному показі фільму 25 
липня у Києві були присутні його 
автори, ветерани бриґади, добро-
вольці. Від імені Генерального штабу 
авторам фільму було вручено вій-
ськові відзнаки. 

На початку відбулася презентація 
книжки Євгенії Духопельнікової 
„Дєвочки на войнє” (видавництво 
„Фоліо”). Від початку війни авторка 
їздила з допомогою на фронт, була 
частим гостем в 93-ій бриґаді. Про 
побачене й почуте вона розповіла у 
своїй збірці оповідань. 

Перегляди фільму відбулися у 
Запоріжжі, Кам’янському, Вільнян-
ську, Кривому Розі, а всеукраїнська 
прем’єра відбулася на телеканалі 
„Суспільне” у серпні. Другу частину 
фільму створено зi сприянням Дніп-
ро петровської обласної спілки воїнів 
та обласної державної адміністрації.

Олександр Костирко

ЧЕРКАСИ. – На площі 700-річчя 
міста триває будівництво Української 
православної Церкви Всіх Святих 
Землі Української.

Протоєрей Ігор Ярославський 
узяв ся за нелегку справу. Річ у тім. 
Що ця площа раніше не належала до 
міста і була досить віддалена від 
Черкас. Між площею і містом було 
село Кривалівка, серед якого стояла 
церква Різдва Пресвятої Богородиці, 
відкрита 1865 року. При церкві була 
відкрита у 1890 році нова одноклас-
на школа, яка мала лише один буди-
нок, що зберігся і донині. А церкви 
немає, на її місці стали житловий 
будинок (у ньому, до речі жив з роди-
ною Василь Симоненко) і базар. 
Школу, наново збудовану у 1968 році, 
закінчив о. І. Ярославський. 

У давні часи за Кривалівкою на 

піщаному березі Дніпра чеські підри-
ємці поставили рафінадний завод, 
щоб очищати цукор-сирець місцевих 
виробників. Довкола заводу виникло 
робітниче селище. Люди випадкові, 
жодної церкви. У 1927 році для 
завод чан побудували Будинок куль-
тури і коли настав час відродження 
Православ’я, саме в ньому розмісти-
лася церква.

Для о. І. Ярославського цукрозавод 
теж не чужий. Сам він народився 1966 
року в Одесі, в родині інженера і вчи-
тельки. Пізніше переїхали на Черка-
щину. жили в селах Мошурів і Май-
данецьке, потім в Черкасах. Закіч нив 
школу (ту саму, кривалівську), відслу-
жив у війську, прийшов робітником 
на цукроварню, але відчув духовне 
покликання, закінчив духовне учили-
ще, у 2000 році був висвячений на 

ПОДІЇ  В УКРАЇНІ

Інтернетпортал, що носить назву „Імена самостійної України”.

На презентації бази даних учасників визвольного руху. (Фото: Євген Котен
ко/Укрінформ)

Автори фільму Лідія Гужва та Вадим Вейді. (Фото: Георгій Лук’янчук)

Проєкт Української Православної Церкви Всіх Святих Землі Української.

(Закінчення на стор. 14)

(Закінчення на стор. 15)
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Книга про великого мистця

Видано дослідження з історії України

Олександр Савчук

„Василь Григорович Кричевський: 
хрестоматія”. Том ІІ. (1943–1976 рр.). 
Упорядник тому О. О. Савчук. Харків: 
Видавець Савчук О. О., 2020. 464 стор. 
Серія „Слобожанський світ”. Випуск 
15ий.

2 червня вийшло видання, що 
готувалося сім років – другий том 
хрестоматії „Василь Григорович 
Кричевський”. Маратон закінчено. 
Сподіваюся, двотомник у майже 
1,000 сторінок, допоможе науковцям 
більш глибоко дослідити спадщину 
велетня українського мистецтва – В. 
Кричевського. Другий том охоплює 
життя його на еміґрації (1943-1952 
роки). Завдяки архіву УВАН у 
Ню-Йор ку маємо передрук „Хро-
нологія Василя Кричевського” 
Вадима Павловського; листування 
Євгенії Кричевської із сином; спога-
ди доньки Галини про батька і пери-
петії повоєнного життя в Европі та 
Венесуелі. Нові, невідомі художні 
твори та орнаментальні композиції 
побачили світ у цьому виданні. Це 
видання не вийшло б без багатьох 
людей і музейних інституцій. Дякую 
в першу чергу Валентині Подгорній, 
Наталі Блейзер, Василеві Лінде-
Кричевському, Василеві та Юлії 

Кричевським, без яких книга ніколи 
б не з’явилася; св. п. Валентині Рубан-
Кравченко, яка зробила величезну 
роботу у дослідженні спадщини В. 
Кричевського. Дякую за інформацій-
не сприяння та надані матеріяли 
Сергієві Білоконю, Денисові Вітчен-
ко, Галині Войцехівській, багатьом 
іншим, а також численним інституці-
ям у США та Україні. 

Детальніше про видання та при-
дбання є в інтернеті: savchook.com/
books/. Тел.: 380-95-462-1810, 380-
67-572-8575.

КИЇВ. – 2 червня у відкритому 
доступі з’явилося ч. 3 наукового жур-
налу „Краєзнавство” за 2019 рік. У 
розділі „,Історія міст і сіл України: 
історико-теоретичні проблеми 
вивчення” вмістили статті Сергій 
Добржанський (Чернівці) і Лариса 
Левченко (Миколаїв). 

Розділ „Краєзнавство в особах” міс-
тить статті Лева Баженова (Кам’я-
нець-Подільський), Сергія Гальчака 
(Вінниця), Галини Кязимової, Олек-
сандра Осипенка та Олени Шипоті-
лової (Одеса). 

До 140-річчя політика, ученого-
економіста, громадського діяча 
Бориса Мартоса (1879-1977), Олексій 
Нестуля й Мирослав Аліман (Полта-
ва) оприлюднили статтю „Борис 
Мартос та його внесок у розвиток 
української кооперації”, Валерій 
Рекрут (Київ) – „Політична та дер-
жавна діяльність Бориса Мартоса в 
роки Української революції (1917-
1921 рр.)”, Ірина Петренко (Полтава) 
– „Круглий стіл” науковців і громад-
ськости до 140-ліття від дня наро-
дження Бориса Мартоса”. 

У розділі „Реґіональні аспекти істо-
ричної демографії”, Юлія Безсмертна 
(Карлівка) вмістила статтю „Слу-
жителі в домогосподарствах меш-
канців Полтави в 60-70-х роках XVIII 
ст.”, а Анастасія Подгорна (Полтава) – 
„Причини смертности населення міс-
течка Пирятина у першій половині 
ХІХ ст. (за матеріялами метричних 
книг)”. 

У розділі „Вітчизняне пам’ятко-
знавство: традиції, досвід, перспек-
тиви” виступили Юрій Роїк (Київ) – 
„Об’єкти оборонної архітектури 
Вінниччини: історія та сучасний 
стан”, Анатолій Скрипник (Кам’я-
нець-Подільський) – „До питання 

назви фортифікаційної споруди у 
Кам’янці-Подільському”, а Олена 
Жам (Переяслав-Хмельницький) роз-
повіла про експедицію науковців 
переяславського та київського скан-
сенів (архітектурно-етнографічних 
музеїв просто неба) на Чернігівщину 
у жовтні 1969 року.

Краєзнавство і туризм покликали 
до аналітики Надію Савчук з Івано-
Франківська. 

Олександр Даниленко (Київ) та 
Олександр Добржанський (Чернівці) 
написали статтю „Степан Смаль-
Стоцький – учений і „реальний полі-
тик” (до 160-річчя з дня народжен-
ня)”, а Олександр Принь (Київ) – 
„Петро Кузьмич Козлов (1863-1935): 
мандрівник, географ, академік ВУАН”.

Історію України у світлі реґіональ-
них досліджень вивчали Григорій 
Казьмирчук (Київ) і Марія Казь мир-
чук (Київ) у статті „Кальницький 

НОВІ  ВИДАННЯ

(Закінчення на стор. 14)
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КУК висловлює співчуття 
з приводу смерти Анни Кісіль

ОТТАВА. – Конґрес Українців 
Канади (КУК) висловлює глибокі 
співчуття з приводу смерти Анни 
Кісіль, яка відійшла у вічність 16 лис-
топада в Торонто. 

Громадську провідницю, меценат-
ку, активістку та волонтерку А. Кісіль 
пам’ятатимуть всі хто мав честь її 
знати, за доброту, гумор, щедрість та 
мудрість. А. Кісіль була глибоко від-
дана допомозі іншим та службі своїй 
громаді та Україні. Її дуже не виста-
чатиме. 

„Смерть пані Ані – непоправна 
втрата для нашої громади. Пані Аня 
присвятила своє життя та безмежну 
енерґію добрим справам та своїй 
громаді. Вона глибоко вірила в 
добро ту людей, та своїм прикладом і 
оптимізмом надихала чимало інших 
на службу та благодійність, – заяви-
ла президент КУК Олександра Хичій. 
– Від імені українсько-канадської 
спільноти, висловлюю глибокі спів-
чуття родині та друзям пані Ані в цей 
важкий час”. 

Впродовж десятиліть свого волон-
терства, А. Кісіль відігравала провід-
ну ролю в багатьох громадських 
організаціях, була президентом 
Світової Федерації Українських 
Жіночих Організацій, віце-президен-
том Світового Конґресу Українців, 
головою міжнародної організації 
„Четверта хвиля” у Північній Амери-
ці, членом ради директорів Канад-
сько-Української мистецької фунда-
ції, торонтського відділу КУК, бага-

тьох інших організацій. 
А. Кісіль була успішним підприєм-

цем та щедро жертвувала на числен-
ні гідні справи та підтримувала про-
єкти та ініціятиви в Україні, Канаді 
та цілому світі. За її меценатство, 
провідництво та волонтерство їй 
було надано численні нагороди, 
зокрема, нещодавно, Хрест Івана 
Мазепи за вагомий особистий внесок 
у зміцнення міжнародного авторите-
ту України, розвиток міждержавного 
співробітництва та плідну громад-
ську діяльність. 

КУК

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

ХРИСТИНА БРОДИН
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
CHRISTINE BRODYN

Licensed Life Insurance Agent  
Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave.
 Springfi eld, NJ 07081

Tel.: 973-376-1347

ОКСАНА СТАНЬКО
Ліцензований продавець

Страхування Життя

OKSANA STANKO
Licensed Life Insurance Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

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

козацький полк в Національно-виз-
вольній війні 1648-1657 рр.”, Олег 
Бажан (Київ) і Вадим Золотарьов 
(Харків) – „Польська операція” НКВД 
1937-1938 рр. Підготовка наказу № 
00485 в Київській та Харківській 
областях”. 

Медичне краєзнавство заохотило 
до пошуку Тетяну Морей (Переяслав-
Хмельницький) – „Мережа аптечних 
закладів Київської губернії як вид 
медичної допомоги населенню краю 
(кінець ХVIII-початок 60-их рр. XIX 
ст.)”, Ігоря Робака (Харків) і Ганну 
Демочко (Харків) – „Спростування 
вигадки про етнічне походження про-
фесора Броніслава Пржеваль ського і 
його діяльність”, Володимира Алькова 
(Харків) – „Я.Я. Трутовський (1867-
1914): доля лікаря та його клініки”. 

Музейництво та краєзнавство в 
Україні – площина пошуку киян Рус-
лани Маньковської, Марії Срібної, 
Володимира Дмитрука, Володимира 
Милька, Світлани Смілянець і Тараса 
Нагайка з Переяслава-Хмельниць-
кого. 

Оприлюднили статті Ігор Любчик 
(Івано-Франківськ) – „Проблеми 
депор тацій радянської доби у полі 
наукових зацікавлень і дискусій”, 
Іван Ярмошик (Житомир) – „Нове 
видання з єврейської біографістики 
міста Бердичева”, Василь Мельни-
ченко (Черкаси) – „Де похований 
Богдан Хмельницький? Історія пошу-
ку усипальниці великого гетьмана”, 
Микола Вегеш (Ужгород) та Степан 
Віднянський (Київ) подали дослі-
дження про подільського князя 
Федора Коріятовича – володаря Мука-
чів ського замку.

Національна спілка  
краєзнавства України 

(Закінчення зі стор. 12)

Видано дослідження...

Анна Кісіль

диякона, далі – на священика. 
Храм св. Миколая знаходився в 

клюбі цукрового заводу і був у складі 
Української Автокефальної Право-
славної Церкви. Його освячував 
Владика Ігор Ісіченко. 

В 2004 році громада перейшла у 
Київський Патріярхат під омофор 
Митрополита Черкаського і Чиги-
ринського Іоана. Розпочали будівни-
цтво храму на два престоли – нижня 
і верхня церква.

Часи були нелегкі, довелося три 

рази розбирати церкву. Були у поло-
говому будинку, служили просто під 
хрестом, купив настоятель вагончик, 
в якому прослужили чимало років. 

Тепер служби відбуваються кожно-
го дня у новобудові. Священик п’ять 
років збирав гроші на будову навпро-
ти майбутньої церкви. Громада допо-
магає воїнам, обездоленим, хворим. І 
не втрачає надії на допомогу людей, 
зацікавлених у завершенні будови.

„Адже наша церква зможе привес-
ти на шлях спасіння більшу кількість 
людей задля підвищення рівня духо-
вности, чим і ми зробимо внесок в 
розбудову Великої Соборної Украї-
ни!”, – вважає о.І. Ярославський. 

(Закінчення зі стор. 10)

Раніше тут...

На будові о. Ігор Ярославський. (Фото: Олек сандр Костирко)

тим більше виступ проти радянської 
влади. У випадках відверто виявленої 
ворожнечі населення передбачалася 
сувора кара аж до спалення села.

Політика більшовиків в україн-
ському селі спрямовалася на забезпе-
чення харчами російських міст харча-
ми, силою війська забраними у селян. 

Навесні 1921 року посилилось 
невдоволення селянства більшови-
ками. Повстанці зосереджувались у 
лісистих та заболочених районах. 
Такими територіями були Київський, 

Чорнобильський, Радомишльський, 
Білоцерківський, Канівський, Тара-
щанський, Звенигородський, Умансь-
кий повіти.

Більшовики змушені були визнати 
активність і небезпеку для них пов-
станського руху на Правобережжі, 
посилили збройне приборкання 
повстань силами перекинутих з Росії 
дивізій. Карателі тримали в Україні 
армію кількістю близько 400 тис. 
вояків. Повстансько-партизанський 
рух зазнав значних втрат. 

Отак стала „леґендарною” в Україні 
25-та Чапаєвська дивізія. А село 
Чапаєвку на Черкащині таки пере-
йменували на Благодатне.

(Закінчення зі стор. 6)

Шанують карателів...
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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

Великий вибір граніту • Індивідуальний дизайн 
Гравірування на граніті • Керамічні фотографії на пам’ятники

Замовлення, виготовлення і встановлення в штатах NJ/NY/PA

1152 Route 10 West, Suite N, Randolph, NJ 07869
862-219-5344

Середню освіту здобув в українській ґімназії в Коломиї. Медици-
ну почав студіювати у Львові, продовжував в університеті у Відні 
(Австрія), а закінчив в університеті в Іннзбруку (Австрія). Еміґрував-
ши до Америки, відбув практику в Columbus i Coney Island Hospitals 
в Ню Йорку.

В 1960 році одружився з Таїсою з дому Туркевич зі Львова. Після 
спеціялізації, 46 років приватно практикував як педіятр у Wickford, RI 
i Pawtucket, RI.

Д-р Кузьма був членом кількох американських медичних това-
риств та Українського Лікарського Товариства УЛТПА.

Залишив у глибоку смутку: дружину Таїсу; доню Лідію з чоловіком 
Юрієм; сина Ореста; внуків Кристал, Романа і Стефана; шфаґрів Рома-
на і Любу Туркевичів та ближчу і дальшу родину в Америці, Европі й 
Україні. 

Вічна Йому пам’ять!

Зі сумом повідомляємо, що 11  жовтня 2020 року
у Lincoln, RI, відійшов у вічність на 96-му році життя 

наш найдорожчий Чоловік, Тато i Опа

св.п. д-р Богдан Р. Кузьма
лікар - педіятр,

народжений 5 липня 1924 року в Коломиї, 
в родині Ореста і Марії (Мереніюк) Кузьмів. 

були відправлені поминальні Служби Божі 
8 листопада 2020 року в

• Церкві св. Миколая, Бафало, Н. Й.,
• Церкві св. Василія, Лакавана, 
• Церкві свв. Петра і Павла, Урмань, Україна.

Просимо згадати Покійного у своїх молитвах.

Вічна Йому пам’ять!

дружина Ганя Мельник

У 25-ту болючу річницю 
відходу у вічність мого найдорожчого та 

незабутнього чоловіка

св. п.
Василя Мельника

Ділимося сумною вісткою, що у вівторок, 17-го листопада 2020 року, 
на 77-му році життя відійшла у Божу вічність нашa найдорожчa 

і незабутня Дружина, Мама, Баба, Сестра

св. п. 

д-р Марія Лідія Клодницька Процик
народжена 8-го січня 1943 року в Грубешеві.

Покійна ціле своє життя посвятила медицині i охоронi 
здоров’я людей та опіки над ними.

У глибокому смутку залишилися:

муж  – д-р Юрій Процик
брат – д-р Роман Клодницький з дружиною Доротою
діти  – Калина Процик з мужем Миколою Савицьким 
  – Данило Процик  
  – Стефанія Процик з мужем Адамом Шамуном
внуки  – Александрія Процик 
  – Адрія Процик
  – Таїса Процик Савицька
  – Лідія (Ліяна) Процик Савицька
  – Ілля Процик Шамун
  – Яра Процик Шамун
та ближча і дальша родина в Америці, Канаді, Німеччині, 

     Польщі, Аргентині, i Україні

Вічна Їй пам’ять!

Панахида відбулася 22-го листопада у похоронному заведенні 
Музики в Чікаґо.  Служба Божа відбулася 23-го листопада в Україн-
ському католицькому соборі свв. Володимира і Ольги, а похорон
 на українському цвинтарі св. Миколая.

Замість квітів на могилу родина просить складати пожертви на: 
https://gf.me/u/y9ix6d

щодня оновлюється. З’являються 
нові імена, документи, фотографії і 
геолокації. Відбувається взаємодія із 
користувачами, які діляться своїми 
матеріялами.

Український військовий історик, 
член правління благодійного фонду 
„Героїка” Ярослав Тинченко зазна-
чив, що в українських архівах може 

міститись інформація про 50 тис. 
осіб, які пройшли через лави україн-
ських військ у 1917-1924 роках. Тож 
попереду серйозна робота зі збору та 
обробки даних.

Ведучий презентації, яка відбулася 
в Києві 19 серпня, головний редак-
тор сайту „Історична правда” Вахтанг 
Кіпіані закликав українців не лише 
активно користуватись базою даних, 
але й допомагати з пошуком та 
обробкою архівних документів про 
вояків українських армій. 

(Закінчення зі стор. 10)

Створено базу даних...



No. 48СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 27 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ16


