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КИЇВ. — 5 вересня  Президент 
України Віктор Ющенко мав 
зустріч з віце-президентом США 
Ричардом Чейні, котрий відвідував 
Київ .  На початк у зус т річі  з 
Президентом України Р. Чейні 
високо оцінив зміни в Україні, які 
сталися з часу його попередньої 
візити 20 років тому. 

В .  Ю ще н ко  ж  с к а з а в ,  що 
Україна „надзвичайно високо“ 
цінує стратегічні двосторонні 
взаємини з США. З більшости 
позицій, серед того й щодо Грузії, 
в України є порозуміння з США та 
Европейським союзом, сказав він і 
висловив упевненість, що ситуація 
в Грузії буде вреґульована мирним 
шляхом. 

Президент України наголосив, 
що він поділяє критичне ставлен-
ня США до воєнної інтервенції 
Росії в Грузії. Іще до початку 
зустрічі прес-служба Президента 
повідомила, що В. Ющенко і Р. 
Чейні оцінили як неприйнятне 
рішення Росії про визнання неза-
лежности грузинських реґіонів 
Південної Осетії й Абхазії. 

Сторони обговорили питан-
ня евроатлантичної інтеґрації 
України, тому що після подій у 
Грузії Україна не може почувати-
ся в безпеці, не будучи частиною 
ефективної міжнародної системи 
безпеки, якою є НАТО, мовить-
ся у повідомленні прес-служби 
Президента. 

Зустріч Президента України з 

віце-президентом США розпоча-
лася віч-на-віч, відтак пройшли 
переговори у розширеному складі, 
з  учас тю мініс тра закордон-
них справ Володимира Огризка, 
міністра оборони Юрія Єханурова 
й заступника голови Секретаріяту 
Андрія Гончарука. 

Обг ов ор ено  низк у  пи т а нь 

співпраці України з США, зокре-
ма економічної, а також шляхи 
взаємодії у сфері енерґетики та 
енерґетичної безпеки. 

З у с т р і ч  п р е м ’ є р - м і н і с т р а 
України Ю. Тимошенко і віце-
президента США Р. Чейні три-
вала 40 хвилин замість 20 хви-
л и н ,  з а п л я н ов а н и х  п р ог р а -

мою. Ю. Тимошенко та Р. Чейні 
під час зустрічі української та 
американської делеґацій у розши-
реному складі у Києві обговори-
ли питання реґіональної безпеки, 
збереження стабільности  в реґіоні 
та в Україні, а також можливості 
диверсифікації джерел постачан-
ня енерґоносіїв, повідомила прес-
секретар голови українського 
уряду Марина Сорока. 

Речниця адміністрації США 
Меґан Мичел, зі свого боку, звер-
нула увагу, що віце-президент 
США визнав: нині для України 
настав непростий час через останні 
дії Росії. Р. Чейні прибув до Києва 
з Тбілісі, де 4 вересня висловив 
підтримку Грузії з боку США. 

За його словами, Грузія може 
р о з р а х ов у в ат и  н а  п о с т і й н у 
підтримку й допомогу США після 
війни, яку провела минулого 
місяця Росія. „В Америці грузини 
мають надійного і вірного друга“, – 
заявив Р. Чейні. 

Віце-президент США також зая-
вив президентові Грузії Михаїлові 
С а а к а ш в і л і ,  щ о  В а ш і н ґ т о н 
„повністю підтримує“ зусилля 
Тбілісі, спрямовані на вступ до 
НАТО. 

3  в ер е сня  Р.  Чейні  б у в  в 
А з е р б а й д ж а н і ,  д е  с к а з а в 
президентові Ільгамові Алієву, 
що США глибоко зацікавлені 
в  до бро бу ті  й  безпеці  своїх 
союзників у кавказькому реґіоні. 
(Радіо „Свобода“)

15 вересня нашій „Свободі“ виповнюється 
115 років. На сьогоднішній день це найстар-
ша україномовна газета в світі. Весь цей 
довгий період стоячи на загальнонаціональних 
і загальнодемократичних засадах, вона не 
лише віддзеркалювала історію організованого 
українства на Північно-американському 
континенті, але також активно творила цю 
історію, виступаючи ініціятором корисних 
загальногромадських акцій і втримуючи нероз-
ривним духовний та інтелектуальний зв’язок з 
Україною. 

Свою усвідомчу національно-патрітичну 
місію „Сво б ода“  з  великим почу ттям 
відповідальности виконує й сьогодні, духов-
но й інтелектуально об’єднуючи всі хвилі аме-
риканського українства і спрямовуючи його на 
допомогу Україні в утвердженні і розвиткові її 
державної незалежности і демократичности. 

Бажаємо дорогій ювілятці нових успіхів на 
цьому достойному шляху!

Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу

Віце-президент США Р. Чейні провів переговори з провідниками України

115 років тому, 15 вересня 1893 року, вийшло перше число газети „Свобода“, яку заснував 
о. Григорій Грушка і яка могутньо вплинула на українське організоване життя в Північній Америці. 
На світлині – частина першої сторінки цього числа.

Президент України Віктор Ющенко (другий праворуч), з дружиною 
Катериною (праворуч) та віце-президент США Річард Чейні з дружиною 
Лінн під час церемонії покладання квітів до Пам’ятного знаку жертвам 
Голодомору 1932-1933 років у Києві, 5 вересня.                      Фото: УНІАН

„Свободі“ – ще Многії Літа!

„Свободі“ – 115 років!
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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

В. Ющенко взяв участь   
у зустрічі „Україна-ЕС“

ПАРИЖ. — 9 вересня Президент 
України Віктор Ющенко  перебу-
вав у Парижі. У складі офіційної 
делеґації, яка супроводжувала 
Президента України, — секретар 
Ради нціональної безпеки та обо-
рони (РНБО) Раїса Богатирьова, 
мініс тер  з а кордонних спра в 
Володимир Огризко, міністер 
юстиції Микола Оніщук. Згідно з 
програмою візити, Віктор Ющенко 
взяв участь у робочому полу-
денку, що його організував пре-
зидент Франції Ніколя Саркозі, 
після чого відбулася зустріч 
двох президентів у Єлісейському 
палаці. Після зустрічі В. Ющенко 
взяв участь у пленарній сесії XII 
зустрічі „Україна-ЕС“. Основними 
завданнями зустрічі були досяг-
нення на вищому політичному 
рівні домовленостей щодо укладен-
ня нової посиленої Угоди „Україна 
-ЕС“ на принципах асоціяції (з 
відповідним фіксуванням їх у назві 
документа); а також започатку-
вання діялогу з визначення умов 
для запровадження безвізового 
режиму поїздок громадян України 
до держав-членів Евросоюзу. 
Також на зустрічі обговорювали 
ключові теми співробітництва у 
політико-безпековій, торговельно-
економічній галузях, сферах прав 
та свободи – в тому числі візові 
питання. Українська сторона також 
порушила питання Голодомору у 
рамках порядку денного зустрічі. 
Раніше передбачалося, що XII 
зустріч Україна-ЕС відбудеться у 
французькому місті Евіані, однак, 
в останній момент його було пере-
несено до Парижу через напруже-
ний графік Президента Франції Н. 
Саркозі.  (Радіо„Свобода“)

Вимагають  відмовитись 
від  української мови

КИЇВ. — Депу тат Верховної 
Ради від Партії Реґіонів Вадим 
Кол іс н и че н ко  з в е рн у в с я  д о 
прем’єр-міністра Юлії Тимошенко 
з вимогою скасувати розпоряджен-
ня Міністерства освіти та науки, 
яке передбачає переклад основних 
шкільних предметів українською 
мовою протягом трьох років. Запит 
надіслано прем’єрові з підписами 
ряду інших депутатів парлямен-
ту, які просять прем’єр-міністра 
притягнути міністра науки і освіти 
Івана Вакарчука до особистої 
відповідальности за масові пору-
шення ним прав людини в сфері 
освіти. На думку В. Колісниченка, 
указ міністра про переведен-
ня шкіл з навчанням мовами 
національних меншин на двомовне 
навчання суперечить Конституції 
й нормам Европейської хартії 
реґіональних мов. На почат-
ку серпня фракція Партії Реґіонів 
у Верховній Раді погрожува-
ла ініціювати відставку міністра 
освіти та науки І. Вакарчука у разі, 
якщо він не скасує це розпоряд-
ження. („Українська правда“) 

Новий Посол України 
у Німеччині 

К И Ї В .  —  П і с л я  т о г о ,  я к 
П р е з и д е н т  В і к т о р  Ю щ е н к о 
б е з  опри люднення  при чини 
звільнив Посла в Німеччині Ігоря 
Долгова, німецький політикум з 
зацікавленням чекав нового при-

значення. Точилися чутки, що 
глава української держави у такий 
спосіб покарав дипломата, який 
не зміг вплинути на політичне 
рішення, зокрема Німеччини, 
я к а  р а з о м  з  Ф р а н ц і є ю  т а 
кількома іншими европейськими 
країнами практично забльокува-
ла приєднання  України до Пляну 
дій щодо членства в НАТО вес-
ною у Букарешті. Новим Послом 
України в Німеччині призначе-
но Наталю Зарудну, яка до остан-
нього часу обіймала таку саму 
посаду в Данії. Посол Н. Зарудна 
закінчила Київський державний 
університет ім.  Тараса Шевченка 
й за фахом вона – філолог, викла-
дач англійської та еспанської мов. 
Деякий час Н. Зарудна була прес-
секретарем Віктора Ющенка під 
час його праці прем’єр-міністром 
України. Сподіваються на те, що 
жінка жінку, можливо, краще 
зрозуміє: адже Президентові В. 
Ющенкові не вдалося перекона-
ти Канцлера Анґелу Меркель під 
час її візити до Києва змінити свою 
позицію щодо приєднання  України 
до ПДЧ. Можливо, це вдасться Н. 
Зарудній? (Бі-Бі-Сі)

Директором ЕБРР в Україні 
призначений А. Кусвек 

КИЇВ. — Европейський банк 
реконструкції і розвитку (ЕБРР) 
призначив Андре Кусвека новим 
директором банку в Україні, про 
це повідомила 8 вересня прес-
служба українського представ-
ництва банку. До цього А. Кусвек 
обіймав посаду директора ЕБРР 
в Казахстані. Він має більш як 
17-річний досвід управління 
проєктами в банківському і кор-
поративному секторах у країнах 
діяльности ЕБРР. Працюючи в 
штаб-квартирі банку в Лондоні, він 
займався координацією діяльности 
ЕБРР на ринках капіталу і робо-
тою з фондовими біржами. А. 
Кусвек також був координато-
ром проєктів ЕБРР у фінансовому 
секторі в країнах СНД і Східньої 
Европи. До приходу в ЕБРР він 
займав ряд керівних посад у бан-
ках Естонії та Німеччини. А. 
Кусвек – громадянин Естонії, 
випускник Стокгольмської школи 
економіки. ЕБРР є найбільшим 
фінансовим інвестором в Україні. 
За даними на серпень 2008 року 
він узяв зобов’язання щодо надан-
ня інвестицій на суму більш як 3.2 
млрд. евро в рамках 172 проєктів. 
Мета ЕБРР, власниками якого є 61 
країна і дві міждержавні устано-
ви, полягає у сприянні переходу 
від центрального плянування до 
ринкової економіки в країнах від 
Центральної Европи до Середньої 
Азії. (Укрінформ)

Харківська обласна рада 
звернулася до ВР 

ЛОЗОВА (Харківська область). 
— 5 вересня Харківська обласна 
рада звернулася до Верховної Ради 
України, Президента та прем’єр-
міністра з проханням надати 
допомогу постраждалим, а також 
закликала не допустити таких 
подій у Балаклійському та інших 
районах Харківської области, де 
розміщено подібні арсенали. У 
зверненні йдеться про те, що знач-
ного неґативного впливу зазнало 
навколишнє природне середови-
ще, передусім за рахунок виділення 

в атмосферу великої кількости 
небезпечних хемічних речовин 
унаслідок вибухів боєприпасів. 
Ситуація ускладнюється загро-
зою осіннього похолодання, коли 
жителі будівель, у яких зруйно-
вано дах, а вікна залишилися без 
скла, можуть опинитися ще й без 
тепла. Зважаючи на ситуацію, 
Харківська обласна рада про-
сить центральні органи державної 
влади прискорити надання коштів 
для компенсації шкоди, завданої 
громадянам, підприємствам, уста-
новам та організаціям внаслідок 
пожежі та вибухів, профінансувати 
з  державного бюдже т у захо-
ди щодо усунення неґативних 
наслідків від пожежі та вибухів 
у навколишньому середовищі, 
а також у найкоротші терміни 
вирішити питання у тилізації 
всіх боєприпасів, що знаходять-
ся на арсеналах у Харківській 
області. Депутати просять вжити 
заходів з організації проведення 
на території Харківської области 
ревізії та експертиз стану утриман-
ня військових об’єктів та забезпе-
чення їх надійної охорони, належ-
них протипожежних заходів.
(Укрінформ)

В ЕС сперечаються  
через Україну

АВІНЬЙОН, Франція. — Країни 
Евросоюзу досі не мають спільної 
позиції стосовно України. Попри 
кризу на Кавказі, не вдалося дійти 
згоди в цьому питанні і в Авіньйоні 
(Франція), де відбулася неформаль-
на зустріч міністрів закордонних 
справ країн ЕС. На наданні Україні 
чіткої перспективи членства в 
Европейському союзі наполягають 
країни Балтії та східньоевропейські 
члени ЕС, передусім Польща. 
„Найефективніша реакція на події 
на Кавказі – це підтримка проев-
ропейських сил у наших східніх 
сусідів“, – заявив міністер закор-
донних справ Польщі Ра дек 
Сікорський під час неформальної 
зустрічі зі своїми колеґами з 
інших країн ЕС. Глава естонсь-
ког о  з ов н і ш н ь оп ол і т и ч н ог о 
відомства Урмас Пает закли-
кав своїх колеґ з Европейського 
союзу не поступатися перед кри-
тикою з боку Росії. „Зараз вкрай 
важливо, щоб НАТО і ЕС нада-
ли якомога більшу підтримку 
Україні, Молдові та іншим дер-
жавам, що бачать своє майбутнє 
як відкриті демократії“, – заявив 
У. Пает. Інші країни ЕС, зокрема 
Німеччина й Франція, продемон-
стрували в Авіньйоні стриманішу 
позицію: Україна ще не дозріла для 
перспективи членства. Міністер 
закордонних справ Франції Бернар 
Кушнер звернув увагу на черго-
ву політичну кризу в Києві і зау-
важив, що перед зближенням з ЕС 
Україні принаймні потрібно мати 
новий уряд. Міністер закордонних 
справ Люксембурґу Жан Асельборн 
запропонував відмовитися від виз-
начення якихось конкретних дат 
на шляху зближення України з 
Евросоюзом. („Українська правда“)

Ю. Тимошенко закликає  
В. Ющенка відновити коаліцію 

КИЇВ. — Прем’єр-міністер Юлія 
Тимошенко 8 вересня закликала 
Президента Віктора Ющенка вжити 
заходів для відновлення коаліції і 
повернення до неї „Нашої  України-

Народної самооборони“, водночас 
знову звинувативши Президента 
у розвалі коаліції. Відновлення 
коаліції прем’єр назвала найбільш 
прийнятним для Президента і для 
країни і висловилася категорич-
но проти позачергових виборів. 
Водночас Ю. Тимошенко не виклю-
чила, що у парляменті може бути 
створена нова коаліція у разі, якщо 
союзу БЮТ і „Нашої України- 
Народної самооборони“ не буде. 
Ю. Тимошенко також заперечи-
ла всі висунуті проти неї звину-
вачення у неефективній роботі і 
у діях, які шкодять національним  
інтересам України. Вона продемон-
струвала під час прес-конференції 
стос документів, які, як вона 
стверджує, спростовують звину-
вачення,  що лунали на її адресу 
від представників Секретаріяту 
Президента в останні тижні. Ю. 
Тимошенко також повідомила, що 
останнім часом, фактично, не має 
статусу недоторканости, оскільки 
проти неї, за її словами,  ведуть-
ся оперативно-розшукові заходи. У 
разі, як до кінця тижня не буде ого-
лошено про відновлення або ство-
рення нової коаліції, почнеться 
відлік часу, впродовж  якого прези-
дент може розпустити парлямент і 
оголосити нові вибори. (Бі-Бі-Сі)

До Севастополя  
зайшло американське судно

С Е В А С Т О П І Л Ь .  —  З 
н е о ф і ц і й н о ю  в і з и т о ю  д о 
Севастополя 4 вересня зайшов 
американський океанографічний 
корабель „Петфайндер“, який взяв 
участь у спільному українсько-
американському проєкті з пошуку 
санітарного судна „Вірменія“, пото-
пленого 7 листопада 1941 року. На 
ньому загинуло 7,000 осіб – це була 
найбільша катастрофа на Чорному 
морі. Занурення плянуються біля 
мису Аю-Даг та Ай-Тодорського 
маяка. Уряд України ще 11 серпня 
дав дозвіл на швартування судна в 
українському порті. (5 телеканал)

С. Пайфер здивований позицiєю 
В. Януковича щодо Грузiї

ВАШІНҐТОН. —  Сьогодні для 
України надзвичайно важливо 
підтримати державний суверенітет 
та територіяльну цілісність Грузії, 
принаймні для того, щоб уник-
нути використання вторгнення 
в Грузію як прецеденту стосовно 
України. Такий погляд 2 вересня 
висловив колишнiй Посол США 
в Українi, нинi старший експерт 
Iнституту Брукінґса у Вашінґтоні 
Стівен Пайфер. У цій ситуації, з 
його точки зору, Партія Реґіонів 
в  о с о б і  В і к т о р а  Я н у ков и ча 
робить політичну помилку, ста-
ючи на бік Росії. „Суверенітет та 
територіяльна цілісність України не 
може ставитись під сумнів, і якщо 
брати випадок Грузії як прецедент, 
у майбутньому під сумнів може 
бути поставлена територіяльна 
цілісність України“, – сказав він. 
Коментуючи теперішні політичні 
розбіжності у Києвi, С. Пайфер  
вважає, що вони можуть неґативно 
позначитись  на  пер спективі 
приєднання України до Пляну дій 
щодо набуття членства у НАТО 
у грудні, на що сподіваються і 
Президент України Вiктор Ющенко 
і Секретар Ради національної без-
пеки та оборони Раїса Богатирьова. 
(„Голос Америки“)
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КИЇВ. –  “Наша Україна” закликає всі 
демократичні сили об’єднатися навко-
ло Президента Віктора Ющенка для захисту 
національних інтересів.

Про це заявив голова „Нашої України“ 
В’ячеслав Кириленко. Зокрема він ска-
зав: „В умовах створення Бльоком Юлії 
Тимошенко, Партією Реґіонів та комуністами 
прокремлівської більшости у Верховній Раді 
„Наша Україна“ закликає всі демократичні 
й патріотичні сили об’єднатися для захисту 
національних інтересів України“.

За словами В. Кириленка, починаючи з 2 
вересня, прокремлівська більшість кожен день 
руйнує самі підвалини української державно-

сти – систему національної безпеки, оборонної, 
зовнішньої політики, систему державного 
управління. „Ініціятори змови – Ю. Тимошенко 
і Віктор Янукович – в один голос заявляють 
про намір здійснити ревізію Конституції і 
багатьох законів, і ця ревізія відбуватиметься 
у напрямку послаблення всіх держав-
них інститутів, за винятком контрольованої 
Кремлем парляментської олігархії та її уряду“, – 
підкреслив голова „Нашої України“.

Як заявив В. Кириленко, „не випадково основ-
ний удар прокремлівська більшість спрямовує 
проти Президента України, який послідовно 
відстоює цілісність, незалежність та европейсь-
кий вибір нашої країни. Причому цей удар 

завдається не лише персонально по В. Ющенкові, 
а по інститутові Президента як ключовому 
інститутові нашої державности, який змовники 
за вказівкою ззовні прагнуть зруйнувати, зробив-
ши Україну беззахисною як перед зовнішніми, 
так і перед внутрішніми викликами“.

„За таких обставин всі, кому дорога наша 
свобода і незалежність, мають відкинути 
розбіжності і об’єднатися навколо Президента 
В. Ющенка. Тільки таке об’єднання демокра-
тичних і патріотичних сил зможе сьогодні захи-
стити Україну від реваншу антиукраїнських 
сил і від встановлення на нашій землі 
прокремлівської кланової диктатури“, – заявив 
голова „Нашої України“ В. Кириленко. (УНІАН)

„Наша Україна“ заявляє: прокремлівська більшість у ВР руйнує державність

Минулого тижня, після фак-
тичного розвалу демократичної 
коаліції в парляменті, було опри-
люднено звернення Українського 
Католицького університету до 
академічної спільноти України. У 
ньому викладачі цього відомого в 
Україні навчального закладу вка-
зали на непомірну жадобу супер-
ництва та прагнення до булави в 
українському політикумі.

„Цими днями Україна переживає 
нове потрясіння: вона раптом знову 
отримала парляментську кризу, – 
зазначають автори звернення. – 
Перші осінні дні роботи Верховної 
Ради засвідчили, що літні канікули 
українські політики витратили на 
улюблене заняття козацьких стар-
шин – готування підступу й змови. 
Наче їм не відомо, чим це все завер-
шилося для тих же козацьких 
старшин…

Жодна сторона не є невин-
ною в цьому конфлікті. Кожна 
почувається жертвою підступности 
інших, хоч сама у зручний момент 
також вдається до негідної змови.

Азарт суперництва й жадоба 
булави затулили весь виднокрай. 
Як тут помітити, що національні 
інтереси перетворюються лише на 
синьо-жовту стрічку, якою обгор-
тають пишний набір відвертих 
егоїзмів?”

„Комусь може здатися, що така 
жорстка лексика звучить дивно в 
устах академічної спільноти, – 
мовиться далі в заяві. – Адже мов-
чати і зберігати невтральність – 
це давня прагматична мудрість, 
якою оберігало себе від заглади 
керівництво радянських навчаль-
них закладів.

Але як ми, навчальні закла-
ди України, можемо виховувати 
нове й морально стійке покоління, 
коли ось уже 17-ий рік ук раїн-
ський політикум, помимо рідкісних 
моментів духовного просвітлення, 
незмінно дає приклади цинічного 
нехтування Божими законами й 

аморального ґвалтування правди?
Настав час відверто сказати всім, 

обдарованим владою: у створених 
вами суспільних умовах немож-
ливо виховати людину в повазі до 
влади. Розчарування молоді в усіх 
без винятку політичних партіях, 
зневага до державних службовців, 
нігілістичне заперечення верховен-
ства права чи намагання за всяку 
ціну еміґрувати з України – все це 
ті хробачливі плоди негідного уря-
дування, які обтяжують сумління 
власть імущих”.

Утім, автори звернення не 
схильні обмежуватись осудом 
влади. Вони вважають, що настав 
час іспиту і для самих навчальних 
закладів.

„Адже поголовна біль шість тих, 
кого суспільство сьогодні схиль-
не засуджувати, має закінчену 
вищу освіту. Їхній світогляд і перші 
суспільні навички сформувались у 
стінах рідних їм уні верситетів. Чи 
не є це для нас сиґналом, що знан-
ня, які дають університети своїм 
вихованцям, не оперті на стійкі 
моральні принципи, а тому стають 
руйнівними?

Ми переконані, що нинішня 
криза є тим моментом істини, 
який повинен розкрити й перед 
академічною спільнотою України 
всю нашу відповідальність за 
моральне вихолощення освіти, – 
зазначено у зверненні. – Університет 
– це місце, де знають: слова повинні 
мати ціну! Бо Слово є Бог, і коли 
плоть слова точить шашіль облуди, 
суспільство таке не встоїться”.

Автори звернення закликали 
академічну спільноту зробити все 
можливе, щоб зупинити руйнацію 
україн ської державности та спри-
яти національному порозу мінню. 
„Ми не маємо права мовчати. 
Спільним нашим голосом зупинімо 
суперництва – і хай благословить 
Господь Україну!”

Марко Василів,
(„Львівська газета“)

„Ми не маємо права мовчати”

К И Ї В .  —  С т о л и ц ю  Ук р а ї н и 
Київ обрано до списк у першо-
г о  міжнар одног о  ви да ння  гри 
„Монополія“. Голоси вболівальників 
гри „Монополія“ обрали „Місто 
каштанів“ до групи кольору фукси-
ну (яскраво-червона анілінова фарба) 
та ділитиме місце у цій групі з таки-
ми містами, як Стамбул і Торонто на 
таблиці гри „Монополія тут і тепер: 
світове видання“.

Висліди голосування понад 5.6 млн. осіб з цілого світу оголоше-
но 20 серпня. Ентузіясти гри „Монополія“ з усього світу мали змогу 
голосувати впродовж шести тижнів на інтернеті. Список з 70 міст був 
поміщений в поазбучному порядку від Амстердаму до Цюріху, котрі 
змагалися, щоб здобути одне з 22 місць на таблиці гри „Монополія“. 
За Монреаль проголосувало найбільше, й місто здобуло жадане всіма 
місце в групі темно-синього кольору.

Гелен Мартін, керівник марки ґльобальної гри „Монополія“, 
підкреслила, що з такою кількістю різних міст до вибору голосую-
чих є дуже рада, що Київ буде представлений на таблиці цього першо-
го світового видання, та передає вітання всім тим, які своїми голосами 
вибрали це прегарне місто Київ.

Серед 20 додатково номінованих міст найбільше голосів здобули 
Тайпей –Тайван і Ґдиня – Польща й здобули для себе місце та таблиці 
гри „Монополія“.

Подаємо назви 22 міст, у груповому порядку з найціннішими 
посілостями, що здобули місце на таблиці гри „Монополія“ у групах:

Темно-синього кольору:    Монреаль, Риґа.
Зеленого кольору:               Кейп-Тавн, Белґрад, Париж.
Жовтого кольору:               Єрусалим, Гонґ-Конґ, Пекін. 
Червоного кольору:            Лондон, Ню-Йорк, Сидней.
Помаранчевого кольору:   Ванкувер, Шанґгай, Рим.
Фуксинового кольору:       Торонто, Київ, Стамбул.
Ясно-синього кольору:      Атени, Барселона, Токіо.
Бронзового кольору:          Тайпей і Ґдиня. 
Світове видання гри „Монополія“ є вже до набуття від 26 серпня.
Від 1935 року понад 250 млн. примірників гри „Монополія“ було 

продано у 103 країнах 37 мовами. Українське видання „Монополії“ 
зображує Майдан Незалежности як найбільш цінний клапоть майна. 

Київ на списку першого світового 
видання гри „Монополія“

Зустрічі Р. Богатирьової у Вашінґтоні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова 29 серп-
ня перебувала з візитою у Вашінґтоні, де мала ряд ділових зустрічей. На 
фото: Р. Богатирьова і Посол України у США Олег Шамшур прибули на 
зустріч з членами Ради підприємництва „Україна-США“.
             Фото:  Олексій Синельниченко

МОСКВА. – Міністер закордон-
них справ Росії Сергій Лавров зая-
вив 9 вересня, що російські вояки, 
швидше за все, надовго залишать-
ся у Південній Осетії та Абхазії. 
За його словами, така військова 
присутність потрібна, аби запобігти 
намаганням Грузії відновити кон-
троль над цими реґіонами.

 Міністер оборони Росії Анатолій 
Сердюков повідомив, що приблиз-
но 3,800 вояків буде розміщено у 
двох провінціях Грузії, які оголоси-
ли незалежність.

Президент Гру зі ї  Мих айло 

Саакашвілі  сказав,  що угода 
Европейського союзу з російською 
стороною щодо виведення військ 
була кроком уперед, але будь-
який кінцевий документ щодо 
кризи на Кавказі має поважати 
територіяльну цілісність Грузії.

„Важ лив о  на г оло си ти ,  що 
російські війська мають бу ти 
виведені на позиції, які були 
в с т а новле н і  ще  до  почат к у 
конфлікту.  Виведення військ на 
позиції до конфлікту – це наш 
пріоритет, наша головна мета",  
– сказав він. (Бі-Бі-Сі)

Росія не виведе військо з Грузії
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АМЕРИКА І СВІТ

США передисльокують 
вояків з Іраку в Афганістан

ВАШІНҐТОН. — США до люто-
го 2009 року виведуть з Іраку 
8,000 військових, заявив 9 верес-
ня Президент Джордж Буш, пояс-
нюючи це значним зменшенням 
кількости  випадків насильства у 
цій країні. Звільнені сили будуть 
використані в Афганістані. За сло-
вами Дж. Буша, батальйон морсь-
ких піхотинців, який повинен 
був вирушити в Ірак у листопаді, 
б уде  пе р ед ис л ь оков а н и й  до 
Афганістану. У січні до цієї країни 
вирушить додаткова армійська 
бойова бригада. Демократи відразу 
розкритикували плян Дж. Буша. 
Кандидат на посаду президен-
та США Барак Обама заявив, що 
плян передисльокації військ занад-
то повільний. На данний момент в 
Іраку перебуває понад 140 тис. аме-
риканських військових і 34 тис. в 
Афганістані. („Голос Америки“)

 Р. Чейні в Грузії  
з візитою солідарности

Т Б І Л І С І ,  Гр у з і я .  —  В і ц е -
президент США Ричард Чейні 4 
вересня перебував в Грузії, щоб 
засвідчити політичну підтримку 
Т б і л іс і  п іс л я  не щод а в н ь ог о 
конфлікту з Росією. Він завершив 
своє турне у п’ятницю, 5 верес-
ня, у Києві. У Тбілісі Р. Чейні засу-
див те, що він назвав незаконною 
спробою Росії змінити кордони 
Грузії, та додав, що дії Росії під час 
конфлікту минулого місяця поро-
дили сумніви щодо її надійности 
як міжнародного партнера. Він 
також сказав, що США однознач-
но підтримують прагнення Грузії 
вступити в НАТО. Напередодні 
Вашінґтон оголосив, що виділить  
1 млрд. дол., щоб допомогти у 
відбудові Грузії після бойових дій 
на її території. У середу, 3 верес-
ня, перебуваючи в Азербайджані, 
Р. Чейні сказав, що США глибоко 
зацікавлені в стабільності реґіону. 
Р. Чейні наголосив підтримку 
адміністрації Президента Грузії 
Мих а йла  С аа ка швілі .  Гру з ія 
н а д а в а л а  з н ач н у  к і л ь к і с т ь 
військовослужбовців для акцій 
США в Іраку і країна стала клю-
човим транзитером для єдиного 
шляху експорт у енерґоносіїв 
з Середньої Азії на Захід, що 
дозволяє оминати російськ у 
територію. 3 вересня Міжнародний 
Валютний Фонд також оголо-
сив, що Грузія отримає кредитів 
на суму 750 млн. дол. Президент 
Росії Дмитрій Медведєв звинуватив 
США у допомозі Тбілісі розбудува-
ти військову машину і скритику-
вав рішення надіслати гуманітарну 
допомогу до Грузії на борту бой-
ових американських кораблів. На 
тлі гучної критики міжнародної 
спільноти Д. Медведєв сказав, 
що Москва не боїться вигнання з 
організації промислово розвине-
них країн Великої вісімки і не жал-
куватиме за розривом співпраці 
Росії з НАТО. (Бі-Бі-Сі)

С. Пейлін полонила  
з’їзд Республіканської партії 

НЮ-ЙОРК. – У місті Сейнт-
Пол, Мінесота, 4 вересня завер-
шився з’ їзд Респу бліканської 
партії. Делеґати висунули сенато-
ра Джона МакКейна своїм прези-
дентським кандидатом на осінніх 

виборах цього року. Губернатор 
Аляски Сара Пейлін стала канди-
датом на віце-президента США від 
республіканців. Виступ Президента 
Джорджа Буша делеґати, як і решта 
країни, бачили лише на екрані у 
залі з’їзду. Він особисто не був там 
присутній. Це пояснюють тим, що, 
по-перше, на тлі гураґану „Ґустав“, 
евакуації 2 млн. мешканців з міст 
на узбережжі Мексиканської зато-
ки, республіканці не бажали свят-
кувати. Друга причина – політична. 
Оточення Дж. МакКейна повсяк-
час  підкреслює,  що сенатор 
самодос татній і  самос тійний 
політичний діяч,  що він не 
потребує підтримки Дж. Буша, 
він має власний політичний доро-
бок і далеко не завжди і не в усьо-
му погоджується з Президентом. 
Тим більше, що Дж. Буш втрачає 
популярність, як, зрештою, завжди 
буває з президентами наприкінці 
другого терміну у Білому Домі. 
Та й сам Дж. Буш у промові 
підкреслив, що „Джон – незалеж-
на людина. Він не боїться каза-
ти, коли він з чимось незгідний. 
Повірте мені, я знаю це на влас-
ному досвіді“. Виступ С. Пейлін, 
кандидата на віце-президента, гли-
боко надихнув не лише учасників 
з’їзду Республіканської партії. 
Делеґати республіканського з’їзду 
нагородили її овацією за блиску-
че виголошену промову. Вона, 
ще вчора мало кому відома, нині 
стала популярною, і не лише 
серед республіканців.  Людям 
подобається ця молода жінка з 
нової ґенерації. Вона приваблює 
рішучістю, сміливістю, вправністю, 
спортивністю, тим, що, маючи 
п’ятьох дітей, може бути держав-
ним діячем, а ще бігати маратонські 
віддалі,  рибалити, полювати. 
Вона поборює корупцію у лавах 
власної партії, здійснює рефор-
ми, зменшує податки на Алясці. 
Виступ С. Пейлін справив вражен-
ня на делеґатів щирістю почуттів і 
практичністю підходу до проблем, 
що стоять перед Америкою. (Радіо 
„Свобода“)

Ціна на нафту зменшилася

ВІДЕНЬ, Австрія. — Організація 
країн-експортерів нафти (ОПЕК) 
10 вересня погодилась зменшити 
видобуток більше, ніж пів мільйона 
барелів на день. Угоди досягли на 
зустрічі ОПЕК у Відні, де обгово-
рювали різке падіння цін на нафту, 
після того, як у липні вони досягли 
піку у 147 дол. за барель. Президент 
О П Е К  Ч а к і б  Х е л і л  с к а з а в 
журналістам, що зменшення видо-
бутку не зупинить падіння ціни. 
„Моє передчуття, що ціни продо-
вжуватимуть падати, незважаю-
чи на рішення, які ми ухвалюємо, 
і я не думаю, що це якимсь чином 
вплине на споживачів, тому що, 
і всі погоджуються з цим, у нас є 
надлишок виробництва“. Такий 
крок розглядають як спробу ОПЕК 
уникнути подальшого падіння. 
У вівторок ціна на нафту марки 
Брент впала нижче 100 дол. за 
барель вперше від квітня. (Бі-Бі-Сі)

Вдівець Б. Бгутто став  
президентом Пакистану 

ІСЛЯМАБАД, Пакистан. — У 
Пакистані парляментарі 6 верес-
ня обрали Азіфа Алі Зардарі новим 
президентом країни. А. Зардарі 
здобув 481 з 702 голосів депутатів,  

проте кореспонденти називають 
нового президента суперечливою 
особою. Його переслідують зви-
нувачення в корупції і більшу 
частину свого подружнього життя 
він провів в тіні своєї дружини, 
колишнього  прем’єр-міністра 
Беназір Бгутто, яку вбито минуло-
го року. А. Зардарі буде змушений 
давати раду з економічною кри-
зою та іслямістськими повстан-
цями, що  загрожує стабільності 
Пакистану. Виборам передувала 
відставка колишнього військового 
провідника Пакистану Первеза 
Мушарафа, який оголосив, що 
йде з посади перед загрозою 
імпічменту. Президент обирається 
шляхом таємного голос уван-
ня національним парляментом 
та чотирма провінційними асам-
блеями. Члени Народної партії 
Пакистану, яку А.  Зардарі очолює 
після смерти  Б. Бгутто, назвали 
результати голосування „перемо-
гою  демократії“. (Бі-Бі-Сі)

Прем’єр Канади  
розпустив парлямент

ОТАВА. — Прем’єр-міністер 
Канади Стівен Гарпер 8 верес-
ня повідомив, що розпустив пар-
лямент і оголосив позачергові 
виб ори,  як і  с т а н у ть  т р е т ім 
загальнонаціональним голосуван-
ням за останні чотири роки. С. 
Гарпер заявив, що після виборів 
14 жовтня очікується формуван-
ня міноритарного уряду, проте, 
згідно з опитуванням громадської 
думки, Консервативна партія набе-
ре більшість голосів, необхідних 
для управління країною без участи 
опозиційних партій. (УНІАН)

Уряд США перебрав контролю 
над іпотечними компаніями

ВАШІНҐТОН. — Фінансові 
ринки світу схвально відгукнулися 
н а  р і ш е н н я  а м е р и к а н с ь к о -
го уряду перебрати на себе кон-
тролю над двома найбільшими 
компаніями-позичальниками на 
ринку житла. Після новини про 
те, що уряд США за рахунок дер-
жавного бюджету врятує „Фенні 
Мей“ та „Фреді Мек“ від бан-
крутсва, фондові ринки в Европі 
та Азії підскочили на декілька 
відсотків. Міністер фінансів США 
Генрі Полсон 8 вересня на зустрічі 
з журналістами сказав, що такий 
крок був необхідний для того, аби 
відновити довіру інвесторів і поча-
ти процес відновлення економіки 
країни. Китай і Японія – найбільші 
закордонні інвестори компаній 
„Фреді Мек“ і „Фенні Мей“, не при-
ховували своїх емоцій. Керівник 
Центрального банку Китаю назвав 
такий крок найкращим рішенням, 
а міністер фінансів Японії ска-
зав, що очікує тепер стабілізації 
фінансових ринків США. („Голос 
Америки)

Росія погодилася вивести 
війська з грузинської території

МОСКВА. — Росія погодила-
ся повністю вивести свої війська 
з так званої буферної зони Грузії, 
тобто з грузинських територій, 
що межують з Південною Осетією 
та Абхазією.  Про це заявив 
Президент Російської Федерації 
Дмитро Медведєв 9 вересня  на 
спільній прес-конференції, яку 
він провів разом з Президентом 

Франції Ніколя Саркозі. За слова-
ми російського президента, виве-
дення розпочнеться одразу після 
того, як міжнародні миротворці 
займу ть свої позиції. Обидва 
провідники заявили, що виведення 
завершиться за один місяць і вже 1 
жовтня в цей реґіон приїде близь-
ко 200 европейських представників 
з перевіряючих організацій. Тим 
часом Н. Саркозі заявив, що 
російські перепускні пункти навко-
ло грузинського чорноморського 
міста Поті будуть зняті вже за тиж-
день, а всередині жовтня у Женеві 
почнуться міжнародні перегово-
ри щодо дотримання безпеки в 
Південній Осетії. („Голос Америки“)

США відкликали  
ядерну угоду з Росією

В А Ш І Н Ґ Т О Н .  —  Ур я д 
П р е з и д е н т а  Д жо рд ж а  Бу ш а  
8  в ер е сня  у хв а лив рішення 
відкликати з Конґрес у угоду 
щодо співпраці з Росією у мирно-
му використанні ядерної енерґії. 
Державний департамент США ска-
зав, що угода, переговори щодо 
якої тривали два роки, більше не 
відповідає національним інтересам 
Америки і наразі її підписання 
відкладено на невизначений термін. 
Після останніх подій на Кавказі 
чільні американські представники, 
включно з Державним секретарем 
Кондолізою Райс, заявили, що вва-
жають недоречним нинішній час 
для укладення угоди. Аналітики 
у Вашінґтоні кажуть, що рішення 
Дж. Буша – це символічний про-
тест, оскільки від Конґресу не 
очікували ухвалення тієї угоди до 
американських президентських 
виборів в листопаді. (Бі-Бі-Сі)

Росія і Венесуела проведуть 
навчання неподалік США

МОСКВА. — Росія 9 вересня 
підтвердила, що надішле військово-
морський ескадрон та патрульні 
літаки на Карибські острови для 
участи у спільних військових 
навчаннях з Венесуелою. Це буде 
перше таке розміщення військ від 
часу завершення холодної війни. 
Оголошення з’явилось на тлі 
напружености у взаєминах між 
Росією та США щодо конфлікту 
у Грузії. Тим часом зв’язки між 
Росією та Венесуелою, навпаки, –  
зміцнюються. Російські офіційні 
представники обіцяли відповісти 
після рішення США надіслати 
військові кораблі з допомогою до 
Грузії. Але російські військово-
морські сили кажуть, що рішення 
провести навчання неподалік 
США ухвалили кілька місяців тому 
і воно не пов’язане з нинішньою 
кризою на Кавказі. Незважаючи 
на запевнення, росіяни будуть 
вперше в цій частині світу від часу 
холодної війни та Кубинської кризи 
1960-их років. США кажуть, що їх 
ця новина не турбує і вони навіть 
відреаґували з почуттям гумо-
ру. Речник Державного департа-
менту Шон МакКормак пожарту-
вав: „Росія напевне знайшла кілька 
кораблів, які можуть так дале-
ко доплисти“. Венесуелький пре-
зидент Уґо Чавес вже давно будує 
тісніші зв’язки з Москвою і одно-
часно різко критикує США. Він 
витратив приблизно 4 млрд. дол. 
на російське військове обладнання. 
(Бі-Бі-Сі)
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КОМЕНТАР З ПРИВОДУ

Микола Галів,
Ню-Йорк

15 серпня „Свобода“ надру-
кувала статтю Євгена Іванкова 
„Чому українське церковне питан-
ня турбує і польську Варшаву?“. 
Правду кажучи, я був здивований 
цією публікацією, оскільки після 
поважних застережень колишнього 
Філядельфійського Митрополита 
Стефана Сулика статті Є. Іванкова 
більше не з’являлись на сторінках 
„Свободи“. Митрополит перекон-
ливо тоді вказав, що цей автор 
пише півправди, і тому тяжко збаг-
нути, що є правдою. 

Цю саму статтю я побачив на 
сторінках чикаґського „Церковного 
вісника“,  за  3  серпня,  що є 
офіціозом Української католицької 
парафії свв. Володимира й Ольги. 
До речі, це видання є трибуною 
антипольських і антиватиканських 
статтей Є. Іванкова. Наприклад, 
у вміщеній 27 квітня ц. р. статті 
„Звернення парафії...“ написано, 
що Ватикан не визнав патріярхату 
Української Греко-Католицької 
Церкви, бо, мовляв, „... Українська 
Церква не є уповні визнана як 
законна помісна одиниця, а є лише 
толерована як обрядовий варіянт 
Римо-Католицької Церкви. Вона 
ніби існує, ніби ні“. Так, Ватикан 
не визнав патріярхату УГКЦ, бо 
не було зеленого світла з Москви, 
але й не заперечив. Пригадаймо, 
Патріярх Йосиф у „Завіщанні“ ска-
зав: патріярхат нашої Церкви існує, 
прийде час – і його визнають.

Подібні  оцінки Є.  Ів анків 
вислвлює у статті „Скиньмо вже 
вкінці чужі церковні кайдани з 
наших душ“, що з’явилась у церков-
ному віснику 6 квітня, де запевняє, 
нібито УГКЦ „ ...не є собою, не 
має власного „я“, не має власної 
ідеології, церковної політики, своїх 
власних візій на майбутнє. Є тільки 
якоюсь причіпкою, „обрядом“ 
Римо-Католицької Церкви“. Після 
такого звинуваченя постає логічно 
запитання: а що в цій Церкві без 
власного „я“ робить парафія свв. 
Володимира й Ольги? Дозвольте 
пригадати, до появи Патріярха 
Йосифа у Римі наша Церква 
офіційно фігурувала як „Рутенська 
Церква“ , а не „греко“, і тільки на 
прохання Блаженнішого Йосифа 
Ватикан офіційно прийняв назву – 
„Українська Католицька Церква“.

Те п е р  щ о д о  „ т у р б у в а н н я 
Варшави долею нашої Церкви“. 
Знаємо, був час, коли поляки були 
нашими ворогами й окупантами. У 
Польщі, після Другої світової війни, 
можна було бути чужинцем будь-
якої національности, тільки не 
українцем. Серед поляків українець 
асоціювався з „різуном з ножем у 
зубах“. Ми з поляками довго вою-
вали і взаємно проливали кров – на 
нещастя обидвох народів. Нарешті 
і поляки, і українці усвідомили це. 
Настав час міняти ставлення до 
українсько-польських взаємин, і це 
вже частково почалося. Польща і 
Україна є і завжди будуть сусідами. 
А для сусідства найкраще – жити в 
мирі. 

Тя ж ко  з б а г н у т и ,  чом у  з а 
присвоєнням Митрополитові 
Української Православної Церкви 
М о с к о в с ь к о г о  п а т р і я р х а т у 
Володимирові Сабодану почесного 
докторату Богословської академії 

у Варшаві, як пише Є. Іванків, 
„щось криється“? Президент 
Польщі Лєх Качинський вру-
чив Львівському Митрополитові 
кардиналові Мар’янові Яворському 
„Командорський Хрест з Зіркою – 
Орден Відродження Польщі“, і це 
також зле. І знову – чому ж Папа 
Бенедикт ХVІ особисто призначив 
для Митрополита М. Яворського 
„молодого, ще 46 річного єпископа-
помічника М. Мокшицького“? 
На думку Є. Іванкова, треба було 
пошукати на те місце українця. Все 
це не має жадного зв’язку з нашою 
Церквою, але використано лише 
для того, щоб сказати: „Львів був і 
далі залишається польським“. 

Насправді не все зле з сусідами-
поляками. Польща першою визна-
ла незалежну Українську держа-
ву. Люблинський Католицький 
університет став навчальним осе-
редком для українських богословів, 
сьогодні тут студіюють студен-
ти з України. Українські свяще-
ники, які закінчували бословські 
студії у Польщі, були номіновані 
єпископами для України: Владики 
Юліян Ґбур і Василь Медвіт, ЧСВВ, 
для Німеччини – Владика Петро 
Крик, а у самій Польщі служать 
наші Митрополит Іван Мартиняк і 
Владика Володимир Ющак, ЧСВВ. 

Як у світлі фактів виглядає твер-
дження Є. Іванкова, що „Москва 
і Російська Православна Церква є 
дуже потрібні полякам, щоб разом 
з Польською Римо-Католицькою 
Церквою гальмувати розвиток 
національної свідомости в нашо-
му народі“? Щось тут не грає. 
По-перше, Москва для Польщі 
– червона плахта, це відомо, а 
по-друге, як можна гальмувати 
розвиток свідомости народу, який, 
згідно з поглядами Є. Іванкова, є 
„несвідомим“ ?

Д а л і  а в т о р  п и ш е :  „ Х а о с , 
анархія, конфлікти, брак виразної 
української орієнтації в державно-
політичному житті ,  загальна 
безідейність, корупція і хабарницт-
во, слабка національна свідомість і 
комплекс меншевартости в народі 
та неправильне розуміння „евро-
пейскости“, гонитва за всім, що 
чуже і „модерне“, та обезцінювання 
всього, що рідне , українське... а 
вже особливо – безпринципність, 
невизначеність і вислуговування 
перед чужим в нашому церковно-
му житті – це, на жаль, характерні 
ознаки сьогоднішньої української 
дійсности“.

Якби це все було правдою, то 
нічого більше не залишилося б, як 
тільки повторити стару приповідку: 
„Не тратьте куме сили, спускайтеся 
на дно“. Насправді ні з Україною, ні 
з українським народом, ні з нашою 
Церквою так зле не є!

Українській Греко-Католицькій 
Церкві  Є.  Ів анків  припис ує 
„ па с и в н іс т ь ,  б а й д у ж іс т ь  до 
національно-громадських справ, 
цілковито занедбує виховання 
молодого покоління в українському 
релігійно-національному житті і 
не реаґує на посилену експансію 
польського римо-католицизму...“. 
Це наклеп. В Україні, у Львові, над-
звичайно активно діє Український 
Католицький університет, на який 
„неприхильний“, для Є. Іванкова, 
Папа Бенедикт ХVІ пожертвував 

Чи справді турбує Варшаву 
українське церковне питання?

(Закінчення на стор. 12)

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Петро Часто

Одна наша у в ажна чит ач-
ка, людина освічена, ерудована й 
тому вельми вимоглива до друко-
ваних текстів, зокрема з релігійно-
історичної тематики, гостро засу-
дила вміщений у ч. 31 „Свободи“ 
редакційний коментар „Московська 
візантійщина“, добачивши в ньому 
навіть те, чого там не було – „нена-
висть“ до Візантії. А ми ж, мовляв, 
східні християни, є спадкоємцями 
дорогоцінної візантійської культу-
ри. І редакція помиляється, ствер-
джуючи, що Константинопіль 
занепав через вну трішні при-
чини, бо насправді його знищи-
ли хрестоносці під час Четвертого 
походу в 1204 році.

Повертаємося до цієї теми, 
передчуваючи, що й інші наші 
читачі не байдужі до неї.

По-перше, в нашому коментарі 
йшлося не про Візантію і не 
про візантизм як культ урно-
духовну традицію, а саме про 
„візантійщину“ – то бто про 
нездорові явища і процеси, котрі 
врешті-решт позбавили Східню 
Римську імперію духовної сили. 

І не були ми ориґінальні, вжив-
ши це означення – візантійщина. 
У пресі можна знайти його десят-
ки, сотні разів, і саме в цьому 
неґативному сенсі. Наприклад, 
покликуючись на літературознавця 
і культуролога Ігоря Качуровського 
з Мюнхену, відомий український 
публіцист Георгій Шибанов пише 
у своїй статті „Якими зробила нас 
віра“:

„Московські  царі ,  почина-
ючи з Івана Грозного, намага-
ючись перетворити Москву в 
Рим, взяли на озброєння своєї 
політики найгірше у візантійських 
імператорів: любов до розкоші, 
інт риґанс тво,  жорс токіс ть у 
боротьбі зі своїми опонента-
ми. Це сповна успадкував у своїй 
небувалій репресивній політиці й 
найбільший тиран ХХ ст. Й. Сталін. 
Тож у суспільно-політичний лек-
сикон новітнього часу увійшло 
таке поняття, як візантійщина... 
Візантійську імперію, одну з най-
багатших та намогутніших, здо-
лали не зовнішні сили, войовничі 
ґоти,  походи Аттіли,  нава ли 
хрестоносців, напади слов’ян чи 
навіть експансія ісляму. Її згубило 
те саме візантійство, суттю якого 
були подвійні стандарти в політиці 
й моралі...“.

Ще цитата – зі статті директо-
ра Київського соціологічного 
інституту проблем управління 
ім. Горшеніна Костя Бондаренка 
„Візантійсьий вектор України“:

„Події ,  що відбуваються в 

сучасній українській політиці, 
н а д з в и ч а й н о  н а г а д у ю т ь 
середньовіччя, Східню Римську 
імперію (Візантію)... Візантійщина 
перетворює боротьбу за владу 
з мистецтва на грубе ремесло, а 
саме це грубе ремесло зводиться у 
ранґ повсякденного змісту життя 
еліти...“.

З і  с т а т т і  п р а в н и к а -
п р а в о з а х и н и к а  О л е к с а н д р а 
Северина „Антивізантія“:

„ . . .  В Україні  відбувається 
війна,  холодна громадянська 
війна. Не між Сходом і Заходом, 
а між „візантійською“ верхівкою 
і  у к р а ї н с ь к и м и  г р о м а д я н а -
ми... Візантійщина – в охлократії 
олігархії, себто у „владі олігархів“, 
розуміючи під олігархами не 
конче грошові мішки,  а ле й 
приватизаторів влади. Ці люди 
ніколи не буду ть керуватися 
національними інтересами, якщо 
ці національні інтереси бодай на 
дещицю не збігатимуться з век-
тором персональних прагнень 
до накопичення грошей, влади, 
впливу...“.

Але й зацитовані вище авто-
ри – не перші у вживанні цього 
поняття – „візантійщина“. Генезу 
його і об’єктивну аналізу знахо-
димо в клясичних працях бага-
тьох релігійних мислителів, зокре-
ма православних. Зацікавленим 
цією темою радимо прочитати хоч 
би працю Володимира Соловйова 
„Велика суперечка і християнсь-
ка політика“. Цей знаменитий 
філософ, досконало володіючи 
в с і м а  е в р опе йс ь к и м и  мов а -
ми, в тому числі давньогрецькою 
і давньоєврейською, був також 
ґрунтовним знавцем внутрішнього 
життя Вселенської Церкви. Ось 
його міркування про православ-
ний Схід: „Схід, православний у 
богослів’ї і неправославний в житті, 
збагнув боголюдськість Христа, 
та не міг збагнути боголюдсько-
го значення Церкви; він хотів мати 
в Церкві лише божественне, а не 
боголюдське. Для нього Церква 
була тільки святинею, даною 
згори в остаточній формі, береже-
ною переказом і засвоюваною бла-
гочестям. І справді це є найпер-
ше в Церкві, але для Сходу це булі 
і перше, і останнє. Для нього вся 
істина християнська, представле-
на Церквою, була тільки над люд-
ством і перед людством. Проте 
християнство є істиною боголюд-
ства, тобто внутрішнього єднання 
Божества з людством у всьому його 
складі. Тому Церква, будучи у своїй 
основі справою надлюдською, не 
може обмежуватися однією цією 
божественною основою, а повин-
на обіймати собою всю будову 
нашого життя. Церква, або цар-
ство Боже, не повинна залишатися 
тільки над нами, бути тільки пред-
метом нашої пошани і поклоніння, 
– вона повинна бути також і в нас 
самих для всього людства керівною 
силою і свобідним життям...“. 

Ще декілька промовистих речень 
зі статті В. Соловйова „Східнє 
питання“: 

„. . .Візантія міцно тримала-
ся за букву правовір’я, заслуги її 
в цьому заперечити неможливо. 
Але свято оберігаючи букву, котра 
мертвить, візантійці все більше й 
більше забували про дух, котрий 
животворить. Цей дух зник з гро-

Ще про „візантійщину“...

У переліку осіб під знімкою 
до допису Ярослава Ликтея 
„ Б а й р о й т ц і в  з н о в у  к л и ч е 
Союзівка“ (ч. 33) допущено 
помилку: серед дівчат, що сидять, 
другою зліва є не Анна Красій, 
а Марійка Світлик. На помилку 
звернув увагу її брат, мій вуйко 
Михайло Світлик, який на той 
час також був у Байройті. Тепер 
він проживає в Пармі, є членом 
120-го Відділу УНСоюзу.

Ніна Сікора,
Парма, Огайо

На фото – Марійка Світлик

(Закінчення на стор. 13)
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Пам'ятаймо
про 

Україну!

— SVOBODA —

Вартість „Свободи“ – не лише в довголітті
Сто п’ятнадцять років! Навіть з перспективи історії – це 

значний відтинок часу! Не думаю, що багато газет (зокрема 
українських) досягають такого віку. Та вартість „Свободи“ 
полягає не стільки в її довголітті, скільки в її пов’язаності з 
українським життям – як в Америці, так і на рідних землях. 
Бо „Свобода“ – це своєрідний довголітній і безперервний 
літопис, неоцінимий скарб для дослідження історії „амери-
канських українців“.

Моє особисте знайомство зі „Свободою“ почалося десь 
під кінець 1950 року, після кількох місяців прибуття нашої 
родини до Нюарку, Ню-Джерзі, коли мій батько передплатив 
цю газету, тоді ще щоденну. Щоправда, з огляду на мій моло-
дий вік і зацікавлення суботніми забавами в Українській 
централі в Нюарку на Віліям Стріт, і майже щонедільними 
поїздками (автобусом) до Ню-Йорку на зустрічі новопри-
булих з Ді-Пі під церквою Св. Юра на 7-ій вулиці, в той час 
я ще не читала „Свободи“ „від дошки до дошки“. Та вже й 
тоді знаходила багато різного цікавого матеріялу, зокре-
ма в недільному літературному додатку. Чи ще хтось його 
пам’ятає?

З часом „Свобода“ стала просто необхідністю, якою 
залишається до сьогоднішнього дня. Протягом понад пів 
століття „Свобода“ була для мене джерелом світових і 
українських новин, зокрема була голосом української гро-
мади, з якою завжди йшла крок у крок.

Все, що діялося в громаді, чи то осяги чи невдачі, радощі й 
смутки – віддзеркалювалося у „Свободі“, а громада, зі свого 
боку, прислухалася до голосу „Свободи“.

А скільки дискусій, виміни суперечливих думок – не раз 
палких і гострих – перейшло через шпальти „Свободи“! 
Все це цікавило, хвилювало й спонукало чекати наступних 
чисел, до чого, у великій мірі, ще й спричинилися довгі 
оповідання й повісті, друковані у „підвалі“ щоденника з 
поміткою „далі буде“. А які чудові зразки української поезії 
не раз заповнювали вільні місця на шпальтах!

Пригадую, як трудно було погодитися з переходом щоден-
ника на тижневик. Але і тижневик уже стільки років гідно 
продовжує світлі традиції „Свободи“.

То ж – із світлим ювілеєм, дорога „Свободо“!
Шановній редакції, усім працівникам, кореспондентам і 

прихильникам – велике признання, щирий привіт і найкращі 
побажання! Многая, многая літа!!!

Людмила Почтар,
Скач Плейнс, Ню-Джерзі

ЗАМІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ

У наші всуціль комп’ютеризовані 
часи нема нічого легшого, ніж 
заснувати нову газету. Але також 
нема нічого тяжчого, ніж запев-
нити їй сторічне життя. Нашій 
„Свободі“ – 115 років, сьогодні 
вона – найстарша україномовна 
газета у світі, і вже цього одного 
досить, щоб вважати  її вік осо-
бливим. А якщо додати, що її 
авторами були Іван Франко і 
Михайло Грушевський, Михайло 
Коцюбинський і Панас Мирний, 
Дмит р о Донцов і  В ’яче сла в 
Липинський, Богдан Лепкий і Улас 
Самчук, Володимир Янів і Дмитро 
Чижевський, та ще десятки і сотні 
інших найвідоміших діячів нашої 
культури, то треба визнати не лише 
вікову, але й професійно-творчу 
унікальність „Свободи“. Тому не 
буде перебільшенням ствердити, 
що ця газета становить безцінний 
культурний і політичний капітал 
усього світового українства і також, 
певна річ, незалежної Української 
держави, хоч вона цього ще не 
усвідомлює, бо все ще однією 
ногою стоїть  у постсовєтській 
трясовині. А жаль, адже ж ледве 
чи якась інша нація у світі може 
похвалитися 115-річною газетою.

З’ява „Свободи“ 15 вересня 
1893 року символізувала собою 
рух українських еміґрантів до 
організованого життя – церков-
ного,  освітнього,  культ у рно-
мистецького, молодіжного, спор-
тивного, загальногромадсько-
го. Засновник і перший головний 
редактор о. Григорій Грушка вже 
тоді розумів, що  у надважливій 
справі об’єднання громади газе-
та може зробити більше, ніж будь-
яка політична партія. Саме з твор-
чого середовища „Свободи“ поста-
ла ідея Українського Народного 
Союзу, історія якого розпочалася 
22 лютого 1894 року, в день народ-
ження Джорджа Вашінґтона.

Другим історичним кроком 
„Свободи“ було створення в 1916 
році Української Ради, з ініціятиви 
котрої Конґрес США схвалив, а 
Президент Вудро Вільсон прого-
лосив день 21 квітня „Українським 
Днем“ в Америці.

В період між Першою і Другою 
світовими війнами „Свобода“ 
ініціювала і  віддзеркалювала 
загальногромадські акції амери-
канських українців проти польської 
„пацифікації“ в Галичині і проти 
організованого комуністичною 
Москвою Голодомору на східній, 
підрадянській Україні.

Під час і після Другої Світової 
війни „Свобода“ послідовно і твер-

до захищала честь українського 
національного імені, яке воро-
ги України намагалися знеслави-
ти у зв’язку з визвольною бороть-
бою Української Повстанської 
Армії та інших збройних формацій 
Українського Опору, а також 
су ттєво сприяла переселенню 
українських скитальців з Европи 
до Америки.

С ер ед  пода льших значних 
проєктів „Свободи“ – споруджен-
ня пам’ятника Тарасові Шевченкові 
у Вашінґтоні, створення Фонду для 
заснування українознавчих студій 
у Гарвардському університеті, 
активна ідейна і  матеріяльна 
підтримка руху шістдесятників і 
дисидентів в Україні, відтак – бага-
тогранна діяльність, спрямована 
на  незалежну Україну, на утвер-
дження і розвиток її громадянсько-
го суспільства.

У 1997 році щоденна „Свобода“ 
стала тижневиком.

Нову у кра їномовн у г а з е т у 
легко заснувати і в Америці, і їх 
вже є таки чимало, однак, провід 
Українського Народного Союзу 
здає собі справу з унікальности 
115-річної „Свободи“ і тому не 
зрікається її, хоч вона фінансово 
обтяжує установу. Дуже багато 
читачів, розуміючи це, підтримує 
наш пресовий фонд. У списках 
жертводавців, котрі ми вміщуємо 
щомісяця маленькими буква-
ми, знов і знов знаходимо ті самі 
прізвища наших прихильників, і 
їхня увага і повага до „Свободи“ 
заслуговує на найбільші літери.

Отак і живемо – то 32 сторінки, 
то 24, то є колір, то нема, то 
спромагаємося на ориґінальні 
матеріяли, то іноді  щось важли-
ве передруковуємо. І вся наша 
„свободівська“ історія – це дра-
матичне намагання узгодити 
наше покликання і наші творчі 
пляни з  нашими реа льними 
можливостями. 

Характерними в цьому сенсі 
залишаються слова головного 
редактора д-ра Луки Мишуги на 
Конвенції УНСоюзу в 1954 році: 
„...Ми свідомі, що хоч „Свобода“ 
зробила багато доброго для нашо-
го народу в Америці, як і для 
української справи, вона могла б 
куди більше зробити, якби мала 
змогу збільшити свій обсяг та роз-
пустити свої крила на всю шири-
ну. Допоможім їй хоч тепер це зро-
бити, бо щось ліпшого, ідейнішого, 
тривалішого і впливовішого уже на 
цій землі не збудуємо“.

П. Ч.

Вповні унікальний ювілей 
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Вразила нас перша сторінка 
„ С в о б од и “  ( ч .  3 1 )  т и м ,  що 
матеріял про історичний приїзд 
і  пер е бу в а ння Вс еленськог о 
Константинопольського Патріярха 
Варфоломія І до Києва з метою 
об’єднати розтерзану і нище-
ну ось вже 800 років чужими 

релігійними центрами київську 
Українську Православну Церкву, 
було поміщено, як щось буденне, 
під розповіддю про фестиваль на 
Союзівці...

Галина Грушецька,
Дмитро Грушецький

Вестчестер, Ілиной

З нетерпінням чекаємо 23-25 
вересня, коли наше міттенвальдське 
плем’я зустрінеться на Союзівці. 
Ми збираємося, щоб повернутися 
думками до днів молодости і пере-
жити їх з нашими шкільними това-
ришами і приятелями, які тоді були 
частиною нашого життя.

Наші спомини пов’язані  з 
Міттенв а льдом,  міс те чком у 
Південній Баварії, в Альпах, де 
ми опинилися в таборі „Ді-Пі“ в 
1946-1951 роках. 

Ми там проживали в сірих, 
військових бараках серед чудової 
альпійської природи.

Мі т тенв а льд  б у в  одним з 
найцікавіших культурних центрів 
еміґрації. В цій малій „українській 
респу бліці“ зібралося багато 
інтеліґенції – науковців, мистців, 
письменників, музик. Там постійно 
діяв Театр-студія Йосипа Гірняка, 
відбувалися різні виставки, кон-
церти, наукові конференції. 

Існує міттенвальдський фолк-
льор у споминах, дотепах, а також 

у пісенному репертуарі тих часів. 
За кілька років нашого перебу-
вання в таборі зібралося чима-
ло архівного матеріялу, який став 
основою книги „Міттенвальд 1946-
1951“, виданої у Ворені, Мишиґен, 
2001 року.

Наш з’їзд відбудеться під зна-
ком збереження міттенвальдської 
спадщини. Будемо співати пісні з 
співаника, який приготував наш 
гімназійний товариш Любомир 
Гевко. На бенкеті виступатимуть 
актори театральної студії Й. Гірняка 
Володимир Лисняк з дружи-
ною Ларисою Кукрицькою. Також 
виступить наш улюблений „при-
браний міттенвальдець“, чоловік 
Ії Филипович Заслужений артист 
України Ростислав Василенко 
. Запрошуємо міттенвальдців і 
приятелів прибути на наше свято, 
бо „там стрінемо молодість свою з 
приятелями і друзями“.

Ярослава Ґеруляк,
Ню-Йорк

Вістку поміщено як про щось буденне

Останні події в державному житті України зао-
хотили багатьох читачів до листів на політичні 
теми. Йосиф Сірка з Торонто в статті „Ми – 
народ перемоги“ досліджує історичні звершен-
ня українського народу від часів княгині Ольги до 
успіху українських олімпійців на Олімпіяді-2008 і 
закликає урядовців України зважати на історію і 
керуватися національними інтересами, а не при-
служуватися північному сусідові. 

Олімпійські досягнення України стали темою 
двох листів Адольфа Гладиловича  з Монреалю, 
який прислав до „Свободи“ витинки з канадсь-
ких газет „Ля прес“ і „Запад-Восток“, котрі 
помістили інформації про досягнення фехту-
вальниць.  Дякуємо за увагу до тижневика! 

Зіновій Квіт з Філядельфії у статті „Як нам 
бути в Україні і світі?“ закликає закордонних 
українців, яких він налічує понад 20 млн., до 
єдности з українським народом в самій Україні. 
Треба, пише він, відкинути ворожість, незго-
ди, спільно творити єдину християнську Церкву, 
проводити світові з’їзди молодіжних організацій. 
„В єдності – сила народу!“ – стверджує З. Квіт. 

Юрій Кравчук з Вільмінґтону, Делавер, у 
листі про напад Росії на Грузію засуджує  фор-
мальне ставлення до цієї війни деяких західніх 
спільнот, які обмежувалися визначенням, що це 
– невідповідний хід щодо Грузії. 

Анна Завадська з Клівленду, Огайо, подяку-
вала за поміщення у „Свободі“ (ч. 27) її листа 
„Замість некрологу“ про закриття парафіяльної 

школи св. Йосафата у Пармі і висловила жаль, 
що в листі скорочено рядки, які мали вдарити як 
дзвін, як сполох усій спільноті з приводу закрит-
тя цієї школи. Проте, на думку, редакції, пізно 
бити у дзвони, коли школу вже закрито. 

Незадоволення статтею Ростислава Хом’яка 
„Як реагувати на плач волиняка?“ (ч. 23) стало 
темою листа з Конектикату, підписаного М. 
Дністренко. Тижневик вміщує усі дискусійні 
листи, але за умови, що у них пода-
но ім’я, прізвище, адресу автора. 

М. Вишневська з Чикаґо вважає, 
що тижневик не вміщує вісток 
і статтей про негаразди в житті 
України, а подає лише позитивні 
повідомлення.  Вона переслала 
листа з України, анонімна автор-
ка якого пише про сина, якій 
„закінчив нафтовий інститут і 
поїхав у Бельгію, де наш рекет 
побив його, все забрали і кинули в 
лісі, так що він їм в руках зійшов з 
розуму, а тепер постійно на ліках, 
бо в голові кістома“. Вміщуємо цю 
сумну вістку, як відповідь на крити-
ку М. Вишневської. 

На Лідію Пашкевич з Черкас, 
яка постійно читає „Свободу“, спра-
вили добре враження публікації 
про родину Осадцих, писанкарку 
Анну Перун. Вона не погоджується 

з твердженням Дагмари Турчин про поділ 
української літератури на дореволюційну і 
післяреволюційну і пише, що література одна, а 
от письменники – різні. 

Народний депу тат Анатолій Горбатюк 
з Волині прислав вітання з нагоди Дня 
Незалежности України, у якому бажає усім „бути 
гідними нашої історичної слави й величного 
майбутнього“. 

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Можливо, аж тепер світ пізнає 
правдиве обличчя Росії та наміри 
самопокликаного проводу, зама-
скованого „демократичними вибо-
рами“. Нема чого й дивуватись 
західнім дипломатам, що завжди 
йдуть на поступки Росії та запрошу-
ють її брати участь у миротворчих 
потребах, не знаючи, що Росія при 
кожній нагоді здійснює в якийсь 
спосіб свої імперіялістичні пляни. 

Не  д и в н о ,  щ о  в с і  ч л е н и 
російського уряду говорять неправ-
ду просто в очі, бо вони запишуть 
цю неправду в історію і майбутні 
покоління будуть жалувати, що 
маленька Грузія спричинилася до 
війни з Росією. Цією неправдою 
пояснюють напад російської до зубів 
озброєної армії на незалежну країну.

З а  поч и ном  Ук р а ї нс ь ког о 
освітньо-культ у рного центру 
(УОКЦ) і Організації оборони 
людських прав в Україні (ОЛПУ) 
у Філядельфії було організовано 
маніфестацію, яку очолили Уляна 
Мазуркевич – голова комітету 
ОЛПУ і Орися Гевка – директор 
УОКЦ. В демонстрації взяла участь 
грузинська громада, українці, 
поляки, литовці і латвійці. Вони 
несли свої національні прапори і 
плякати з вимогою до Росії виве-
сти військо з демократичної Грузії. 
Того самого дня про демонстрацію 
широко розповіли засоби масової 
інформації. 

На площі роздавано летюч-
ки з пропозиціями Українського 

Конґресового Комітету Америки 
щодо ситуації в Грузії. Президент 
П о л ь с ь к о г о  К о н ґ р е с о в о г о 
Комітету Михайло Бліхач заявив: 
„Президенти Польщі, України, Грузії 
і Литви стояли разом у підтримці 
самостійности Грузії, так ми буде-
мо стояти також в обороні України“. 
Грузинський представник Григорій 
Ліквейшвілі  звернувся до У. 
Мазуркевич і О. Гевки: „Ми дуже 
зворушені і дякуємо Богові за те, що 
ви тут з нами“.

Богдан Тодорів,
Філядельфія

Стали в обороні справедливости

Зліва: Володимира Дух, Галина 
Винникова, Уляна Мазуркевич.

Фото: Віра Тодорів

Листи до редакції – ознака політичної активности читачів „Свободи“

Володимир Фецак з Парижу прислав картку з зображенням 
церкви Успення Пресвятої Богородиці у Підгайцях на згадку 
про його рідне місто.

25-26 вересня – з’їзд міттенвальдців 

Учні Торговельно-економічного ліцею в Міттенвальді (1949 рік).
                                         Фото з архіву Романа Ґеруляка
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СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ

О С Т Р О Г,  Р і в н е н с ь к а  о бл . 
–  С т у д е н т и  Н а ц і о н а л ь н о г о 
у н і в е р с и т е т у  „ О с т р о з ь к а 
академія” 28 серпня зустрілися 
з  Президентом Українського 
Нар одного С оюзу Сте фаном 
Качараєм. 

УНСоюз через благодійний фонд 
„Українська народна фундація“ 
уже багато років є благодійником 
у н і в е р с и те т у.  З а вд я к и  йог о 
співпраці з Острозькою академією 
близько 60 випускників сільських 
шкіл, які не мали достатнього 
підготування, отримали ґранти 
для навчання на підготувальному 
відділенні. Більшість з них згодом 
стали студентами університету. 

П р о г р а м а  с п і в п р а ц і  з 
університетом в освітній сфері 
триває вже шість років. За цей 
період студенти отримали ґранти, 
загальна сума яких складає близь-
ко 60 тис. дол.

П і д  ч а с  з у с т р і ч і  р е к т о р 
у нів ер си те т у  І г ор  Пас і чник 
вру чив С.  Качараєві  мантію 
Почесного академіка Острозького 
академічного братства.

В и к о н а в ч и й  д и р е к т о р 
М і ж на р од ног о  бла г од і й ног о 
фонду відродження Острозької 
академії Руслана Каламаж вру-
чила йому подяку за надхненну 
працю для здійснення проєкту 
фіна нс ов ої  допомоги сл у х а-
чам підготувального відділення 
Острозької академії  – дітям-
сиротам, напівсиротам, інвалідам 
та з малозабезпечених сімей.

С. Качарай поділився власни-
ми враженнями від відвідання 
університе т у і  зазначив,  що 
пишається ректором І. Пасічником 
та колективом навчального цього 
закладу, які змогли відбудувати 
університет з руїни та створи-
ти в ньому справжнє українське 
середовище.

Під час зустрічі С. Качарай ска-
зав: „Ігор Пасічник при відвіданні 
УНСоюзу розповів про проблему 
з вступом студентів, яка полягає 
в тому, що в Україні є категорія 
пільговиків, які не мають достатніх 
знань, але мають пільги, а водно-

час багато обдарованих незамож-
них студентів не дістають можли-
вости вчитися. 

Дуже важливо дати нагоду тим 
дітям, котрі незаможні, вчитися в 
академії. Саме тому УНСоюз при-
йшов їм на допомогу. 

УНСоюз займається не тільки 
освітніми програмами в Україні. 
Ми надавали допомогу родинам 

постраждалих після летунської 
аварії у Львові на Скнилівському 
летовищі і шахтарів на Донбасі, 
бібліотеці ім. Василя Стефаника у 
Львові, мали спільну програму з 
Києво-Могилянською академією

В Острозькій академії  ректор зі 
своїм колективом збудував з руїн 
чудову інституцію, чудові будин-
ки, чудову бібліотеку. То справді 

вражає. І академії треба в цьому 
допомагати. 

Я вірю, що в Острозі, коли я 
приїду наступного разу, буде вже 
новий корпус університету, щоб 
тут могли навчатися ще більше 
студентів“.

Валентина Романюк, 
Вікторія Скуба

Президент УНСоюзу став Почесним академіком Острозького академічного братства

Почесний академік Острозького академічного братства Стефан Качарай і професорсько-викладацький склад 
Острозької академії.               Фото: Катерина Талашук
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Найстарша українська газета світу – тижневик УНСоюзу „Свобода“ 
поміщує електронну версію кожного числа на свою інтернет-сторінку: 
www.svoboda-news.com. На обмежений час користування цією послугою 
є безкоштовним.

В майбутньому, щоб мати доступ до останнього випуску газети і 
до електронного архіву „Свободи“, треба буде стати передплатником 
електронної версії. 

Передплатити електронну „Свободу“ можна і тепер за 55 дол. на рік на 
вказаній сторінці кредитовою карткою через PayPal. 

Якщо маєте складнощі з передплатою через PayPal, а також для 
звичайної передплати на папері, скористайтеся телефоном (973)-292-
9800, дод. 3042, або (800)-253-9862, дод. 3042, або поштою.

Передплатники звичайної (друкованої) версії газети, можуть кори-
стуватися електронним архівом за 15 дол. на рік додатково до основної 
передплати. 

Для цього приготуйте кредитову картку і подзвоніть до нашого відділу 
передплати на число (973)-292-9800, дод. 3042, або (800)-253-
9862, дод. 3042. Ви дістанете електронною поштою ім’я користувача 
(user name) і пароль (password) – збережіть їх для доступу до архіву, де 
Ви знайдете останнє числo газети.

Редакція
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

ЛЬВІВ.– Влітку 2010 року у Львoвi відбудеться 
міжнародний з’їзд активістів молодіжного 
руху отців Чину Найсвятішого Ізбавителя 
(редемптористів – ЧНІ)). Львів знов доведе свій 
статус міста зустрічі Сходу і Заходу, розмаїття 
людей і культур. На з’їзд очікують понад 500 осіб 
з різних країн світу, зокрема Европи, США та 
Канади. 

Українські редемптористи заслужили собі 
на право організувати міжнародну молодіжну 
зустріч завдяки своїй довголітній та відданій 
праці з молоддю. Від часу виходу з підпілля в 
1990-1991 роках вони відновили або заснува-
ли 11 парафій не лише на заході, але й у східній 
частині України. Діє також місійна станиця в 
Прокоп’євську, Кемеровська область, Росія. 

При кожній парафії активно діє молодіжна 
група. Щотижня молодь збирається на зустрічі, 
разом молиться, розважає над Святим Письмом, 
над актуальними для них проблемами. Молодіжні 
групи також опікуються сиротинцями, людь-
ми похилого віку, проводять акції на свято св. 
Миколая для дітей з малозабезпечених сімей. 
Крім цього, організовують літні табори для дітей 
з парафіяльних катехитичних шкіл в Карпатах 
та над Чорним морем, таким чином перевіряючи 
свої провідницькі здібності та здобуваючи 
необхідні навики та досвід для дальшої праці.

Найголовнішим у діяльності молодіжних 
груп редемптористів є місії. Важливим є той 
факт, що звичайні миряни беруть участь в місіях 
нарівні з отцями. „Гаслом редемптористів є 
працювати з найбільш знедоленими й убоги-
ми, проте в останніх документах генерального 
уряду звертається особлива увага на душпастир-
ство серед молоді, воно стає частиною хариз-
ми, поряд з місійною діяльністю”, – говорить 
протоігумен ЧНІ о. Василь Іванів. Саме з його 
ініціятиви українські редемптористи намагають-
ся поєднувати дві частини харизми: молодь, що 
вже багато років працює на парафіях, проводить 
„Канікули з Богом” – місії для дітей та молоді у 
різних місцевостях України. Наприклад, з бла-
гословенням Владики Степана Меньока, екзар-
ха Донецько-Харківського, „Канікули з Богом” 
відбулися на сході України, де дуже закорінені 
наслідки комуністичного атеїстичного минуло-
го. Часто села, в яких молодь проводить місії, є 
поділеними між греко-католиками та православ-
ними. Проте на молодіжні зустрічі приходять 
діти незалежно від конфесії, тому вони є знач-
ною мірою екуменічними. 

Згідно з правилами ЧНІ, молодь намагається 
у своїй праці зосереджувати увагу на дітях. З 
огляду на важкі економічні умови в Україні, 
багато наших краян шукають кращої долі та 
можливості забезпечити гідне існування собі 
та своїм дітям за кордоном. Трудова еміґрація 
стала гострою соціяльною проблемою для 

країни, адже вдома, без уваги і опіки, залиша-
ються тисячі дітей. Саме з цією категорією нама-
гаються найбільше працювати молоді люди на 
місіях, адже таким дітям потрібна особлива тур-
бота і духовний провід. Для дітей дуже важли-
вим є те, що з ними працюють майже однолітки, 
трохи старші за них молоді люди віком від 14 до 
30 років, що їх розуміють. 

Таким чином отці-редемптористи виховують 
нове покоління провідників, які у майбутньо-
му матимуть необхідні знання та духовну силу, 
щоб очолити мирянський рух нашої Церкви: 
о. Андрій Олійник відзначає особливу посвя-
ту молодих людей, адже праця при парафії є 
абсолютно добровільна: „Надзвичайно тішить, 
що „старша” група молоді, що колись починала 
молодіжний редемптористський рух в Україні, 
залишається активною в парафії. Вони вже не 
завжди можуть ходити на щотижневі зустрічі, 
бо мають обов’язки на роботі та в родині, але 
тиждень своїх канікул або відпустки присвячу-
ють місіям”.

 Багато з них пов’язують життя в спільноті 
з особистим духовним зростанням та долан-
ням життєвих труднощів. Галина Онишко 
належить до молодіжної групи при церкві св. 
Йосафата у Львові від її заснування в 1999 році. 
„Перебування в редемптористській молодіжній 
спільноті навчило мене, що життя є не лише 
для того, щоб отримувати, але й віддавати. 
Найсильніше це відчувається на таборах, місіях 
та різних акціях, коли ми працювали, бо хотіли 
зробити якесь добро. Нагородою є вдячність від 
людей і зміни, що відбуваються в їхньому житті”, 
– каже вона.

Редемптористська молодь має нагоду кожні 
три роки підбивати підсумки діяльности та 
складати нові пляни під час всеукраїнських 
з’їздів молоді. Українці також беруть участь в 
міжнародних з’їздах, останній з яких відбувся 
2007 року в Лімеріку (Ірляндія). Саме завдя-
ки такій активній позиції молодь разом з отця-
ми та сестрами Чину Найсвятішого Ізбавителя 
братиме рівноправну участь в підготуванні 
та організуванні міжнародного з’їзду, під час 
якого у Львові зберуться представники спільнот 
молоді редемптористів з багатьох країн та 
континентів. 

Трохи історії та статистики. ЧНІ засну-
вав св. Альфонс Ліґорі у 1732 році У 1906 році 
бельгійський редемпторист о. Ахіль Делярій, 
працюючи серед українців в Канаді, започатку-
вав східну гілку ЧНІ. У 1913 році ЧНІ, за сприян-
ня Митрополита Андрея Шептицького, постав в 
Україні. З початку Чин мав свою провінцію в 
Уневі, пізніше – на Збоїськах у Львові. Відтак 
виник у Тернополі, Станіславові та на Волині. 
На початок Другої світової війни нараховува-
лося вісім домів ЧНІ, в яких проживало близь-

ко 70 ченців. Радянська влада закрила монастирі. 
Ченці були жорстоко переслідувані, деякі заги-
нули смертю мучеників за віру Христову. У роки 
підпілля багато отців ЧНІ стали учителями в 
підпільній семінарії. 

З виходом УГКЦ з підпілля отці ЧНІ роз-
почали леґальну душпастирську працю. 
Найбільшим осередком діяльности ЧНІ 
став Львів. Також ЧНІ відкрив свої будинки 
у Тернополі, Івано-Франківську, Кам’янець-
Подільському, Новояворівську. ЧНІ розвинувся 
також в діяспорі. У Канаді українські редемпто-
ристи мають шість будинків, у США – один. У 
них проживає майже 20 членів ЧНІ, з них п’ять 
єпископів.

Просимо українську громаду Америки 
сприяти отцям-редемптористам в проведенні 
міжнародного з’їзду молоді 2010 року. Чеки про-
симо виписувати на „Redemptorist Fathers” зазна-
чуючи, що пожертва призначена на зїзд молоді, і 
висилати на адресу – St. John’s Ukrainian Catholic 
Church, 719 Sanford Ave., Newark, NJ 07106.

o. Роман Лагіш

Католики-редемптористи дбають про дітей

Група молоді з парафії св. Йосафата у Львові з о. Михайлом Бубнієм.

Юні львівяни в гостах у Ґданську, Польща. 
Крайній справа – о. Михайло Бубній. 

Молоді редемптористи з о. Іваном Горбанем. 
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Українська громада Америки відзначила День Незалежности України

СПАРТАНБУРҐ‚  
Південна Каролайна 

Новоприбулі українці Південної 
Каролайни вирішили організувати 
осередок, який би був свідомим 
носієм любови до Бога та свого 
народу, його цінностей та традицій. 
Дивлячись, як молоде покоління, 
п і д р о с т а ю ч и ,  в т р ач а є  с в ою 
мову і звичаї народу, родини, що 
відвідують новоутворену церк-
ву „Нове життя“, вирішили діяти. 
Коли звернулися до місцевої влади, 
то з’ясували, що влада не мала 
уявлення про існування великої 
української громади, вважаючи цю 
етнічну групу за росіян. Приємним 
здивуванням було те, що на всіх 
рівнях спілкування відчувалось 
з а о х о ч е н н я  д о  з б е р е ж е н -
ня ідентичности та національної 
свідомости українців.

Вирішили гуртом святкува-
ти День Незалежности України. 
Молодь відчувала надзвичайне 

піднесення, готуючи оформлен-
ня сцени, відшукуючи репертуар 
українських християнських пісень, 
гот уючи програму. Вирішили 
запросити відому співачку Зоряну 
із Клівленду, Огайо. З допомо-
гою матерів та бабусь шили або 
діставали з шаф національне 
вбрання. Через мережу Інтернету 
молодь заповнювала прогалини у 
знанні історії, шукаючи необхідні 
матеріяли про Україну. Читали 
Тараса Шевченка, відшукуючи 
важливі цитати. Деякі з юнаків 
пошили собі козацькі шаравари.

День 24 серпня порадував гар-
ною сонячною погодою. Урочисто 
б у л о  р о з п о ч ат о  с в я т к у в а н -
ня. Після вступного слова веду-
чих Олени Воронкової і Вадима 
Смаля та вітального поздоровлен-
ня всі присутні, взявшись за руки, в 
щирій молитві звернулись до Бога. 
П’ять молодих хлопців в супроводі 
музичних інструментів виконали 
державний гимн України, а п’ятеро 
дівчат заспівали патріотичну аме-
риканську пісню „Боже, благосло-
ви Америку“. Великим здивуван-
ням для посадника Спартанбурґу 
Вільяма Барнета, котрий прий-
шов привітати громаду, було бачи-
ти понад 500 святково одягнених, 
веселих людей. Він щиро вітав всіх і 
запрошував до співпраці. 

В амфітеатрі центрального парку 
міста маяли синьо-жовті кольори, 
на великому полотнищі були три-
зуб та слова „Будь благословенна, 
Україно“. Бадьорі українські пісні, 
щирі поздоровлення, усміхнені 
обличчя різного віку людей та 
дітвори. На вбраному вишити-
ми рушниками столі було видно 
радість життя українського народу 
– колосся пшениці, сіль та приго-
товлений українськими господиня-
ми коровай. Під кінець святкуван-
ня хлопці і дівчата пішли до людей, 
поздоровляючи їх з святом та при-
гощаючи смачними гостинцями.

Святкова зустріч закінчилась, 
люди розходились, але організатори 
свята розуміли, що це тільки поча-
ток. Плянуємо відкрити вже в 
цьому році школу української 
мови, для того докладаємо багато 
зусиль. Ідемо до створення осеред-
ку, який міг би об’єднати грома-
ду незалежно від релігійної при-
належности. Хочемо налагодити 
дружні взаємини з іншими осеред-
ками діяспори, а також з державни-
ми структурами України в США.

В околицях Спартанбурґу діє 

близько 10 церковних утворень, 
але в переважній більшості цер-
ковних угруповань служіння не 
відбуваються рідною українською 
мовою, хоч майже скрізь українці 
становлять більшість. 

Церква „Нове життя“, на жаль, 
не має власного приміщення для 
задоволення духовних потреб. 
Наша молитва – не тільки про місце 

молитви, а й про гарний культур-
ний центр, де молодь могла б черпа-
ти енерґію до життя.

За докладнішими інформаціями 
можна звернутися на тел.: (732) 
887-7331 або на електронну адресу: 
mikolasmal@gmail.com.

Микола Смаль,
пастор церкви „Нове життя“

Зліва: Андрій Смаль, Олена Воронкова, пастор Микола Смаль, посадник 
міста Віліям Барнет, Вадим Смаль, Станіслав Левковець.

З вітанням виступив наймолодший 
учасник свята Ізмаїл Ковальчук.

Сергій Камінський прочитав вірш 
Володимира Сосюри „Любіть Україну“.Вшанування українського хліба.

Молоді українки з синьо-жовтим прапором на святі. 

Програма свята в Спартанбурзі.
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 В неділю, 24 серпня, після служ-
би Божої, яку відслужив о. Юрій 
Базилевський, парафіяни Української 
католицької церкви Пресвятої 
Трійці зібралися у прицерковній залі 
на урочисте відзначення 17-річчя 
Незалежности України.

Свято почалося „Молитвою за 
Україну“, яку заспівав хор „Золотий 
гомін“ під дириґуванням д-ра 
Володимира Бакума.

Відтак голова місцевого Відділу 
УККА Єва Панчишин представи-
ла присутнім доповідача – редак-
тора тижневика „Свобода“ Петра 
Часта, який подав огляд теперішніх 
явищ і процесів в політичному і 
загальносуспільному житті України, 
а також найімовірніші версії роз-
витку української ситуації.

Мистецьку програму Дня неза-

лежности розпочав ансамбль кер-
гонксонського Відділу Союзу 
Українок Америки „Мальви“, над-
звичайно проникливо виконав-
ши знаменит у пісню Романа 
Купчинського „Гей, зелені наші 
рідні бори“ i „Contra spem spero“ 
Лесі Українки – обидва твори в 
аранжуванні д-ра В. Бакума.

Рецитаторка Анна Харчишин 
прочитала низку віршів різних 
поетів на тему України, її незалеж-
ности і її майбутнього, зокрема 
вірш Микола Щербака „Україна“ 
та вірш Ганни Черінь „Надходить 
ясний ювілей“. Опісля хор „Золотий 
Гомін“ виконав ще чотири пісні.

Коротким і дуже зворушливим 
словом свято закрив д-р В. Бакум.

Еріка Слуцька

Українська громада Америки відзначила День Незалежности України
ВІЛІЯМСТАВН‚ Ню-Джерзі

17 років існування самостійности 
й незалежности України відзначила 
українська грома да 24 серп-
ня. Це – заслуга о. пароха Павла 
Лабінського, який за тиждень перед 
святом заповів, що наступної неділі 
Служба Божа буде відслужена в 
наміренні України та українського 
народу.

24 серпня о. П. Лабінський 
свою церковно-святкову доповідь 
пов’язав з визвольними змаган-
нями України, вшанував пам’ять 
борців, що свої життя віддали, аби 
Україна була вільна.

В цей день на щоглі біля міської 
ради повівав український синьо-
жовтий прапор, а посадник міста 
з цієї нагоди підписав вітальну 
проклямацію. Про піднесення пра-
пора подбав Михайло Кузьма.

Олександер Кобаса

ГАНТЕР, Ню-Йорк

24 серпня українська гро-
мада Гантеру святкувала 17-ту 
річницю Незалежности України. 
Свято почали Службою Божою в 
наміренні українського народу в 
церкві св. Івана Хрестителя, а по 
обіді відзначили концертом в залі 
парафіяльної Ґражди.

Концерт відкрила культурно-
о с в і т н і й  р е ф е р е н т  г р ом а д и 
Ярослава Ткачук віршем Вадима 
Крищенка „Прапор України“, а 
наймолодші учасники програ-
ми Тарасик і Оксанка Коростілі 
та Іринка Єфремова гордо внесли 
український прапор на сцену.

Я. Ткачук привітала присутніх 
зі святом і прочитала статтю 
Аскольда Лозинського та Віктора 
Педенка про проголошення актів 
незалежности, надруковану в 
„Національній Трибуні“ .

В музичній частині програми 

виступило чоловіче тріо у складі  М. 
Цапара, Т. Мищука, С. Коростіля, 
яке виконали пісні „Повези мене, 
батьку, на Батьківщину“ (слова і 
музика С. Ткачука)  і „Краю мій 
милий“ (аранжування М. Цапаря).

Зі спільною деклямацією вірша 
Володимира Сосюри „Любіть 
Україну“ вис т упили  діти І . 
Єфремова, О. і Т. Коростілі, а після 
них Соня Вовк прочитала вірш 
„Душа народу“ та вірш написа-
ний нею, присвячений 1000-літтю 
Хрещення Руси-України.

В і р ш  н е в і д о м о г о  п о е т а 
„Пом’янімо“, присвячений 75-річчю 
Голодомору прочитала Я. Ткачук.

І знову присутніх чарувала краса 
українських пісень у тому ж мистець-
кому виконанні, у музичному 
аранжуванні двох гостей з Вотервілу, 
Ню-Йорк, та активного парафіянина 
С .  Кор о с т і ля .   Пр о зву ча ли 
повстанська пісня „Йшли селом пар-
тизани“, „Моя Україна“ (слова М. 

Бойка, музика Миколи Свидюка), 
„Від Бога“ – (слова М. Ткача, музика 
Ігоря Білозора).

Спільним співом „Ще не вмерла 
Україна“ закінчилося свято.

Соня Вовк

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк

Тарасик і  Оксанка Коростілі 
та Іринк а Єфремова внесли 
український прапор на сцену.

В Кергонксоні виступає хор „Золотий гомін“.   Фото: Еріка Слуцька

Єва Панчишин Д-р Володимир Бакум

У соняшний день, 21 серпня, 
близько 60 осіб зібралося перед 
ратушею, щоб разом з управою міста 
і повіту відзначити 17-ту річницю 
Незалежности України, до якої наш 
народ довго йшов кривавим шля-
хом та жертвував на цьому шляху 
своїх найкращих синів і доньок. 

Того ж дня відбулася також 
щорічна стейтова виставка, на 
яку приїхав губернатор Дейвид 
Патерсон, то  місцеві політичні 
та громадські діячі подались на 
виставку. Програму відзначень 
1 7 - о ї  р і ч н и ц і  с а м о с т і й н о ї 
Української Держави перед рату-
шею  відкрив член міської упра-
ви Пет Гоґан. Молитву за Україну 
провів о. Роберт Бачо з Української 
греко-католицької церкви св. Івана 
Хрестителя.

П р о к л я м а ц і ю  д о  Д н я 
Незалежности України підписали 
посадник міста Метью Дж. Дріскол 
і староста повіту Онондаґа Джоні 
Магоні, вказуючи на шлях України 
до незалежности в останній декаді 
минулого століття. Підписаний 
документ прочитав П.  Гоґан.

Програмою відзначень про-
водив Орест Грицик з доручення 

Відділу УККА, який організовує 
щорічні відзначення цієї великої 
події в житті українського народу. 
Ведучий представив представників 
української громади.

Доповідь прочитала заступник 
голови Відділу Союзу Українок 
Америки Юлія Сидорович. Коли на 
щоглу піднімався державний пра-
пор України, українці заспівали 
національний гимн України. 

У мистецькій частині виступив 
з привітальним танком сумівський 
танцювальний ансамбль „Одеса” під 
керівництвом Славки Бобецької, 
який наступного дня в повно-
му складі успішно виступив також 
на стейтовій виставці. Програму 
закінчив молитвою  о. Василь 
Сендега з Української православної 
церкви св. Луки.

Майже всі промовці висловлюва-
ли турботу про безпеку України у 
зв’язку з аґресією Росії в Грузії.

Завершенням святкувань 17-ої 
річниці Незалежности України була  
патріотична проповідь о. Романа 
Малярчука 24 серпня в церкві св. 
Івана Хрестителя.   

Микола Дупляк

СИРАКЮЗИ, Ню-Йорк

НОРТ-ПОРТ, Фльорида

24 серпня в українських церк-
вах був відслужений Молебень, а 
о 4-ій год. в залі парафії Собору 
Входу в храм Пресвятої Богородиці 
відбувся концерт, організований 
громадським комітетом. 

Після внесення  прапорів і 
молитви виступили об’єднаний 
хор під керівництвом Любови 
Добровольської-Інґрам (музич-
ний супровід Орест Лазор, сольо 

д-р Володимир Король), читала 
свої вірші Ганна Черінь. Вітання 
від місцевої влади прочитав Фред 
Тавер, заключне слово виголосила 
Іванна Головата. 

Місцева газета „Сан“ вмістила 
великий фоторепортаж Елен 
Ален-Емріч про свято української 
громади.

Ярослав Горбачевський 

Користуйтеся веб-сайтами

„СВОБОДИ“       www.svoboda-news.com

„УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА“             www.ukrweekly.com

УНСоюзу         www.ukrainiannationalassociation.com
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БУЕНО С-А ЙРЕС.  –  Перше 
п і в рі ч ч я  2 0 0 8  р ок у  б уло  в 
жи т т і  Арґен тини не зви ча й-
но жвавим, зокрема в нашій 
українській громаді,  адже на 
цей рік припадає кілька  наших 
загальнонаціональних ювілеїв, а 
крім них було ще чимало інших 
громадських заходів. 

Рік почався молодечими табора-
ми, пластовим і сумівським. Перша 
частина пластового відбулася 
в оселі в Пунта Індіо, а друга – у 
горах Андах; сумівський проходив 
у місцевості Сієрра де ля Вентана, 
у провінції Буенос–Айрес. Також 
діяли Курси української культури, 
їх уже понад 20 років проводить 
Інститут української культури ім. 
Патріярха Йосифа Сліпого.

З інших важливіших подій 
т р е б а  з г а д а т и  в і д з н ач е н н я 
Ш е в ч е н к і в с ь к и х  р о к о в и н . 
Воно відбулося 16 березня біля 
пам’ятника Тарасові Шевченкові 
у   міськом у парк у „Трес де 
Фебреро” при значній кількості 
українців Арґентини, а також 
декілька українських туристів зі 
США й Канади. Еспаномовну 
д о п о в і д ь  п р о ч и т а л а  г о л о -
ва Головної Ради Української 
Центральної Репрезентації (УЦР) 
д-р Марія Зінько, україномовну 
–  радник Посольства України в 
Арґентині Олександер Хрипунов. 
В мистецькій частині виступи-
ли капеля бандуристів під ору-
дою Олександра Берегового, хор 
Української католицької катедри  
під батутою Івана Гутича.

34-ий ярмарок української 
та еспанської книжки у Буенос-
Айресі, якому вже понад 10 років, 
тривав від 24 квітня до 12 травня. 

А 1 травня у сальоні ярмарку „Біой 
Касарес” було висвітлено фільм 
про Голодомор-геноцид в Україні. 
На закінчення д-р Христина 
Середяк, дочка відомого видавця 
українських книжок в Арґентині, 
провела гу тірку на тему „Чар 
української писанки”.

24 квітня уряд Арґентини влаш-
тував у будинку Міністерства 
закордонних справ прийняття 
з нагоди від’їзду в Україну Посла 
Олександра Никоненка. 
  Українська громада в Арґентині 
актино відгукнулася на заклик 
Президента України Віктора 
Ющенка та президента Світового 
Конґрес у Українців Аскольда 
Лозинського взяти у час ть у 
міжнар одній  жа лібній  а кці ї 
„Незгасима свічка“ – у пам’ять 
жертв Голодомору-народовбивства 
1 9 3 2 – 1 9 3 3  р ок і в  в  Ук р а ї н і . 
„Незгасима свічка” в першій 
половині червня пройшла через 
п’ять країн Латинської Америки, а 
17 червня консул України Андрій 
Троцюк й голова „Просвіти“ в 
Параґваї Григорій Савчук привез-
ли її до Арґентини, до Посадасу, 
столиці провінції Місіонес, де 
передали її чільним представникам 
української громади. 

Священики Української Греко-
Католицької Церкви оо. мітрат 
Йосиф Газуда, Андрій Коропецький 
і Вільгельм Андрухович відслужили 
Панахиду за душі померлих голо-
довою смертю,  в присутності 
представників провінційного 
уряду. Того самого дня свічку пере-
везено до Арґентини, в Апостолес, 
де у храмі Пресвятої Трійці оо. 
Йосиф Спасюк та Андрій Слободян 
відслужили знову Панахиду. Вночі 

свічку було перевезено до Буенос-
Айресу, де від 18 червня в сальонах 
міського парляменту діяла вистав-
ка фотографій на тему Голодомору.

19 червня „Незгасима свічка” 
прибула до міста Берісса, де колись 
українські поселенці Буенос-
Айресу почали своє організоване 
життя. Тут прийняв її мер міста 
Енріке Слесзак, разом з членами 
свого уряду, а після того її переве-
зено до столиці провінції Ля Плята, 
де її прийняв президент  столично-
го парляменту проф. Хорхе Хав ‘єр 
Пачіаротті. В обох випадках були 
підписані відповідні деклярації 
про Голодомор, що потім знайшло  
відгук у місцевій пресі.

19 і 20 червня члени Управи 
УЦР  відвідали з „Незгасимою 
свічкою” уряди тих підміських 
р а йонів ,  де  жив е  б і льшіс ть 
українських поселенців Буенос- 
Айресу: Авелянеду, Беразатеґуі, 
Вісенте Льопес,  Ґенера л Сан 
Мартін, Льомасде Замора, Лянус, 
Сан Ізідро, і в кожному з них було 
підписано деклярацію з засудом 
здійсненого Москвою Голодомору 
в Україні.

В с убот у, 21 червня, вули-
цями Буенос-Айрес пройшов 

жалібний похід до Католицької 
метрополітальної катедри, при 
площі Мажо, де Владика Михаїл 
з отцями Михайлом і Люїсом від 
УГКЦ, о.Вадим від Української 
Автокефа льної  Православної 
Ц е р к в и ,  п а с т о р  Б а х о р  в і д 
євангеликів і монсеньйор Секунза 
в і д  а р г е н т и н ц і в - к а т о л и к і в 
відслужили екуменічний Молебень 
і Панахиду за померлих голодовою 
смертю. 

Після релігійної відправи було 
відкрито й посвячено пропам’ятну 
таблицю, (1,50 х 1,00 м) вмуровану 
в стіну катедри.

Не залишила наша громада без 
уваги відзначення 65-ої річниці 
створення 1-ої Дивізії „Галичина”. 
З арґентинського дивізійного 
Братства залишилося в живих ще 
шестеро осіб, майже всі важко 
хворі, але вже при кінці 2007 
року під час конґресу українців в 
Арґентині було не тільки відзначено 
цю пропам’ятну дату, але  й вру-
чено живим ще дивізійникам 
нагороди. А в річницю бою під 
Бродами Український Пласт, що 
в Аргентині перебрав на себе збе-
реження дивізійних традицій, 
замовив заупокійну Службу Божу 
з Панахидою за полеглих у цьому 
бою.

Міґуель Василик
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100 тис. евро. 
У Чикаґо, де живе Є. Іванків, 

існує Українська Католицька 
Освітня Фундація, яку очолює аме-
риканець Джон Курі, який з осо-
бливим ентузіязмом збирає фонди 
для УКУ у Львові не тільки серед 
українців, але на 60 відс. – серед 
чужинців. За ініціятивою УКУ у 
червні відбувся „Екуменічний 
соціяльний тиждень“, на якому я 
мав доповідь, Це була авторитетна 
міжнародна подія. 

Я також відвідав семінарію 
св. Духа у Львові, якої ректо-
ром є о. д-р Святослав Шевчук. 
Такі ж семінарії діють в Івано-
Франківську, Дрогобичі й інших 
єпархіях України. Патріярший 
собор Христового Воскресіння 
чудово вписується у київський 
краєвид. У Києві є церкви на 
Аскольдовій Могилі,  Подолі , 
василіянська церква св. Василія 
Великого з василіянським мана-
стирем, у Києві діє патріярша 
курія. УГКЦ в Україні так стрімко 
розвивається, що за це треба дяку-
вати Богові. 

Доводилось мені бачити Україну 
і нарід у 1990 році і в наступ-
них роках, і спостерігати, як вона 
поставала до нового, самостійного 
життя, як УГКЦ виходила з ката-
комб. Не бачив я „стаґнації“, про 
яку пише Є. Іванків.

Ось ще одне з нікудишніх ствер-
джень: „Ні Москва, ні Рим, ні 
Візантія майбутности в Україні 
не мають“. Ми маємо претензії 
до Москви, яка нас релігійно 
і національно пригнічувала і 

фізично нищила. Візантія нас про-
дала Москві. А як же з Ватиканом, 
який нам не забрав ні одного 
клаптика землі, не вбивав наших 
людей, не саджав у тюрми і т.д., яка 
його провина? Наша Церква має 
справедливі претензії до Ватикану, 
бо добре відомі випадки, коли він 
був для нас не матір’ю, а мачухою. 
Та водночас ми повинні бути вдячні 
Апостольській столиці, бо завдяки 
їй наша Церква вижила. Ватикан 
утримував семінарію св. Йосафата 
на Джіяніколо у Римі, у повоєнні 
роки у тримував УКЦеркву у 
діяспорі. Завдяки Ватиканові, 
зокрема Папі Пієві ХІІ, була вря-
тована від репатріяції Українська 
Дивізія у Риміні.  Завдяки, у 
першу чергу, Папі Іванові ХХІІІ, 
Президентові Джонові Кенеді 
і публіцистові Ковзінсові, був 
звільнений з 18-літного заслання 
Патріярх Йосиф. Завдяки великій 
допомозі з боку Католицької 
організації „Церква у потребі“ і її 
голови Веренфріда ван Страатена 
Патріярх Йосиф побудував собор 
св. Софії у Римі і УКУ. Той „непри-
хильний“ Ватикан фінансово 
підтримував українські наукові і 
культурні установи у Західній 
Европі, був нашим віконцем у світ. 

Стаття Є. Іванкова закінчується 
в и с о к и м и  с л о в а м и :  „ Ш л я х 
релігійного відродження України 
веде лише в одному напрям-
ку до гуманних і соборноправ-
них традиції давньої Київської 
Церкви“. Мабуть, автор забув про 
свої попередні твердження, бо ж 
про яке відродження і майбутність 
може бути мова УКЦеркви, яка 
„ніби існує, ніби ні“? 

Дякуймо Богу, що так не є, як 
понаписував Є. Іванків...

(Закінчення зі стор. 5)

Чи справді...

Українська громада в Арґентині – дружна й активна

Понад  
30,000 читачів  

дивиться  
наші реклями.

Р Е К Л Я М У Й Т Е С Я !
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Українська Євангельська церква 
закликає: 

Вивчайте Біблію‚ 
живіть за Словом Божим! 

На пожертви нашої громади щотижня на цьому місці ми стисло 
розповідаємо про кожну з 66 книг Біблії

112. Книга Іова, 8-10:  
Бідад говорить про гріховність
Після Еліфаза до хворого Іова промовляв Бідад з Шуаху, який 
заявив: „Чи ж то Бог перекручує право і Всемогутній кривить 
справедливість?“ Ні, вважає Бідад, усе зло походить від гріховної 
людської природи: „Хіба росте тростина без мочару?“ Бідад пора-
див Іовові: „Ти ж, якщо будеш шукати Бога, як Всемогутнього 
будеш благати, як будеш чистий, правий, то Він тепер напевне 
дбатиме про тебе й обновить твою домівку правди“. Але знову 
нарікав Іов: „Хіба ревуть воли, як ясла повні? Як я скажу собі: 
забуду мою скаргу і скину хмурий вид, розвеселюся! То я тремчу 
перед усіма муками моїми, бо знаю, що не визнаєш мене невин-
ним“.  Іов вважає, що немає посередника між ним і Богом. Він не 
може сказати Богові: „Ходімо на суд разом!“

За пр ош уємо Вас  до  Укр а їнської 
Євангельської церкви в місті Юніоні‚ 
Н. Дж. У нашій церкві проводяться 
Божі Служби: щонеділі – о 10:30 ранку‚ 
а також щосереди –о 7-ій годині вечо-
ра. Кожної неділі‚ о 9:30‚ діють школи з 
вивчення Біблії – для дорослих і дітей. 
Щосереди‚ о 5-ій вечора‚ проводиться 
роздавання харчів для потребуючих.  
   Наша адреса: 2208 Stanley Terrace, Union, 
NJ 07083. На цю адресу можна надси-
лати запитання з приводу прочитаних 
переказів Біблії. Телефон: (908) 686-8171. 
Електронна пошта: ueag@verizon.net

Пастор Володимир Цебуля
Тел.: (908) 591-0800

мадського житття і, незважаючи 
на всі окремі зусилля, його втра-
та привела до повного розслаблен-
ня збірний організм Імперії. Від 
народів і царств, як і від окремих 
осіб, християнський дух передусім 
вимагає невдоволення собою і 
потягу до досконалости. Без цього 
неможливе ні справжнє оберігання, 
ні поліпшення життя. Тим часом 
Візантійське суспільство, попри 
всі пережиті ним біди, перебува-
ло в незмінному самовдоволенні 
і зневазі до всього чужого, без 
ніякої самокритики і без бажан-
ня узгоджувати чинний суспільний 
лад з вищим ідеалом добра, при-
йнятого на словах в абстрактних 
міркуваннях...

...На Заході все більше й більше 
забувають про Бога, як у Візантії 
забували про людину, забували про 
ту сутність християнства, котру 
так ревно захищали на словах – 
про те, що в Христі досконалий Бог 

неподільно і сутністо поєднаний з 
досконалою людиною, з яким, отже, 
може і повинно бути пов’язане все 
людське і в нашому житті – особи-
стому і збірному. Мусульманство, 
безумовно відділяючи Бога від 
людини, чинило за принципом, 
відверто і чесно, те, що візантійство 
чинило всупереч своєму власно-
му віросповідуванню, прихова-
но і фальшиво. На ґрунті спільної 
для них помилковости мусульма-
ни мали більше правди, а тому й 
були сильнішими від візантійців, 
і повинні були перемогти їх, тому 
що історія має внутрішню логіку і 
моральний сенс...“.

Все вище мовлене – не для того, 
щоб збудити суперечки, хто більше 
завинив перед історією, Схід чи 
Захід, і на кому лежить більша 
провина за церковний розкол. Як 
справедливо каже один релігійний 
автор, „залишімо минуле Богові“, 
Він один все зважує і судить. Але, 
поза осудом, історію треба знати 
такою, якою вона була насправді, – 
тільки у цьому випадку ми будемо 
говорити як християни.

(Закінчення зі стор. 5)

Ще про...

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Організація „Українська 
громада у Філядельфії“ 3-5 жовтня братиме 
участь у „POST“ (The Philadelphia Open Studio 
Tours) –  це некомерційна організація роз-
витку кар’єри, яка створює можливості для 
мистців досягнути їхніх професійних мрій. Це 
вже дев’ятий за рахунком захід, який щорічно 
проводить „POST“ за участю більш ніж 290 
професійних мистців в 16 околицях Філядельфії, 
які відкриють свої майстерні для показу і прода-
жу своїх мистецьких робіт. 

Мистецька комісія при  „Українській громаді 
у Філядельфії“, що міститься за адресою: 800 
North 23rd St., теж готується до участи в „POST“ 
Комісія прагне збереження української куль-
тури і традицій через розповсюдження і експо-
нування українського етнічного і модерного 
мистецтва. 

3  жовтня,  о 6-ій год.  вечора,  члени 
„Української громади у Філядельфії“ візьмуть 
участь у відкритті, першими оглянуть виставку 
і зустрінуться з мистцями, а опісля, о 9-ій год. 
вечора джаз і блюзгрупа „Likwid Blue” розважа-
тимуть гостей музикою. 

„POST“ відбудеться в залі „Української гро-

мади“ в суботу, 4 жовтня, і в неділю, 5 жовтня, з 
12-ої до 6-ої год. Мистецька комісія представля-
тиме роботи п’яти мистців, членів організації. 

Ніна Білинська проживає у Філядельфії. В 
2007 році вона закінчила університет Темпл і 
отримала диплом бакалавра мистецтва. Вона 
показувала свої твори на багатьох художніх 
виставках Філядельфії. Н. Білинська працює 
позаштатною асистенткою фотографа.

Дмитрик Возний проживає в Гантінґтон Велі 
біля Філядельфії.  Він так описує  своє життя: 
„Я вкладав всю свою енерґію, малюючи в моєму 
записнику.  В кінці восьмої кляси отримав 
нагороду найкращого художника у  клясі, що 
збіглося з літньою стипендією від Університету 
мистецтв у Філядельфії, де я продовжив навчан-
ня, а також одночасно вчився і в  Художньому 
інституті, який підніс  моє мистецтво на інший 
рівень“.

Олег-Роман Гасюк закінчив  Університет 
мистецтв у Філядельфії як графік. Наразі він 
займається оформленням веб-сторінок, а також 
татуювань, меблів, ювелірних виробів, шпалерів, 
друкованих шрифтів і одягу. 

Андрій Корчинський народився у Львові,      

розпочав  навчання в Львівському училищі 
прикладного мистецтва ім. Івана Труша  і про-
довжив в Львівській Національній академії 
мистецтв, яку закінчив в 1990 році як бакалавр 
з прикладного мистецтва. У 2000-2002 роках він 
вивчав поліграфію в Університеті Пенсильванії. 
Зараз проживає у Філядельфії,  переважно 
працює з живописом, комп’ютерною графікою. 
Його роботи були експоновані в багатьох 
ґалеріях України, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, 
Канади, США і нещодавно – Японії. 

Галина Мізак у  1985 році закінчила Львівську 
академію мистецтв і отримала працю в 
Львівському національному музеї мистецтв 
як реставратор робіт XVI-XVIII ст. Вона 
відновлювала чисельні іконостаси, включно з 
П’ятницьким іконостасом XVII ст., який ста-
новить віху в історії українського мистецт-
ва. Г. Мізак безперервно удосконалювала свій 
професійний фах, беручи участь в різних 
міжнародних учнівствах і виставках в музе-
ях Польщі, Росії і України. Тепер вона живе у 
Філядельфії.   

За додатковою інформацією можна звер-
нутися на тел.:  (215) 684-3548 чи електроною 
поштою  ukrainianleague@yahoogroups.com. 

Галина Мартин

Мистці з „Української громади у Філядельфії“

ОСТРОГ, Рівненська обл. – 
Співголова Спостережної ради 
На ціона льного у нів ер сите т у 
„Острозька академія“, радник 
Президента України, директор 
Інституту літератури ім. Тараса 
Шевченка Національної Академії 
Наук України Микола Жулинський  
1 вересня прочитав лекцію для 
першокурсників в Острозькій 
академії.

Лекція була присвячена проблемі 
становлення нової української дер-
жави, громадяни якої перебували б 

на засадах національних інтересів. На 
згадку про лекцію студенти отрима-
ли книгу М. Жулинського „Духовна 
спрага по втраченій Батьківщині“.

„Для першого курсу лекція була 
особливо корисна, адже нам зараз 
по 17 років, тому дуже важливо, 
щоб нашу свідомість та погляди на 
Україну формували саме патріоти 
своєї держави“, – сказала Тетяна 
Миронюк, студентка першого курсу 
правничого факультету.

Вікторія Скуба

Лекція Миколи Жулинського  
для першокурсників академії
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1.     о. Григорій Грушка                                     1893-1895
2.     о. Нестор Дмитрів                                      1895-1897
3.     о. Степан Макар                                         1897-1900
4.     о. Іван Ардан                                               1900-1907
5.     Антін Цурковський                           1907-1909 і 1911
6.     Осип Стеткевич                                 1910-1912 і 1919
7.     Володимир Лотоцький                                1919-1926
8.     Омелян Рев’юк                                             1926-1933
9.     Лука Мишуга                                                 1933-1955
10.   Антін Драган                                                1955-1978
11.   Василь Тершаковець                                   1979-1980
12.   Зенон Снилик                                              1980-1998
13.   Раїса Галешко                                               1998-2000
14.   Ірена Яросевич                                             2000-2006
15.   Рома Гадзевич                                               2007 - ... 

„...Якась туга, якийсь сум стискав серце, коли 
українець, з браку своєї газети, довідувався про себе 
самого чи то з польських чи словацьких газет, де 
наші справи не раз дуже брехливо представлювано. 
Отже, в тих обставинах зродилася в мене мрія вида-
ти власний часопис, писаний українським серцем, 
українською мовою, навіяний українським духом...“ 

о. Григорій Грушка,
„Пропам’ятна книга“, 1894-1934 роки

„.. .Читаючи перші статті „Свободи“, 
завважуємо, що наші піоніри не вибирались орати 
народну ниву з голими руками. Вони мали гото-
ве й здорове зерно, мали добре знання національної 
справи. З їхніх статтей видно, як вони вчилися 
пізнавати лад у новім краю, та як застановлялися 
добре над тим, чим є наш чоловік в Америці і чим є 
Америка...“

Лука Мишуга,
„Пропам’ятна книга“, 1894-1934 роки

Перший редактор о. Григорій Грушка

Засновником, власником і першим редак-
тором „Свободи" був о. Григорій Грушка. 
Він народився 10 жовтня 1859 року в 
селянській сім’ї в Зарубинцях, Збаразького 
повіту. Завдяки заможному родичеві  
навчався у народній школі і в гімназії у 
Львові, після чого Митрополит Сильвестер 
Сембратович вислав його на студії теології 
до Риму. Після трирічного перебування 
в Апостольській столиці він відбув чет-
вертий рік студій у Львові і там був руко-
положений на священика 1884 року. При 
кінці 1889 року о. Г. Грушка виїхав до 
Америки, де на місці заснованої о. Іваном 
Волянським, першим греко-католицьким 
священиком в Америці, каплички побуду-
вав велику дерев’яну церкву, яку посвятив 
21 березня 1891 року. В наступному році о. 
Г. Грушка видав одне число газети „Новий 
Світ“. Він цікавився життям українських 
іміґрантів і постановив видавати власний 
часопис, „писаний українським (руським) 
серцем, українською (руською) мовою, 
навіяний українським (руським) духом“.

Таким чином, 15 вересня 1893 року поя-
вилося перше число „Свободи“, що при-
вело до заснування 22 лютого 1894 року 
Українського (тоді – Руського) Народного 
Союзу. Делеґати на першій Конвенції УНС 
вирішили зробити „Свободу“ органом 
УНСоюзу.  20 жовтня 1900 року о. Г. Грушку 
переведено до Волинської губернії в Росії, 
де  цар нагородив його спершу срібним, 
пізніше золотим Хрестом з ланцюжком. 
Саме ці нагороди привели о. Г. Грушку  
до переконання, що йому не личить про-
давати свою совість за срібло чи золото, 
коли російські церковні й державні власті 
обманювали український нарід. Тому о. Г. 
Грушка повернувся до Галичини і публічно 
заявив у катедрі св. Юра у Львові про свою 
приналежність до Католицької Церкви. 
Відтоді о. Грушка служив адміністратором 
у кількох парафіях, а в 1906 році прибув до 
села Пеняки біля Бродів, де залишився до 
своєї смерти 16  квітня 1913 року.  

Український Народний Союз вшану-
вав його пам’ять, поставивши в 1937 році 
на його могилі в Пеняках пам’ятник з чор-
ного італійського мармуру, а з нагоди 
80-річчя „Свободи" його пом’янули окре-
мою медаллю. Пам'ятник о. Г. Грушці стоїть 
на Союзівці.

Осип Панчишин біля пам’ятника, який 
встановив УНСоюз на могилі о. Григорія 
Грушки в селі Пеняках. 

„... В чому ж та сила „Свободи“? По-моєму – в тому, що 
„Свобода“ створилася для загального добра українського 
народу (в першій мірі – в Америці) й виконувала це – в першо-
му числі поставлене собі завдання – послідовно й запопадли-
во, видвигаючи й насвітлюючи вміло і з неймовірною енерґією 
кожне явище, що впливало на формування української спра-
ви. Інші часописи творилися для поборювання, для биз-
несу, для конкуренції чи ще для якоїсь окремої справи та 
ідеї. Це загальне добро спричинило, що „Свобода“ вкладає 
багато серця в свої писання як тоді, коли її заповнювали 
індивідуалісти, глибоко ґрунтуючи свої думки. Тому й науки 
„Свободи“ приймалися. Вона ставала для багатьох не тільки 
початковим, але й вищим, справжнім учителем“.

Володимир Лотоцьки
Альманах УНСоюзу  на 1953 рік

Від 18 липня 1895 року 
співвласником (разом з о. 
Ів аном Конс т анкевичем) 
і  г ол ов н и м  р ед а к т о р о м 
„Свободи“ був о. Нестор 
Д м и т р і в .  В і н  н а р о д и в -
ся 1863 року в Жеребках 
Королівських біля Скалата, 
закінчив Українську (Руську) 
академічну гімназію у Львові  
і був рукоположений на свя-
щ е н и к а  М и т р о п о л и т о м  
Сильвестром Сембратовичем 
у 1884 році.  Приїхав до 
Америки 1  кв і тня  1895 
року. Редагував „Свободу“ в 
Пенсильванії, звідки виїхав, 
на прохання українських 
поселенців, до Канади. Після 
повернення до США служив 
у різних парафіях. Помер 27 
травня 1925 року в Елізабеті, 
Ню-Джерзі. Йому завдячуємо 
видання першого Календаря 
УНСоюзу (1897). Крім реда- 
гування „Свободи",  о Н. 
Дмитрів брав активну участь у 
праці Українського Народного 
Союзу, був секретарем на 
другій Конвенції УНСоюзу 
30 травня 1895 року, де  його 
обрали генеральним секре-
тарем УНСоюзу. На третій 
Конвенції 22 серпня 1896 

року увійшов до Контрольної 
комісії, а на шостій Конвенції 
12-14 червня 1900 року став 
Головним радним УНСоюзу. 
Заснував два відділи: 13-ий 
і 151-ий. Заходами і кош-
том УНС поставлено на його 
могилі пам'ятник, освячений 
24 жовтня 1985 року.

Заходами УНС поставле-
но пам’ятник на могилі о. 
Нестора Дмитріва в Елізабеті, 
Ню-Джерзі.

Третій редактор о. Стефан Макар

В квітні  1897 рок у редакцію 
„Свободи“ очолив о. Стефан Макар. 
Він народився в селянській сім’ї в 
Бушковичах, Перемиського повіту. 
Вчився у Перемишлі і Львові. В березні 
1897 року приїхав до США, де став 
редактором „Свободи“ і був ним до 12 
липня 1900 року, коли виїхав на три 
місяці до Галичини. Повернувшись до 
Америки, о. С. Макар працював парохом 
ряду парафій  до своєї трагічної смерти 
2 січня 1915 року. Грабіжники напали на 
о. С. Макара, побили його палицями і 
забрали в нього 147 дол. Мабуть, вони ж 
підпалили пізніше парафіяльний дім, і в 
цій пожежі священик загинув.

Як священик, редактор „Свободи“ і 
громадсько-культурний діяч о. С. Макар 
брав активну участь у поборюванні 
москвофільства,  своїми численними 
писаннями зробив великий вклад в 
історію еміґрації та в поширення освіти 
серед іміґрантів. Написав також працю 
„Конституція Сполучених Держав 
Північної Америки“, склав ,,Русько-
англійський провідник“ („Свобода“, 
1901), виготовив декілька перекладів чи 
адаптацій.

В УНСоюзі був членом Контрольної 
комісії (1897), Головним радним (1898), 
провадив Конвенцією в 1904 році, а на 
дев’ятій Конвенції 1906 року його обра-
ли духовним провідником УНСоюзу. 
Був засновником двох відділів.

Четвертий редактор о. Іван Ардан

Четвертим редактором „Свободи" був 
о. Іван Ардан. Він народився 4 люто-
го 1871 року в Трускавці, до гімназії 
ходив у Дрогобичі, а студії теології 
закінчив у Львові.  1895 року  виїхав 
до Америки. Редагував „Свободу“ від 1 
серпня 1900 року до 2 липня 1903 року, 
коли він переніс газету до Скрентону, 
Пенсильванія, а від 20 грудня 1906 
року видавав її в Ню-Йорку. В міжчасі 
він продав друкарню „Свободи“ 
Спілці, утвореній з кількох урядовців 
УНСоюзу, а сам залишився редактором 
газети до 1 серпня 1907 року.

Був членом Українського (Руського) 
Народного Союзу, секретарем на його 
третій Конвенції 1896 року, на четвертій 
Конвенції 1897 року його обрали секре-
тарем УНС, а на п'ятій Конвенції 1898 
року він увійшов до Контрольної комісії 
УНСоюзу.

25-26 жовтня 1910 року його обрали 
головою новоствореного Українського 
Братського (Робітничого) Союзу.  В 1912 
році о. І. Ардан відмовився від голо-
вування і став редактором „Народної 
Волі“.  Як редактор „Свободи“ і 
„Народної Волі“ відіграв визначну 
ролю в боротьбі з московофільством 
та причинився немало до організації 
українського табору. Для історії 
української іміґрації корисною є його 
праця „Рутенці в Америці“ (1904).

А я у кутку лежу
І серцем, своїм сумую,
Бо ніде нашого слова тут 
  біля себе не чую.
Аж тут „Свобода“ неждано
Із пошти люба прийшла ми,
Роздер – і тихо читаю,
Ніби лист дрібний від мами.
А вона стала, сердечна, 
Як ластівка та промовляти,
Та й про долю нашу убогу
На світі Божім казати...

Незнаний автор
„Свобода“, ч. 43, 1899 рік
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Головні редактори „Свободи“

Другий редактор о. Нестор Дмитрів
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Рішенням Головного уряду УНС у липні 1933 року головним редак-
тором „Свободи" став д-р Лука Мишуга. Він народився 30 жовтня 1887 
року у Виткові Новім, Радехівського повіту. Гімназійне навчання закінчив 
1906 року у Львові, студії прав у 1911 році в Відні, судову практику відбув 
у Львові, а адвокатську — в Жовкві. На початку 1915 року зголосився  
добровольцем до Українських Січових Стрільців. Після розпаду Австро-
Угорщини він заснував у Володимирі Волинському Українську раду, яка 
проголосила прилучення Волині до української держави.

В роки української державности був Л. Мишуга членом Державного 
комісаріяту в Радехові, працював в управлінні Західньо-Української Народної 

Республіки і був представником у Ґенеральному штабі 
Симона Петлюри. У 1921 році уряд ЗУНР вислав 
Л. Мишугу до Вашінґтону, де він розгорнув широ-
ку діяльність, спрямовану на придбання фондів для 
екзильного Західньо-українського Уряду.

В Америці д-р Л. Мишуга став Генеральним 
секретарем Об’єднання українських організацій 
в Америці. У 1925 році він став співробітником 
„Свободи“, рік пізніше – співредактором і нарешті 
в 1933 році – головним редактором, яким був до 
1955 року. Він був співорганізатором Українського 
Конґресового Коміте т у (1940),  Злученого 
Українського Американського Допомогового 
Комітету (1944) і його головою від 1953 року, членом 
Відділу Наукового Товариства ім. Шевченка, редакції 
Енциклопедії Українознавства і врешті — чільним 
діячем Українського Народного Союзу.

У „Свободі“ і в календарях-альманахах УНС 
він помістив безліч статтей, у яких видно руку 
знаменитого журналіста, знавця світових і 
українських крайових та еміґраційних політичних 
і суспільних взаємин. Досягненням Л. Мишуги 
було  видання „Пропам’ятної книги до 40-річчя 
Українського Народного Союзу“ (1936). Ціла 
книга, з її головною статтею  Л. Мишуги про фор-

В серпні 1907 року „Свободу“ 
купила від о. Івана Ардана „Руська 
видавнича спілка“, якій УНСоюз 
позичив частину грошей на спла-
чення боргу, а 21 липня наступно-
го року УНС відкупив друкарню і 
видавництво. 

Редактором „Свободи“ став 8 
серпня 1907 року новоприбулий з 
Галичини Антін Цурковський. Він 
народився 1882 року, навчався в 
Бережанській гімназії, де належав 
до „Молодої України“, нелеґального 
товариства молоді. 

До Америки прибув 1907 року.  
Видав чотири календарі УНС (1910-
1913), працював для заснованого 
1909 року товариства „Просвіта“ 
(округа Ню-Йорк), був режисером 
Драматичного кружка ім. Івана 
Котляревського в Ню-Йорку й 
переклав „Різдвяну ніч“ Миколи 
Гоголя для Календаря „Просвіти“ 
(ч. 1, січень 1914). 

Від 1 жовтня 1914 року став 
редактором „Америки" і був ним 
до 15 вересня 1916 року.  На 10-ій 
Конвенції УНС 7-10-го липня 
1908 року в Філядельфії, на вне-
сок о. Миколи Підгорецького було 
вирішено видавати „Свободу“ 
українською і словацькою мовами, 
щоб зацікавити нею закарпатців 
і деяких галичан, які не знали 
української  азбуки.  Том у на 
засіданні Головного уряду УНС 

21 липня 1908 року покликано на 
редактора словацької „Свободи“ 
Андрія Ґелу, у той час Головного 
організатора УНС. Він заснував хор 
„Українська муза“, переіменований 
пізніше на „Хор ім.  Миколи 
Лисенка“, а в 1920-их роках керу-
вав також хором товариства 
„Будучність“ в Нюарку, Ню-Джерзі. 

А. Цурковський помер 21 лютого 
1936 року.

На з ас і да нні  Викона вчог о 
комітету УНС 12 жовтня 1910 
року іменовано Осипа Стеткевича 
редактором „Свободи“, а Антона 
Цурковського — співредактором. 

О. Стеткевич народився 12 
січня 1876 року в селі Плотича, 
Бережанського повіту. Учитель і 
музика-аматор, він приїхав у 1904 
році до Америки, працював дяков-
чителем та видав чотири числа тиж-
невика ,,Зірниця“. На 9-ій Конвенції 
УНС 25-28-го червня 1906 року його 
обрали членом Контрольної комісії. 

О. Стеткевич учителював у 
парафіяльній школі в Джерзі-Ситі, 
Ню-Джерзі, в 1920 році, а коли в 
1922 році постало Об’єднання 
українських організацій в Америці, 
став членом Шкільної комісії, 
відомої під назвою Управа „Рідної 
школи“ в Америці, і був у ній заступ-
ником голови. 

В 1935-1937 роках вів курси 
української мови на факультеті 
с х і д н ь о - е в р о п е й с ь к и х  м о в 
Колюмбійського університету.

Головним редактором „Свободи“ 
він був від 3 листопада 1910 року 
до 30 листопада 1911 року і від 
26 вересня 1912 року до 14 серп-
ня 1919 року. Був  секретарем 25-го 
Відділу УНС в Джерзі Ситі, видав 
Календар УНС на 1914 рік і опрацю-
вав для нього другу частину твору о. 
Нестора Дмитріва ,,Короткий начерк 
історії Руського Народного Союзу". 
При підготуванні „Пропам’ятної 
книги УНС“ (1936) до 40-ліття УНС, 
О. Стеткевич був мовним редак-
тором і помістив там вичерпні 
статті про українське шкільництво 
в Америці та українську мову. 
Помер 28 січня 1942 року. Замість 
пам’ятника УНСоюз надав допомо-
гу його вдові.

Сьомий редактор Володимир Лотоцький

Головним редактором „Свободи“ став від 16 
серпня 1919 року Володимир Б. Лотоцький. Він 
народився в 1888 році в Галичині. Ще зі Львова, 
де він працював у редакції „Діла", він листувався 
з Осипом Стеткевичем і Богданом Дуткевичем 
і від них одержав запрошення працювати в 
редакції „Свободи“, яке прийняв, приїхавши до 
Америки в січні 1914 року. 

Відтоді до 1 травня 1916 року та від 1 листо-
пада 1917 року до 1 квітня 1926 року був він 
головним редактором „Свободи“, при чому 
Редакційна комісія призначила 4 січня 1921 року 
його партнером Омеляна Рев’юка. 

Після ліквідації цієї комісії і передання її 
обов’язків Екзекутиві УНСоюзу, до липня 1943 
року працював редактором „Америки“, а потім 
„Народної Волі“. 

Поза редакторською працею він був касиром 
Просвітньої комісії УНС,  членом створеного 
Загального Українського Комітету, Екзекутиви 
Федерації Українців в Америці, секретарем 
Українського Народного Комітету і секретарем  
Ліґи Чотирьох Народів. 

В. Лотоцький  помер у 1958 році.

„... „Свобода“ є одним з найголовніших атутів нашої громади і 
найсильніших її бастіонів. Нині стоїть вона в першому ряді в боротьбі  
за українську правду у світі і за волю в Україні“.

Іван Кедрин-Рудницький
(Альманах УНСоюзу на 1973 рік)

Від 1926 року до 1933 року 
в і д пов і д а л ь н и м  р ед а к т о р ом 
„Свободи“ був Омелян Рев’юк. Він 
народився 1887 року в селі Перерісль, 
Надвірнянського повіту. Студіював 
право у Львові. До Америки при-
був в 1912 році.  Як член редакційної 
комісії з видання „Пропам’ятної 
книги УНС“ (1936) допомагав упо-
рядковувати й опрацьовувати 
матеріяли, записав спомини давніх 
еміґрантів-активістів і дав цінні 
статті про розвиток політичного 
світогляду українського іміґранта та 

про літературні й мистецькі надбан-
ня еміґрації в Америці. Про духо-
ве обличчя української іміґрації О. 
Рев’юк написав статтю в Календарі 
УНС на 1944 рік. 

О.  Рев’юк був керівником 
25-го Відділу УНС в Джерзі Ситі. 
Співпрацював зі  „Свободою“ 
до початку 1940-их років, коли 
був звільнений у результаті 
антиукраїнських інформацій про 
американських українців перед 
Конґресовою комісією Даєса. 

О. Рев’юк помер в 1972 році.

Дев’ятий редактор д-р Лука Мишуга

Лука Мишуга (в центрі) – січовий стрілець (1916 рік). 

Шостий редактор Осип Стеткевич

Восьмий редактор Омелян Рев’юк

Володимир Лотоцький (крайній зліва) у 1924 
році в Ню-Йорку. (Закінчення на стор. 17)

П’ятий редактор Антін Цурковський

А. Цурковський, 1908 рік. 
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мування світогляду українського 
іміґранта в Америці, досі є непе-
ревершеним джерелом інформації 
для дослідників життя української 
спільноти в США. 

Д-р Л. Мишуга був безсумнівно 
однією із найвизначніших постатей 
української еміґрації. Він помер 8 
лютого 1955 року. 

Тяжко було знайти людину, яка 
могла б з успіхом обняти пост голов-
ного редактора „Свободи“, що його 
займав 22 роки д-р Л. Мишуга. На 
щастя, ще за його життя і під його 
керівництвом працював у щоден-
нику дев'ять років молодий, здібний 
журналіст Антін Драган, і він став 
десятим з черги головним редакто-
ром „Свободи“.

„...„Свобода“ була чи не одиноким часописом, що завжди був джере-
лом інформації для українства на Далекому Сході... Це через „Свободу“ 
українці в Китаї після війни дізналися про нову українську еміґрацію 
в Европі, про текст заяви І. Багряного „Чому я не хочу вертатися на 
родіну.“

Іван Світ, 
 (Альманах УНС за 1973 рік)

(Закінчення зі стор. 16)

Дев’ятий редактор...

Д-р Лука Мишуга (в центрі) на Союзівці (1953 рік). 

Антін Драган (Андрій Луців) 
народився 28 серпня 1913 року в 
селі Голешів, Жидачівського повіту. 
Як студент права у Львівському 
у н і в е р с и т е т і  п р а ц ю в а в  у 
„Кооперативній родині“ у Львові, 
був співробітником тижневика 
„Наше Слово“, націоналістичного 
щоденника „Голос“ та підпільних 
видань ОУН. Був переслідуваний і 
перебув два роки в тюрмі. Від  1944 
року   дописував до „Свободи“ під 
різними псевдонімами. 12 травня 
1946 року приїхав до Америки, а 
на наступний день почав працю-
вати в редакції „Свободи“ спочат-
ку як співредактор, а від 1955 року 
як відповідальний редактор, яким 
залишився до відходу на пенсію в 
1978 році.

Крім статтей у „Свободі“ і реда-
гування її, А. Драган був редак-
тором альманахів УНС  почавши 
від 1949 року і майже в кожному із 
них містив свої статті. В липні 1943 
року А. Драган побував у Вінниці 
при розкопуванні німцями масо-
вих могил жертв НКВД і про це 
писав у „Свободі“, а в 1986 році 

він опублікував свої спостережен-
ня в брошурі „Пам’ятаймо про 
Вінницю“.

А.  Драган співпрацюв ав з 
Комітетом побудови пам’ятника 
Тарасові Шевченкові у Вашінґтоні, 
а по здійсненні цього задуму видав 
книжку „Шевченко у Вашінґтоні“ 
(1984). В 1961 році причинився 
до видання УНСоюзу і Наукового 
Товариства ім. Шевченка збірника 
„Наш Шевченко“. В редагуванні 
„Сво б оди“ йом у допомага ли  
відомі журналісти, письменники 
і літературознавці  Іван Кедрин, 
Богдан Кравців,  Лука Луців, 
В’ячеслав Давиденко і Михайло 
Сосновський. А. Драган помер 2 
лютого 1986 року.

А .  Д р а г а н  з а п р о п о н у в а в 
ротаційну систему для обрання 
головного редактора „Свободи“. 
Кандидатами були Зенон Снилик, 
Володимир Левенець, Володимир 
Косик, Євген Федоренко і Василь 
Тершаковець. Кожний із них вів 
редакцію вродовж шести тижнів 
(від кінця вересня 1978 до травня 
1979 років).

Десятий редактор Антін Драган

„...„Свобода“ йшла просто, не соромила нас, переходила не раз різні 
гаразди, і нам треба бути певними, що вона досягне 100-річного ювілею 
незмінною!“

Степан Куропась, „Як я став кореспондентом „Свободи“, 
(Альманах УНС на 1983 рік)

Го л о в н и м  р е д а к т о р о м 
„Свободи“ у 1979 році став Василь 
Тершаковець, але через кілька 
місяців з причин здоров'я мусів 
відмовитися від посади. До редакції 
повернувся Антін Драган.

Одинадцятий редактор 
Василь Тершаковець

Д-р Лука Мишуга (1953 рік). 

В редакції „Свободи“ (зліва):  Роман Голіят, д-р Володимир Душник, дирек-
тор видавництва Петро Постолюк (сидить), керівник друкарні Анатоль 
Домарацький, Антін Драґан(1976 рік). 

В редакції „Свободи“ (зліва): Зенон Снилик, В’ячеслав Давиденко, Антін 
Драґан, Григорій Костюк, Володимир Душник, Едвард Козак, Іван Кедрин, 
Лука Луців, Богдан Кравців, Іван Керницький (1963 рік). 

ДУМКИ ПРО „СВОБОДУ“

ДУМКИ ПРО „СВОБОДУ“

„Свобода“ стала наче сейс-
мографом народного життя, 
я к и й  н е  л и ш е  ч у т л и в о 
віднотовував найдрібніші пору-
хи душі українського іміґранта 
і національного організму на 
батьківщині, а то й у світі, 
але й записував також реальні 
потреби й змагання української 
людини по обох боках океану.“

Володимир Барагура, 
(Альманах УНСоюзу на 1983 рік)

ДУМКИ ПРО „СВОБОДУ“

„.. .Поміж іншими важли-
вими ділянками українського 
о р г а н і з о в а н о г о  ж и т т я  в 
діяспорі, „Свобода“ не тільки 
нарівні трактувала фізичне 
виховання і спорт, але й часто 
була їх промотором. 

Свідчать про це численні 
трофеї, медалі й грамоти, що 
їх протягом багатьох десятків 
років уфундовував щоденник 
для переможців в різних великих 
турнірах і замаганнях з копа-
ного м’яча, тенісу, плавання й 
інших ділянок спорту, в яких 
змагалася українська спортова 
молодь“.

Омелян Твардовський, 
„Свобода“ 

 й український 
організований спорт“ 

(Альманах УНС на 1993 рік)

ДУМКИ ПРО „СВОБОДУ“

„Свободі“ – 115 років!
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Ірена Яросевич працювала редактором 
англомовного видання УНС „Український 
тижневик“ з 1996 року, а перед тим була 
його активним дописувачем впродовж 10 
років. Раніше працювала у Вашінґтонському 
бюрі  Комітету 1000-ліття християнства в 
Україні, в інформаційному відділі Руху, де 
вона керувала ділянкою зв’язків з закордон-
ними кореспондентами,  від 1991 до 1993 
року. Після цього залишилася в Україні 
як директор відділу зовнішніх взаємин 
спільного підприємства „УТЕЛ“. І. Яросевич 
повернулася до США в 1995 році і працюва-
ла директором зовнішніх взаємин Фонду 
допомоги дітям Чорнобиля.

Закінчивши в 1980 році університет в 
штаті Вискансин з дипломом бакалавра з 
філософії і політичних наук, І. Яросевич 
залишалася працювати кореспонден-

том місцевої газети до повернення її у 
Вашінґтон в 1982 році, де була прийнята на 
посаду редактора в „National Endowment for 
the Arts“. Пізніше вона працювала в цьому 
ж закладі керівником проєкту.

З 1985 року І. Яросевич – провідний 
редактор нового двотижневого видан-
ня „The Washington Herald“, яке впер-
ше в Америці в газетному форматі готу-
валося повністю за новою видавничою 
комп’ютерною технологією.

І. Яросевич була першою журналісткою 
не з а лежної  Укра їни,  що от рима ла 
акредитацію при урядовому прес-центрі 
США у Вашінґтоні, де була уповноваже-
на газетою Верховної Ради України „Голос 
України“ дописувати про хід виборів 
Президента Била Клінтона в 1992 та 1996 
роках.

Рома Гадзевич  
стала головним редактором „Свободи“ в 2007 році

Зенон Снилик народився 14 
листопада 1933 року в Путятинцях, 
Рогатинського повіту. Середню 
освіту здобув у Рочестері, Ню-Йорк, 
ступінь бакалявра одержав у там-
тешньому університеті, а маґістерку 
з журналістики в університеті 
Чикаґо.

Від 1 лютого 1962 року став 
співредактором „The Ukrainian 
Weekly", а від січня 1965 року – 
головним редактором. Призначення 
на головного редактора „Свободи" 3. 

Снилик отримав у травні 1980 року.
Талановитий футболіст, він впер-

ше в історії цієї країни як українець 
був обраний до американської 
олімпійської футбольної команди і 
двічі був її капітаном. В 1956-1964 
роках брав участь у 92 міжнародних 
футбольних змаганнях. Був добрим 
тенісистом,  брав участь у турнірах 
на Союзівці і впродовж 25-ох років 
влаштовував тенісові табори для 
молоді.

З. Снилик помер в 2002 році. 

Ра ї с а  Га л е ш к о  н а р о д и л а -
ся в післявоєнний період в селі 
Колом’є  Славу тського райо-
ну на Хмельниччині в Україні. 
Закінчила факультет журналістики 
й  р ед а ґ у в а н н я  Л ь в і в с ь ког о 
поліграфічного інституту. Була 

кореспондентом київських газет 
„Молода гвардія“, „Вечірній Київ" 
та журналу „Україна".

В 1989 році Р. Галешко разом з 
дочкою Зоєю еміґрувала до Канади, 
де в 1991 рoці заснувала сатирично-
гумористичний журнал „Всесміх".

Дванадцятий редактор Зенон Снилик

Зліва: Президент США Джеральд Форд, радник Президента Мирон 
Куропась, Зенон Снилик (1975 рік).

Тринадцятий редактор Раїса Галешко

Чотирнадцятий редактор Ірена Яросевич

Головний редактор „Свободи“ Ірена Яросевич (зліва) і 
головний редактор „The Ukrainian Weekly“ Рома Гадзевич 
на Конвенції УНСоюзу в 2006 році.

Сучасні редактори „Свободи“ (зліва): Петро Часто, 
Левко Хмельковський, Христина Ференцевич.

Працівники видавництва „Свободи“ (зліва) Леся Хмельковська, Марія Осціславська 
(сидить), Дарія Малиновська, Володимир Гончарик, Іда Фокс, Марійка Пенджола. 

Редакція „Свободи у 1990-их роках:  (зліва сидять) Зенон Снилик, Іван 
Кедрин, Ольга Куьзмович. (стоять) Роман Юревич, Любов Коленська, 
Христина Ференцевич, Петро Часто. 

„Свободі“ – 115 років!
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Виставка Аркадії 
Оленської-Петришин

ЗБАРАЖ, Тернопільська обл. – 
Національний заповідник „Замки 
Тернопілля“ продовжує знайо-
мити жителів краю з творчістю 
а м е р и к а н с ь к о ї  х у д о ж н и ц і 
українського походження Аркадії 
Оленської-Петришин. На цей раз 
з її творами мали змогу ознайоми-
тися жителі містечка Вишнівець 
і відвідувачі знаменитого пала-
цу князів Вишневецьких. Саме в 
його виставкових залах в липні 
відбулася виставка самобутньої 
художниці.

Першими відвідувачами стали 
учасники наукових читань, при-
свячених пам’яті  у родженця 
Вишнівця, професора філології 
Віталія Маслюка, яку проводив 
Національний заповідник спільно 
з катедрою клясичної філології 
Л ь в і в с ь к о г о  Н а ц і о н а л ь н о г о 
університету ім. Івана Франка, 
де довгий час працював вчений. 
Протягом кількох місяців, впро-
довж яких працюватиме вистав-
ка, її зможуть побачити тисячі 
туристів з різних реґіонів України 
і світу.

Пам’ятаймо про Байду

Н а  в и к о н а н н я  у к а з і в 
Президента України про роз-
виток українського козацтва у 
Вишневецькому палаці, що на 
Тернопільщині, відбулась нау-
кова конференція,  присвяче-
на одній з найбільш кольорит-
них постатей України  ХVI ст. – 
Дмитрові Байді-Вишневецькому. 
Організатором наукового фору-
му став Національний заповідник 
„Замки Тернопілля“, до складу 
якого входить родове гніздо сла-
ветного козака.

У ч а с н и к и  з і б р а н н я  б у л и 
одностайні в тому, що ім’я Байди, 
яке стало символом нескорености 
козацького духу, повинно не лише 
служити справі національного 
виховання молодого покоління, 
бути дієвим туристичним гас-
лом, але і стати об’єктом більш 
глибокого і всебічного вивчення. 
На жаль, досі немає пам’ятника 
Байді, недостатньо досліджена і 
не опублікована його епістолярна 
спадщина, навіть книги про сла-
ветного земляка недоступні для 

широкого загалу через їх малі 
наклади. А яким захоплюючим міг 
би бути фільм про людину, яка все 
своє життя провела у військових 
походах!  Резолюція,  прийня-
та учасниками форуму, містить, 
поряд з іншими вкрай важливими 
заходами, пункти про необхідність 
виконання діючої  пос танови 
Кабінету міністрів України про 
затвердження комплексної про-
грами збереження і використан-
ня палацово-паркового комплек-
су у селищі Вишнівець на 2005-
2010 роки.

Нове життя замку

Замок у Збаражі побудували, як 
і багато замків західньої України, 
у буремні роки першої половини  
ХVІІ ст. власники міста – князі 
Юрій і Христофор Збаразькі за 
проєктом італійського архітектора 
Вінченцо Скамоці. Замок тоді 
був життєвою необхідністю, він 
в деякій мірі захищав від набігів 
степових турецьких і татарських 
орд, які були справжнім лихом 
для населення Східньої Европи 

впродовж кількох століть.
Збаразький замок був потуж-

ною фортифікаційною спору-
дою з цілою системою оборони. 
В архітектурному пляні це було 
квадратне укріплення, яке склада-
лося з насипних земляних валів, 
укріплених кам’яними стінами з 
бастіонами на кутах.

Багато випробувань довелося 
пережити твердині, але найбільша 
битва під замком відбулася 1649 
року, коли фортеця стає осеред-
ком протиборства козацьких 
військ Богдана Хмельницького 
з польськими загонами Яреми 
Вишневецького. 

Гетьман оточив місто і замок, 
і впродовж семи тижнів тримав 
поляків в облозі, в ході якої між 
козаками і поляками відбулося 
16 великих битв, десятки сути-
чок і бойових вилазок. Облога 
була знята після підписання 
Зборівського мирного догово-
ру, який узаконював існування 
невеликої частини незалежної 
Української держави. Тоді під 
Збаражем загинули сотні славних 
синів України, серед яких полков-
ники Нестор Морозенко і Кіндрат 
Бурляй. В 1707 році тут побував 
Гетьман України Іван Мазепа.

Пізніше фортеця втратила своє 
оборонне значення і почала руй-
нуватися. А в ХХ ст. замок поча-
ли відроджувати як пам’ятку 
історії і архітектури. Відбудова 
почалася в 1965 році за проєктом 
київського архітектора Марионіли 
Говденко.  В 1985 році  замок 
почав функціонувати. Пам’ятка 

була віддана дітям – тут працю-
вали спортивні секції, учнівські 
гуртки. Було відкрито ресто-
ран „Леґенда“ і музей приро-
ди. Ціла палацова частина замку 
була відбудована і пристосована 
під культурно-спортивний ком-
плекс, що на той час було пози-
тивним чинником, адже серед 
десятків замків, які колись були 
збудовані на Тернопільщині, лише 
Збаразький був відбудований у 
своєму первісному вигляді.

Після здобуття Україною неза-
лежности на базі замку був ство-
р е н и й  де рж а в н и й  іс то ри ко -
а р х і т е к т у р н и й  з а п о в і д н и к . 
Фахівці Львівського інституту 
„Укрз ахідпроєкт рес т аврація“ 
розробили комплексну програ-
му відбудови, яка пост упово 
втілюється в життя. 

За цей час відреставровано казе-
мати замкового палацу, спорудже-
но новий міст, проведено розчи-
щення від землі оборонного рову. 
В замку сьогодні працює понад 
20 експозиційних заль, серед яких 
залі сакрального мистецтва XVII-
XIX ст., залі зброї, які містять 
зразки зброї від часів палеоліту до 
початку ХХ ст., залі антикваріяту, 
нумізматики, унікальна дерев’яна 
скульптура народного майстра 
Володимира Лупійчука.

Збаразький замок сьогодні – 
візитна картка України.

Володимир Чайка,
завідувач наукового відділу 
Національного заповідника 

„Замки Тернопілля“

Вістки з Національного заповідника „Замки Тернопілля“

Науковець Марія Колодій виступає 
на  конференції ,  присвяченій 
Дмитрові Байді-Вишневецькому.

Фрагмент оборонної стіни і замкового палацу у Збаражі.

Фасад Вишневецького палацового комплексу XVIII ст. – пам’ятки 
архітектури Національного значення.

Учасники конференції біля пам’ятного знаку в Збаражі на честь Дмитра 
Байди-Вишневецького.



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ No. 3720 

 
 
 

   
  

 !

 

 
125 Corporate Blvd 

Yonkers, New York 10701 
Tel: 914-220-4900 
Fax: 914-220-4090 
1-888-644-SUMA 

E-mail: memberservice@sumafcu.org

   
301 Palisade Ave 

Yonkers, NY 10703 
Tel: 914-220-4900 
Fax: 914-965-1936 

E-mail: palisade@sumafcu.org
 

    
16 Twin Ave 

Spring Valley, NY 10977 
Tel: 845-356-0087 
Fax: 845-356-5335 

E-mail: springvalley@sumafcu.org
 

   
39 Clovelly Road 

Stamford, CT 06902 
Tel: 203-969-0498 
Fax: 203-316-8246 

E-mail: stamford@sumafcu.org 

  -  
555 George St. 

New Haven, CT 06511 
Tel: 203-785-8805 
Fax: 203-785-8677 

E-mail: newhaven@sumafcu.org 

:     www.sumafcu.org

  
 

 

 
 

   ,  !  
     ?  !  

 ! ’    : 
 «    ». 

   ,   ,  
     .   
,        

,   ,  .         ?  
 ,   ? 

     -  ! 
    ,          

 ?  
     . 

 

!"#$#!       %&''()"#*+,-&!      !"#$#!

(!"#$%&'(")% *+$,(&)% -./&$0.%, !123+,('(")% 4+/.&$#.%,

5)#6)7+,(&)% 8"),2, /.33+&7$,(9:.7)

!"#$%#&'()* +,

!"#$%&'%

23-24-25 ./0/123 2008 0.

! ;#)6#$/.:

• -."/(+, -/%0$, 120,;
• 3%)'4"5" 6/*);
• 1&+6&'-7,$,!, 7 89)'&:(62; 5,)'9+2;.

<42)982 7,82!/*'9 6"8+,'9, (*6=2 >9 =& :(2?2 +& 742$9/9)
.4*82 +, -2;7"!:", '&/&@2+%;59 +, 59)/2:

(845) 626-5641 

<9#+'$: Soyuzivka Heritage Center,

216 Foordmore Rd., Kerhonkson, NY 12446,  P.O. Box 529

A2 .49B8+2C 7%)'4"5"!    D2)'*8   4,#"!

45$#)&6#-&7)87 94%&'('

313F,   Mitenvald



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУNo. 37 21

У 2007 році українці Далекого 
Сходу Росії   відзначили сумну 
річницю –  85-річчя розгрому 
українського національного руху на 
Зеленому Клині. Після приєднання 
його до РСФСР  в листопаді 1922 
року більшовики заборонили 
усі українські організації, а їхніх 
керівників та активістів заарешту-
вали. Ці події пов’язані з постаттю 
Юрія Глушка-Мови, 125-та річниця 
народження та 65-та річниця смер-
ти якого теж були відзначені в 2007 
році.

Юрій Глушко (псевдо – Мова) 
народився 4 квітня 1882 року в 
містечку Нова Басань Чернігівської 
губернії, у родині козака Косьми 
Глушка. Він закінчив Жмеринське 
двоклясне залізничне училище, а 
потім Київське технічне залізничне 
училище і працював машиністом 
на пароплавах „Доброфлот у“,  
які курсували  між Одесою та 
Вл а д и в о с т оком ,  пе р е в о з и л и 
переселенців з України на Зелений 
Клин. І з цього часу його доля була 
пов’язана з цим краєм. 

В 1907 році він оселився у 
Владивостоці, працював креслярем 
механічного заводу військового 
порту (1908-1910), а згодом – 
техніком на будівництві фортеці 
(1911-1916). Саме в цей час його 
життя нерозривно пов’язується і з 
українським культурним життям 
у Владивостоці. В це час він став 
вживати і свій творчий псевдонім – 
Юрій Мова. 

На початку 1909  року він 
з а й м а є т ь с я  о р г а н і з а ц і є ю  у 
Владивостоці українського хору, 
бере активну участь в проведенні 
Шевченківських свят, виступаючи 
як режисер та артист-декляматор. 
Його дописи про українське куль-
турне та громадське життя на 
Зеленому Клині під псевдом  „Юрій 
Мова“ друкуються на сторінках 
київської „Ради“.

Восени 1916 року Ю. Глушко 
був мобілізований на Кавказький 
фронт, де перебував до початку 1918 
року, тому перший етап розвитку 
українського національного руху 
на Далекому Сході минув без нього. 
Але після повернення в січні 1918 

року до Владивостоку він пори-
нув у вир місцевого українського 
життя, активно включився в 
діяльність товариства „Просвіта“, 
що саме робило в цей час перші 
кроки. 19 березня 1918 року його 
обрали головою „Просвіти“, зго-
дом – головою Владивостоцької 
Української окружної ради, а трохи 
пізніше – головою III Українського 
Далекосхіднього з’їзду, що відбувся 
у Хабаровську 7-12 квітня 1918 
року.  Цей з’їзд звернувся до 
українського уряду з проханням 
вимагати вiд уряду РСФСР виз-
нання Зеленого Клину частиною 
України. 

Надалі, в умовах розв’язання 
на Далекому Сході громадянської 
війни, Ю. Глушко став ініціятором 
скликання IV (Надзвичайного) 
Українського Далекосхіднього 
з’їзду, що відбувався у Владивостоці 
25 жовтня-1 листопада 1918 року. 
Особливу увагу  було  придiлено 
на з’їзді  створенню на Далекому 
Сході українських вiйськових 
формацій, що мали б забезпечи-
ти українців від втягнення їх у гро-
мадянську вiйну Росiї. На з’їздi 
виконавчим органом  було визна-
чено Український далекосхiднiй 
секретарiят, головою якого було 
обрано Ю. Глушка. 

З  ц ь о г о  ч а с у  в і н  с т а в 
провідником далекосхіднього 
українського національного руху. 
Під його проводом навесні 1919 
року у Владивостоці створюється 
1-й Ново-Запорізький курінь 
вільного козацтва. Але 20 черв-
ня 1919 року було арештовано Ю. 
Глушка, який тривалий час перебу-
вав в ув’язненні. 

 Не маючи звинувачень проти 
голови Українського секретарiяту, 
к е р і в н и к  к о л ч а к і в с ь к о ї 
адміністрації генерал Розанов 
наказав заслати його на Камчатку. 
Однак перед самим засланням у 
Ю. Глушка помер син, i його було 
випущено для похорону. Після 
цього  Ю. Глушко переховувався 
аж до антиколчаківського перево-
роту, що стався у Владивостоці 31 
сiчня 1920 року. 

Ц е й  п е р і о д  б у в ,  м а б у т ь , 
найактивнішим у його житті. 
З а й м а ю ч и  п о с а д у  г о л о в и 
Українського Далекосхіднього 
секре таріят у,  він мав широ-
ке коло обов’язків, до яких вхо-
дило представництво та захист 
інтересів українського насе-
лення Зеленого Клину як перед 
місцевою російською владою,  так 
і перед чужоземними держава-
ми, війська та дипломатичні уста-
нови яких у великому числі пере-
бували тоді на Далекому Сході. 
Фактично це була посада прем’єра 
екстериторіяльного українського 
у ря д у,  у  р ол і  яког о  вис т у -
пав Український Далекосхідній 
секретаріят. 

Як описує Докія Гуменна, сам Ю. 
Глушко так розповідав  про  той 
час: „Вдосвіта встаєш, вдягаєш 
двірницького фартуха, береш мітлу 
й ідеш замітати вулицю та приби-
рати будинок і навколо. Приходить 
восьма година,  вже в повному бли-
ску засідаєш у урядовому кабінеті, 
на високому пості  прем’єра! 

Приходить час візит до різних 
посольств, одягаєш фрак, циліндр, 
рукавички, сідаєш у екіпаж і їдеш 
до японського посольства. Отак 
доводилося одночасно бу ти й 
двірником, і прем’єром, і послом!“

У ці буремні часи Ю. Глушко про-
довжував свою творчу діяльність, 
виступаючи як артист та режисер 
українських вистав, брав участь 
у Шевченківських святах, висту-
пав з рефератами та деклямаціями, 
написав „Підручник акторові“, що 
був виданий у Владивостоці. Писав 
вірші, з яких до нас дійшло, на 
жаль, лише два.

А к т и в н а  н а ц і о н а л ь н о -
громадська, політична й твор-
ча діяльність були перервані 25 
жовтня 1922 року після захоплен-
ня Далекого Сходу більшовиками.  
А вже 5  листопада Ю. Глушка 
було арештовано разом з групою 
провідних діячів та активістів 
українського руху. Їх перевезли 
до Чити, де вони рік перебували у 
в’язниці. 

13 січня 1924 року суд виніс 
вирок, за  яким Ю. Глушко був 
засуджений на три роки позбав-
лення волі.

Після ув’язнення він працював 
майстром на будівництві шляхів в 
Читинський області, начальником 
пошукової партії в Таджикистані, 
після чого повернувся в Україну, де 
навчався на Київських інженерних 
курсах Харківського автошляхово-
го інституту, здобув фах інженера-
будівельника шляхів. В 1939-1941 
роках він був на різних інженерних 
посадах в будівельних організаціях. 
Жив у Києві, ймовірно, не під своїм 
прізвищем. 

Д о  н а с  д і й ш л и  с п о г а -
ди письменниці Д. Гуменної та 
Київського міського голови під час 

окупації Леонтія Форостівського, 
які зустрічалися з Ю. Глушком в 
останні місяці його життя. 

Д. Гуменна пише: „Це був дуже 
високий, ставний і стрункий ста-
рий сивий чоловік понад 70 років 
(хоча насправді йому було лише 
59 років – прим. автора). Не був 
опущений, а навпаки вражав на 
тодішньому тлі своєю елеґантністю, 
артистичністю. Випрасуваність, 
чистота, добірна увага до своєї 
зовнішности й навіть чорний мете-
лик під шиєю. Риси обличчя дуже 
аристократичні і, на диво, не вдіяла 
нічого старість із його красою“.  

За свідченням Л. Форостівського, 
на той час голови Софіївської упра-
ви, Ю. Глушко „робив з першо-
го знайомства враження прямої, 
чесної, скромної особи й свідомого 
українця-соборника“. 

Напровесні 1942 року він помер 
не стільки від старости, як з голо-
ду. Похований на Лук’янівському 
цвинтарі. Досі могилу провідного 
діяча українського національного 
руху на Далекому Сході не взято 
під опіку Української держави, його 
пам’ять не увічнено у назві якоїсь 
вулиці Києва та меморіяльною 
дошкою на будинкові, де він про-
жив останні роки та помер.

Ю. Глушко був одружений з 
Клавдією Іванаш, родом з Одеси, 
яка померла в березні 1947 року 
в Києві. Вони мали трьох дітей: 
сина Юрка, який помер малим ще 
у Владивостоці, дочок Катерину та 
Наталю, діти й онуки яких меш-
кають зараз у Києві. Онук Юрій 
Крохмаль зберігає пам’ять про 
свого діда, тримає уцілілі матеріяли 
в родинному архіві. 

В’ячеслав Чорномаз, 
Владивосток, Росія

ПОСТАТІ

Юрій Глушко-Мова – провідник 
українців на Зеленому Клині

Юрій Глушко-Мова

Рек ляма –  к люч до успішного бізнес у!
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Левко Хмельковський 

ПАРСИПАНІ, Ню-Джерзі. - Під 
час 10-денної морської подорожі 
до країн Скандинавії мені випало 
пережити зустріч з казками Ганса 
Андерсена, тому що на кожному 
кроці були впізнавальними вулиці 
і будівлі з його мудрих оповістей. 

Як і в давні часи, королівська 
гвардія у велетенських хутряних 
шапках стояла на варті біля палаців 
у Копенгаґені, Осло, Стокгольмі. 
Як у давні часи з моря поверта-
лися завантажені рибою суденця. 
От тільки казкові персонажі тепер 
були на площах бронзові, бо таки-
ми воліли зберегти їх для себе і 
гостей данці, шведи,  норвеги. 

Іноді до затишних парків дохо-
дило відлуння недалекого сходу – 
ось два парубки жебрають, виста-
вивши  на травнику табличку з 
проханням допомогти повернутися 
додому, на схід Европи. 

На головну вулицю норвезької 
с толиці  видибує  з ахмелілий 
чоловік, і відразу ж до нього 

підкочують на велосипедах дві 
вродливі дівчини з міської поліції. 
Шкода, що не чутно, якою мовою 
виправдовується п’яничка. Дівчата 
дуже чемно  відпроваджують його 
подалі з людських очей. 

Казка продовжується для мене 
і в країнах, які лежать далі на схід  
– у Фінляндії, Естонії, Польщі. Дві 
останні в моїй пам’яті зберегли-
ся з часів комуністичного мину-
лого. Доля Фінляндії, колишньої 
російської провінції, недавно стала 
відома з новітньої історії. 

На площах Гельсінкі можна 
зустріти історичні відголоси. Ось 
стоїть німецька бойова техніка 
часів Другої світової війни, далі 
на коні – маршал Карл Манерґейм 
в  х у т ря н і й  ша п ц і ,  т в о р е ц ь 
незалежної Фінляндії. 

Трив а лий час  ма ло х то  в 
СРСР знав про зимову війну 
з фінами, яких чомусь називали 
тоді „білофінами“ (такими були 
також  білополяки, білокозаки, 
білоґвардійці – усе, що не черво-
не), бо не дозволялося й згадувати 

про кампанію, яку багатомільйонна  
держава з її  „непереможною“ 
армією фактично програла в 
двобої з маленькою, лісовою, але 
патріотичною Фінляндією. Тепер 
до фінів їздять з Росії за сучасни-
ми товарами і дивуються, що тут і 
дороги кращі, і достаток вищий. 

Естонську столицю колись я 

відвідував багато разів, сприй-
маючи її як західнє місто, бо тут 
були затишні кав’ярні, багато 
квітів, чемність, а що не сприйма-
ли обов’язкової в СРСР російської 
мови, то це вже ніби дивацтво. 

Тепер Таллін вразив буян-

ПОДОРОЖІ

Радість і сум заморських країн

В Гельсінкі кожен може приєднатися до демонстрації „Міжнародної 
амнестії“ – протесту проти застосування тортур в деяких країнах. 

П а м ’ я т н и к  н е п е р е м о ж н о м у 
марша лові  Фінляндії  Карлові 
Манерґеймові у Гельсінкі. 

(Закінчення на стор. 23)

Таллін – діти і квіти незалежної Естонії. 

Старовинний Ґданськ з вежі костелу св. Марії. 
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ням справді західнього життя: 
впорядкованість вулиць чарівні 
крамнички, добре збережена старо-
вина, а також на диво модерні спо-
руди. І російською мовою естонці 
користуються в спілкуванні з 
гостями з Росії, адже тепер вони – 
гості, а не завойовники. 

Подібне і в Гданську. Шкільні 
ескурсії з усієї країни обовяз-
ков о  в і дв і д у юь  с удо б уд івне 
підприємство і щоглу-памятник 
„Солідарності“, бо звідси почалося 
відродження незалежної Польщі. 
А у велетенському костелі Діви 
Марії – оголошення українською 
мовою про наступне свято місцевої 
громади.

Наступним містом був Санкт-
Петербург, друга столиця Росії. На 
кораблі почалася метушня: люди 
дізналися, що для виходу на  берег 
треба буде мати не тільки паш-
порт, а й фотокопію першої його 
сторінки. 

Вийти до міста могли лише ті, хто 
задалегідь записався на екскурсію 
і мав дістати спеціяльну червону 
перепустку. З цього приводу ми з 
дружиною ще в Ню-Йорку купили 
російську візу. 

Корабель прибув, власне, не до 
міста, а до вантажного порту на 
його околиці. 

Від корабля до портової брами 
б уло  д а ле че н ь ко ,  а ле  л юд и 
розповіли, що туди ходить авто-
бус, от тільки сьогодні неділя, то 
його може не бути. Нас з дружи-
ною підвіз до брами лоцман, який 
привів до берега наш корабель. 

А коли поверталися з міста, то 
нагодився працівник порту, який 
підробляв перевезенням пасажирів 
від брами до корабля. Узяв 20 евро. 
Далі чекала сумна несподіванка: 
у черзі на  пашпортну контролю 
треба було чекати рівно годину. Ми 
навіть хвилювалися, чи не відійде 
корабель без нас. Але не відійшов. 

Туристи в черзі нарікали, що 
їм заборонили фотографувати в 
підземці, бо метро, сказали, обо-
ронний об’єкт. І екскурсія містом з 
відвіданням музею „Ермітаж“ – 200 
дол. від особи! 

При виході в море усі скупчили-
ся на верхній палубі, щоб побачи-
ти морську фортецю Кронштадт, 
яка впродовж багатьох років була 
секретним містом. Мене знову 
спіткало розчарування: Кронштадт 
виглядав великою руїною. Обабіч 
корабля бовваніли рештки поки-
ну тих укріплень, викину ті на 
берег суденця, зруйновані будівлі. 
Мимоволі пригадувалися бере-
ги Швеції, де корабель довго йшов 
фіордом повз чепурні будиночки 
на доглянутих берегах.

Добре, що наш шлях лежав тепер 
на захід. 

Бурштиновий подарунок Польщі 
до 70-річчя Сталіна повернувся до 
Ґданська.

Королівський охоронець в данському 
Копенгаґені. 

(Закінчення зі стор. 22)

Радість і сум...

Кронштадт, славетна морська фортеця Росії – в руїні. 

Черга на пашпортну контролю в Санкт-Петербурзі.

В новому житловому районі Санкт-Петербурзі поставлено новий 
пам’ятник, що відповідає мілітарній політиці уряду Росії. 

!"#$%&' (%&")*+(&% ,-. .'&/'!$" 0 "1')*23

!"#$%&'( )" #$*!*)+",-.

„3+(%)34 #$)"4!* - )#+*“ 

(„HISTORY of UKRAINE-RUS“)

1*5"67" 8)#.'&+9$%8%
9 :;-< (=>?@A 2, BAC:?>A 1)

/01"))2 #$*!*)+'.+3:

D-E FEA>= +?C?> ($3#+),

D-E +GE@,H IJ;K,H (8AE0AEDCL=?H #>,0GEC?:G:)

!"#$%&' (%&")*+(&% ,-. .'&/'!$" 0 "1')*23
!"#$%#&'( ")*+#,#-.' *# *&'.' #*$#+# ,#/' )% 01+1,#,#/$#+#

-2*1$$3 1$+4)5!6.#7 /#-#7
„8!,#&)9 :.&19$2-;'!2“ („History of Ukraine-Rus“)
<2=1541 >&'?@-!6.#+#, 3.2/ %15/1(,6!3 
A1$1*!6.25 8$!,2,', :.&19$!6.2= B,'*)5

0 C<M;:<, 20 0GEGC>N 2008 E., ; 5-,H @;D. O; O;J.
0 M<D?>=< !(.

63 Fourth Ave. (-,P 9-;Q , 10-;Q 0<J?RN-?)

New York, NY 10003

870F NTHS Prezentaia knyhy



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ No. 3724 

Федір Швець, член Волинського 
Крайового Братства св. Апостола 
Андрія Первозваного.

ЛУЦЬК. – Через 380 років пере-
видано книжку „Лямент по отцю 
Іоану Василевичу, написаний в 
Луцьку року 1628-го“. Це перша 
друкована книга в Луцьку, що на 
Волині, друкована кириличним 
шрифтом в мандрівній друкарні 
Павла Домжива Люткевича. В 
титульній назві зазначено, що 
вона вийшла від імені Церкви 
Східнього Православія братства 
Луцького, Воздвиження Чесного і 
Животворного Хреста Господнього. 

С т в о р е н н я  Л у ц ь к о г о 
Хрестовоздвиженського Братства 
в 1617 році не було випадковим. 
Воно дикт увалося інтересами 
розшматованої України і станом 
православ’я, яке опинилось на грані 
знищення.

Після Берестейської унії, зрад-
н и ц ь к о г о  А н д р у с і в с ь к о г о 
перемир’я між Росією і Польщею 
для у кра їнської  людно с ти і 
Православної Церкви, куди входила 
Волинь, настали украй важкі часи. 
Польська влада разом з Церквою, 
взяли жорстокий і тривалий курс 
на ліквідацію православної віри, 
української мови, на спольщен-
ня автохтонного населення. За 
таких умов утворення в Луцьку 
Хрестовоздвиженського брат-
ства стало єдиною формою спро-
тиву. Воно об’єднало передо-
вих людей свого часу. Братство 
стало не тільки оборонцем і захис-
ником православ’я, а й потуж-

ним культурно-просвітницьким 
центром. Стрижнем його була 
українська шляхта, яка не ополячи-
лась і мала певні кошти.

Ч л е н а м и  Б р а т с т в а  б у л и 
визначні історичні особистості 
–  м а й б у т н і й  г е т ь м а н  І в а н 
Виговський, іконописець Йов 
Кондзелевич, мати Івана Мазепи, 
Лаврентій Деревинський, Гальшка 
Гулевичівна, поет-шляхтич Данило 
Братковерський. Діяла братсь-
ка школа, друкарня, притулок для 
бідних, бібліотека. Була спорудже-
на братська церква з криптом для 
поховань, яка в зміненому вигляді 
збереглась дотепер. 

Про діяльність Братства в часи 
більшовицького режиму говорити 

У СВІТІ КНИГ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Don’t miss out on two spectacular tours being organized by the 

Ukrainian Catholic Metropolia of USA  
& Metropolitan Stefan Soroka 

A once in a lifetime experience PERFORMED JUST ONCE EVERY 10 YEARS! 
 

12 Day Danube River 
Cruise plus Passion Play 

July 3–14, 2010 
 Tour Price $3,499pp (land only)    (27 Meals Included):  10 Breakfasts – 7 Lunches – 10 Dinners  

Reservation deadline is November 15, 2008 

13 Day Lemkivshchyna 
Eastern Europe & Passion Play 

Featuring “Lemkivska Vatra” 

July 13-25, 2010  
Tour Price $3,650pp (land only)                    

(26 Meals Included):  11 Breakfasts –4 Lunches – 10 Dinners 
Reservation deadline is November 15, 2008 

 
 

 
   

The Ukrainian Educational & Cultural Center of Philadelphia 
                     presents an exciting 

 

 
  
 

  to the beautiful “Grand Palladium White Sand”oceanfront resort in Riviera Maya 

January 16-20, 2009 
All-Inclusive 4 Night/5 Day Hotel package for only $630.00 pp 

Deposit of $50.00 due by September 15, 2008 
 

Call for details!                                                         
732-928-3792                         ztc@earthlink.net 

Книгу перевидано через 380 років На карті України є ряд міст, 
що здобули собі право називати-
ся центрами національної культу-
ри, традицій, духовности. Серед них 
– Бережани, що на Тернопільщині. 
Казкою свого дитинства назвав це 
місто уродженець краю письменник 
Богдан Лепкий.

Всіх, кого життєві дороги при-
водили до Бережан, не забувають 
затишне, мальовниче містечко з 
надзвичайно цікавими, привітними 
людьми.

Центром духовности та науки 
стала й Бережанська гімназія. 
Нещодавно цей уславлений заклад 
освіти відзначив своє 200-ліття. 
До цієї дати у 2007 році видав-
ництво „Джура“ у Тернополі 
вип ус ти ло  юві лейн у  книгу -
енцик лопедію „Бер ежа нська 
г і м н а з і я “  ( н а  1 , 0 2 8  с т о р . ) .  
Видання зачаровує багатопляновістю 
зібраного матеріялу, ретельною 
хронологією навчального проце-
су, чудовими світлинами, повним 
списком викладачів та гімназистів, 
зворушливими спогадами, фото-
документами минулих років і 
сучасности. 

Кожен, хто здобув знання у цій 
найстарішій гімназії клясично-
го типу в східній Галичині, став 
помітною особистістю. Серед 
них – видатні письменники брати 
Богдан та Левко Лепкі, Маркіян 
Шашкевич, вчені Олександер 
Барвінський, Зенон Кузеля. Визначні 
події української історії, незабутні 
імена тих, що наближали день 
Незалежности України, зафіксовано 
у цій змістовній науково-популярній 
книзі, адресованій всім, хто любить 
Україну і хоче ближче і правдиво 

пізнати її минуле.
Рідкісні архівні фотографії, копії 

документів, спогади колишніх 
гімназистів допомагають глибше 
відчути щемний дух давніх днів, 
відчути вічне стремління нашого 
народу до незалежности. 

В и д а н н я  д о п о в н е н е 
бібліографічним та іменним покаж-
чиками, словничком термінів, 
фотолітописом святкувань 200-ліття 
та 10-ліття сучасної, відродженої 
гімназії.

Вдячні відгуки можна почути від 
тих, хто вже ознайомився з кни-
гою. Д-р Богдан Кекіш – відомий 
фінансист, випускник гімназії і не 
байдужа до української долі люди-
на, зауважив, що такий глибо-
кий архівний матеріял, життєписи 
випускників є гідним внеском в роз-
виток української ідеї. Розповіді про 
конкретних людей, їхні долі – це 
надзвичайно цікаво і потрібно для 
нащадків. А головне, що гімназія 
відродилася і успішно функціонує.

Видання надруковано завдяки 
пожертвам колишніх гімназистів, 
багатьох шанувальників української 
культури. У випуску ювілейної книги 
взяли участь і Бережанська район-
на рада та місцева адміністрація. 
Упорядник всіх матеріялів – Надія 
Волинець.

Щоб придбати енциклопедію 
„Бережанська гімназія“ (40 дол. з 
пересилкою“), треба звертати-
ся у тернопільське видавництво 
„Джура“, тел. (011-380) 352-256-940 
або 228-880 чи до Надії Волинець у 
Бережанах – (011-380) 3548-210-85.

Святослава Ґой-Стром,
Ґлен-Спей, Ню-Йорк

Енциклопедія про Бережанську гімназію

(Закінчення на стор. 25)
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не доводиться. Ще до проголошен-
ня Незалежности України у Луцьку 
23 вересня 1990 року більш як 100 
делеґатів з усіх районів Волині на 
установчих зборах проголосили 
відродження Братства, як правона-
ступника Хрестовоздвиженського з 
назвою Волинське крайове братство 
св. апостола Андрія Первозваного. 
У роботі Братства виникла пара-
лель з діяльністю його історичного 
попередника: тоді Братство утво-
рилось для захисту православ’я 
від католицької експансії, тепер – 
задля відродження єдиної помісної 
Православної Церкви.

Першим реальним кроком було 
повернення в лоно Української 
Автокефальної Церкви (УАПЦ) 
Київського патріярхату братської 
Хрестовоздвиженської церкви. 
Наступним – повернення Свято-
Троїцького катедрального собору. 
25 жовтня 1993 року Рада у справах 
релігій Кабінету міністрів України 
зареєструвала статут Братства. 
Діяльність нинішнього Братства 
зосереджується на трьох основ-
них напрямах: захист православ’я, 
просвітництво і благодійництво.

Стрижнем діяльности з 1999 року 
став просвітницький напрям, щоб 
вивчити і висвітлити діяльність 
свого попередника. Тут першим 
кроком було видання „Пом’яника“, 
що вівся з 1618 року. Довший час 
„Пом’яник“ вважався втраче-
ним. На його слід натрапив у фон-
дах Національної бібліотеки ім. 
Володимира Вернадського вчений 
з Острога Віктор Атаманенко. До 
завершення справу довела завідувач 
відділу давньої історії Волинського 
краєзнавчого музею, член Братства 
Олена Бірюкіна. Його доповнили 
іменами братчиків, внесли новий 
розділ про братчиків відродженого 
Братства, які відійшли у вічність.

Відновлена „Братська кружка“, 
яку власноруч виготовив голова 
Братства Андрій  Бондарчук, пись-
менник і публіцист, колишній депу-
тат Верховної Ради України першого 
скликання. Розпочато відродження 
музею Братства. Відкрита лише 

одна експозиція, де представлені 
книги про видавничу діяльність 
Братства і братчиків, література 
про них.  Вдалося поверну ти 
ім’я справжнього героя України 
– талановитого поета, борця за 
незалежність Української Церкви, 
братчика Данила Братковського. 

До 300-річчя його страти було 
проведено Всеукраїнську науково-
історичну конференцію, видано 
збірник її матеріялів, встановле-
но горельєф і меморіяльну дошку 
на місці страти, видано повне 
факсимільне видання його творів. 
У 2004 році за сценарієм Андрія 
Бондарчука знято фільм „Волинська  
Голгофа Братковського“, який 
удо с то єний високої  нагор о -
ди на Всеукраїнському фестивалі 
„Кінотур-2006“. 

Перевидано ілюстровану доку-
ментальну книжку Б. Жедкова 
„Нищення церков на Холмщині у 
1938 р.“. Перевидано українською 
мовою повість клясика польської 
літератури Юзефа Крашевського 
„Історія кілка у плоті“, де йдеть-
ся про події на Волині, актуальні 
для нашого часу. З участю Братства 
проведено наукову історично-
краєзнавчу конференцію з історії 
села Сереховичі. 

І ось – видання „Лямент у“, 
єдиний примірник якого зберігся 
у фондах Національного музею 
Львова. Ориґінал тексту перекла-
ли: (авторський) – Валерій Шевчук 
(Київ), порядковий – Володимир 
Александрович (Львів).

Зібрані архівні матеріяли для 
окремого збірника, що стосують-
ся діяльности Братства у 1617-1648 
роках.

Спонзорами „воскреслого“ 
видання „Ляменту“ стали в США 
Роман і Валентина Лисняки, Томас 
і Галина Свієчковські, Михайло і 
Алла Гереці, Михайло і Надія 
Каркоці.

Братство своїми силами вста-
новило наземний надгробок біля 
місця захоронень перших братчиків. 
З допомогою ліцеїстів Луцького 
військового ліцею розчищене 
підземелля Хрестовоздвиженської 
церкви, де назбирано чотири труни 
кісток захоронених там членів 
Братства. Підземелля (крипта) 

потребує впорядкування. Є мрія 
зробити там маленький некро-
поль. На братському будинку вста-
новлена меморіяльна дошка, при-
свячена 390-ій річниці Братства. 
Існує версія, що в крипті міг бути 
таємно похований і гетьман Іван 
Виговський, який в часи перебу-
вання в замку Любарта був членом 
Хрестовоздвиженського братства. 

П’ять іменних примірників 

„Ляменту“ надіслано жертводав-
цям у США. Книгу можна замови-
ти, виставляючи чеки на 20 дол. за 
адресою: St. Andrew’s Society, c/o 
M. Heretz, 95 Orient Way, #5 b/c, 
Rutherford, NJ 07070.

Дохід з продажу призначений 
на впорядкування некрополю 
для збереження тлінних останків 
перших братчиків, захисників 
православ’я.

(Закінчення зі стор. 24)

Книгу перевидано...
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СПОРТ

ПЕКІН. – 24 серпня прийня-
ла естафету спортивних пере-
мог Паралімпіяда-2008. 28 серп-
ня в Храмі Неба в Пекіні було запа-
лено паралімпійський вогонь,  а 6 
вересня відкрито Паралімпійські 
ігри. Талісман Олімпіяди –  щасли-
вий бичок Леле, який за китайським 
гороскопом символізує дбайливість, 
рішучість, мужність, витривалість 
і силу. Під час паради команд пред-
ставники різних країн виходили на 
арену упродовж майже двох годин. 
Загалом в Іграх беруть участь більше 
як 4,000 спортсменів.

Головною темою барвис тої 
церемонії відкриття Паралімпіяди, 
режисером якої став китайський 
майстер Чжан Цзіган, став діялог 
неба, землі і людини. Таким чином 
режисер подарував нове втілення 
трибарвній емблемі Паралімпійськіх 
Ігор, де блакитна смуга означає небо, 
зелена – землю, червона – люди-
ну. Репетиції церемонії відкриття 
Паралімпіяди, в якій взяли участь 
більше як 6,000 артистів, прово-
дилися впродовж дев’яти місяців. 
Багато виконавців – люди з різними 
фізичними недоліками.

„Ми всі стали свідками того, 
що Китай, не дивлячись на суворі 
природні катаклізми, підготував 
неповторні Ігри“, – сказав президент 
Міжнародного паралімпійського 
комітету Філіп Крейвен.

Тригодинна церемонія відкриття 
Ігор завершилася запаленням вогню 
Паралімпіяди. Після того, як шість 
смолоскипоносців зробили коло на 
стадіоні, китайський паралімпійській 
чемпіон Гоу Бінь, покладаючись 
на силу своїх рук, піднявся на 
інвалідному візку по линві до голов-
ного смолоскипа Ігор, щоб запалити 
полум’я над стадіоном.

Цього року спортсмени змагають-
ся в 20 видах спорту, які включають 
471 дисципліну. Вперше  до програ-
ми включено веслування. 

Усі нові стадіони і неспортивні 
споруди, призначені для Олімпіяди 
і Паралімпіяди збудовані „без 
бар’єрів“, щоб їх могли викори-
стовувати люди з обмеженими 

можливостями. 
П а р а л і м п і я д а  з а л и ш и т ь 

Пекінові  спадок і в транспортній 
інфраструктурі: на двох основних 
лініях метро всі вагони пристосовані 

для людей з інвалідністю, тепер в них 
легко зможуть в’їхати „візочники“. 
Всі станції нових ліній обладнані 
спеціяльними ліфтами. На початок 
Паралімпійських ігор чверть авто-
бусного парку китайської столиці 
– майже 4,000 автобусів – обладна-
на спеціяльними майданчиками для 
інвалідів-„візочників“. На хідниках 
в центрі міста і навколо спортивних 
споруд встановлені пандуси.

Пекінська Паралімпіяда стане 
найбільш представницькою в 
історії паралімпійського руху. 

На Іграх представлені 148 країн. 
Найчисленнішою є команда Китаю – 
332 спортсмени.  

У паралімпійській збірній України 
виступають 126 (105 ліцензій) 

спортсменів в 11 видах спор-
ту (легка атлетика, плавання, фех-
тування на візках, стрільба із лука, 
футбол, стрільба кульова, веслу-
вання академічне, паверліфтинґ, 
настільний теніс, відбиванка сидя-
чи, джудо). 

Українська збірна першою прибула 
до Пекіну і вже 14 серпня розпочала 
тренування на базі Паралімпійського 
центру в Пекіні. Генеральний спон-
зор –  Спілка підприємців граль-
ного підприємництва України, 
офіційні спонзори  –  міжнародний 
благодійний фонд „Параспорт“, 
мобільний оператор „Лайф“, 
компанія „Воля“, „Родовід-банк“, 
Інтернет-провайдер „Релком“ та 
китайська компанія ЗTE.

Вже першого дня змагань, 7 верес-
ня,  Дмитро Виноградець здобув 
першу срібну медалю для України: 
на 100-метрівці вільним стилем він 
посів друге місце. Ще одну срібну 
медалю з плавання приніс Україні 
Дмитро Крижановський, який 
також на 100-метрівці вільним сти-
лем посів друге місце.

8 вересня Сергій Сидоренко 
у ваговій категорії до 73 кг здо-
був бронзову нагороду у змаганнях 
з джудо серед чоловіків. Четверте 
срібло здобув Данило Чуфаров у 
плаванні на 400 м вільним стилем. 

Заслужений майс тер спор-
ту  України Олександер Мащенко з 
Донецька здобув золоту нагороду – 
він виграв фінальний заплив 100 м 
брасом, Віктор Смирнов посів третє 
місце.

Заслужений майстер спорту 
України Максим Веракса з Харкова 
теж здобув золото на відстані 100 м 
брасом, але у іншій клясі. Його час 
є новим світовим рекордом. Бронзу 
здобув Сергій Кліперт.

Ярина Матло у змаганнях з пла-

вання на 100 м на спині стала тре-
тьою. Срібну медалю здобув май-
стер  спорту України міжнародної  
кляси Іван Киценко з Харкова у 
потрійному стрибку – він стрибнув 
на 15 м 24 см.

9 вересня майстер спорту України  
міжнародної кляси Лідія Соловйова 
з Дніпропетровська здобула золоту 
нагороду з паверліфтинґу у ваговій 
категорії до 40 кг серед жінок. Вона 
підняла вагу 100 кг.

Встановила світовий рекорд і здо-
була золото майстер спорту України 
міжнародної кляси Інна Дяченко 
Дніпропетровська у бігу на 100 м 
серед жінок. 

Світовий рекорд перемогою у 
плаванні на відстані 200 м вільним 
стилем встановив Д.  Виноградець.

М а й с т е р  с п о р т у  Ук р а ї н и 
міжнародної  кляси Андрій Калина 
Донецька на відстані 100 м бра-
сом теж став паралімпійським 
чемпіоном. Срібло виборов О. 
Мащенко у змаганнях з плавання на 
відстані 100 м метеликом. Бронзу тут 
здобув В. Смирнов. Ще одну брон-
зу Україні приніс майстер спорту 
України  міжнародної кляси Антон 
Стабровський зі Львова (також пла-
вання) на такій же відстані, але у 
іншій клясі. 

Ще одна бронза – на рахунку Юлії 
Волкової у змаганнях з плавання на 
100 м батерфляєм. Також бронзу здо-
була Олена Акопян на 200 м вільним 
стилем.

Бронза дісталася джудоїстові  
Миколі Лівицькому у ваговій 
категорії до 100 кг. 

10 вересня українці здобули золо-
ту і срібну медалі та три бронзові. 
Золоту нагороду комплексного пла-
вання здобув українець Максим 
Веракса. Це вже друга його золота 
медаля на цій Паралімпіяді. Він вста-
новив новий світовий рекорд. Третє 
місце посів С. Кліперт.

У плаванні на 100 м вільним сти-
лем срібну медалю здобув Олексій 
Федин, бронзову – Данило Чуфаров. 

Бронзову нагороду має Андрій 
Онуфрієнко. Він став третім у 
фінальному забігу на 400 м.

Золоті нагороди 10 вересня здо-
були:  М. Веракса з плавання (це вже 
друга золота медаля), Роман Павлик 
з бігу на 400 м, Тетяна Якібчук з 
метання диску. 

Команда України з футболу 
в другому колі на турнірі розгро-
мила своїх суперників – ірляндців: 
Україна-Ірляндія – 7:0.

У змаганнях з відбиванки сидячи 
українська команда здобула першу 
перемогу: українки здолали команду 
Японії. („Чемпіон“)

Успіхи України на XIII Паралімпіяді в Пекіні

ЛЬВІВ. – 6 верес-
ня відбулись змагання 
першої тури відбіркового 
кола Чемпіонату світу-
2010 з футболу. Україна 
„вимучила“ перемогу 
над білорусами завдяки 
карному. 92-га хвилина 
– остання атака України. 
А н ат ол і й  Ти мощ у к 
приймає м’яч у карній 
білорусів, робить пере-
дачу і влучає в руку 
білорусові. Італійський 
суддя призначає карний. 
Б’є Андрій Шевченко. 
Ґоль!

Те п е р  н а  з б і р н у 
України чекає не менш 
важка гра в Алмати 
10 вересня зі збірною 
Казахстану. В одній 
групі з Україною змага-
ються команди Хорватії, 
Англі ї ,  Ка з ахс т ан у, 
Білорусі, Андори. 

ФУТБОЛ

Відбіркові змагання ЧС-2010

Нападник збірної України, автор єдиного ґоля 
з карного Андрій Шевченко (на задньому пляні)
та захисник збірної Білорусі Сергій Омельянчук 
борються за м’яч. У збірній команді України А. 
Шевченко грає вже 14 років.          Фото: УНІАН 

Золота медалістка Паралімпіяди 
Оксана Ботурчук (легка атлетика, 
біг на 100 м) під час нагородження в 
Пекіні, у вівторок, 9 вересня.
             Фото: УНІАН

Золотий медаліст Паралімпіяди 
Роман Павлик (легка атлетика, біг на 
100 м) під час нагородження 9 вересня. 
Р. Павлик встановив паралімпійський 
рекорд.             Фото: УНІАН

В активі української збірної станом на 10 вересня було вже 
30 медалей, серед яких 11 золотих, 6 срібних і 13 бронзових. У 
неофіційному медальному заліку команда України посідає четверте 
місце. Попереду були Китай, Великобританія і США. 

Бій буде у Києві
КИЇВ. – 27 вересня в київському 

Па лаці  спорт у відбуде ться 
двобій молодіжного чемпіона 
світу за версією „IBF“ у середній 
вазі Максима Бурсака проти 
арґентинця Естебана Вальдемара 
Понсе. 25-річний латиноамери-
канець виступає у професійному 
боксі три роки і за цей час провів 
15 поєдинків, 10 з яких виграв.

На 11 жовтня призначно двобій 
між чемпіоном „WBC“ у надважкій 
вазі Семюелом Пітером і влас-
ником почесного чемпіонського 
звання за версією цієї організації 
Віталієм Кличком. („Чемпіон“)

БОКС
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18 серпня в Едмонтоні після 
короткочасної недуги у віці 95 
років пішов з життя відомий гро-
мадський діяч і  меценат д-р 
Целестин (Микола) Суховерський. 
Ще недавно, здається, працівники 
Канадського інституту українських 
студій (КІУС) сиділи з д-ром 
Ц. Суховерським у затишному 
приміщенні факультетського клюбу 
Альбертського університету. Того 
травневого дня разом з його донею 
Олександрою було вшановувано 
95-річчя його уродин. Як завжди, 
д-р Ц. Суховерський був веселий 
і життєрадісний. Здається, з його 
обличчя ніколи не сходила усмішка.

Ця позитивна енерґія і запал 
до активної діяльности була 
т ією рисою,  яка притягув а-
ла людей до нього і залишала 
приємне й незабутнє враження від 
спілкування з ним. І того дня д-р Ц. 
Суховерський був в центрі уваги: 
жартував, ділився своїми спогадами 
з дитинства, згадував батьківщину й 
життя в Канаді.

Народився д-р Ц. Суховерський 
8 травня 1913 року в Чернівцях, а 
виростав у селі Великий Кучурів на 
Буковині, яка на той час перебувала 
у складі Австро-Угорської імперії. 
Він ще встиг отримати освіту перед 

початком Другої світової війни – 
ступінь з права (1937) та докторсь-
кий ступінь з політичної економіки 
в Чернівецькому університеті (1939). 
У цей період Ц.  Суховерський 
також активно займався спор-
том, просвітницькою й політичною 
діяльністю. 

Як член Крайової  екз ек у-
тиви Організації Українських 
Націоналістів виконував обов’язки 
в и х о в а т е л я ,  о р г а н і з а т о р а 
т а  з в ’ я з к о в о г о  с у с п і л ь н о -
громадського сектора. Згодом, уже 
в Німеччині,  друкував та переси-
лав націоналістичну літературу до 
окупованого німцями Києва (там 
німці стратили обох його сестер, 
які працювали у складі похідних 
груп ОУН), робив посвідки, спри-
яв леґалізації. В Німеччині Ц. 
Суховерський посів посаду гене-
рального судді у проводі ОУН під 
керівництвом полковника Андрія 
Мельника.  

Після війни він працював у 
Міжнародній організації у справах 
біженців у Західній Німеччині, де й 
познайомився зі своєю майбутньою 
дружиною Іриною Калиновською. 
1949 року молода пара еміґрувала 
до Канади, щоб розпочати нове 
життя. Тут довелося наново здо-
бувати освіту. Отримавши ступінь 
маґістра бібліотекознавства в 1960 
році в Університеті Вашінґтону 
(Сієтл), д-р Ц. Суховерський повер-
нувся до Едмонтону. Тут він працю-
вав куратором східньоевропейської і 
слов’янської колекції Альбертського 
університету аж до виходу на пенсію 
у 1979 році, а також викладав на 
факультеті бібліотекознавства та у 
відділах східньоевропейських студій 
і слов’янських мов.

Окрім звичайної роботи, д-р Ц. 
Суховерський активно віддавався 
справам української громади, 
відіграючи провідні ролі в Конґресі 
українців Канади та Українському 
національному об’єднанні. Він при-
страсно бажав Україні кращої долі 
і розумів, що без доброї освіти годі 
й сподіватися на це. З цією метою 

почав займатися збиранням коштів, 
тісно співпрацюючи з КІУС.  

У 1995 році він сприяв засну-
ванню Меморіяльного фонду ім. 
Теодоти та Івана Климів для погли-
блення зв’язків між інститутом 
та Чернівецьким університетом, 
співочолив кампанію збору коштів 
для придбання друкарського облад-
нання для університету й Центру 
досліджень Буковини. А 1999 року 
він став нашим меценатом, вне-
ском у 50 тис. кан. дол. заснувавши 
Вічний фонд ім. Целестина й Ірини 
Суховерських. Прибутком із фонду 
вже мали змогу скористатися сту-
денти та науковці Буковини. 

На знак визнання своїх заслуг 
він отримав численні нагороди від 
урядів Канади й Альберти, Конґресу 
українців Канади та Спілки офіцерів 
України. Він був почесним грома-
дянином Чернівців. У 1993 році 
Чернівецький університет присвоїв 
йому почесний докторат. 

В 1997 році д-р Ц. Суховерський 
видав книгу „Мої спогади“ – власний 
життєпис, а також опис українського 

культурного й політичного життя у 
передвоєнній Буковині, під час війни 
та в повоєнній Німеччині й Канаді.

Д-р Ц. Суховерський вияв-
ляв зацікавлення діяльністю КІУС, 
реґулярно відвідував його семінари 
та імпрези. У січні він відгукнувся 
на запрошення відвідати концерт 
фолк-гурту „Бурдон” з України, 
що відбувся в Альбертському 
університеті в рамках святкування 
Міжнародного тижня. „Це був один 
з найкращих днів у моєму житті”, – 
зізнався він після концерту, надхне-
ний мелодіями рідного буковинсь-
кого краю. 

Пішла з життя світла й щедра 
людина, яка заслуговує бути гідно 
пом’янутою як за любов і повагу 
до своєї родини, так і за служіння 
Україні й українським студіям. Він 
пережив свою дружину Ірину та 
залишив у смутку дітей: Оксану, 
Олександру й Богдана та внуків Кріса, 
Еріка, Марісу й Кейсі. Панахида по 
небіжчикові відбулася 20 серпня, а 
похорон – 21 серпня на цвинтарі св. 
Михайла. Вічна Йому пам’ять!

Канадський інститут 
українських студій

Вічно усміхнений д-р Целестин Суховерський

Св. п. Целестин  
(Микола) Суховерський
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У  я с н и й  д е н ь  н і х т о  н е 
сподівається громовиці, на плесі 
спокійного моря ніхто не очікує 
бурі, в радісний, святковий день 
ніхто не готується до жалоби. Та 
коли станеться щось неочікуване, 
то ми розгублені і запитуємо: „Як 
таке могло статися?“.

В неділю, 24 серпня, в Чикаґо, гро-
мада прийшла до Сміт-парку на свят-
кування Дня Незалежности України. 
Виступало багато промовців – всі 
бажали благополуччя молодій 
українській державі у день її 17-річчя. 
Але на сцену вийшов д-р Юрій 
Мельник і звернувся до присутніх з 
сумною вісткою: в обідню пору пере-
стало битись серце відомого гро-
мадського діяча інж. Лева Боднара, 
саме під час пресової конференції 
міністра внутрішніх справ України 
Юрія Луценка, який прибув до 
Америки, щоб взяти участь у 
конвенції Демократичної партії, і при 
цьому відвідав Чикаґо. Вістка про 
смерть Л. Боднара була справді гро-
мом з синього неба. Кількатисячна 
публіка вшанувала пам’ять Л. 
Боднара  хвилиною мовчання.

Л. Боднар був патріотом, любив 
Україну. Він був ініціятором збірки 
коштів на фонди передлати газе-
ти „Шлях Перемоги“ для читачів в 
Україні. Понад 15 років чикаґська 
громада слухала його програми. 
Він був національним сумлінням 
громади. У підсумку, він був люди-
ною характерною, вимогливою і 
відзначався найкращими рисами 
свідомого українця.

Народився Л. Боднар 11 липня 
1921 року в містечку Товсте, біля 
Заліщиків, Тернопільської области. 
Своє дитинство провів під опікою 

батька-патріота, який до Першої 
світової війни служив старшиною 
в австрійській армії, а за польської 
окупації працював урядником у 
місцевому суді. Мама вийшла заміж 
за його батька, який був вдівцем з 
трьома дітьми. 

В 1934 році батько помер. Усе ж 
мама спромоглася послати хлопця 
до гімназії. Він закінчив два роки 
навчання в Інституті отців-Василіян 
у Бучачі, а відтак ходив до „Рідної 
школи“ ім. Маркіяна Шашкевича 
в Чорткові, де 15 травня 1939 року 
закінчив дворічний гуманістичний 
ліцей і здав, як тоді називали, вели-
ку матуру.

Після навчання працював в 
українському Союзі кооператив в 
Товстому, де 17 вересня 1939 року 
застав його прихід більшовиків.

Під час німецької окупації спочат-
ку вчився на медичному факультеті, 
а відтак перейшов на аґрономічний 
ф а к у л ьт е т  п р и  Л ь в і в с ь к і й 
політехніці, який закінчив з початко-
вим дипломом в 1944 році. Востаннє 
бачився з мамою в рідному селі 4 
березня 1944 року, бо вже 17 липня 
1944 року вдалося йому виїхати 
зі Львова до Кракова, а  відтак до 
Відня. У Відні працював кондукто-
ром в трамвайному транспорті, а 
згодом займався перевіркою молока 
в австрійських господарствах.

З наближенням більшовицьких 
військ, під кінець березня 1945 року, 
дістався до баварського міста Пасав, 
яке зайняли американські війська.

Восени 1945 року Л. Боднар 
переїхав до Мюнхену, де вже був 
організований Український комітет, 
переважно з в’язнів німецьких 
концентраційних таборів, і була 

створена „Студентська грома-
да“. В Мюнхені Л. Боднар закінчив 
аґрономічні студії, після чого актив-
но включився в українське гро-
мадське життя. Деякий час пра-
цював в газеті „Українська трибу-
на“, яка була речником Організації 
Українських Націоналістів, до якої 
Л. Боднар вступив після закінчення 
гімназії в Україні.

В червні 1949 року Л. Боднар 
виїхав до Чикаґо, де прожив решту 
свого життя. Спочатку працю-
вав фізично, а відтак – у кількох 
інженерних фірмах. У вересні 1949 
року він був одним з ініціяторів ство-
рення Осередку Спілки української 
молоді ім. Миколи Павлушкова і 
став його першим головою. Того ж 
року, разом з однодумцями, ство-
рив Організацію Оборони Чотирьох 
Свобід України, був кілька разів 
головою її чикаґського відділу. 
Його подальша громадська праця 
включає 30 років на позиції заступ-
ника голови відділу Українського 
Конґресового Комітету Америки 
в Чикаґо, 13 років головування в 
Батьківському комітеті суботньої 
Українознавчої школи при парафії св. 

Йосифа. Майже 50 років був секре-
тарем 131-го Відділу Українського 
Народного Союзу, 10 років – членом 
дирекції банку „Певність“, довгі роки 
– членом парафіяльної ради парафії 
свв. Володимири й Ольги і, врешті, 
16 років – керівником та диктором 
радіомовлення „Українська вечірня 
трибуна“.

У всьому йому сприяла його вірна 
дружина Богданна, з дому Стадник, 
з якою познайомився у Відні, в часі 
її фармацевтичних студій. Молодята 
побралися в Ню-Йорку 24 вересня 
1950 року, виховали трьох дітей – 
Богдан став доктором електроніки, 
а Мирон і Уляна – лікарями.

Покійний залишив в глибо-
кому смутку дружину Богданну, 
сина Богдана з дружиною Лілею та 
дітьми Ларисою і Тамарою, сина 
Мирона з дружиною Адріяною 
та дітьми Катрусею, Наталкою та 
Олександром, дочку Уляну, дальшу 
родину і чикаґську громаду.

Хай доброзичлива американська 
земля прийме його, а дух полине в 
Україну, яку він так любив.

Лука Костелина

У світлу пам’ять Лева Боднара

Похоронні відправи відбулися 28 серпня у похоронному заведенні 
Музики, 29 серпня – Панахида у похоронному заведенні і Служба Божа 
в  соборі свв. Володимира й Ольги. Поховали Л. Боднара в мавзолеї 
на цвинтарі св. о. Миколая. На прощанні у каплиці промовляв Лука 
Костелина, який прочитав лист від деканату міста Товсте і одно-
сельчан, а також Іван Павлик – від ООЧСУ і СУМ, Тарас Василик – від 
„Помаранчевої хвилі“, Олесь Стрільчук – від ОУН, Олег Караван – 
від парафії свв. Володимира і Ольги, Мирон Лущак – від „Української 
вечірньої трибуни“, Богдан Мельник – від УККА, Богдан Ватраль – від 
Спілки „Самопоміч“, Уляна Боднар – від родини. Були покладені вінки 
від Українського Народного Союзу та ряду інших організацій.

В похоронних відправах брали участь о. архимандрит Іван 
Кротець, о. Олег Кривокульський, о. Ігор Кошик, о. ректор Богдан 
Налисник, о. Микола Бурядник. Після похорону відбулось прийняття 
в Культурному осередку свв. Володимира і Ольги, на якому виступа-
ли сини і дочки покійного Богдан, Мирон, Уляна, а також Олена Гірна – 
диктор „Української вечірньої трибуни“ та ін.
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874F Troyan  vid Burlakiv

!"#$%&'( ')%*&+ ,"'-.&+, /& , *01"#+, 
7 ,020'*( 2008 2. ,"1"34&, ) ,"5*"'-6 *74

*731&2&85$3  9:;, <=>?@A, !B!:C? " <D=>

',. E.

"*8. 9FDACG=H >DAIJ
*72. 26 #+-&K& 1926 2. , L&1&2&,", :.27M*7.

N=J=LF!= O)#7 ,"1E27,#0*7 10 ,020'*( 2008 2.

NALADAJJB HB!ND=HF ,"1O)#$'( , 50-,02, 11 ,020'*( 2008 2. ) P02.," 
',. =2Q$'-27-$K7 9$Q7M#7 , J+ R03,0*, @&*., 7 ,"1-7. *7 P,$*-72" ',. =*1-

2"( N02,&S,7*&K& , C. <7,*1 <2).),  J. !8.

T7#$40*"  ) K#$O&.&%) '%)-.):
12)8$*7 – J=!BI S 1&%) NUDURBHC?@=
1&*6.$ – !=DBI S %)80% =J!DBV9 WF<:G?C?@F9

– HBD= S %)80% 9=D@A9 @=D>B
– LDFC>I S %)80% >=D=CA9 9=CJF@A9
– J=>=G@= 

,*).$ – 9=D>= " =JJ= WF<:G?C?@B  
– GB!= " J=>=G@= @=D>B    
– GIDFC= " >=JI 9=CJF@

'0'-27 – R=GFJ= RDFRADAHFX S 2&1$*&+ , :.27M*"    
.)S$*.7 – 9=DBI @:G?XFW?@=  
E#0%"**$.$ – AGUR @:G?XFW?@FY

– =!DBIJ= <DA<UDZ S 2&1$*&+
– AGUJ@= [UTJF@ S 2&1$*&+
– C>U\=J DFJ=CUHFX S 2&1$*&+   

-7 O#$857 " 17#647 2&1$*7.

H E7%'(-6 N&."3*&K& E2&'$%& '.#717-$ E&802-,$ *7 The Ukrainian Museum,
222 East 6th St., New York, NY 10003 7O& *7 '-$E0*1"M 5020S C:=, 

UNWLA Scholarship Fund, P.O. Box 24, Matawan, NJ 07747.
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LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

Theodore M. Lytvyn,Manager
NJ Lic. No. 3212

AIR CONDITIONED
é·ÒÎÛ„‡ ôàêÄ ¥ óÖëçÄ.

Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey.

í‡ÍÓÊ Á‡ÈÏ‡πÏÓÒfl ÔÓıÓÓÌ‡ÏË
Ì‡ ˆ‚ËÌÚ‡¥ ‚ Å‡‚Ì‰ ÅÛÍÛ ¥

ÔÂÂÌÂÒÂÌÌflÏ íÎ¥ÌÌËı éÒÚ‡ÌÍ¥‚
Á ¥ÁÌËı Í‡ªÌ Ò‚¥ÚÛ.

UNION FUNERAL HOME
1600 Stuyvesant Avenue

(corner Stanley Terr.)
UNION, N.J. 07083

(908) 964-4222
(973) 375-5555

èÖíêé üêÖåÄ
ìäêÄ∫çëúäàâ

èéÉêÖÅçàä
á‡ÈÏ‡πÚ¸Òfl ÔÓıÓÓÌ‡ÏË
‚ BRONX, BROOKLYN,

NEW YORK ¥ éäéãàñüï

ãìßë çÄâ¢êé - ‰ËÂÍÚÓ
êÓ‰ËÌ‡ Ñåàíêàä

Peter Jarema
129 EAST 7th STREET
NEW YORK, N.Y.10009

(212) 674-2568
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(Memo Orphan Children in Brazil), 1206 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19111, 
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Ukrainian Catholic Education Foundation (UCEF), c/o John F Kurey Esq. 

2247 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622-4828

aS& *9 T23.,) ',. U,9*9 E32'-$-2#1 (Improvement Fund St. John the Baptist 

Ukrainian Catholic Church, 207 Tompkins Street, Syracuse, NY 13204.

869F Velychko M.
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SO. BOUND  BROOK  MONUMENT CO. LLCSO. BOUND  BROOK  MONUMENT CO. LLC
ìäêÄ∫çëúäÖ èßÑèêà∏åëíÇé

ÑÄêäé ÇéâíéÇàó, ‚Î‡ÒÌËÍ

(908) 647-7221 • (732) 356-1209

ëíÄÇàåé èÄå’üíçàäà, åÄÇáéãÖ∫, ëíÄíì∫ 
á êßáçàï ¢êÄçßíßÇ, Åêéçáà çÄ èêÄÇéëãÄÇçéåì 
ñÇàçíÄêß ëÇ. ÄçÑêßü Ç ë. ÅÄÇçÑ Åêìäì, 
ëÇ. ÑìïÄ ‚ ÉEåèíéçÅìê¢ì íÄ ßçòàï.

10-242 Ykr. pid-mo
Darko Vojtovych
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çËÚÍË, ÚÍ‡ÌËÌ‡ ‰Ó ‚Ë¯Ë‚‡ÌÌfl, 
ÔËÒ‡ÌÍÓ‚¥ ÔË·ÓË, Í‡ÒÂÚË, ‚¥‰ÂÓ-

Í‡ÒÂÚË, CD, ¯Í¥Î¸Ì¥ ÍÌËÊÍË, ıÛÒÚÍË,
ÍÂ‡Ï¥Í‡, ¥Á¸·‡.

89 East 2nd St., New York, NY 10009

Tel.: (212) 473-3550

ARKA ARKA 

56 C Arka company na 2”

!pon Video, P.O. Box 3082,

Long Island City, NY 11103

Tel./Fax: (718) 721-5599

DVD VHS CDs CASS, "#$%&, '()*#+,
,-.&/ „My Free Ukraine“, 012,13/$#, 

4-.51(2#, 4&.,52)6, 7#$89.),"),  :;!. 
;1<#.#$*-(# .-(13=%&/, 16 .&*$)%/.

540F My free UkrainianÖçñàäãéèÖÑßü ìäêÄ∫çà
ÛÌ¥‚ÂÒ‡Î¸ÌÂ ‰ÊÂÂÎÓ ÁÌ‡Ì¸ ÔÓ ìÍ‡ªÌÛ!

ñe ÛÌ¥Í‡Î¸ÌÂ ‚Ë‰‡ÌÌfl ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ Á·‡„‡ÚËÚ¸ ·Û‰¸-flÍÛ 
·¥·Î¥ÓÚÂÍÛ, flÍ ÔË‚‡ÚÌÛ, Ú‡Í ¥ ÔÛ·Î¥˜ÌÛ.

íÓÏ 1 .......... 75.00 ‰ÓÎ. (·ÛÎÓ 95 ‰ÓÎ.)

íÓÏ 2 .......... 75.00 ‰ÓÎ. (·ÛÎÓ 95 ‰ÓÎ.)

ñ¥ÌË ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú¸ ÔÂÂÒËÎÍÛ. á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl ‡ÁÓÏ Á ˜ÂÍÓÏ ‡·Ó
„Ó¯Â‚ËÏ ÔÂÂÍ‡ÁÓÏ Ì‡‰ÒËÎ‡ÚË Ì‡ ‡‰ÂÒÛ:

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC.

P.O.Box 280, 2200 Route 10, Parsippany, NJ 07054

Me¯Í‡Ìˆ¥ ç¸˛-ÑÊÂÁ¥ Ô¥‰Îfl„‡˛Ú¸ 6%-ÏÛ ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚¥.

á‡ ÑÇÄ íéåà – 130.00 ‰ÓÎ.

ëíÖîÄç ÇÖãúÉÄò

è!ÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ Ô!Ó‰‡‚Âˆ¸
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ìçë

STEPHAN J. WELHASCH

Licensed Agent 

Ukrainian National Assn., Inc.

548 Snyder Ave.,  Berkeley Heights, NJ 07922

Toll Free:1-800-253-9862/3036, Fax: 973-292-0900

E-mail:swelhasch@unamember.com

1045 A Vellhasch – prodavec
!"#$%"&'

COMPUTOPRINT Corp.
Established 1972

Clifton, New Jersey

‚ËÍÓÌÛ! ‰"ÛÍ‡"Ò¸Í¥ "Ó·ÓÚË:

• ÍÌËÊÍË (‚ Ú‚Â!‰¥È ¥ Ï’flÍ¥È ÓÔ!‡‚‡ı)

• ÊÛ!Ì‡ÎË (Á ÂÍÒÔÂ‰Ëˆ¥"˛, ‡·Ó ·ÂÁ)

• Í‡ÌˆÂÎfl!¥ÈÌ¥ ‰!ÛÍË

• ‚ÂÒ¥Î¸Ì¥ Á‡Ô!Ó¯ÂÌÌfl (‚ ÛÍ!. ¥ ‡Ì„. ÏÓ‚‡ı)

Ç‡¯¥ Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl ‚ËÍÓÌÛ!ÏÓ
ÒÛÏÎ¥ÌÌÓ, ÒÍÓ"Ó ¥ Ì‡ ˜‡Ò Ú‡

Á 30-Î¥ÚÌ¥Ï ‰ÓÒ‚¥‰ÓÏ!

973-574-8800

Fax: 973-574-8887
e-mail:computopr@aol.com

71E Computoprint

ûêßâ Å. äéêÑìÅÄ
Ä‰‚ÓÍ‡Ú

Emphasis on Real Estate, Wills,

 Trusts and Elder Law

Ward Witty Drive, P.O.Box 249, Montville,  NJ 07045

Hours by Appointment! Tel. (973) 335-4555

679 D Korduba

ãéçÉàç ëíÄêìï
èÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ ÔÓ‰‡‚Âˆ¸

Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ìçë

LONGIN STARUCH
               Licensed Agent  

    Ukrainian National Assn., Inc.

tel.: 800-673-5150 • 845-626-2058
e-mail:Ivstaruch@aol.com

STARUCH

!"#$% !"#$%&% &'()*+ 

",)(-.&/,*+ 0*&'123 45 

&356- #)*3('.5- ,5$7,12-. 

8#$('( 9( 45053$7.2&'%.

'().: (312) 330-0956

*%+",)-

• !"#$% •

1115E KARTYNY 106 Pamatnyky-mavzolew, vyrob

Oblast Memorials
845-469-4247 E-mail: oblast@optonline.net

éÅëãìÉéÇì  ìäêÄ çëúäì ÉêéåÄÑì Ç NY/NJ/CT/PA

á ÇàêéÅéå áçÄåÖçàíàï

~ èÄå’üíçàäßÇ ~ åÄÇáéãÖ Ç
çÄ ÇÄòÖ ÅÄÜÄççü åéÜÖåé áìëíêßíàëü á ÇÄåà 

ì ÇÄòéåì Ñéåß, ôéÅ éÅÉéÇéêàíà ÇÄò èêé äí.

ïêàëíàçÄ ÅêéÑàç

è!ÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ Ô!Ó‰‡‚Âˆ¸
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ìçë

CHRISTINE BRODYN
Licensed Agent 

Ukrainian National Assn., Inc.

187 Henshaw Ave., Springfield, NJ 07081

Tel.: (973) 376 - 13 47

193 E Xrystyna Brodyn

âOëàî
äìèóÄä

‚ Î ‡ Ò Ì Ë Í

å’ÒÌ¥ Â‚ ÓÔÂÈÒ¸Í¥ ‚Ë Ó·Ë

437 Smith Street, Perth Amboy, NJ

Tel: (732) 442-4660

JOSEPH 
MEAT MARKET

ëíÖîÄç ÇÖãúÉÄò
è ÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ Ô Ó‰‡‚Âˆ¸

Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌ ìçë

STEPHAN J. WELHASCH
Licensed Agent 

Ukrainian National Assn., Inc.
548 Snyder Ave.,  Berkeley Heights, NJ 07922

Toll Free:1-800-253-9862/3036, Fax: 973-292-0900

E-mail:swelhasch@unamember.com

1045 A V llh h d

ÖÇÉÖç éëñßëãÄÇëúäàâ

è ÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ Ô Ó‰‡‚Âˆ¸
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌ ìçë

EUGENE OSCISLAWSKI
Licensed Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

5 Stable Lane tel./ fax: (908) 782-5451
Flemington,N.J 08822

Email:eugenemaria@patmedia.net

1428 B Oscislawski
prodavec

ïêàëíàçÄ ÅêéÑàç
è ÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ Ô Ó‰‡‚Âˆ¸

Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌ ìçë

CHRISTINE BRODYN
Licensed Agent  

Ukrainian National Assn., Inc.

2200 Route 10, P.O. Box 280 Parsippany, NJ 07054
Tel.: (973) 292-9800 (Ext. 3039) 

Fax: (973) 292-0900

ûêßâ Å. äéêÑìÅÄ
Ä‰‚ÓÍ‡Ú

Emphasis on Real Estate, Wills,
 Trusts and Elder Law

Ward Witty Drive, P.O.Box 249, Montville,  NJ 07045
Hours by Appointment! Tel. (973) 335-4555

679 D Korduba

ìäêÄ çëúäÄ äçàÉÄêçü
ç‡È·¥Î¸¯ËÈ ‚Ë·¥  ÛÍ ‡ªÌÒ¸ÍË ÍÌËÊÓÍ.

á‡ÏÓ‚ÎÈÚÂ Í‡Ú‡ÎÓ„:

1-866-422-4255
www.ukrainianbookstore.com

682 Ukr. knyharna
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