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ВАШІНҐТОН. – 20 січня Джо Бай
ден склав присягу як 46ий прези
дент США, поклавши руку на Біблію, 
яка зберігається в його родині з 1893 
року. На ній же він присягав під час 
церемонії вступу на посаду віцепре
зидента у 2009 і 2013 роках. 78річ
ний Джо Байден став найстарішим 
президентом в історії США, який 
вступив на цю посаду.

Обраного президента привів до 
присяги головний суддя Верховного 
суду США Джон Робертс. Також скла
ла присягу віцепрезидент, 56річна 

Камала Гарріс, яка стала першою 
жінкою і першою американкою 
афроямайкського і південноазій
ського походження на посаді віце
президента США.

У промові новий президент закли
кав американців до єдности: „Я буду 
президентом для всіх американців. Я 
буду боротися за тих, хто не голосу
вав за мене так само, як за тих, хто 
робив це“. Він закликав до взаємної 
поваги у суспільстві.

Дональд Трамп не прийшов на 
інавґурацію. Його адміністрацію 
представляв віцепрезидент Майкл 

Джо Байден став президентом США
КИЇВ. – З 16 січня набули чинности 

норми  закону України „Про забезпе
чення функціонування української 
мови як державної“. Тепер держав
ною мовою мають звертатися до спо
живачів у всіх сферах обслуговуван
ня,  зокрема підприємства, установи 
та організації всіх форм власности; 
фізичні особипідприємці; суб’єкти 
господарювання, які обслуговують 
споживачів (у тому числі інтернет
магазини).

Йдеться також про освітні послуги 
(у тому числі гуртки і секції), медич
не обслуговування, надання соціяль
них, юридичних, транспортних та 
інших послуг.

Українською мовою має подавати
ся інформація в цінниках, інструкці
ях, технічних характеристиках, мар
куванні, квитках, меню тощо. Лише 
на прохання клієнта його можуть 
обслужити іншою мовою.

Уповноважений із захисту держав
ної мови Тарас Кремінь розповів: „Не 
треба боятися 16 січня на 30му році 
Незалежности України. Стаття 30 
„Державна мова у сфері обслугову
вання споживачів“ – це одна зі ста
тей, яка впроваджується не одразу з 
прийняттям Закону (ухваленого ще 
в середині 2019 року), а фактично 
тільки через два роки. Така норма 
розрахована таким чином, щоб був 
достатній період підготовки. 

Мені здається, жодних трагедій 
стосовно цього переходу немає, і 
навряд чи вони стануться. А ті, хто 

сьогодні чинить перепони імплемен
тації цієї статті, насправді здійсню
ють малоефективні, нікому не 
потрібні антидержавні інформаційні 
„вкиди“. Це – політичний спам, який 
не має жодного відношення до сфери 
державного управління, державної 
мовної політики, консолідації україн
ського суспільства.

Незважаючи на те, надаємо ми 
послуги чи споживаємо, ми всі – гро
мадяни України і маємо право отри
мувати інформацію державною 
мовою. Нагадаю також і про те, що у 
статті 30 вказано, що на прохання 
клієнта його персональне обслугову
вання може здійснюватися також 
іншою мовою, прийнятною для сто
рін. Тож із цим немає жодних про
блем.

Я завжди кажу: підготуйте себе до 
того, що треба мати сміливість 
вивчити 50100 слів або фраз і тим 
самим забезпечити свого клієнта – 
громадянина України, необхідною 
інформацією або послугами держав
ною мовою.

Вільне володіння державною 
мовою – з цього починається любов 
до країни. Цим шляхом почали йти 
інші транснаціональні компанії, у нас 
постійно відбуваються зустрічі з 
великими мережами, які мають сві
тове визнання. Я вдячний за сприян
ня та підтримку Европейській біз
несасоціяції (а це – понад 600 торго

Україна перейшла на державну мову

Роман Тютенко 
УВУ

МЮНХЕН. – Верховна Рада України проголосу
вала за святкування 100річчя Українського 
Вільного Університету (УВУ) на державному рів
ні у 2021 році. Проєкт постанови підготував 
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 
політики. 

Вперше за 100 років існування УВУ його юві
лей відзначатимуть в Україні на загальнодер
жавному рівні, а ювілейна дата 17  січня 1921 
року оголошена днем УВУ в Україні.

У рамках святкувань Національний банк 
України випустить ювілейну монету на честь 
УВУ та буде проведено низку урочистих та нау
ковокультурних заходів.

УВУ є одним із найстаріших приватних 
навчальних закладів Німеччини і єдиним універ

ситетом поза межами України із викладами 
українською, німецькою та англійською мовами. 

Заснований у Відні 17 січня 1921 року провід
ними діячами та науковцями в еміґрації, УВУ 
став центром українського наукового, культур
ного еміґраційного життя, осередком гарту укра
їнської свідомости та ідентичности за кордоном. 

Головна ідея вільного університету була стати 
вільним форумом свободи та незалежности дум
ки, бути вільним від владних структур та віль
ним у поглядах, на противагу  радянському тота
літаризму. 

Вже того ж року УВУ переїхав до Праги, де 
перебувала велика кількість української молоді 
та вчених. Тут Університет отримав державну 
підтримку з боку уряду та особисто від 
Президента Т. Масарика, а організаційну й адмі
ністративну підтримку – від Карлового універси
тету. 

Протягом 20літнього „празького“ періоду УВУ 
створив фундамент української науки і відкрив 
двері освіти тисячам студентів. У цьому періоді 
УВУ прийняв найбільше студентів: понад 11 
тисяч. Примітно, що студентами були не лише 
українці, але і євреї, чехи, угорці, німці, словаки, 
румуни, білоруси, грузини, поляки, болгари. 

УВУ зберіг свою діяльність навіть під час 
Другої світової війни за німецької окупації. Після 
ліквідації чеського Карлового університету, 
чимало студентівчехів перейшли на навчання 
до УВУ і мали змогу отримувати маґістерські й 
докторські титули.  

Однак, вже у 1945 року, зі вступом радянських 
військ до Праги, більшість професорського та 
викладацького складу УВУ переїхало до Баварії 
(Німеччина).  Хто залишився, зазнав пересліду
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 � Затонув український корабель

КИЇВ. – 17 січня у Чорному морі біля берегів 
турецької провінції Бартин зазнав аварії та 
затонув суховантаж „Arvin“. Судно йшло під 
прапором Палау й належало українській ком-
панії. Суховантаж віз із грузинського порту 
Поті до болгарського Бургаса вантаж селітри і 
затонув через погодні умови. На судні було 12 
членів екіпажу, 10 з них – громадяни України. 
Турецька берегова охорона врятувала шістьох 
моряків – п’ятьох українців та одного росія-
нина, загинув капітан судна, громадянин Росії. 
Водночас консул України в Анкарі Андрій Білик 
повідомив, що підтверджено смерть двох гро-
мадян України. Пошуково-рятувальна операція 
не припинялася. Безвісти зниклими числяться 
три особи, яких активно шукають. (Укрінформ)

 � Вимагають української мови

КИЇВ. – Станом на 18 січня подано сотні скарг 
на порушення закону щодо обслуговування 
українською мовою, зокрема під час спілкуван-
ня з пасажирами у громадському транспорті. 
Кількість скарг може значно зрости після закін-
чення локдавну, коли відкриються заклади гро-
мадського харчування. (Укрінформ)

 � До 150-річчя Лесі Українки

ЖИТОМИР. – В Україні на відзначення 150-річчя 
від дня народження Лесі Українки ініціювали 
міжнародний онлайн-флешмоб „Global Lesya 
Ukrainka 2021“. Про це повідомив Новоград-
Волинський літературно-меморіяльний музей 
Лесі Українки. Мета – вшанувати пам’ять вели-
кої українки, показавши пам’ятні місця її пере-
бування в різних куточках світу. Для участи 
у флешмобі потрібно зробити фото, селфі 
або записати відео, читаючи твір письменни-
ці українською чи іноземною мовою, на тлі 
пам’ятника, барельєфу, муралу, меморіяльної 
дошки Лесі Українки, на площі, вулиці, біля 
установ і підприємств, названих на її честь. 
Фото, селфі або відео треба опублікувати на 
своїй сторінці у Фейсбуці, вказавши гештеґ 
#GlobalLesyaUkrainka2021, країну і місто, де 
воно було зроблено. Флешмоб триватиме 
впродовж 2021 року. (Укрінформ)

 � Створено фільм про володаря „Оскара“ 

КИЇВ. – Документальний фільм режисерів 
Світлани Соколенко та Андрія Зажарського 
„Кокуш. U.Сrane“ („Одержимість“) виклали в 
інтернеті. Стрічка розповідає про дворазового 
лавреата „Оскара“ українця Анатолія Кокуша, 
який має дві нагороди Американської кіно-
академії за науково-технічні досягнення (так 
званий „Технічний Оскар“). За допомогою тех-
ніки, винайденої та сконструйованої особисто 
А. Кокушем на його студії „Фільмотехнік“, знято 
багато фільмів, реклямних відео, концертів, 
спортових змагань по всьому світу. Фільм ство-
рений у 2018 році.  (Укрінформ)

 � Курс для закордонних освітян

КИЇВ. – Українські освітяни за кордоном можуть 
скористатися новим мовним  онлайн-курсом. 
18 січня плятформа „EdEra“ запустила онлайн-
курс для вчителів „Викладання української в 
клясах із навчанням мовами національних мен-
шин“, який також може стати в пригоді освітя-
нам за кордоном. Про це повідомив Світовий 
Конґрес Українців з посиланням на Почесного 
консула Канади в Україні, педагогиню, гро-
мадську діячку Оксану Винницьку-Юсипович. 
Серед експертів курсу Мелоді Костюк – викону-
вачка обов‘язків директора відділу навчальних 
програм середньої школи Міністерства освіти 
Альберти (Канада), авторка навчальних про-
грам і посібників, учителька зі значним досві-
дом викладання української як другої мови. 
Курс розроблений за фінансової підтримки 
Европейського Союзу і Міністерства закордон-
них справ Фінляндії та підтримки Міністерства 
освіти і науки України.  (Укрінформ)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ ТОЧКА ЗОРУ

Про економічну українізацію
Олег Романчук

Утвердитись у світі зможемо 
лише завдяки успіхам в еконо
міці, але аж ніяк не відділяючи 
економіки від культури.

Лінґвісти (і не лише вони) 
добре знають, що серед бага
тьох параметрів мови (демогра
фічний, політичний, культур
ний, технічний, науковий, освіт
ній, ідеологічний, інформацій
ний тощо) економічний пара
метр визначається потужністю 
економіки країни. Яка мова 
домінує у світі? Правиль но, 
англійська, бо США разом із 
Великобританією випускають 
чверть світової продукції.

Наполегливо раджу деяким 
урядовцям ознайомитися бодай 
з однією діяграмою, представ
леною в Музеї лінґвістики 
Київського національного університету (КНУ) ім. 
Тараса Шевченка, яка наочно ілюструє економічну 
потужність мов (так, на англійську припадає 32,2 
відс., на японську – 17,8 відс., німецьку – 9,6 відс., 
французьку – 5,9 відс., китайську – 2,7 відс., росій
ську 1,3 відс.). За мовнополітичною потужністю 
російській мові належить 3 відс., англійській – 54 
відс., французькій – 30 відс. 

„Чому британці та американці не вчать китай
ської, тоді як англійську вивчає майже вся юнь 
Китаю? Секрет у написі Made in. Вважають, що 
українська – десь у третьому десятку (як і за демо
графічним параметром), що дуже муляє деяким 
тутешнім колоніяльним партіям. Тим часом за 
валовим продуктом Росія позаду Нідерляндів 
(нідерляндська мова за цим параметром значно 
сильніша), а бюджет Росії становить лише 2 відс. 
бюджету США (зараз, може, й не дотягує до бюдже
ту СанФранциско або Чікаґо). 

Економічний вимір мови ще й у тому, що вона 
сама є товаром. У Британії, за даними газети „Санді 
Таймс“, ще років 15 тому англійська мова займала 
шостий рядок у списку експортних товарів і дава
ла щорічно 3 млрд. дол. прибутку. Не менше заро
бляють на мові США і Австралія. Мову купують і 
продають. На цьому хтось заробляє ще й політич
ний капітал. Дбаючи про інтереси націй і мовне 
розмаїття, Евросоюз на переклади офіційно виді
ляє щороку 1,000,000, 000 евро. На такі гроші 
могла би прожити вся Естонія чи Молдова. 
Торгувати українською мовою, зокрема й україн
ськими перекладами з англійської та російської, 
нам було б дуже вигідно, якби дехто не продавав 
мову свого громадянства у переносному сенсі. А 
найбільша вигода від своєї мови саме господар
ська, бо споконвічну і питому мову народу як чин
ник порозуміння, відкриття світу і єднання для 
праці жодна інша ніколи не замінить. Її правове, 

культурне та ідеологічне приниження може при
звести тільки до моральної депресії, душевної роз
дертости, соціяльної нестабільности і спаду 
виробництва. Її піднесення, навпаки, забезпечить 
нам повагу в Европі й у світі“, – Віталій Радчук, 
доцент Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.

То яку мову, крім української, найдоцільніше 
вивчати українським школярам? Правильно. 
Англійську. Оскільки з викладачами японської в 
Україні негусто, то, крім англійської, треба штуді
ювати німецьку, французьку, еспанську. А пробле
мою поширення російської має турбуватися 
колишня метрополія (принаймні це буде логічні
ше, ніж демонструвати відверту політику неоко
лоніялізму), скориставшись досвідом Німеччини й 
Франції. А хто бажає, хай вивчає російську. Якщо 
має в цьому конечну потребу. Мовний гіпофіз в 
українців розвинений добре, тож „вєлікій і магу
чій“ можуть вивчити самотужки.

Підкинута антиукраїнськими силами теза доко
нечної потреби функціонування офіційної росій
ської мови доти залишатиметься одним із факто
рів соціяльної напруженості, доки не матимемо 
конвертованої гривні з високою купівельною 
спроможністю, доки не вироблятимемо продукції, 
котра за якістю буде ліпша, ніж російська, німець
ка, японська, за якою потягнуться покупці з усього 
світу, комфортно їдучи добротними українськими 
автобанами, гайвеями і фрівеями.

У цьому контексті варто навести цікаву думку 
Юліяна Бачинського, сучасника Івана Франка, авто
ра книжки „Україна irredenta“, котрий пристосував 
марксизм до національної держави. Ні на мить не 
сумніваючись у тому, що самостійна Україна має 
бути (це, мовляв, закономірний процес), він вва
жав, що „зукраїнізувати“ росіян, євреїв і поляків, які 
проживають в Україні, можна тільки економічно.

Конкурс, присвячений Лесі Українці, запрошує до участи
VІІ Всеукраїнський фестивальконкурс учнів

ської та студентської творчості ім. Марії Фішер
Слиж „Змагаймось за нове життя!“, присвячений 
Лесі Українці, з 25 січня відкриває прийом заявок 
на участь.

До участи запрошуються учні закладів загаль
ної середньої та професійної освіти, діти з особли
вими освітніми потребами, студенти закладів 
фахової передвищої та вищої освіти, а також авто
ри телевізійних і радіопрограм для молоді. У ньо
му також можуть брати участь представники гро
мадських організацій національних меншин 
України, Криму та закордонних українців.

Творче змагання проводиться у таких номінаці
ях: авдіовізуальний твір, вокал, деклямація, інсце
нізація, малюнок, науковопошукова робота, твір.

Участь у фестиваліконкурсі безкоштовна. Для 

того, аби долучитися, необхідно в період з 25 січня 
до 25 лютого 2021 року подати заявку на сайті 
www.konkurslesya.com.ua.

Фестивальконкурс був започаткований у 2004 
році відомою громадською діячкою М. Фішер
Слиж (Торонто, Канада).

Завданнями конкурсу є формувати систему 
духовноморальних цінностей та почуття худож
ньоестетичного смаку на прикладі творів Лесі 
Українки, скарбів культурної спадщини україн
ського народу; виховувати у молодого покоління 
громадян України толерантного і шанобливого 
ставлення до літературної спадщини українсько
го народу та народів, що проживають на теренах 
України; заохочувати молодь до творчої діяльнос
ти.

Укрінформ

(Закінчення на стор. 10)
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 � Скасували масові занурення у воду

КИЇВ. – Через морози та карантин у Дніпрі на 
Водохреща 19 січня скасували масові занурення 
у воду. В Дніпрі також скасували загальноміські 
святкові заходи. У місцевих православних єпар-
хіях не плянують традиційних хресних ходів до 
річок. Священики освятять воду 18 і 19 січня. 
Її віряни зможуть набрати біля храмів. (Радіо 
Свобода)

 � У Одесі згорів готель

ОДЕСА. – Ввечері 17 січня сталася пожежа у три-
поверховому будинку на вулиці Посмітного, де 
розташований готель. Двоє людей загинуло, ще 
двоє постраждали. Погасити пожежу вдалося 
лише через понад три години. Полум’я охопи-
ло площу в 1,200 квадратних метрів. До гасіння 
залучили 60 рятувальників і 12 одиниць техніки. 
Правоохоронці відкрили кримінальне прова-
дження за статтею про порушення вимог пожеж-
ної безпеки, яка передбачає позбавлення волі на 
термін від трьох до восьми років. За останні роки 
в Одесі трапилося вже кілька масштабних пожеж. 
(ВВС)

 � Уряд знизив ціну на газ 

КИЇВ. – Уряд тимчасово встановив граничну ціну 
на газ для населення  6,99 грн. за кубометр. Така 
ціна діятиме з 1 лютого і до завершення опалю-
вального сезону або до завершення карантину. 
Прем’єр-міністер Денис Шмигаль підкреслив, що 
постачальники газу не зможуть піднімати ціну 
вище, ніж 6,99 грн за кубометр - це дасть змогу 
знизити ціну на газ для українців у середньо-
му на 30 відс. Раніше після тарифних протестів 
у кількох областях України влада анонсувала, 
що знизить ціни на газ для населення. „Ринкові 
ціни на сьогодні завеликі“, – заявляв Президент 
Володимир Зеленський, а уряд оголосив, що 
плянує відновити державне реґулювання цін 
на газ для населення. Проте керування рин-
ком газу порушує зобов’язання України перед 
Міжнародним Валютним Фондом, місія якого 
саме відновила чергове коло переговорів про 
нову порцію кредиту. А він є дуже важливим для 
Києва, особливо, якщо згадати про величезний 
дефіцит бюджету в 2021 році. 18 січня Президент 
В. Зеленський привітав ухвалення урядом поста-
нови щодо зменшення тарифів на газ для насе-
лення. Він впевнений, що тарифи на комунальні 
послуги повинні бути соціяльно справедливими, 
а ринок газу має працювати за стандартами про-
зорої торгівлі та чесної конкуренції. (ВВС)

 � Налагоджують взаємини з Угорщиною

КИЇВ. – Україна та Угорщина працюють над спіль-
ним документом, який сприятиме вреґулюван-
ню спірних питань у двосторонніх відносинах. 
Про це повідомив 18 січня заступник керів-
ника Офісу Президента України Ігор Жовква. 
Міністер закордонних справ Угорщини Питер 
Сіярто 27 січня на запрошення Міністра закор-
донних справ України Дмитра Кулеби прибуде 
до України й проведе низку офіційних зустрічей. 
Бажаним для України було б укладення відпо-
відного договору чи угоди з Угорщиною, яка б 
вреґулювала комплекс питань про паритетність, 
рівність, взаємовигідність відносин. За доручен-
ням Президента України такий документ було 
підготовлено українською стороною, передано 
угорській стороні, отримано їхню реакцію, і зараз 
процес триває. Коли цей документ буде готовий, 
він має бути підписаний на рівні лідерів держав. 
(Офіс Президента)

 � Розпочалась сертифікація педагогів

КИЇВ. – 18 січня розпочалась реєстрація для учас-
ти у сертифікації педагогічних працівників 2021 
року. Реєстрація триватиме до 31 січня, а перший 
етап сертифікації – незалежне тестування – від-
будеться 27 лютого. Сертифікація – це зовнішнє 
оцінювання професійних компетентностей учи-
телів, щоб виявити і заохотити вчителів з висо-
ким рівнем майстерности, які володіють новими 
освітніми технологіями та сприяють їх поширен-
ню. Успішне проходження сертифікації дозволяє 
отримувати надбавку у 20 відс. до платні й може 
зараховуватись як проходження чергової атеста-
ції. (Урядовий портал)

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬЛюдям не залишили вибору

Коронавірус: українці не готові робити щеплення

Юлія Тимошенко

Люди розуміють чергову несправедливість вла
ди і по всій Україні виходять на масові протести, 
перекривають дороги з вимогою зниження тари
фів. Людям не залишили вибору. 

Свята минули, настав час сказати про неприєм
не. 2021 рік, якщо монобільшість працюватиме 
так само некомпетентно, як зараз, для українців 
буде важчим за 2020ий. Відчутно важчим. Нова 
влада вирішила далі підвищувати тарифи. Це при
зведе до того, що людям доведеться платити за 
комуналку суттєво більше. Елект роенерґія майже 
всім родинам обійдеться вдвічі дорожче, а ціна на 
опалення зросте у півтора рази.

Інколи у мене складається враження, що чин
ний уряд, ухвалюючи свої рішення, взагалі не про
ґнозує їхніх наслідків. У час, коли всі наші країни
сусіди, розуміючи наскільки суттєво пандемія вда
рила по добробуту громадян, зменшують ціну 
енерґоносіїв, в Україні навпаки – збільшують. 
Може, ми пропустили момент, коли українці стали 
найзаможнішими серед европейців, і з них тепер 
можна дерти три шкіри?

Для мене, як людини, яка свого часу впоралася з 
такими самими викликами, при цьому зберігаючи 
тарифи мало не вдесятеро нижчими за нинішні, 
висновок очевидний – урядом керують дилетан
ти, непрофесійністю яких заради власної вигоди 
користуються міжнародні спекулянти.

Нещодавно Державний авдит дав відповідь на 
запитання, куди йдуть прибутки від необґрунто
вано завищених тарифів. Перевірка офіційно вста
новила, що 225 млрд. грн. незаконно виведено з 
„Нафтогазу“ за межі України. Тільки вдумайтеся в 
цю цифру! Це більше, ніж кредити, які Україні дає 
МВФ. І це ті гроші, які незаконно витягли з кишені 
кожного. 

М о ж л и в о ,  п і с л я 
опри люднення резуль
татів цього Держав
ного авдиту хтось 
поніс покарання? Ні! 
Ані попередній прези
дент, під керівництвом 
якого тарифи зросли в 
11 разів, ані „топме
неджери“, під керівни
цтвом яких „Нафтогаз“ 
перетворився на зло
дійське кодло. Останніх 
навпаки – відправили 
на підвищення! Андрія 
Коболєва додатково 
призначили в наглядо
ву раду ще однієї ком
панії, а Юрія Вітренка, 

замість в’язниці, поставили виконувати обов’яз
ки міністра енерґетики! За нової влади старі 
корупційні схеми збереглися і стали ще більш 
дохідними! 

Нинішня ситуація обурлива ще й тому, що 
Україна має унікальні можливості для забезпечен
ня своїх громадян дешевими енерґоносіями. Це 
газ власного видобутку, і ще додатково у нас є під
земні газові сховища, що дозволяє купувати газ 
влітку, в період найнижчих цін, і за цими низьки
ми цінами продавати його українцям у пік сезону, 
незалежно від ринкової кон’юнктури. Ці сховища 
не належать ні владі, ні корупціонерам Коболєву 
та Вітренкові, ні міжнародним хижакам, вони 
належать кожному українцю! 

Я вимагаю дати людям газ за цінами, за якими 
його було закачано у підземні сховища влітку. Це 
дозволить знизити вартість блакитного палива 
втричі, що автоматично здешевить і опалення, і 
електроенерґію.

10 років тому мій уряд провів Україну через епі
демію грипу та світову фінансову кризу, не підви
щуючи тарифів і не вганяючи країну у непосильні 
борги. Нинішню кризу, багато у чому поглиблену 
саме некомпетентністю Кабміну, Україна також 
може пройти, не забираючи у людей останнє!

Як мій Уряд виходив з кризи? Втілювали у жит
тя жорстку й ефективну антикризову програму 
для збереження економіки, не слухали „порад“ 
зовнішніх лобістів та усвідомлювали, що головне 
завдання влади – дбати про людей.

Не вмієте самі ефективно управляти країною – 
запитайте тих, хто знає, як це робити. Народ вто
мився оплачувати ваші „реформи“, що більше 
нагадують експерименти на межі людяности. 
Ваші „таланти“ вже довели країну „до ручки“. 
Зупиніться, або вас зупинять люди!

Стан зараження коронавірусом на 20 січня: у 
світі захворіли 96,727,834 особи, померли 
2,068,306 осіб, одужала 69,425,841 особа; у США 
захворіла 24,809,841 особа, померли 411,520 осіб, 
одужали 14,786,886 осіб; в Україні захворіли 
1,172,038 осіб, померли 21,258 осіб, одужали 
900,749 осіб.

В українців знизився рівень хвилювання через 
те, що вони чи їхні близькі захворіють на корона
вірус. Про це свідчать результати опитування, 
проведеного Соціологічною групою „Рейтинґ“ 
протягом 1416 січня. Через те, що на COVID19 
захворіють особисто, хвилюються близько 40 відс. 
(у листопаді 2020 року було 57 відс.). 

Щодо можливого захворювання близьких та 
рідних хвилюються 78 відс. (у листопаді – 87 відс.). 
Більше висловлюють занепокоєння стосовно 
можливого захворювання старші опитані та жін
ки. При цьому 16 відс. респондентів вважають, що 
вже перехворіли або хворіють на COVID19, 80 
відс. опитаних думають, що не хворіли і 4 відс. не 
змогли відповісти на запитання. 

Згідно з даними опитування, 51 відс. респонден
тів часто цікавляться новинами про коронавірус, 
26 відс. цікавляться ними інколи, 12 відс. – рідко. 
Взагалі не цікавляться цією інформацією 10 відс. 
опитаних. Більше інтересу до таких новин виявля
ють люди старших вікових груп. У динаміці акту
альність новин про коронавірус поступово знижу
ється.

Більше половини українців не готові робити 
COVIDщеплення. Якщо вакцина від коронавірусу 
буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 
39 відс. українців, не готові – 56 відс. 

Про це свідчать результати опитування, прове
деного Соціологічною групою „Рейтинґ“ 1416 січ
ня. Водночас за умови, якщо щеплення буде безко
штовним, готові вакцинуватися 43 відс. опитаних, 
не готові – 52 відс. Підтримка безкоштовної вак
цинації у динаміці впала (у листопаді безкоштов
не щеплення підтримували 55 відс. опитаних). 
Натомість кількість тих, хто готовий прищепити
ся платною вакциною, дещо зросла.

Укрінформ

Протест на шляху Полтавської области. (Фото: Інтернет-видання 
„Полтавщина“)
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 � Чи вірус є з китайської лябораторії?

ВАШІНҐТОН. – Державний Департамент 
США заявив 15 січня, що він має нову інфор-
мацію, яка вказує що пандемія коронавірусу 
могла вийти з китайської лябораторії, а не 
через контакт із зараженими тваринами. 
Адміністрація Дональда Трампа сказала, що 
має докази, що дослідники у Вуганському 
інституті вірусології захворіли на коронаві-
рус ще восени 2019 року. Департамент зая-
вив, що брак прозорости Китая про почат-
ки пандемії утруднює чіткі висновки. Китай 
рішуче відкидає закиди, що вірус міг вийти з 
лябораторії. („Bloomberg News”)

 � Байден номінував голову CIA

ВАШІНҐТОН. – Новообраний Президент 
Джо Байден оголосив 11 січня, що плянує 
призначити Віліяма Бирнса, колишнього 
дипломата з 33-річним стажем, на поса-
ду голови Центрального Розвідувального 
Управління (CIA). В. Бирнс, який вільно роз-
мовляє російською та арабською мовами, 
в 2005-2008 роках був послом США в Росії. 
Він очолює американський аналітичний 
центр „Фундація Карнеґі за міжнародний 
мир”. В 2019 році вийшли його мемуари, в 
яких він, зокрема, згадує своє спілкування 
з Президентом Росії Володимиром Путіном 
і пише про нього як про „легкозаймисте 
поєднання нарікань, амбіцій та вразливос-
ти”. „Як подивитись на стратегічні наслідки 
його аґресії в Україні, – говорив В. Бирнс в 
інтерв’ю для PBS раніше. – то він зміг пере-
конати 42-43 млн. українців, що вони мають 
втримати свою незалежність і забезпечити 
її, що вони жодним чином у своєму політич-
ному та економічному виборі не залежать 
від Росії”. Він у 2008 році не підтримував 
вступ України до НАТО, вважаючи, що В. 
Путін використовував це, щоб підживити 
думку, що США виступають проти Росії. В 
коментарі для журналу „The New Yorker” 
В. Бирнс сказав, що коли США „спонукали 
до того, щоб відкрити двері до офіційного 
членства України та Грузії, гадаю, це піджив-
лювало слова Путіна про те, що Сполучені 
Штати хочуть пригнічити Росію, зашкодити 
їй у тому, що, на його погляд, було правом 
Росії у сфері впливів”. („Голос Америки”)

 � Замінили камені на цвинтарі

САН АНТОНІО, Тексас. – Департамент вете-
ранських справ змінив своє попереднє 
рішення і дозволив знести надгробні каме-
ні двох німецьких військовополонених з 
Другої світової війни, на яких є нацистська 
символіка. Гроби є на ветеранському цвин-
тарі у Форт Сем Гюстон в Сан Антоніо. Крім 
свастики на каменях, на одному був напис: 
„Він помер далеко від свого дому за фюре-
ра, народ і батьківщину”. Після протестів 
Фундації військової релігійної свободи 23 
грудня 2020 року камені були замінені нови-
ми, які були без символіки. („New York Post”)

 � Стало менше ветеранів у Конґресі

ІНДІЯНАПОЛІС. – Новий 117-ий Конґрес 
США розпочав свою працю 3 січня. У ньому 
є найменше число ветеранів від початку 
Другої світової війни. Ветеранська організа-
ція „Американської леґіон” інформує, що в 
Палаті Представників служать 74 ветерани, 
а в Сенаті – 17. У попередньому Конґресі 
було 96 ветеранів. Після в’єтнамської 
війни майже три чверті законодавців мали 
за собою військову службу. Відтоді, коли 
збройні сили перейшли на добровільну 
службу, це число постійно зменшувалося 
і тепер є лише 17 відс. Серед загального 
населення лиш 7 відс. є ветеранами. Серед 
теперішніх ветеранів у Конґресі 28 є демо-
кратами, а 63 республіканцями. Понад 
половину з них служили за кордоном в ком-
батантських угрупованнях. („The American 
Legion”)

АМЕРИКА І СВІТ
вельних знаків, що присутні в 
Україні), Американ ській торговель
ній палаті, яка інвестує величезні 
кошти в розвиток української еко
номіки.

Ми повинні триматися шляху, 
яким пройшли країни Балтії (де 
мовному законодавству вже 30 
років), які мають сталу демократію, 
і в яких перше, з чого починається 
держава – це дотримання Консти
туції.

Як захистити свої мовні права, 
яким чином це маю зробити? В умо
вах карантину, на жаль, ми не може
мо дозволити собі повний перелік 
можливостей для реаґування. 
Серед тих, які у нас зараз є: поштове 
звернення на адресу: 01001 Київ, Музей ний прову
лок, 12; звернення на електронну пошту або елек
тронне звернення на нашому сайті. Нам треба 
навчитися дотримуватися законів і на своєму при
кладі показати дітям, як треба толерувати одне до 
одного на мовному рівні. 

Водночас якщо громадянин, перебуваючи у відді
ленні банку, супермаркеті, або іншому закладі, не 
отримує обслуговування українською мовою, необ
хідно розв’язувати цю проблему на місці безпосе
редньо шляхом прямого звернення до керівництва 
закладу, адміністратора чи іншого головуючого з 
метою дотримання мовного закону. Якщо це не діє, 
звертайтеся до нас за вказаними адресами. Ми 

завжди готові допомогти у забезпеченні прав гро
мадян на отримання інформації чи послуг держав
ною мовою.

Дуже актуальним зараз є питання організації без
коштовних курсів з вивчення української мови. На 
превеликий жаль, сьогодні діють лише курси, орга
нізовані волонтерами, а вони не можуть покрити 
всіх потреб держави. Тому серед завдань на 2021 
рік – запровадити їх на всій території України за 
рахунок бюджету.

Хочете працювати на державу – вивчіть україн
ську мову, складіть іспит й отримайте державний 
сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Розмову вела Любов Базів, Укрінформ.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. (Фото: 
Генадій Мінченко, Укрінформ)

(Закінчення зі стор. 1)
Україна перейшла...

вання. Ректора УВУ проф. о. Августина Волошина 
було схоплено контррозвідкою та вбито в Москві. 
Архівні матеріяли були вивезені до СРСР. 

З 1945 року розпочався новий період в історії 
УВУ.  За підтримки Баварського міністерства освіти, 
Католицької церкви і американськоукраїнських 
інституцій УВУ відновив свою діяльність в Мюнхені. 

Через велику кількість українського студентства  
Університетові навіть вдалося утворити філії в 
Авґсбурзі, Реґенсбурзі, а також у Сарселі та НюЙор
ку.  А вже у 1950 році відбулося офіційне визнання 
наукових ступенів УВУ Баварським міністерством 
освіти.

Протягом другої половини ХХ ст. за відсутности 
незалежної держави  УВУ став єдиним закладом, 
хто в часи „холодної війни“ досліджував, писав та 
розвивав українську історію, культуру, літературу, 
був голосом „поневоленої“ України для міжнарод
ного співтовариства. А завдяки фундаментальної 
роботи видатних вчених, літераторів, письменни
ків, зокрема професорів Д. Антоновича, Д. Доро
шенка, С. Рудницького, І. Огієнка, Ю. Шевельова, Н. 
ПолонськоїВасиленко  УВУ заклав підвалини для 
майбутньої науки незалежної України. 

Після відновлення незалежности України кон
цепція університету змінилася, оскільки УВУ почав 
приймати чимало студентів з України для підготов
ки маґістрів і докторів західного зразка.

УВУ сьогодні – це єдиний европейський універси
тет, спроможний дати студентам з України можли
вість навчатися українською мовою, пройти стажу
вання й практику в Німеччині, відкрити світ Европи 
та створити мережу професійних контактів. 

На базі УВУ діють три факультети: україністики, 
філософський і державних та економічних наук з 
підготовкою маґістрів і докторів. Особливо універ
ситет відрізняється пропонованими викладами, які 
орієнтовані на активну участь студентів у дискусіях 
та презентаціях і відбуваються українською, англій
ською та німецькою мовами. 

Формувати професійний світогляд студентства 
УВУ допомагають професори, викладачіпрактики з 
Німеччини, Бельгії, Італії, Польщі, США, Канади та 
України. Викладацький склад таким чином готує 
фахівців у галузі міжнародного права, міжнародних 
відносин, менеджменту, практичної психології й 
педагогіки, літературознавства й історії. 

Студенти з України мають сьогодні можливість 
здобувати освіту західного типу, інтеґруватися в 
західний світ та нести свій досвід в Україну. 

УВУ пишається своїми випускниками, які стали 
діячами науки, політичною і культурною елітою 
діяспори і сучасної України. 

Крім того, УВУ володіє унікальними архівними 
матеріялами, а його бібліотека є визнаною найбіль
шою збірнею української книги в Німеччині.

УВУ – це також простір для культурних, мистець
ких та освітніх заходів. Це місце для зустрічей з 
письменниками, відомими закордонними вченими 
й політиками. Це місце для проведення презентацій 
книг та творчих вечорів як відомих літераторів, так 
і студентів. 

Так, на зустрічі з членкинею міської ради Мюн
хена і Европейської Ради  Ґабріелою Нефф, яка 
також працює у міському партнерстві з Києвом вже 
25 років, політикиня наголосила, що УВУ є важли
вим закладом для українськонімецьких відносин, і 
що Україні цінно мати та підтримувати таку інсти
туцію: „Ми можемо робити дуже цікаві проєкти 
разом – німці та українці. І для мене цей потенціял 
просто неймовірний“, – зазначила Ґ. Нефф.

У 2021 році УВУ вступає у нове століття своєї 
діяльности. Це етап для нових планів, завдань та 
цілей. За словами Ректора УВУ проф. Марії Приш
ляк, зараз УВУ є інституцією, яка інтеґрована в 
німецьку академічну, політичну та економічну 
спільноту, є европейським університетом з власним 
унікальним профілем, і також  центром передових 
наукових досліджень. 

З цього випливають і нові завдання для УВУ та 
академічної спільноти в цілому у новому сторіччі: 
„Одним першорядних завдань УВУ є побудова ефек
тивного інформаційного мосту між Україною та 
Німеччиною. Прагнемо бути форумом для дискусій 
про минулу, теперішню і майбутню роль України в 
Европі, акцентуючи на европейському корінні 
України, її европейській спадщині. Бути плятфор
мою для плекання взаємного порозуміння і довіри 
між Европою та Україною шляхом діялогу про бага
тосторонні проблеми, які впливають на наші сус
пільства. А також бути кузнею свідомих лідерів, 
здатних будувати здорове громадянське  суспіль
ство і впроваджувати реформи“, – наголосила в 
інтерв’ю проф. М. Пришляк. 

УВУ поставив собі за провідну ідею служити 
Україні та українцям і виконує цю ролю з 1920их 
років і досі.

(Закінчення зі стор. 1)

Україна відзначає 100-річчя...
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 � Наклали санкції на російське судно

ВАШІНҐТОН. – Департамент скарбниці 
США 19 січня наклав санкції на російський 
корабель „Форуна” і його власника, „KVT-
RUS”, який бере участь в будуванні газого-
ну „Північний потік-2”, який доставлятиме 
російський газ в Европу. Уступаюча адміні-
страція Дональда Трампа була проти цього 
проєкту, який доставлятиме газ Европі 
через Німеччину, обминаючи Україну, яка 
втратила б транзитні оплати. США кажуть, 
що „Північний потік-2” зміцнює економічні 
й політичні важелі тиску Росії на Европу. 
Новообраний Президент Джо Байден в 
минулому був проти цього проєкту, а його 
кандидат на державного секретаря Антоні 
Блінкен сказав під час слухань в Сенаті 19 
січня, що Джо Байден погоджується, що цей 
газогін є поганою ідеєю. Російська держав-
на компанія „Ґазпром” призупинила роботу 
над цим проєктом при кінці 2019 року, коли 
адміністрація Д. Трампа наклала санкції на 
головну трубопровідну компанію. („Reuters”)

 � Призначено радника щодо Росії

ВАШІНҐТОН. – Головним радником ново-
обраного Президента Джо Байдена з 
питань Росії буде Андрея Кендал-Тейлор. 
Про це оголошено 8 січня на веб-сторінці 
перехідної адміністрації про склад Ради 
Національної Безпеки (NSC). А. Кендал-
Тейлор раніше працювала аналітиком 
у NSC і Центральному Розвідувальному 
Управлінні  (CIA) .  Вона навчалас я у 
Принстонському та Каліфорнійському уні-
верситетах і має науковий ступінь з політо-
логії. А. Кендал-Тейлор є старшим дорадни-
ком і директором Програми трансатлантич-
ної безпеки при Центрі для нової американ-
ської безпеки (CNAS). Вона теж є адьюнкт-
професором Школи закордонної служби 
при Джорджтавнському Університеті. 
(„espresso.tv”)

 � Прискорюють темпи вакцинацій

ВАШІНҐТОН. – У інтерв’ю 12 січня для про-
грами „Good Morning America” на телеканалі 
„ABC“ Секретар охорони здоров’я і соціяль-
них служб Алекс Азар сказав, що адміні-
страція не буде чекати з придатними дру-
гими дозами вакцини проти коронавірусу. 
Дотепер уряд тримав у запасі половину 
придатних доз, щоб забезпечити достатню 
кількість для всіх тих, котрі отримали першу 
дозу, щоб вони змогли отримати й другу. А. 
Азар сказав, що виробництво доз прохо-
дить досить швидко і їх вистачить для всіх. 
(„The Hill”)

 � Китай гостро скритикував Трампа

ПЕКІН. – Засоби масової інформації (ЗМІ) 
в Китаї гостро відреаґували на останній 
крок щодо Тайвану від уступаючої адмі-
ністрації Дональда Трампа. Причиною 
стала заява 9 січня Державного секретаря 
Майка Помпео, що він закінчує обмеження 
Державного департаменту про те, як уря-
довці США можуть взаємодіяти з Тайваном. 
М. Помпео сказав, що ці обмеження були 
накладені минулими адміністраціями, 
щоб потурати комуністичному режимові 
у Пекіні. Китайські ЗМІ заявили, що США 
„стараються зловмисно заподіяти довгоіс-
нуючу рану на відносини Китай-США”. Одні 
написали, що „адміністрація Трампа у своїх 
дальших намаганнях спалити хату перед 
відходом з посади, перетяла небезпечну 
червону лінію з Китаєм перед приходом на 
посаду Президента Байдена”. Провідники 
Тайвану привітали заяву М. Помпео і під-
креслили спільні цінності свободи й демо-
кратії між Тайваном і США – на відміну від 
однопартійніої державної влади Китая. 
(„NBC News”)

АМЕРИКА І СВІТНавальний викрив оборудки Путіна

Навального затримали у Москві

ВВС

Арештований російсь
кий опозиціонер Олек сій 
Наваль ний опублікував 
двогодинний фільм про 
розкішний палац на чор
номорському узбережжі, 
який, як він стверджує, 
належить Президентові 
Росії Воло димирові Путіну 
і фінансується людьми з 
його оточення. Палац 
побу  дований за 100 млрд. 
рублів.

О. Навальний задумав 
розслідування, ще коли 
був у реанімації берлін
ської лікарні. Однак вирі
шив, що опублікують його 
тільки після того, як опо
зиціонер повернеться в Росію.

Крім фільму, Фонд боротьби з корупцією О. 
Навального створив спеціяльний сайт, де можна 
прочитати ще більш детальну текстову версію роз
слідування. 

У центрі розслідування  палац під Геленджиком 
площею 17,600 квадратних метрів. Відвідувачам 
будівлі суворо заборонено проносити з собою 
навіть простенькі мобільники з камерою, а всі авто
мобілі оглядають на кількох контрольних пунктах.

Крім палацу, на закритій території є критий льо
довий палац, церква, оранжерея на 2,500 квадрат
них метрів, 80метровий міст і амфітеатр. Палац 
розташований на крутому березі, то для виходу до 
моря прорили спеціяльний тунель, в кінці якого є 
кімната з виглядом на море. Територію займають 
мисливські угіддя, їх орендує компанія „Комплекс“, 
яке володіє палацом. Крім цього, компанія орендує і 
берегову лінію перед палацом.  Заборонено рибали
ти біля берега, на якому стоїть палац, а над терито
рією заборонені лети літаків.

У розслідуванні представлений план самого пала
цу. З нього випливає, що там є кілька саун і хамамів, 

басейн, перукарня і аквадискотека. Також в палаці є 
зимовий сад і музична вітальня, бібліотека з білими 
стінами, прикрашеними золотими вензелями, 
домашній театр президента,  казино, а також залі з 
танцювальним килимком, ігровими автоматами і 
треком для машинок, а також зі стелажами для 
демонстрації колекцій цих же машинок. Палац з 
пляжем з’єднує спеціяльний тунель.  Поруч з пала
цом розташовані кілька виноробних господарств і 
будується новий винний завод, що належить фірмі 
Миколи Єгорова – однокурсника В. Путіна. Щорічно 
витрачається близько 3 млрд. рублів на закупівлю 
елітних меблів вартістю в кілька мільйонів рублів.

Виноробнею поруч з палацом Путіна  з кінця 
2018 року володіє Генадій Тимченко, який разом з 
Володимиром Колбіном купив виноградники 
„Садиба Дивноморське“ у Павла Титова, президента 
винного дому „АбрауДюрсо“.  Російська Православ
на Церква теж побудувала виноробню за 20 хвилин 
їзди від палацу.

Будівництвом палацу, як з’ясували автори роз
слідування, спочатку займалася компанія „Рос
інвест“, нібито підконтрольна В. Путінові. У 2011 

Радіо Свобода

МОСКВА. – 17 січня літак авіокомпанії 
„Побєда“ з російським опозиційним політи
ком Олексієм Навальним приземлився на 
летовищі „Шереметьє во“ поблизу столиці 
Росії. Спершу літак мав прибути на летовище 
„Внуково. Згодом після  тривалого кружлян
ня літака довкола Москви пункт призначення 
змінили на „Шереметьєво“. 

На летовищі „Внуково“ літак з О. Наваль
ним чекали сотні активістів і журналістів. 
Влада сприйняла приїзд О. Навального як 
повномаштабну операцію безпеки, коли сотні 
поліцейських були стягнуті на летовище, які 
заарештували і витіснили з залі прихильників 
О. Навального.

Прихильників О. Навального Любов Соболь і 
Руслана Шаведдінова, його брата Олега Наваль
ного, активіста Костянтина Котова та інших затри
мали в будівлі летовища.  Були й інші затримані.

О. Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року 
– його в стані коми перевезли на лікування до 
Берліна після отруєння бойовою нервовопаралі
тичною речовиною „Новачок“. 

Федеральна служба виконання покарань Росії 
(ФСВП) затримала О. Навального, який був оголо
шений нею в розшук за підозрою в невиконанні 
зобов’язань, пов’язаних із його умовним терміном. 
ФСВП направила клопотання до суду про заміну 
умовного терміну О. Навального на реальний.

Европейський Союз розкритикував затримання 
О. Навального. Президент Европей ської Ради Шарль 
Мішель назвав „неприйнятним“ затримання О. 
Навального на  летовищі.

Радник з питань національної безпеки обраного 
Президента США Джо Байдена Джо Салліван також 

закликав негайно звільнити О. Навального. Право
захисна організація „Amnesty International“  назвала 
О. Навального „в’язнем совісті“.

Директорка московського офісу „Amnesty Inter
national“ Наталія Звягіна заявила: „Арешт Олексія 
Навального ще одне свідчення того, що російська 
влада прагне змусити його замовкнути. Його затри
мання лише підкреслює необхідність розслідуван
ня тверджень про те, що він був отруєний держав
ними аґентами, діючи за наказом найвищого рівня“.

Міністерство закордонних справ України висло
вило занепокоєння затриманням російського опо
зиційного діяча О. Навального і закликало міжна
родну спільноту рішучіше діяти для засудження 
репресивних практик Росії.

МЗС України вимагає від російської влади негай
но звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема гро
мадян України, які незаконно утримуються росій
ською владою.

Російський опозиціонер Олексій Навальний перед затри-
манням на летовищі „Шереметьєво“. (Фото: Кирил Куд-
рявцев)

Палац Володимира Путіна в Геленджику. (Фото: Navalny Life Youtube Channel)

(Закінчення на стор. 14)
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Євген-Зенон Стахів – видатний гідролог

Олександр Панченко

26 січня 2021 року минає сьома 
річниця, як у віці 95 років у США упо
коївся Євген Стахів – видатний діяч 
українського підпілля на Донбасі, в 
Маріюполі й Луганську в часі Другої 
світової війни. Він жив з дружиною 
Марією, молодша сестра якої Наталка 
Винників 1943 року була розстріля
на в Бабиному Яру. Виросли діти і 
онуки. Старший син ЄвгенЗенон 
народився у Львові 21 грудня 1944 
року. Виїхав з батьками до США з 
Австрії в 1949 році. Вивчав гідроло
гію. Здобув докторський ступінь із 
управління водними ресурсами в 
Університеті Джона Гопкінса в 
Балтіморі. Проводить дослідження в 
цій галузі, спеціялізуючись на роз
робці методів управління водними 
ресурсами великих річкових басей
нів та протиповеневого захисту в 
умовах кліматичних змін. Очолює 
управління міжнародних проєктів 
Інституту водних ресурсів Корпусу 
інженерів армії США. З 1989 року 
Є.З. Стахів працював у Міжурядовій 
групі експертів ООН зі зміни клімату 
як провідний експерт із дослідження 
водних проблем і ввійшов до числа 
лавреатів Нобелівської премії миру 
за 2007 рік. Упродовж останніх 10 
років очолював двосторонню (США
Канада) комісію з розробки та впро
вадження стратегій поліпшення ста
ну Великих озер. Він технічний 
директор Міжнародного центру інте
ґрованого управління водними 
ресур сами ЮНЕСКО, автор проєктів 
водного і екологічного плянування у 
США, Банґладеш, басейні Аральсь ко
го моря, Іраку, Афганістані, Вір менії 
та Україні. Працює над проєктом 
„УкраїнаМолдова транскордонний 
Дністер“. У 2003 році призначений 
міністром водного господарства та 
іриґації в Іраку в складі тимчасової 
війської адміністрації. Одружений 20 
серпня 1966 року з Олександрою 
Содоль.

На церемонії виходу у відставку в 
Пентагоні, що відбулася 9 лютого 
2013 року, др Є.З. Стахів був нагоро
джений медалею „За заслуги перед 
цивільною службою“. Др Є.З. Стахів 
має понад 70 рецензованих публіка
цій і 150 технічних звітів за свою 
довгу кар’єру. 

У лютомуберезні 2019 року Є.З. 
Стахів відвідав Україну, зокрема 
Львів. 28 лютого 2019 року у Львів
ській обласній адміністрації урочис
то погасили маркований конверт з 
нагоди 75річчя від дня народження 
Є.З. Стахіва, який був на церемонії з 
дружиною. 29 лютого 2019 року він 
взяв участь в урочистому засіданні 
Вченої ради Національного універси
тету „Львівська політехніка“, під час 
якої йому вручили диплом почесно
го доктора. Він побував та прочитав 
лекцію для студентів й у Львівському 
торговельноекономічному універ
ситеті, під час якої також відбулося 
вручення диплому почесного докто
ра. 

Перший раз він був в Україні у 
1991 році. Працював консультантом 
Світового банку. Відвідав 20 різних 
міст. Він розповів: „За той час багато 
чого змінилося. Я і мої колеґи з усьо
го світу, допомагаємо Україні та укра
їнцям через наших політиків. Я 
також займаюся допомогою із поста
чанням зброї Україні, бо маю зв’язки 
з армією, моряками. Пишу статті для 
американської та української преси. 
Почав шукати українських лавреатів 
і знайшов 10 таких. Тато був з 
Перемишля. Майже всі українці, які 
виїхали, були з УПА та ОУН. Так що я 
виростав у тому середовищі. Я і мої 
друзі були вивчені патріотизму. По 
суботах я ходив до школи україноз
навства. Як був малий, то питав себе, 
чому я мушу у суботу ходити до шко
ли, коли всі інші бавляться та відпо
чивають? Але батьки сказали, зна
чить треба. Кожної суботи україн
ська школа, Пласт, народні танці“.

Батько Є. Стахів від 1932 року був 
учасником українських шкільних та 
молодіжних організацій Галичини, 
потім – членом ОУН від 1934 року. У 
19411943 роках був членом Півден
ної похідної групи ОУН(р), очолював 
українське націоналістичне підпілля 
на Донбасі. На еміґрації Є. Стахів став 
одним із активістів організації „ОУН 
за кордоном“, що постала на початку 
1950их років з числа членів демо
кратичного крила Закордонних Час
тин ОУН. Є. Стахів був автором книг 
„Крізь тюрми, підпілля й кордони“ та 
„Останній молодогвардієць“. 

Лихо пияцтва в Україні
В Україні проблема алькоголізму набула національних маштабів. 

Декілька років поспіль у світових оцінках Україна входить у десятку 
лідерів по вживанню спиртного і продовжує залишатися державою, 
в якій ринок спиртних напоїв стрімко розвивається. 

Україна за підсумками 2012 року посідала третє місце в світі з 
усередненого споживання алькоголю на людину. На основі даних 
британської компанії „International Wine & Spirit Research“, на душу 
населення в Україні доводилося 7.7 літра чистого алькоголю на 
рік. Перше місце належало Російській Федерації (13.9 літра), друге 
Білорусі (11.3), четверте Польщі (7.0), п’яте  Казахстану (5.9). 

 Рівень споживання алькоголю в Україні зростає і 2016 року стано-
вив 10 літрів на рік.  Щороку через алькоголізм в Україні за даними 
Національної ради з питань охорони здоров’я помирає понад 40 тис. 
людей. Фахівці стверджують, що при вживанні 7 літрів на людину у 
рік починається незворотній процес деґрадації генофонду.

Сумне лідерство пояснюється, насамперед, споконвічною україн-
ською культурою вживання спиртних напоїв, що й сьогодні залиша-
ється нормою життя, а також непрості соціяльні умови та економічне 
становище. Але зрозуміло одне – розповсюдження алькоголю та 
пияцтва в Україні досягло критичного рівня. Згідно зі статистикою 
2016 року Україна була на четвертому місці за кількістю смертельних 
випадків, спричинених алькоголем серед жінок (25,375 смертей), а 
серед чоловіків – на шостому (53,380 смертельних випадків). Щодня 
алькоголь вбиває 40 українців. 

Станом на 2009 рік  майже 40 відс. українських підлітків 14-18 років 
реґулярно вживали спиртні напої. Всесвітня організація охорони 
здоров’я 2009 року, провела опитування школярів у 41 країні світу, 
чи вживають вони спиртне. Україна в списку виявилася першою.

Крім наслідків для здоров’я, вживання алькоголю приносить зна-
чні соціяльні та економічні збитки для людей і суспільства в цілому. 
Та попри це, замість того, аби обмежувати вживання алькогольних 
напоїв, просуваються законодавчі ініціятиви, які стимулюють без-
контрольне виробництво саморобного алькоголю.

У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначено, 
що з спиртним пов’язане виникнення близько 200 захворювань. 
Пияцтво породжує зростання злочинности. 

Згідно з опитуванням, станом на 2018 рік, пияцтво було одні-
єю з головних проблем українського суспільства після військових 
дій на Донбасі – 49 відс., корупції в державних органах – 45 відс., 
низького рівня виробництва – 25 відс. та малої зарплати. Головний 
редактор журналу „Експерт Україна“ Андрій Блинов, спираючись на 
дані соціологічного опитування, проведеного компанією „Research 
& Branding Group“ спільно з журналом „Експерт Україна“ заявив: 
„Пияцтво назвали головною проблемою українського суспільства“. 
Але Верховна Рада фактично не підтримала ініціятиву Президента 
Володимира Зеленського про впровадження кримінальної відпові-
дальности водіїв за пияцтво за кермом. Ширяться вбивства, домашні 
насильства на тлі пияцтва. До „Свободи“ вже цього року надійшов з 
Полтави лист про спільноту „Анонімні алькоголіки“, яка покликана 
допомогти людям, які можуть мати проблеми із питтям спиртних 
напоїв, так і для тих, хто контактує з людьми, які мають таку пробле-
му. Такі ініціятиви слід підтримувати. Якщо увесь народ не схаменеть-
ся і не перейде до тверезого життя, його просто не стане. 
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(Закінчення на стор. 13)
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„Писаний камінь“ у наступні  60 років

Новорічна пропозиція для Уряду України

Шукаю слідів 
Федора Грінченка 

Пластова оселя „Писаний 
камінь“ була придбана в 
1965 році.  У той час інфра
структури на ділянці було 
мало  і воду доводилося 
привозити від сусідніх фар
мерів. Перші табори були 
проведені у 1966 році.  

За останні 10 років 
Окружна таборова комісія 
(OTK) засвоїли приблизно 
560 тис. долярів у проєк
тах. ОТК є організацією 
добровольців, яка відпові
дає за табори, булави і під
тримку оселі. Основні про
єкти включали нові бара
ки, модернізовану систему 
хлорування басейну, відре
монтовані стежки навколо 
оселі, встановлення різних 
містків, а зовсім недавно 
кухня була відремонтована і розширена.

Добровольці були і продовжують бути основою 
„Писаного каменя“.  Табори на „Писаному камені“ 
успішні, тому що так багато сімей добровільно від
дають свій час і енерґію, допомагають утримувати 
оселю протягом року, а також літом під час таборів 
працюють в адміністрації, в шпиталику і кухні.  
Протягом усіх років існування працівники та добро
вольці „Писаного каменя“ відмовилися від понад 75 
тис. дол. платні або відшкодування витрат.  
Додаткові 56 тис. дол. включають пожертвування 
не в грошовому виді.  

OTK у даний час готується до розвитку оселі на 
наступні 60 років.  Нинішня лазня була побудована 
в 1980их роках.  У зв’язку зі структурними та еко
номічно ефективними питаннями вона буде знесе
на і новий будинок буде побудований на цьому ж 
місці.  Збільшиться кількість душових кабін, буде 
додано покращену систему фільтрації води та 

додасться другий поверх для розміщення 10 неве
ликих кімнат для добровольців.  Цей проєкт також 
включає ванну кімнату, яка буде розташована 
поруч з кухнею. 

Вже зібрано 100 тис. дол. на будівництво зі 
загальної потрібної суми  приблизно 200 тис. доля
рів. Крайова пластова старшина (КПС) погодилася 
приєднатися у зборі додаткових 100 тис. дол.

КПС просить всі станиці та групи, курені  та окре
мих осіб пожертвувати на цей проєкт. Просимо чеки 
виписувати „Plast Ukrainian Scouting Org“.

Пожертвування просимо вислати до Канцелярії 
КПС: Plast Ukrainian Scouting Org. KPSUSA / PK 
Bathhouse

700 Cedar Road, Jenkintown, PA 19046.
Всі датки, звичайно, не підлягають оподаткуван

ню. Заздалегідь дякуємо за ваші пожертви. 
Стефа Тейтер, 

голова Окружної таборової комісії „Писаний 
камінь“, Дженкінтавн, Пенсильванія.

Аскольд С. Лозинський

Відносини України з діяспорою за останні майже 
30 років були явно позитивними, але відчутно 
недостатніми. Зустрічі проводилися на найвищих 
рівнях і почестях. Пред ставники діяспори навіть 
служили в уряді України з певною гнучкістю щодо 
юридичних вимог та обмежень. Почесне і навіть 
подвійне громадянство українцям за кордоном 
було запропоновано і обговорено з невеликим 
реальним результатом. Єдине, чого бракує, – це 
захист і допомога з боку України. Але це те, що має 
значення.

Саму діяспору можна розділити відповідно до 
фінансової спроможности і політичних впливів, а 
також географічно – на схід і захід. Баромет ром 
того, наскільки поширеною є українська діяспора, є 
Світовий Конґрес Українців, який сьогодні підтри
мує контакти з українськими громадами щонай
менше в 60 країнах. Західна частина, яка включає 
також географічно східні країни, такі як Австралія і 
Нова Зеляндія, скористалася певною мірою фінан
совими маштабами і політичним впливом, щоб 
мати можливість не тільки допомогти собі, але 
надати фінансову допомогу Україні, особливо у 
сфері гуманітарної допомоги, політично впливаю
чи на власний уряд, щоб санкціонувати найтяжчо
го хижака України. 

Східня діяспора, яка включає Східну Европу, Азію і 
арабські частини Африки, серйозно стримується 
економічними бідами, часто торгуючи місцевою 
майже безглуздою валютою і не має політичної 
сили, тому що вона сама слабка і часто опиняється в 
авторитарному або вкрай правому режимі. Польща 
та Угорщина є двома яскравими прикладами, оскіль
ки в обох випадках режим правого крила прагне 
явно і завзято створити однорідне суспільство. 

Хоча СКУ багато зробив для створення значної 
ґльобальної мережі громад, відчутної підтримки 
цих контактів, особливо тих, хто потребує політич
ного впливу і насправді потребують зовнішньої 
політичної підтримки та захисту, дуже не вистачає. 
Крім того, СКУ не має великого впливу на уряд 
України, оскільки СКУ працює надто тісно і пред
ставляє себе майже як міністерство в уряді України 
без критичних зауваг. Такий рівень співпраці навіть 
явно працював з режимом Віктора Януковича навіть 
попри те, що цей режим був явно антиукраїнським.  

З РЕДАКЦІЙНОЇ  ПОШТИ

Читайте журнал  
„Спортивний родовід“!

У липні 2019 року започатковано новий уні
кальний проєкт – онлайн журнал „Спортивний 
родовід“: https://sportsrodovid.com/

Головна концепція журналу „Спортивний 
родовід“ полягає в об’єднанні українців усього 
світу. Це журнал, де кожен зможе знайти свою 
історію. Мета – збереження історії спортового 
та олімпійського руху як національної пам’яті 
України. Гасло – „Історію знаєш – перемогу здо
буваєш!“

 „Спортивний родовід“ розповідає про істо
рію спорту в Україні, діяспорі (Українська 
Спортова Централя Америки й Канади  УСЦАК, 
Світовий Конґрес Українців (СКУ), Український 
Народний Союз, Спілка Української Молоді 
(СУМ), Пласт, „Сокіл“, „Просвіта“ та інші громад
ські та молодіжні інституції закордонного укра
їнства). В них друкуються унікальні статті на 
основі першоджерел та невідомих фактів, 
подій, постатей.

Партнерами журналу є Національний олім
пійський комітет (НОК) України, Комісія НОК 
України „Закордонне українство“, УСЦАК, в США 
– Український музей спорту та Заля слави, 
Український музейархів у Клівленді, „Чорно
морська Січ“, СУМ, в Україні – Центральний дер
жавний архів зарубіжної україніки, Музей укра
їнської діяспори, Інститут досліджень україн
ської діяспори, „Сокіл“, Товариство історії фізич
ного виховання і спорту України, загін „Червона 
калина“, Федерація плавання України, Федера
ція лижного спорту України, Українське куль
турне товариство „Просвіта“ (Арґентина), елек
тронна бібліотека DIASPORIANA.ORG.UA.

Завдяки журналові „Спортивний родовід“ 
тисячі українців мають чудову нагоду знати 
історію, щоб здобувати перемогу. Завдяки жур
налові в кожному куточку світу, де є бодай один 
українець, знатимуть й передаватимуть свої 
знання нащадкам для збереження історії укра
їнського спортового та олімпійського руху як 
національної пам’яті.

Свою підтримку журналу висловили відомі й 
авторитетні діячі українського спорту й гро
мадськомолодіжного руху в Україні та за кор
доном: президент УСЦАК Мирон Биц, голова 
Олімпійської комісії Світового Конґресу Віль
них Українців 19891993 років Всеволод 
Соколик, голова Спортової Комісії СКУ 1993
1998 років, директор Українського музеюархіву 
в Клівленді Андрій Фединський, президент 
Федерації плавання України Андрій Власков, 
кошовий отаман загону Пласту „Червона 
Калина“ Роман Чернишов, віцепрезидент СКУ 
Андрій Футей,  голова Спортової комісії СКУ, 
віцепрезидент Конґресу Українців Канади 
Рената Роман, голова Товариства „Просвіта“ 
(БуеносАйрес, Арґентина), реґіональний віце
президент СКУ Центральної і Південної 
Америки Юрій Данилишин, директор Музею 
української діяспори Оксана Підсуха, директор 
Центрального державного архіву зарубіжної 
україніки Ірина Мага, директор Інституту дослі
джень української діяспори Національ ного уні
верситету „Острозька Академія“ Алла Атаманен
ко,  директор Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діяспорою Національного 
університету „Львівська політехніка“ Ірина 
Ключковська, багаторічна голова Світової спор
тової Комісії СКУ, член НОК України Лариса 
БарабашТемпл, організаційний референт 
Світової управи СУМ Святослав Липовецький,  
голова громадської організації „Сокіл“ Юрій 
Черкашин, ректор Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось.

Читайте наш часопис та здобувайте перемо
ги!

Олексій Лях-Породько, 
засновник проєкту „Спортивний родовід“, 

член Комісії „Закордонне українство“ 
Національного олімпійського комітету України, 

Київ.

Звертаюсь до вас з надією про допомогу в пошу
ках інформації про малярабаталіста, учасника 
Першого Зимового Походу Армії УНР, хорунжого 
Федора (Теодора) Грінченка. Судячи з інформації 
про його похорон у вашій газеті, на час смерті у 
1972 році він проживав у НюЙорку.

Поховали його на цвинтарі св. Андрія у Савт 
БавндБруку, НюДжерзі. Репродукції його живопи
су та те, що він був очевидцем зображуваних подій, 
вказують, що життєвий шлях і творчість цієї осо
бистості явно потребують більшої уваги дослідни
ків та популяризаторів, зокрема в Україні.

Буду вдячним за будьяку інформацію, про цього 
непересічного чоловіка. Електронна адреса:  
bulyshyn@ukr.net.

Володимир Булишин, 
Броди, Львівська область

Пластова оселя „Писаний камінь.

(Закінчення на стор. 13)
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Пенс. Д. і Меланія Трампи відлетіли з 
авіобази Ендрюс, де президент виго
лосив прощальну промову після 
від’їзду з Білого дому. Д. Трамп поба
жав успіхів й удачі новій адміністра
ції. Подружжя полетіло у Фльориду, 
до свого маєтку у ПалмБіч. Д. Трамп 
порушив традицію, згідно з якою 
президент США, який залишає поса
ду, відвідує інавґурацію наступника. 
Ця традиція існувала майже 150 
років.

Урочистості відбувалися у значно 
обмеженому обсязі через коронаві
русну пандемію і за посиленої охоро
н и  ч е р е з  н е щ од а в н і й  ш т у р м 
Капітолію прихильниками прези
дента Д. Трампа. Команда Джо 
Байдена закликала людей залишати
ся вдома і 200 тис. квитків, які зазви
чай продаються на інавґурацію, ско
ротили до 1,000 лише для членів 

Конґресу, колишніх президентів і 
високопосадовців. У Вашінґтоні була 
21 тис. солдатів Національної ґвардії, 
багато з яких озброєні. Військові 
побудували навколо Капітолію „зеле
ну зону“, де звели паркан з колючого 
дроту.

Серед учасників урочистостей 
були запрошені суперзірки Леді Гага 
та Дженіфер Лопес, співак Брюс 
Спрінгстін та суперзірка країни Гарт 
Брукс. Гимн США під час інавґурації 
співала Леді Ґаґа. Д. Лопес виконала 
популярну пісню „Ця земля  твоя 
земля“ співака Вуді Ґатрі.

Привітати Джо Байдена  прибули 
колишні президенти США Бил 
Клінтон, Джордж Бушмолодший, 
Барак Обама та їхні дружини. 

Після інавґураційних заходів Джо 
Байден підписав перші розпоря
дження, серед них  щодо реаґування 
на пандемію, зміни міґраційної та 
податкової політики країни, здій
снив перші офіційні призначення у 
новій адміністрації США.

(Закінчення зі стор. 1)

Джо Байден...

Нова адміністрація США. (BBC)

Складає присягу  Камала Гарріс.

Газета  
української діяспори

нас на Фейсбук:
facebook.com/ 
SVOBODA.news/

ВПОДОБАЙТЕ 
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Лемки зазнали великої шкоди

Cемінарія розпочинає набір студентів

Микола Дупляк

Українська спільнота в США, а особливо лем
ківська громада, втратила ще одну друковану 
публікацію, а разом із тим стала біднішою. Маємо 
на увазі квартальник “Лемківщина” – пресовий 
орган Організації Оборони Лемківщини (ООЛ). 
Останній номер журналу з’явився влітку 2020 
року . 

Рішення про припинення публікації цього 
власного популярного органу прийняла Крайова 
управа ООЛ на ХХХІ з‘їзді, що відбувся 7 березня 
2020 року в Йонкерсі, НюЙорк. Для більшости 
вихідців з Лемківщини така втрата була несподі
ванкою. Звичайно, причиною припинення чи не 
кожної публікації є фінансові проблеми, спричи
нені, в основому, зменшенням передплати. Так 
сталося, що друкована продукція – переважно 
дефіцитна. До неї треба, на жаль, доплачувати. 
Про нестачу фондів тут не йдеться. Організація – 
не бідна, і легко могла б подолати фінансові пере
шкоди. Справжніх причин припинення публікації 
“Лемків щини“ слід добачатись у бажанні зміни 
орієнтації Крайової управи з проукраїнської на 
москвофільську чи пак, прорусинську. Так це 
розуміє більшість лемківської патріотичної гро
мади. 

Щоб пом‘якшити зміну орієнтації, провід ООЛ 
підготував чергове число “Лемківщини“ в елек
тронному форматі, мовляв, нічого особливого не 
сталося: журнал виходитиме далі. Чи кожен має 
змогу його читати на комп‘ютері, бо ж не кожен 
ним користується – це не має значення. Чи нова 
редакція працюватиме задармо – про це мовчи
мо. Можемо однак сумніватися. Рахунок дістане
мо згодом... Прикметно, що до редакційної колеґії 
журналу в електронному форматі ввійшли: 
Андрій Хомик, Марко Гованський, Діяна Гован
ськаРайлі, Ірина Стахира, Марійка Шмотолоха та 
Петро Косцьолек. 

До речі, ООЛ діє від 1930их років. Відновивши 
свою діяльність після Другої світової війни на 
терені США і Канади, ООЛ дуже дбала про те, щоб 
мати свій пресовий орган. Таким був місячник 
“Лемківські вісті“, що виходив у Торонто, а від 
1979 року ООЛ почала видавати в США кварталь
ник “Лемківщина“ під редакцією відомої україн
ської журналістки та письменниці Уляни 
Старосольської (Любович). Потім головними 
редакторами були Орест Питляр,  Петро 
Матіяшек, Іван Лико, але найдовше виконувала 
свої редакторські обов’язки Марія Дупляк. Про 
свою працю на лемківській ниві вона так пише: 
“Впродовж моєї 16літньої праці на пості 
Крайової управи ООЛ та понад 30літньої праці 
на посаді редактора журналу “Лемківщина“, я 
продовжувала місію ООЛ з 1933 року, коли ООЛ 
була створена – зміцнювати серед нашого член
ства соборницький спосіб думання і любов до 
України, заохочувати членство до участи в інших 
загальноукраїнських організаціях, щоб у той спо

сіб охоронити їх від шкідливого впливу москво
фільства старого чи нового випуску. Свою редак
торську працю я виконувала згідно з місією 
нашого журналу: „Відродження і збереження 
Лемківщини як західнього бастіону України“. М. 
Дупляк слід завдячувати співпрацю з журналом 
цілої низки знаних в українській спільноті авто
рів з цілого світу, які збагачували “Лемківщину“ 
своїми статтями. На сторінках журналу публіку
вались цікаві матеріяли з різних ділянок життя, а 
з життя лемків особливо. Квартальник виходив 
українсь кою мовою, а деколи й англійською. 
Співре дак тором журналу був знаний мистець
маляр з Кана ди Павло Лопата. До редакційної 
колеґії нової “Лемківщини“ не запрошено ані М. 
Дупляк, ані П. Лопати. 

Як повідомляє українською мовою нова редак
ція, на сторінках електронного журналу буде 
“більше англійського матеріялу та лемківським 
діялектом задля його збереження“. Цікаво 
лишень, хто ще, окрім “мовних фахівців” з нової 
редакції журналу, читатиме полемківськи? 
Прикметно, що редакція назвала лемківську 
говірку української мови “діялектом“. Невже? А 
скільки тих діялектів було? Лемківська говірка 
ніколи діялектом не була. У кожному лемківсько
му селі була дещо інша говірка та й усе. Зовсім 
можливо, що в черговому числі журналу для пре
стижу назвуть її “лемківською мовою“. Це було б 
згідно з напрямом політичного русинства. Крім 
того, на сторінках журналу напевно побачимо 
чимало світлин знайомих і незнайомих лемків, а 
також об’єктів сакральної культури з Лемків
щини. 

Нова редакція повідомляє також, що “переслі
дуватиме цілі ООЛ“. Як це розуміти? За що пере
слідувати те, чим жила та чого бажала ООЛ, якою 
вона була давніше? Невже новому керівництву 
організації не по дорозі з напрямком праці перед
воєнного та післявоєнного проводу ООЛ ? 
Академічний словник української мови так це 
пояснює: “Пере слі дувати – гнатися слідом за 
кимнебудь, намагаючись наздогнати, захопити, 
знищити“ або “піддавати утискам, пригноблюва
ти когонебудь“. Нас усе переслідували за щось 
наші поневолювачі. Хто ж міг передбачити, що 
переслідуватимуть нас колись таки наші земля
ки з нової ООЛ? 

Журнал “Лемківщина“ боронив добро Лемків
щини і лемків як складової частини українського 
материка та українського народу. Він знайомив 
своїх читачів з творами поезії та прози різних 
авторів і був речником політичного напрямку 
патріотичного проводу ООЛ та Світової Федерації 
Лемків. Він виходив реґулярно й успішно розпо
всюджувався в США, Канаді та в інших країнах. 
Він інформував про життя лемків на польському 
засланні, в Україні, на американському континен
ті та всюди, де їх запроторила невтішна доля піс
ля злочинної польської військової операції 
“Вісла“ 1947 року.

На стoрінках журналу доречно згадувалось про 
боротьбу УПА на Лемківщині, бо ж вона була оди
ноким оборонцем лемків під час етнічної чистки 
та післявоєнної депортації до Радянської України, 
а згодом на польське заслання на понімецьких 
землях. Безперечно, “Лемківщина” здобула собі 
добре ім‘я в українській спільноті США і Канади, 
та й не тільки, а лемки стали активними членами 
всієї української патріотичної спільноти. 
Зрештою, вони завжди нею були. 

М. Дупляк робить такі підсумки „На сторінках 
“Лемківщини“ читачам журналу та членству ООЛ 
відкривалися сторінки минулого Лемківщини та 
її змагання до єдности з Україною; у ньому мож
на було познайомитися з відданими орачами 
твердої народної ниви, які промощували шлях до 
національної свідомости лемків; наші читачі 
довідувались про тих, що жертвували своїм моло
дим життям у боротьбі за волю України. Вірю, що 
ми, колишні провідники ООЛ та редактори жур
налу “Лемківщина” чесно виконали завдання, які 
ООЛ поставила перед собою 88 років тому”.

Не можна не погодитись із думкою П. Лопати, 
яку він висловив з цього приводу в канадському 
“Гомоні України“, а саме: “Шкода, що орган неско
реного духу Лемківщини не буде більше з’явля
тися на шпальтах доброго і якісного паперу з 
його численними матеріялами, гарного репре
зентативного своїми кольоровими обкладинка
ми та ілюстраціями творів малярства, різьбяр
ства тощо, що показали читачам неабиякі зді
бності лемків у ділянці образотворчого та народ
ного мистецтва“. Позбувшись свого друкованого 
органу, яким була “Лемківщина“, Крайова управа 
ООЛ завдала Лемківщині та лемкам за океаном 
великої шкоди. 

САВТ БавндБрук, НюДжерзі. – 
СвятоСофійськa Українська право
славна богословська семінарія, що є 
духовним навчальним закладом 
Української Православної Церкви 
США, розпочинає набір студентів на 
20212022 навчальний рік.

Бажаючим отримати богословську 
освіту в США слід звертатися до рек
торату семінарії.

Оформлення документів, відкрит
тя студентської візи для навчання в 
США, а також п’ять років навчання, 
проживання та харчування, фінансує 
навчальний заклад.

Абітурієнти мають бути охреще
ними та православного віросповіду
вання, не перебувати у священичому 
сані, бути у віці від 19 до 30 років, 
мати атестат про закінчення серед
ньої школи.

Бажаючим подати документи для 
проходження тестування, слід наді
слати листа на StSophiaSeminary@
aol.com до 15 березня 2021 року.

Зарахування буде проводитися на 
основі співбесіди та тестів з катехиз
му і логічного мислення комісією 
семінарії.

Консисторія УПЦ США

Останнє число часопису „Лемківщина“.

ЖИТТЯ  ГРОМАДИ

„Боротьба за політичну самостій
ність України не відноситься також 
виключно лише до українців – наро
ду, а взагалі до всіх, що замешкують 
Україну, без огляду на те, чи се авто
хтонукраїнець, чи колоніст: велико
рос, поляк, жид чи німець. Спільний 
інтерес зукраїнщить їх, змусить їх 
усіх стати українськими „патріотами“. 

Це справді була смілива й ориґі
нальна, як на ті часи, думка, що само
стійність України обстоюватимуть 
саме великі підприємці. Національно 
свідомі, ясна річ. На жаль, в умовах 
сучасної України далеко не всі такі. 

Однак шанс переламати ситуацію, на 
наш погляд, всетаки є – логіка бізне
су повинна підказати підприємцям, 
що тільки працюючи на власну дер
жаву, вони значно ефективніше при
множуватимуть свій приватний капі
тал, ніж зароблятимуть статки на 
посадах таких собі менеджерів від 
світового бізнесу.

Утвердитись у світі зможемо лише 
завдяки успіхам в економіці, як це 
зробили Японія, США, Німеччина. 
При цьому аж ніяк не відділяючи 
економіки від культури. Економіка 
не може бути брутальною в цивілізо
ваній демократичній державі.

Олег Романчук – шеф-редактор 
журналу „Універсум.

(Закінчення зі стор. 2)

Про економічну...
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ПОДІЇ  В УКРАЇНІ

Бібліотека стала культурною скарбницею Дніпра

Відкрито пам’ятну дошку  
засновникові хору „Гомін“

Наталія Чернишова

ДНІПРО. – Центральна міська біблі
отека та 30 її філій – це один з най
більших бібліотечних закладів 
України, який забезпечує кожному 
мешканцеві Дніпра вільний доступ 
до інформації, до культурного над
бання людства.

На шести поверхах будівлі розміс
тилися понад 500 тис. видань 115 
мовами світу.  Щороку бібліотеку від
відують понад 260 тис. читачів.

Бібліотека однією з перших публіч

них бібліотек України ще у 1990ті 
роки розпочала впровадження новіт
ніх інформаційних технологій. В елек
тронному каталозі бібліотеки нарахо
вується понад 600 тис. бібліографіч
них записів, діє локальна комп’ю
терна мережа, створені власні веб
сайти, користувачі мають доступ до 
електронних ресурсів бібліотеки та 
мережі Інтернет. Інформаційнобіб
ліографічний відділ надає відповіді на 
читацькі запити і підказує, де можна 
знайти потрібну інформацію серед 
сотень тисяч ймовірних джерел. 

Міжбібліотечний абонемент допо
магає читачам отримати книги з 
інших бібліотек міста.

Частими гостями Центральної 
бібліотеки є письменники, поети, 
літератори, художники, мистецтвоз
навці, музиканти, фотографи, театра
ли, дизайнери та інші люди мистець
ких професій. 

У 2019 році в бібліотеці з’явився 
новий відділ – Бібліотека української 
діяспори ім. сенатора Джона Мак
Кейна. Ідея цієї бібліотеки з’явилася 
у 2018 році, під час знайомства 
посадника Бориса Філатова з україн
ським еміґрантом, вченим і філан

тропом Володимиром Пили шенком. 
Під час робочої поїздки делеґації 
Дніпра до американських міст, в 
Рочестері відбулося знайомство Б. 
Філатова з величезною книжковою 
колекцією В. Пилишенка і  було  вирі
шено передати бібліотеку в Дніпро. 
Цього ж року відбувся візит В. 
Пилишенка з родиною до нашого 
міста, під час якого було затвердже
но місце розташування бібліотеки. 

Бібліотека урочисто відкрилася на 
День міста у 2019 році і на сьогод
нішній день нараховує близько 5000 

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – Відкриття меморі
яльної дошки засновникові і 
багаторічному керівникові 
хору „Гомін“ Леопольдові 
Ящен ку стало важливою і 
довгоочікуваною подією для 
столиці України. Встановлено 
меморіяльну дошку 15 грудня 
на будинку, де з 1977 року і до 
останньої миті життя 2016 
року жив талановитий мис
тець.  

Багато зусиль для того, 
щоб ця важлива подія відбу
лась, доклав староста хору, 
який нині носить ймення „Гомін 
Леопольда Ященка“, учасник колек
тиву з майже 30им стажем Ян Буров. 
З теплим словомспогадом про 

видатного українського діяча народ
ного пісенного мистецтва та його 
постійну участь разом з хором 
„Гомін“ в заходах „Просвіти“ висту
пив Микола Нестерчук.

Дніпровська центральна міська бібліотека.

Хор „Гомін Леопольда Ященка“ на відкритті меморіяльної дошки.(Фото:  
Георгій Лук’янчук)

Фундатор бібліотеки Володимир Пилишенко і посадник Дніпра Борис 
Філатов на відкритті  у вересні 2019 року. 

Меморіяльна дошка керівникові хору „Гомін“ 
Леопольдові Ященку.

(Закінчення на стор. 14)
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Галина Компанієць

Лев Хмельковський. „Війна Сер
гія Борисенка“. Черкаси. „Арт бра ма“. 
2020. 72 стор.

ЧЕРКАСИ. – У місті презентували 
нову книгу редактора газети „Сво
бода“ Левка Хмельковського „Війна 
Сергія Борисенка“. Автор книжки 
свого часу працював авіомеханіком 
Черкаського авіопідприємства і при
ятелював з диспетчером служби 
руху Сергієм Борисенком, який усю 
Другу світову війну літав на невели
кому літаку У2, званого в народі 
„кукурузником“. С. Борисенко, всупе
реч забороні, всю війну вів особис
тий щоденник, копія якого зберегла
ся у Л. Хмельковського. Тепер цінні 
спогади лягли в основу книги, вида
ну з допомогою Фундації ім. Івана 
Багря ного. 

До такого видання автора спону
кали заяви керівництва Росії про те, 
що українці нібито не брали достат
ньої участи у Другій світовій війні. 16 
грудня 2010 року тодішній Прем’єр
міністер Росії Володимир Путін зая
вив, що Росія перемогла би в Другій 
світовій війні і без України, і за ста
тистикою нібито Російська Федера
ція зазнала найбільших втрат люд
ських та індустріяльних ресурсів – 
понад 70 відс. Історики негайно 
спростували цю заяву на користь 

України, але московські пропаґан
дисти взяли її на озброєння і досі 
нав’язують своєму населенню. Тож, 
вклоняючись пам’яті С. Борисенка, 
на основі щоденника пілота Л. 
Хмель ковський показав справжній 
героїзм українців у роки війни, які 
фактично здійснювали подвиги. 

Тоді з початком бойових дій 
цивільна авіяція припинила тради
ційні перевезення пасажирів і ванта
жів, повністю перейшовши на обслу
говування фронту. В її складі був 
13ий окремий авіяційний полк 
цивільної авіяції, пізніше переймено
ваний у 97ий окремий авіяційний 
полк. Командирами були Олексій 
Золотов, Володимир Седляревич. 
Літаючи на маленьких „кукурузни
ках“, пілоти виконували особливі 
завдання: вивозили дітей і поране
них з німецького тилу, де тривала 
партизанська війна. Лише за 40 днів 
1944 року пілоти 347 разів літали 
вночі у ворожий тил і вивезли 1,629 
дітей, 97 багатодітних матерів, 226 
поранених партизанів, доставили 67 
тонн бойових вантажів. Брав участь 
у цій акціях пілот С. Борисенко, 
щоночі під ворожим вогнем долаючи 
лінію фронту.

Книга „Війна Сергія Борисенка“ 
побачила світ у видавництві Олек
сандра Третякова „Артбрама“. Її пре
зентували 10 жовтня на щорічній 
зустрічі ветеранів Черкаського лето

вища. 
А в і я т о р и  з а о ч н о 

дякували Л. Хмель
ковському, який, живу
чи за океаном, підтри
мує з ними тісні зв’язки, 
популяризує працю 
українських авіяторів: 
„У нього душа болить 
за тим, що відбувається 
в Черкасах, – розпові
дав видавець О. Тре
тяков. – Знаючи про 
традиційну жовтневу 
зустріч ветеранів Чер
каського летовища, Л. 
Хмельковський попро
сив мене видати опра
цьований ним воєнний 
щоденник С. Борисенка 
і віддати учасникам 
зустрічі. Книга – супер! 
Це живі свідчення оче
видця і учасника тих 

подій, які я не прочитав би в жодній 
іншій літературі. Це є правда життя, 
не наукова, але життєва, бо ці люди – 
більше, ніж герої, адже на тих 
маленьких літачках щоночі робили 
подвиги“.

Літак У2, на якому літали цивільні 
авіятори під час війни, – легкий бага
тоцільовий літак конструкції 
Миколи Полікарпова мав видатні 
пілотажні якості, тому активно вико
ристовувався як нічний бомбарду
вальник у період Другої світової 
війни. З 1929 року до початку 1960
их років було виготовлено майже 40 
тис. таких літаків різних модифіка
цій. 1944 року, після смерті М. Полі
карпова, У2 перейменовано на По2.

На зустрічі Генадій Штерн – пол
ковник, армійський льотчик – ска
зав, що передасть книги Л. Хмель
ков сь кого до Полтавського музею 
військової авіяції, Житомирського 
музею космонавтики ім. Корольова 
і Націо нального музею авіяції в 
Києві.

„Традиція збиратися щороку біля 
стели „Літак“ в парку Перемоги у 
черкаських авіяторів з’явилася 2000 
року, – розповів командир льотного 
загону Віктор Могильников. – Того 
року було ліквідовано Об’єднаний 
льотний загін авіопідприємства. 
Відтоді черкаські авіятори почали 
збиратися у колі друзів. На жаль, 
щороку їх приходить все менше, бо 
хвороби і вік не щадять ветеранів. 
Однак хто може, приходить, бо ми – 
як одна родина, поєднана Небом“. 

На зустрічі були колишній пілот
інструктор Володимир Головченко, 
який спершу служив у бомбарду
вальній авіяції. Коли ж сталося ско
рочення бойової авіяції, приїхав пра
цювати на цивільних літаках на Чер
каському летовищі. аеропорт. Він 
каже: „Усе життя пролетіло, наче під 

крилом літака, миттєво. 58 років я в 
цій професії“. 

Батько Валерія Кириченка працю
вав у пілотом літака Ан2, багатьом 
юнакам відкрив дорогу в небо. Іван 
Лисенко – колишній технікбриґадир 
інженерноавіяційної служби. Його 
непокоїть, що українська авіяція роз
вивається дуже повільно. Навіть 
сусідня Росія, де йому доводилося 
працювати, зараз на крок попереду. 
Заморозилася в Україні і програма 
розвитку малої авіяції. 

Борис Шевченко працював коман
диром літака Ан2, налітав майже 10 
тис. годин, потім працював авіодис
петчером, керував польотами. Тоді 
до Черкаського аеропорту щодня 
прибувало по 50 рейсових літаків з 
усього Радянського Союзу. Валерій 
Попович віддав Черкаському аеро
порту понад 20 років, налітав 10 тис. 
годин на літаках Ан2, Л 450. Він спо
дівається, що програма нинішнього 
Президента Володимира Зелен ського 
про відродження цивіль  ної авіяції 

Наймасовіша презентація книжки про пілота
НОВІ ВИДАННЯ

Пілот-ветеран Володимир Головченко (зліва) і 
видавець Олександр Третяков.

Учасники зустрічі ветеранів Черкаського авіопідприємства, на якій було 
представлено книгу Левка Хмельковського. (Фото: Галина Компанієць) 

Георгій Лук’янчук

КИЇВ. – У Музеї книги та друкарства 
України відбулася презентація книг 
видавництва „Дніпро“. для українських 
дітей. На презентації були представлені 
книги „Сім Я“ Маргарити Веселинки та 
юної художниці Каріни Бесчастної,  
„Родовід Ластиків“ Наталі Веселицької 

та Ірини Джуваго, „Забавлянки й колис
кові у пісні та слові“ Любові Шостак та 
К. Бесчастної, „Хроніки сонячних струн: 
20142020 (пісні та поезії, акорди для 
струн“ Юрія Кобзаренка (упорядник та 
Тетяна Майданович).  

Подяку видавництво „Дніпро“ 
висловило директору музею Дмитрові 
Палію.

Книжки для дітей видавництва „Дніпро“

 На презентації  книги Юрія Кобзаренка  упорядниця Тетяна Майданович 
(зліва) та керівник творчих проектів видавництва Лідія Вакуленко. (Фото: 
Георгій Лук’янчук)

(Закінчення на стор. 13)
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Міністерство закордонних справ 
України має програму допомоги бід
нішим українським громадам за кор
доном, але ця допомога настільки 
слабкою, що бюджет деяких експан
сивних українських організацій 
допомоги на Заході перевищує її. 
Злучений Український Амер
иканський Допомоговий Комітет у 
США, який покладається здебільшо
го на публічну підтримку жертводав
ців, надає більше допомоги для різ
них гуманітарних зусиль в Україні, 
ніж увесь бюджет України на потре
би українських громад за кордоном. 

З усіх переслідуваних суспільств 
українців за кордоном, безумовно, 
найбільшу увагу потребує громада в 
межах Російської Федерації. Це не 
найбідніша з усіх громад Східньої 
діяспори, але вона є найбільш при
значена на небезпеку. Концепція 
Володимира Путіна „Руський мир“  – 
це не просто бажане мислення. У 
Путіна є стратегія реалізації. Струк
тури організованої української гро
мади в Росії падають протягом остан
нього десятиліття, не випадково, 
починаючи з року, коли В. Януковича 
нібито обрали президентом.

У Росії  Федеральна національна 
культурна автономія була ліквідова
на у судовому порядку в 2010 році, 

Організація українців в Росії була 
також ліквідована судом 2012 року, 
Бібліотека української літератури в 
Москві була закрита в 2018 році, 
діяльність СКУ була оголошена неба
жаною на території Росії у липні  
2019 році і реґіональна структура 
українців „Сірий Клин“ в Омській 
області була ліквідована російським 
судом у серпні  2020 році. У кожній 
інстанції влада України нічого не 
робила. 

Найбільше, що сталося, було те, що 
Міністер закордонних справ України 
Дмитро Кулеба приступив до словес
ної критики російської акції, а потім 
направив представника на судове 
провадження в Омську в серпні 2020 
року від Посольства України в 
Москві. Жодне відчутне проваджен
ня не було ініційоване Україною на 
будьякому міжнародному рівні. 

Це заклик до дипломатичної про
тидії. Росія втішається бездіяльністю 
з боку України. Резолюція повинна 
бути представлена принаймні в Раді 
Европи, її Парляментській Асамблеї 
та Генеральній Асамблеї ООН, де 
Росія є членом, засуджуючи росій
ській спроби знищити українську 
громаду в Росії, яка суперечить ста
тутам, декляраціям і договорам обох 
інституцій. Ці резолюції не тільки 
повинні отримати підтримку інших 
країнчленів в рамках міжнародного 
співтовариства, але і переконати їх 
на подальші санкції проти Росії. 

Я не настільки наївний, щоб пові
рити, що це якимось чином вплине 
на російську поведінку, оскільки 
Росія не боїться міжнародного осуду. 
Однак і сама Росія переживає вну
трішні заворушення й може бути 
змушена переглянути свою поведін
ку. 

Ню-Йорк

(Закінчення зі стор. 7)

Новорічна...

Я листувався з сином Є. Стахова. 
Він писав мені: „Постараюся допо
могти вам зробити контакти в США. 
Є тільки кілька вчених, як Тарас 
Гунчак і Петро Содоль, які мають 
інтерес до цієї історії“. 

Мене, колишнього морського офі
цера в СРСР, зацікавив Курінь 
„Чорноморці“, про який мені написав 
у своєму листі 20 січня 2016 року 
Є.З. Стахів. Виявилось, що це курінь 
старших пластунів, організований 
1926 року для плекання української 
військовоморської традиції Чорного 
моря при допомозі фізичного вихо
вання й фахових умілостей, як під
став військової служби. Протягом 
повоєнних часів курінь активно роз
вивається на теренах США. Утворено 
10 залог в Дітройті, Філядельфії, 

НюЙорку, Чикаґо та інших містах. 
Відбуваються морські табори, 
вишколи, курінні зустрічі та церемо
ніяли.

З покоління в покоління у родині 
Є. та М. Стахових передавалась не 
лише любов до всього українського, 
повага й шана до наших традицій, 
віра в духовні й державницькі сили 
українства, але й здатність їхніх 
дітей до природничих й точних наук 
та наукових досліджень. Це бачимо, 
зокрема, з багатогранної діяльности 
та високих здобутків Є.З. Стахіва, 
рисами якого є патріотичність, дис
циплінованість й сильно розвинене 
почуття відповідальности, високі й 
сталі чесноти, що їх мали при своєму 
житті його батько Є. Стахів та стрий
ко Володимир Стахів – знамениті й 
послідовні борці за українську дер
жавність у ХХ ст.

Лохвиця, Полтавська область.

(Закінчення зі стор. 6)

Євген-Зенон Стахів...

Бандуру почули в Ізраїлі
Світлана Глаз 

ТЕЛЬАВІВ. – Ілля Усатюк, професійний музика, 
закінчив музичну школу, потім училище в 
Барнаулі, де жили його батьки, теж професійні 
музиканти. Грав на фортепіяні, флейті, гітарі. У 
Красноярську навчався в консерваторії. Закінчити 
навчання не вдалося: почалися сумні 1990ті роки. 
Знову Барнаул, злидні, відсутність роботи. Подався 
до Німеччини, де грав чотири роки в симфонічній 
оркестрі, різних музичних гуртах і просто на вули
ці, аби вижити і прогодувати родину. 

В Мюнхені доля звела його з українцем Василем 
Панасюком, який грав на бандурі. І. Усатюк раніше 
навіть не тримав у руках цей інструмент. Коли 
взяв у руки, в душі озвалась якась невідома до 
цього струна. В. Панасюк дав перші лекції гри. 

„Але це такий унікальний інструмент, що допо
ки не стане вашою частиною музики не буде, – 
говорить В. Усатюк. – Ми довго мовчали. Не чіпав 
пів року її. Потім знову брав до рук. Говорив, а бан
дура мовчала. Я завжди відчував у собі щось укра
їнське. Мама моя юдейка, а батько – українець. 
Предки чи були виселені з України, чи самі поїхали 
шукати кращої долі, опинилися в Казахстані, де 

народився батько. Одного разу, коли я повернувся 
з Німеччини, бандура відкрилася і відповіла вза
ємністю. Відтоді граю клясику, народну музику“. 

Коли І. Усатюк переїхав з родиною до Ізраїлю, то 
вийшов з бандурою на вулицю. Ізраїль бачив 
вуличних скрипалів, гітаристів, флейтистів, сопіл
карів, баяністів. Бандуру точно ще не бачили.

І. Усатюк пригадує: „Дехто говорив, що це араб
ський барбет з Савдівської Арабії. Він поширений 
також у країнах Близького Сходу. А якогось дня 
перехожі гукнули „Бандура! Ви з України?“. Мав 
концерти в ТельАвіві, в інших містах“. 

 І. Усатюк спочатку не мав свого інструмента, 
але минулого року, коли був в Україні, придбав 
бандуру. За підрахунками реставратора з Вінниці, 
бандурі понад 50 років, у неї 64 струни, на яких 
можна імпровізувати будьяку музику – від кляси
ки до року. 

Тепер українська бандура дає майстрові нову 
хвилю надхнення, можливість пізнати старовинну 
українську творчість і передати традиції народу 
майбутнім поколінням. Незабаром у виконанні І. 
Усатюка прозвучить відомий пісенний шедевр: 
„Взяв би я бандуру, та й заграв, що знав, через ту 
бандуру бандуристом став“. 

УКРАЇНСТВО В СВІТІ

Ілля Усатюк на ізраїльській вулиці. (Фото: Борис 
Подєлко)

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

допоможе оновити і Черкаське лето
вище. „Адже в центрі України розта
шоване технічно досконале летови
ще, яке було запасним для Борис
поля. Настав час повернути його до 
життя“. 

Президент Черкаського відділення 
Ротаріклюбу Володимир Осичнюк 

вже другий рік поспіль організовує у 
Ротмистрівці Смілянського району 
зустрічі любителів малої авіяції, де 
конструктори, інженери та просто 
аматорилюбителі представляють 
власноруч змайстровані літаки. 

Черкаські авіятори бережуть 
пам’ять про своїх колеґ, які були муж
німи учасниками Другої світової 
війни. Нова книга стане докумен
тальним підтвердженням їхнього 
подвигу.

(Закінчення зі стор. 12)

Наймасовіша...

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

ЕвгЕн 
Осціславський

2-ий  Заступник президента 
Ліцензований Продавець

Страхування Життя
Ukrainian National Assn., Inc.

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

e-mail: eugenemaria@comcast.net

ЕВГЕН 
ОСЦІСЛАВСЬКИЙ
Ліцензований продавець

страхування життя
Ukrainian National Assn., Inc.
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KULINSKI MEMORIALS
809 SOUTH MAIN STREET • MANVILLE, NJ 08835

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

Tel. 800-458-5467  •  908-722-3130  •  Fax 908-253-0027
KulinskiMemorials@msn.com  •  KulinskiMemorials.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

Ділимося сумною вісткою, що 

св. п. Лада Туркало
з дому Ветухова

мирно померла вдома у неділю, 
10 січня 2021 року, проживши 89 літ.

Народилася в Харкові, Україна. Її батько був генетиком, а мама 
вчителькою. В дитинстві пережила комуністичний гніт. Під час Другої 
світової війни втекла до Західньої Европи і потім еміґрувала до США. 
Закінчила Hollywood High School, а потім переїхала до Ню-Йорку з 
батьками, коли її батько отримав професорську посаду в Колюмбій-
ському університеті.

Лада познайомилась з д-ром Ярославом Туркало в таборі для пе-
реміщених осіб у Німеччині. Одружилася у Ню-Йорку в 1952 році і 
оселилася в Оранджі, штат Конектикет, у 1964 році. Любляча, мило-
сердна і обдарована жінка. Любила танцювати, пригощати та від-
відувати міжнародні місця. Лада подорожувала світом зі своїм чо-
ловіком, а потім і дітьми, вільно володіла багатьма мовами та була 
активним членом українсько-американської громади. Її професійне 
життя включало роботу в NY Times, торгівля нерухомістю, працю в ту-
ристичній аґенції та як керівник офісу в медичній практиці чоловіка. 
Лада і Ярослав були одружені 57 років. Її чоловік помер у 2009 році. 

У смутку залишилися діти – Марко і Тася, та онуки – Женя та Наталя.
Через обмеження коронавірусу, Панахида та похоронні відправи 

будуть проводитися приватно.
Вічна Їй пам’ять!

Замість квітів, бажаючі можуть зложити пожертви в пам’ять Покійної 
на Українську Вільну Академію Наук у США, яку Її батько заснував та 
був першим Президентом у 1950-1959 роках.

Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc.
206 West 100th Street, New York, NY 10025

Tel-212-222-1866; http://uvan.org

Наукове Товариство ім. Шевченка 
в Америці

повідомляє своїх членів та громаду, 
що 3 грудня 2020 року відійшов у вічність

Дійсний член НТШ
Голова Детройтського Осередку НТШ-А

(2009-2011)

св. п.  Любомир Гевко
інженер-механік, громадський діяч

народжений 22 травня 1929 року
в місті Пулави (Польща).

Навчався:
в гімназіях Холма, Тернополя, Міттенвальда;

Венському університеті (Wayne State University), 1955;
Мічіґанському університеті (University of Michigan), 1961

Працював у дослідних лябораторіях Дженерел Моторс

Автор багатьох опатентованих винаходів та наукових праць.

Належав до:
Американського Товариства Інженерів-Механіків

Товариства Автомобільних Інженерів
Українських Інженерів в Америці

Рідним складаємо співчуття.

Вічна йому пам’ять!

Управа НТШ в Америці

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

примірників рідкісної української 
літератури, що видавалася  за межа
ми України і здебільшого була забо
ронена в СРСР. Окрему частину при
міщення відведено для експозиції, 
що присвячена історії визвольних 
змагань, і, зокрема, діяльності УПА. 

Бібліотека названа на честь амери
канського сенатора Дж. Маккейна, 
який був великим другом України і 
мав чітку позицію, на відміну від 
багатьох інших західних політиків, 

щодо захисту України від російської 
аґресії, що триває і досі. Дж. МакКейн 
приїжджав до України під час Рево
люції Гідности, виступав на Майдані 
Незалежности, зустрічався з україн
ськими політиками. Окрім В. Пили
шенка і громади Рочестера, у створе
ні бібліотеки допомогли українці з 
Савт БавндБруку НюДжерзі, а 
також окремі благодійники з інших 
міст США. 

Наталія Чернишова – начальник  
управління економічного розвитку 
та інвестицій Департаменту еконо-
міки, фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради

(Закінчення зі стор. 11)

Бібліотека...

році бізнесмен Олександр Понома
рен ко повідомив, що купив цей 
палац у одного із співвласників „Рос
інвест“ Миколи Шамалова і двох 
його партнерів.

Керівництво всіма будівельними 
роботами в самому палаці здійснює 
фірма близької до Кремля підприєм
ниці Асі Борисової, однак через сек
рет ність об’єкта його будівництво 
розподілили між кількома різними 
фірмами.

Ключовим же власником палацу 
виступає фірма „Акцепт“, що нале
жить двоюрідному племіннику 
Путіна Михайлу Шеломову.

Автори розслідування наводять 
схему фінансування палацу, в якій 
згадуються в тому числі старі сорат
ники В. Путіна – глава „Транснафти“ 
Микола Токарєв, глава „Роснафти“ 
Ігор Сєчін, підприємці Юрій Коваль
чук і Генадій Тимченко.

У схемі також фіґурує Світлана 
Кривоногих, яку називають близь
кою знайомою В. Путіна, і гімнастка 
Аліна Кабаєва, про зв’язки В. Путіна 
з якою теж писала преса.

(Закінчення зі стор. 5)

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

на електронну адресу відділу оголошень „Свободи“: 

advertising@ukrweekly.com

Ділимося сумною і болючою вісткою, 
що З0 грудня 2020 року, на 95-му 

році життя, у Домі ім. Івана Франка 
у Міссісаґа відійшла у Вічність дорога 

Мама, Бабуся і Прабабуся

св. п. АННА БУРІЙ
яка пережила смерть чоловіка Якова, дочки Уляни (Кресо) Перо-

вич, брата Михайла Булелика, зведеного брата Петра Булелика, бать-
ків Андрія та Меланії Булеликів (з дому Демянчук).

Зі смертю Анни Бурій осиротіли дочка Люба (Джон) Паттерсон, 
онуки Міся (Мішель) Паттерсон, Соня Паттерсон і Аріяна Паттерсон; 
правнуки Яків і Лук Вікс, Словн і Ріс Паттерсон. Залишила також роди-
ну в Україні.

Анна Бурій народилася 8 травня 1925 року в селі Заріччя Івано-
Франківської области.

Вона була свідком жахів Другої світової війни. Пережила допи-
ти більшовиків і німців за її працю як секретного кур’єра Організа-
ції Українських Націоналістів (ОУН). Анна з матір’ю останнім поїздом 
втекли з села у 1944 році, бо наближалася совєтська армія. Батькові 
Андрієві не пощастило втекти, так що Анна більше його не бачила.

Повоєнні роки Анна Бурій провела у таборах переміщених осіб 
у Реґенсбурзі, Німеччина. Це були одні з найкращих років в її житті. 
Праця в Пласті, спів у хорах, допомога місцевій поліції, праця медич-
ної сестри та знайомство з її майбутнім чоловіком Яковом.

Молода родина, врешті, вирішила переїхати до Канади. Спочатку 
виїхав Яків, а відтак Анна з матір’ю та немовлятком Любою. Яків з Ан-
ною продовжували будувати собі життя в Монтреалі, а через 9 років 
переїхали до Торонта. Анна працювала швачкою, а Яків – землеміром.

Та навіть так далеко, як у Канаді, Україна була близькою їхньо-
му серцю, тому багато часу Яків та Анна Бурії присвятили побудові 
української громади. Вони були одні з тих активістів, які очолювали 
будівництво Українського Дому ім. Тараса Шевченка на вул. Горнер в 
Етобіко. Вони забезпечували першу позичку на фінансові потреби від 
Українського Народного Союзу (Нью-Джерзі) для будівництва домів-
ки. Адже українці у Західньому Торонті потребували своєї залі для мо-
лоді СУМ, Рідної Школи, танцювальної групи, відділу ЛУК і ЛУ-оК, різ-
них українських імпрез. Анна Бурій віддано працювала секретарем 
402-го Відділу Українського Народного Союзу протягом 34-ох років.

У дальших роках Анна Бурій віддано працювала в українських ор-
ганізаціях: Лізі Українських Католицьких Жінок, Лізі Українок Канади, 
відділі Комітету Українок Канади, Українській Суспільній Службі. Анна 
Бурій була активною в організуванні українських імпрез у Торонті: 
бенкети, фестивалі, відзначення Дня Незалежности України, Різдвяні 
та Великодні виставки.

В Україні Анна Бурій сприяла нагородженню визначних студентів 
у школі в її рідному селі Заріччя. За ініціятивою Анни Бурій і фінансо-
вою підтримкою Анни Яворської, у селі Заріччя побудовано середню 
школу, щоби молодь могла здобувати освіту у рідному селі. Крім того, 
Анна Бурій щедро жертвувала на будівництво в селі Заріччя україн-
ської католицької церкви.

За відданість і працю в українській громаді в Канаді, Анна була на-
городжена чисельними нагородами, включаючи заслужену нагоро-
ду від лейтенант-губернатора Онтаріо «Ontario Senior Achievement 
Award».

Анну Бурій пам’ятатимуть як віддану, працьовиту, жертвенну укра-
їнку, яка служила прикладом багатьом.

Тіло покійної Анни Бурій з похоронного заведення Кардинала пе-
ревезено до церкви св. Миколая на вул. Белвудс, де було відслужено 
похоронну Святу Літургію. Через пандемію, у похороні могли взяти 
участь тільки рідні і найближчі друзі покійної.

У пам’ять Анни Бурій можна скласти пожертви добровільні цілі або на:
Pomich Ukraini Fund

  с/о Ukrainian Canadian Social Services (Toronto)
  2445 Bloor Street West, Toronto, ON M6S1P7

 Guardian Angels Ukraine
  c/o League of Ukrainian Canadian Women
  9 Plastics Avenue, Etobicoke, ON M8Z4B6

OR
  Buduchnist Credit Union Account #69026

Вічна Їй пам’ять!

Загін „Червона Калина“ зі смутком 
повідомляє, що відійшов у вічність

св. п. 
Іван „Івась“ Лучечко

Покійний «Івась» був активним членом Загону та видатним пласту-
ном, колишнім упорядником та станичним в Джерзі-Ситі, курінним 
5-го куреня, а останньо – отаманом Загону.

Закінчивши маґістерки бібліотекознавства та політології, „Івась“ 
викладав в Колюмбійському університеті та в Джерзі-Ситі Стейт Кол-
леджі. Писав наукові твори про українську діяспору в Югославії, Ру-
мунії і Росії.

Від 1996 до 2000 року був вибраний головою управи Українського 
Музею Ню-Йорку.

Загін „Червона Калина“ складає найщиріші співчуття пані Адріяні 
та усій родині.

Незабутньому братчикові - ПУ-ГУ!

Вічная пам’ять!

Старшина Загону „Червона Калина“

ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

зі смутком повідомляє членів 
Головного Уряду, членів 402-го Відділу 

УНСоюзу та всю українську громаду, що 
30 грудня 2020 року відійшла у вічність

св. п. 

Анна Бурій
(8 травня 1925 р. – 30 грудня 2020 р.)

Секретар 402-го Відділу, Etobicoкe, ON,
яка займала цю посаду протягом 34-ox років.

Анна Бурій була довголітньою, дуже активною прихильницею 
УНСоюзу. Її відданість Українському Народному Союзові 

залишиться в пам’яті союзовців назавжди.

Екзекутивний Комітет та все членство УНСоюзу висловлюють 
щирі співчуття дочці Любі з чоловіком Джоном Паттерсон, внукам 

Місі (Мішель) Паттерсон, Соні Паттерсон і Аріяні Паттерсон, правну-
кам Якову і Луці Вікс та Словну і Рісу Паттерсон.

 Вічна Їй пам’ять!

Загін „Червона Калина“ зі смутком 
повідомляє, що 5 листопада 

2020 року відійшов у вічність

св. п. Ярослав Ганкевич
Покійний Ярослав був активним членом Загону. За пластову і гро-

мадську працю був відзначений Орденом св. Юрія в сріблі та Орде-
ном „Вічного Вогню“ в сріблі. 

Я. Ганкевич був пластовим виховником, таборовим референтом та 
станичним в Чікаґо. Був також довголітнім головою Українського На-
ціонального Музею в Чікаґо та фінансовим референтом Єпархії.

Загін Червона Калина складає найщиріші співчуття пані Марії та 
усій родині.

...Останне ПУ-ГУ!
Вічная пам’ять!

Старшина Загону „Червона Калина“
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