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ТОРОНТО. – 30 травня біля 
Генерального консульства Росій-
ської Федерації відбулася акція на 
захист Української держави. Патрі-
отична українська громада Торонто 
та інших міст зійшлася, щоб висло-
вити свою незгоду з аґресивною 
неоімперською політикою Росії сто-
совно України, а також щоб при-
вернути увагу канадців до бороть-
би українського народу за збере-
ження незалежности і демократії.

Ініціятором акції протесту ста-
ли СКУДО – Світова конференція 
українських державницьких орга-
нізацій (відділ у Канаді), Ліґа укра-
їнців Канади, Ліґа українок Канади, 
Спілка Української Молодi, Товари-
ство колишніх вояків Української 
Повстанської Армії, Товариство 
колишніх українських політичних 
в’язнів. Співспонзорами були Укра-
їнська скавтська організація Пласт, 
громадська організація „Четверта 
хвиля“, Союз українських студентів 
Канади (СУСК). Акція відбувалася 
під патронатом Конґресу Українців 
Канади (відділ у Торонто).

На віче зібралося близько 600 
осіб. У багатьох з них у руках були 
українські і канадські національ-
ні, червоно-чорні та організаційні 
прапори і транспаранти з гаслами 
„Геть кремлівських вислужників з 
України!”, „Геть Росію з України!”, 
„Київ проти Москви!”.

Відкриваючи віче, ведучі Хрис-
тина Чолій – представниця СУМ 
та Зенон Чиж – заступник голови 
СУСК наголосили, що акція про-
водиться з метою захисту чести, 
територіяльної цілісности і сувере-
нітету Української держави і проти 

імперських амбіцій Росії. 
З. Чиж звернувся до присут-

ніх з закликом підтримати сту-
дентів України, яких пересліду-
ють за участь у протестах. Свяще-
ник Української Греко-Католицької 
Церкви о. Антон Семчук промовив 
молитву. 

Перед демонстрантами виступи-
ли з палкими промовами представ-
ники громадських організацій, які 
засуджували дії Росії супроти Укра-
їни та докоряли Европі, Америці та 
світовим організаціям за їхню бай-
дужість до проблем України. 

Заступник голови відділу КУК в 
Торонто Маркіян Швець висловив 
подяку учасникам акції за те, що не 
забули свою батьківщину. 

Представник президії СКУ-
ДО, гість зі США Борис Потапен-
ко повідомив, що делеґація СКУ-
ДО зустрілася із Послом України 
в Канаді Ігорем Осташем і переда-
ла йому звернення до українсько-
го народу. 

Виступ Б. Потапенка доповнило 
символічне театралізоване дійство, 
яке спільно показали представни-
ки Пласту і СУМ: величезний вед-
мідь на ланцюгах тягнув за собою 
двох закутих дівчат-бранок в укра-
їнських строях. Але прийшли моло-
ді, сильні українські козаки і визво-
лили бранок, а московського вед-
медя відвели назад у його країну, 
де йому і належить бути. Виконав-
цями були Олександер Тарапаць-

кий, Андрій Водославський, Матей 
Лещишин, Адріяна Медик і Люба 
Костів.

Емоційний виступ представниці 
СКУДО (відділ в Канаді) Лесі Шим-
ко надав такої наснаги громаді, що 
все присутнє товариство відчуло 
себе єдиною і міцною родиною. 

Голова Крайової управи СУМ 
в Канаді Оляна Ґрод закликала 
молодь об’єднуватися в обороні 
України, тому що сьогодні, як ніко-
ли, настав час боронити суверені-
тет і національну честь України. 

Представник громадської органі-
зації „Четверта хвиля“ Роман Галу-
щак наголосив на тому, що кожна 

В Канаді відбулася акція на захист Української держави

Акція протесту біля Генерального консульства Російської Федерації в Торонто.

(Закінчення на стор. 15)

КИЇВ. – Учасники акції протесту „Мильні бульбашки Януковича“ 3 червня 
біля будівлі Національного палацу „Україна”.             Фото: УНІАН

Петро Часто

ПАРСИПАНІ, Ню-Джерзі. – 
Минулої п’ятниці, 4 червня, випо-
внилося перших 100 днів прези-
дентства Віктора Януковича. Трі-
юмфували „реґіонали“, але не кра-
їна. Докладний репортаж відо-
мих київських журналістів Муста-
фи Найєма і Сергія Лещенка про 
виступ Президента в палаці „Укра-
їна“ і про те, що діялося довкола 
палацу, „Українська правда“ того 
ж дня вмістила під заголовком 
„Вступ до авторитаризму і культу 
особи“. 

Ось висновок цих авторів: „Звер-

нення Віктора Януковича – і за 
формою, і за змістом – стало остан-
нім мазком до того образу України, 
до якого прагне команда ниніш-
нього глави держави. У цій країні 
Президент і влада панічно бояться 
власного народу“.

Столиця побачила, як до палацу 
„Україна“ пропускали бездоганно 
дисципліновані колони прихиль-
ників В. Януковича з синьо-білими 
прапорами, і як міліція, захищена 
металевими щитами, й розставлена 
подвійними, потрійними кільцями 
відгороджувала від палацу пред-

НАШ КОМЕНТАР

Хто і що тріюмфує в Україні

(Закінчення на стор. 3)
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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 

„Чорна книга“ для нової влади

КИЇВ. – „Чорну книгу“ діянь В. 
Януковича“ презентували в Києві 
6 червня представники Народно-
го комітету захисту України. Вони 
назвали діяльність Президен-
та Віктора Януковича „Ста дня-
ми ганьби і зрад“. Автори „Чорної 
книги“ не думали, що вона писати-
меться так швидко, але висловили 
впевненість, що вона буде одно-
томною. Член Народного комітету 
захисту України Михайло Ратуш-
ний вважає, що нині відбувається 
курс на деукраїнізацію, на пору-
шення прав громадян, існує реаль-
на загроза територіяльній ціліс-
ності України. „Чорна книга“ буде 
також в електронному вигляді. За 
інтернет-версію відповідає інший 
член комітету, поет Володимир 
Цибулько. Він каже, що головна 
ідея полягає в тому, щоб не дати 
владі дефраґментувати інформа-
ційний простір, не дати їй прихо-
вати свої недобрі наміри, а створи-
ти цілісну картину дій влади. Тим 
часом народний депутат України з 
Партії Реґіонів Олексій Плотников 
назвав „Чорну книгу“ діянь В. Яну-
ковича“ „абсолютно некоректною 
презентацією сумнівного матері-
ялу“. За його словами, немає жод-
них підтверджень того, про що 
заявляють автори у заголовку цієї 
книжки. Він зазначив, що опози-
ція має право видавати такі книж-
ки, але не в стилі „наклепів і від-
вертої брехні“. (Радіо „Свобода“)

В. Янукович відкинув ідею 
федеральної України

КИЇВ. — Президент України 
Віктор Янукович 7 червня заявив, 
що Україна є унітарною і демокра-
тичною державою. Про це він ска-
зав, коментуючи поширену дум-
ку про те, що ідеальним варіян-
том державного устрою України 
була б федералізація. За словами 
В. Януковича, створено Раду реґіо-
нів, яка активно працюватиме над 
адміністративно-територіяльною 
р е ф о р м ою .  „ О с т а н н я ,  з в і с -
но, передбачає значне збільшен-
ня прав і повноважень місцевих 
органів влади. Важливо, щоб сис-
тема забезпечувала максималь-
не дотримання прав і задоволен-
ня потреб кожного громадяни-
на“! При цьому він висловив дум-
ку, що першочерговим завданням 
сьогодні є „подолання наслідків 
„помаранчевої п’ятирічки“, стабі-
лізація економіки, вихід на рейки 
стійкого економічного зростання і 
підвищення добробуту громадян, 
що, крім іншого, повинно створи-
ти можливості і для проведення 
інституційних реформ“. (УНІАН)

Львівщина і Закарпаття  
потерпіли від стихії 

ЛЬВІВ. — Інтенсивні опади на 
території Львівської та Закарпат-
ської областей 3-4 червня призве-
ли до формування швидкоплин-
них дощових потоків, і через заха-
ращеність та відсутність систем 
водовідведення сталося підто-
плення житлових будинків, під-
валів, дворів та сільськогосподар-
ських угідь. Потужними поривами 
вітру пошкоджено покрівлі жит-
лових будинків та об’єктів кому-
нальної інфраструктури, повідо-
мили 5 червня в Міністерстві з 
надзвичайних ситуацій (МНС). 
Серед іншого, в потерпілих райо-

нах зруйновано 10 автомобільних 
і пішохідних мостів і мостових 
переходів, понад 20 пошкоджено. 
Також пошкоджено понад 15 кіло-
метрів автомобільних доріг. Без 
електропостачання залишилися 
56 населених пунктів. До ліквіда-
ції наслідків стихії в двох областях 
залучено понад 1,000 осіб, полови-
на з них – працівники МНС. (Радіо 
„Свобода“)

Відомі українці закликають  
до бою з В. Януковичем

КИЇВ. — Відомі українці закли-
кають співвітчизників домагатися 
відставки московського намісника 
в Україні Віктора Януковича. „Два 
місяці правління Віктора Яну-
ковича поставили Україну перед 
реальною загрозою втрати дер-
жавности“, – йдеться у звернен-
ні. Його автори називають ратифі-
кацію договору про продовження 
базування Чорноморської фльоти 
Російської Федерації у Криму „оді-
озним рішенням“ і „актом про-
дажу держави“. На переконання 
підписантів, „парадоксально, але 
факт: влада виступає в ролі голов-
ного ліквідатора держави. Ціл-
ком очевидно, що В. Янукович, 
який став провідником інтересів 
іншої держави, не може бути Пре-
зидентом України“, – наголошують 
вони. Автори звернення закли-
кають всіма законними метода-
ми захистити державний сувере-
нітет України, демократію, евро-
пейський цивілізаційний вибір 
українського народу. „Вимагай-
мо усунення Президента В. Януко-
вича від влади! Будьмо пильними, 
відповідальними і рішучими! Від 
нашої волі залежить наша спіль-
на доля!“, – йдеться у звернен-
ні. Документ підписали почесний 
президент Києво-Могилянської 
академії В’ячеслав Брюховець-
кий,  Посол Юрій Щербак, пись-
менник Юрій Андрухович, доктор 
юридичних наук і Посол Володи-
мир Василенко, професор Києво-
Могилянської академії Володи-
мир Панченко і мистецтвознавець 
Вадим Скуратівський. Ініціяти-
ва є відкритою і всі охочі можуть 
додати свій підпис на спеціяльно 
створеному сайті www.opir.net.ua. 
(„Львівська газета“)

Делеґація Збройних сил України  
відвідала Лондон

КИЇВ. — 7 червня у Лондоні 
відбулася щорічна конференція 
сухопутних військ, у якій брала 
участь українська військова деле-
ґація на чолі з першим заступ-
ником командувача Су хопу т-
них військ Збройних сил Украї-
ни генерал-лейтенантом Анато-
лієм Пушняковим. У ході конфе-
ренції, що тривала три дні, її учас-
ники обговорили питання учас-
ти сухопутних військ різних кра-
їн у політиці забезпечення оборо-
ни та безпеки, їхнього статусу як 
інструмента впливу в національ-
ному, союзницькому і ґльобально-
му контекстах, розглянули питан-
ня щодо характеру майбутніх кон-
фліктів та ролі сухопутних військ 
у них тощо. Також представни-
ки сухопутних військ проаналізу-
вали сучасний стан і перспективи 
розвитку цього виду збройних сил 
на подальші 10 років, визначили 
шляхи вирішення проблем підт-
римки ефективного стану сухо-
путних військ в умовах обмежено-

го фінансування, участи сухопут-
них військ передових країн світу у 
миротворчих акціях. (УНІАН)

Тиск на членів Народної партії 

КИЇВ. — Народна партія заяви-
ла про посилення тиску на її пред-
ставників на місцях з боку „партії 
влади“ з метою змусити їх перейти 
до Партії Реґіонів. Про це йдеть-
ся в заяві політвиконкому Народ-
ної партії, розміщеній на її офіцій-
ному сайті 3 червня. Засобами, що 
змушують до такого кроку, в пар-
тії називають „звільнення з поса-
ди або призначення на вищі поса-
ди“. „Прагнення місцевих князь-
ків монополізувати не лише адмі-
ністративну, а й політичну владу, 
контрпродуктивне, оскільки шля-
хом залякування заганяти людей 
до якої-небудь партії в підсум-
ку лише шкодитиме цій партії“, 
– наголошується в заяві. Народ-
на партія очікує, що „така практи-
ка утисків членів партії отримає 
відповідну оцінку з боку керівни-
цтва Партії Реґіонів“. Провідни-
ком Народної партії є голова Вер-
ховної Ради Володимир Литвин. 
У березні фракції Партії Реґіонів, 
Комуністичної партії, бльоку В. 
Литвина та окремі депутати ство-
рили коаліцію у Верховній Раді 
України. (Радіо „Свобода“)

ЮНІСЕФ закликає захищати  
права українських дітей

КИЇВ. — Права дітей в Укра-
їні порушуються, відзначають 
у Дитячому фонді ООН (ЮНІ-
СЕФ). Однією з болючих про-
блем залишається насильство над 
дітьми. Українські діти беззахис-
ні перед сексуальною експлуа-
тацією. Про це 2 червня сказала 
представниця ЮНІСЕФ в Укра-
їні Юкіє Мокуо. ЮНІСЕФ разом 
з Інститутом соціології України 
провів соціологічне  досліджен-
ня з питань насильства та пору-
шення прав дітей. Фахівці опита-
ли тисячу дітей з найбільш неза-
хищених соціяльних категорій. 
„Дослідження показало, що тре-
тина дітей отримували пропози-
ції сексуальних послуг чи пропо-
зиції виїхати за кордон“, – наголо-
сила Ю. Мокуо. Вона також заува-
жила, що проблема ускладнюєть-
ся через бідність. Представниця 
ЮНІСЕФ сказала, що нині дитя-
чий фонд ООН працює з укра-
їнським урядом, аби покращи-
ти ситуацію з дотриманням прав 
дітей в країні та їхнім соціяль-
ним забезпеченням. Натомість 
постійний координатор системи 
ООН в Україні Олів’є Адам зазна-
чив, що Україна взяла на себе 
низку міжнародних зобов’язань 
щодо дотримання прав дітей, а  у 
вересні цього року має у Жене-
ві представити ООН національ-
ну доповідь про здійснення цих 
зобов’язань. („Інститут масової 
інформації“)

Україна має запаси метану  
на 1,500 років

КИЇВ. — Українські та німецькі 
вчені знайшли в економічній зоні 
Чорного моря поклади газогідра-
тів – льоду, що містить газ метан. 
Цими запасами можна забезпе-
чити Україну енерґією протягом 
1,500 років. Про це розповів 2 
червня завідуючий відділом раді-
яційної і хемічної біології Інститу-

ту біології південних морів доктор 
біологічних наук Сергій Гулін. Він 
був у складі команди українських 
та німецьких учених, які дослі-
джували поклади на дні Чорно-
го моря. Як пояснив керівник від-
ділу морської геології та осадово-
го рудоутворення Національно-
го науково-природничого музею 
Євген Шнюков, газогідрат – це лід, 
який містить газ метан. „У Чор-
ному морі є близько 15 місць, де 
є газогідрати. Їх також знайшли в 
Росії, на Мессояхському родови-
щі. Є газогідрати і в румунській 
економічній зоні Чорного моря, і 
в Тихому океані в Японії. Але най-
більше їх в Антарктиді“, – зазна-
чив учений. Він повідомив, що 
найбільшою складністю є видо-
буток газогідратів. Метан швид-
ко випаровується з льоду. Тому 
потрібно створювати якісно нові 
технології видобутку газу з газогі-
дратів. („Укрінформ“)

Відкриття Днів Ізраїлю в Україні
 
КИЇВ. — Віце-прем’єр-міністер 

Володимир Семиноженко 7 червня 
взяв участь в урочистому відкрит-
ті Днів Ізраїлю в Україні. „Завдяки 
ініціятиві проведення Днів Ізра-
їлю в Україні, у якої є всі пере-
думови стати доброю традиці-
єю як для України, так і для Ізра-
їлю, ми маємо нагоду усвідомити, 
що, по-перше, наші народи мають 
багато спільного, а по-друге, у 
нас є і завжди буде чому повчи-
тися один в одного“, – зазначив у 
своєму вітальному слові В. Семи-
ноженко. На його переконання, 
наступним обов’язковим кроком 
мають стати Дні України в Ізраїлі. 
(„Укрінформ“)

Найкращий музей СБУ 
– у Хмельницькому

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. — Високо 
оцінили фахівці Музей професій-
ного, патріотичного та культур-
ного виховання співробітників 
Хмельницького обласного управ-
ління Служби безпеки України 
(СБУ). Музей став переможцем 
Всеукраїнського конкурсу-огляду. 
Співробітники та активісти музею 
проводять пошукову працю, про-
понуючи громадськості докумен-
ти з історії области, готують тема-
тичні книги, зокрема про Голо-
домор 1932-1933 років, політичні 
репресії, період нацистської оку-
пації краю під час Другої світової 
війни. Відзнаки в конкурсі також 
отримали музеї Донецького облас-
ного управління та Національної 
академії СБУ. („Укрінформ“)

В. Янукович звільнив трьох 
суддів за порушення присяги

КИЇВ. — Президент України 
Віктор Янукович 5 червня звіль-
нив трьох суддів за порушен-
ня присяги судді, зокрема суд-
дю Іршавського районного суду 
Закарпатської области Івана Кав-
ку, суддю Уманського міськра-
йонного суду Черкаської облас-
ти Олега Стародуба, суддю Дні-
пропетровського районного суду 
Леоніда Чубенка. Раніше Верховна 
Рада України прийняла за осно-
ву президентський законопро-
єкт про судоустрій і статус суд-
дів. В Україні близько 300 суддів 
можуть бути звільнені за дії, несу-
місні з вимогами присяги суддів.  
(„Кореспондент“)
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ставників опозиції. Ще одна цитата 
зі згаданого репортажу: „Жертва-
ми цієї незрозумілої фобії оточен-
ня Януковича стали навіть пред-
ставники інших держав – їх не пус-
тили на площу... „Я Посол Кана-
ди!“ – намагався прорватися крізь 
огорожу дипломат. Але співробіт-
ник Управління державної охоро-
ни робив вигляд, що не розуміє...“.

Екстремальні заходи безпеки 
очолював особисто міністер вну-
трішніх справ Анатолій Могильов, 
а на обурення людей, котрих не 
підпускали до палацу, він відпові-
дав: „Все це зроблено з метою гро-
мадського порядку“.

Так виглядає, що „громадський 
порядок“ слід вважати найбільшим 
досягненням влади за перші 100 
днів її діяльности. Потрібний цей 
„порядок“ з простої причини: В. 
Янукович є Президентом лише час-
тини країни, зросійщеного сходу, 
решту ж України, тобто більшости 
свого народу, він не розуміє і хова-
ється від неї за залізними щитами 
міліції й добре вишколених загонів 
спеціяльного призначення. 

Щоб виправдати цей страх перед 
суспільством, Президент на прес-
конференції після свого виступу в 
палаці „Україна“ зробив абсурдну 
заяву – нібито існує загроза його 
життю і нібито Державна охоро-
на має на це неспростовні докази, 
тому, мовляв, неможливо обійтися 
без особливих заходів безпеки.

Але повернімося до головного 
– до результатів 100 днів. 2 черв-
ня Фонд „Демократичні ініціяти-
ви“ оприлюднив дані спеціяльного 
опитування, в якому взяли участь 
19 експертів країни з різних галу-
зей суспільного буття. Вони мали 
оцінити перші 100 днів Президен-
та за системою кредитів від 1 до 10. 
Середня оцінка вкрай неґативна: 
2.7 кредита. 

До того ж, у неґатив входять впо-
вні конкретні речі, як от антикон-
ституційне створення коаліції у 
Верховній Раді, кабальна для Укра-
їни харківська угода щодо Чорно-
морської фльоти, проголошення 

позабльокового статусу України, 
призначення на високі пости в дер-
жаві відвертих україноненависни-
ків, узурпування впливу на суддів 
і прокурорів, тотальна корупція 
серед державних чиновників, від-
сутність реформ і системного дер-
жавницького мислення; тим часом 
позитив – вельми умовний: дого-
вір про демаркацію українсько-
російського кордону, відновлен-
ня сильної владної вертикалі, під-
писання закону про державний 
бюджет на 2010 рік, створення при 
адміністрації Президента Комітету 
з економічних реформ.

Коментуючи ці дані опитуван-
ня для Радіо „Свобода“, депутат 
Верховної Ради Ірина Геращенко 
добре пояснила, що означає „від-
новлення сильної владної верти-
калі“: „Це танк, який зараз пре по 
Україні, все на своєму шляху змі-
таючи, але найбільшим неґативом, 
який навряд чи вже вдасться подо-
лати, є те, що за 100 перших днів 
Віктор Янукович назавжди втра-
тив шанс стати Президентом всієї 
України, і щодня цей розкол поси-
люється...“.

А що ж на це все Европа, світ? 
Експерт міжнародної правоза-
хисної організації „Дім Свободи“ 
(„Freedom House“) Арч Падінґтон, 
який є співавтором звіту „Гірші 
з найгірших 2010 року: найбільш 
репресивні суспільства“ остеріг, 
що Україна ще належить до віль-
них країн, але вже до тих, „котрі 
мають деякі проблеми“, і якщо ста-
неться навіть незначне погіршен-
ня, потрапить до катеґорії „частко-
во вільних“. 

А. Падінґтон правильно бачить 
реальну спонуку до такого погір-
шування: вона в тому, що „зріс 
вплив таких головних авторитар-
них країн, як Росія, Китай, Іран 
та Венесуеля. Деякі країни сприй-
мають це як сиґнал до того, що 
вони вже можуть не дотримувати-
ся стандартів щодо прав людини, 
бо є впливові авторитарні країни, 
котрі нададуть їм дипломатичну й 
політичну підтримку“.

Лондонський ж у рна л „The 
Economist“ відзначив, що „автори-
тарні тенденції адміністрації Вікто-
ра Януковича не викликають жод-

них сумнівів“ і що „корупція стала 
невід’ємною ознакою в Україні“.

І все ж українські обставини 
ясніше бачаться не з боку, а саме 
„лице в лице“, бо болять і все глиб-
ше обурюють. Оскільки ж біль і 
обурення неминуче ведуть до все 
активнішого опору, то зусилля 
Президента В. Януковича за пер-
ші 100 днів біля керма держави 
концентруються, поза гарні слова, 
переважно на одному – на запобі-
ганні нового Майдану. 

З цією метою „реґіонали“ пода-
ли на розгляд Верховної Ради зако-
нопроєкт ч. 2450, який, якщо він 
набуде чинности, позбавить грома-

дян України права висловлювати 
свою незгоду з владою на масових 
вуличних і майданних зібраннях. 

У тому, що цей проєкт стане 
законом, нема найменшого сумні-
ву. „Донецькі роблять те, що вмі-
ють і що можуть. Немає проєк-
ту для країни, немає пропозиції 
для суспільного консенсусу, тому 
роблять те, що добре вдається – 
закріплення влади. Вони настіль-
ки самовпевнені на найближчі 10 
років, що не підозрюють, що таке 
відплата“, – коментує сьогоднішню 
ситуацію директор Соціологічної 
служби „Український барометер“ 
Віктор Небоженко.

Р. Л. Хомяк 

ВАШІНҐТОН. – Дивлюсь на спи-
сок нового уряду України і думаю: 
скільки в цьому новому Кабiнеті 
міністрів старих діячів.

Про новий український уряд 
вже було чимало статтей, розвідок, 
коментарів. Мені хочеться також 
написати кілька думок на марґіне-
сі. Я дивлюсь на це явище ретро-
спективно і мушу констатувати, 
що таки дуже багато змінилось за 
50 років: тепер уряд України дуже 
інакший від тієї Ради міністрів, яка 
бавилась в уряд, коли Україна була 
частиною СРСР, і її справжнє керів-
ництво було в Москві.

Був час, в 1960-их і 1970-их 
роках, коли я вважався „кремльо-
логом“ і уважно пильнував, хто яку 
партійну і урядову позицію займає 
– у Києві й Москві. Ми вичитува-
ли порядок імен, підписаних під 
інформаціями про смерть якогось 
вождя; спостерігали, які керівни-
ки партії й держави стояли на три-
бунах та в якому порядку; а надто з 
„густим гребінцем“ перечитували 

виступи відповідальних осіб. 
Пригадується серпень 1987 року, 

коли навіть в газеті „Вашінґтон 
Пост“ появилася коротка заміт-
ка про те, що Олександер Ляшко 
перестав бути головою Ради міні-
стрів УРСР – прем’єр-міністром, 
по-нинішньом у.  Ма ло х то у 
Вашінґтоні, за винятком кремльо-
логів, знав, що воно таке – „Рада 
міністрів УРСР“ і ще менше ціка-
вилось тим. 

Правда, на початку 1970-их 
років, коли хазяїном Білого Дому 
був Річард Ніксон, група цих 
„прем’єрів“ прибула до США, і в 
газеті навіть появилося фото голо-
ви Ради міністрів О. Ляшка на галя-
винці біля Білого Дому після зустрі-
чі з американським Президентом. 
Зате О. Ляшко справді засвітив-
ся в американських засобах масо-
вої інформації в травні 1986 року, 
після аварії в Чорнобилі. Тоді, май-
же два тижні після аварії, до Києва 
допустили малу групу міжнарод-
них журналістів, а усі великі пар-
тійні діячі СРСР позникали. Про 
Михайла Ґорбачова, який на Захо-

ді вже набирав статусу фільмової 
зірки, декілька днів після 26 квітня 
не було „ні слиху, ні диху“. Україн-
ський перший комуніст Володимир 
Щербицький також чимсь іншим 
займався. 

Перед групою ж у рна ліс тів 
з’явився голова Ради міністрів 
УРСР О. Ляшко. У випуску газе-
ти „Ню-Йорк Таймс“ від 9 травня 
1986 року на горiшній частині пер-
шої сторінки, в правому куті – най-
важливішому місці важливої газе-
ти – кореспондент цитує О. Ляш-
ка про те, що протягом восьми днів 
84 тис. людей евакуювали з Чорно-
биля, та що треба берегтися радія-
ції – часто приймати душі і закри-
вати вікна в помешканнях. Про те, 
що діється в аварійному реакто-
рі, О. Ляшко не знав. Зате керівник 
Міжнародної аґенції атомної енер-
гії (МАҐАТЕ) Ганс Блікс сказав пре-
сі, що ядро реактора, мабуть, далі 
горить.

Я прочитав вістку про те, що О. 
Ляшко пішов у відставку в серп-
ні 1987 року, пару днів перед виїз-
дом до Києва на працю в американ-
ській виставці. Влітку 1987 року в 
Києві я купував і читав по декілька 
газет щодня, але минало три тиж-
ні мого перебування в Києві, і я не 
знав, хто перебрав посаду „старого 

більшовика“ О. Ляшка. 
Якось на виставці я сказав десят-

кам слухачів, як мені дивно, що 
після трьох тижнів я не знаю, хто 
очолює уряд УРСР! Виявилось, що 
таких, як я, більше. Ніхто не знав. 
Аж одна пані майже шепотом ска-
зала „Масол“ і швидко відійшла. 
Тут була мова – я згодом дізна-
вся – про Віталія Масола, голову 
Ради міністрів УРСР, якого восени 
1990 року з посади усунули голо-
дуючі студенти на Площі Жовтне-
вої Революції (нинішного Майдану 
Незалежности). 

Проблема кадрів в Україні вия-
вилася в тому, що Президент Лео-
нід Кравчук згодом призначив В. 
Масола вдруге, але вже не голо-
вою Ради міністрів, а прем’єр-
міністром, головою Кабінету міні-
стрів. Служба новин телемережі 
„1+1“ сказала про В. Масола, що він 
„очолював уряд двох країн – УРСР 
та України і прийняв на себе один з 
основних ударів народного невдо-
волення радянською владою“.

Все це з минулого. А зараз як? 
Прем’єр-міністер Микола Азаров 
народився глибоко в Росії, в Калузі, 
як Ніколай Пахло. Згодом він взяв 
прізвище своєї дружини Людмили 

НА ТЕМИ ДНЯ

Нотатки про новий уряд України

(Закінчення на стор. 15)

КИЇВ. – 4 червня під стінами 
Міністерства освіти і науки Укра-
їни відбувся протест студентів 
проти заступника міністра освіти 
і науки Петра Куликова, який під 
час акції протесту проти призна-
чення міністром Дмитра Табачни-
ка 31 березня в коментарі телека-
налу „СІТІ“ обізвав студентів, які 
зібралися на віче, „бидлом“. 

Учасники акції вважають, що 
заступник міністра повинен піти 
у відставку, бо подібні вислов-
лювання неприпустимі для дер-

жавного службовця. Вони брали 
заздалегідь виготовлені „квитки 
в один кінець“ з зображенням П. 
Куликова і чіпляли їх до тролей-
бусів. Одночасно студенти подали 
судовий позов з приводу вислов-
лювань П. Куликова. 

П. Куликов на вимогу вибачи-
тися сказав, що робити цього не 
буде, і повторив, що студенти, які 
виступили проти Д. Табачника – 
то бидло. 

Сергій Пархоменко,  
координатор акції

„Квиток в один кінець“ з зображенням Петра Куликова, причеплений до 
тролейбуса в Києві. 

(Закінчення зі стор. 1)

Хто і що...

Українські студенти - не „бидло“
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Витікання нафти  
у Мехіканській затоці  
частково приборкано

ВАШІНҐТОН. — Американські 
урядовці, які здійснюють нагляд за 
очищувальними роботами у Мехі-
канській затоці, 8 червня заяви-
ли, що ковпак, встановлений на 
нафтовій свердловині минуло-
го тижня, випомповує понад 10 
тис. барелів нафти за добу. Най-
ближчим часом компанія „Бритиш 
Петроліюм“ має намір встанови-
ти ще один ковпак, аби зменшити 
кількість сировини, що витікає в 
океан. Тим часом науковці кажуть, 
що витікання нафти, яке стало 
найбільшим в історії США, вже 
завдало великої шкоди довкіллю і 
поставило рідкісні морські орга-
нізми затоки під загрозу зникнен-
ня. Завдяки ковпакові з свердлови-
ни вдалося випомпувати понад 1.5 
млн. літрів нафти. Це майже вдві-
чі більше тієї нафти, яку раніше 
могли збирати у танкер на поверх-
ні. Однак, це лише половина тієї 
нафти, яка щодня витікає в океан, 
що становить приблизно 20 тис. 
барелів. Критики кажуть, що робо-
ти можуть затягнутися до осені. 
Штати Луїзіяна, Місісіпі, Алаба-
ма та Фльорида вже переживають 
катастрофічні наслідки та збит-
ки в індустрії риболовлі і туризму. 
Однак, науковці кажуть, що най-
більше від виливу нафти постраж-
дають океанічні флора і фавна. Не 
менш шкідливою є хемічна речо-
вина, якою „Бритиш Петроліюм“ 
посипає нафтову пляму, щоб роз-
щепити нафту і запобігти її піднят-
тю на поверхню. Тим часом „Бри-

тиш Петроліюм“ має намір вста-
новити другий ковпак для випом-
повування нафти до кінця цього 
тижня. („Голос Америки“)  

Партія М. Саакашвілі  
перемогла на виборах

ТБІЛІСІ, Грузія. — За попере-
дніми даними, перемогу на муні-
ципальних виборах у Грузії взяла 
партія „Єдиний національний рух“, 
заснована Президентом Михайлом 
Саакашвілі. Їй віддали голоси 61 
відс. виборців. На другому місці – 
опозиційний бльок „Альянс за Гру-
зію“ з 16 відс. Крім того, зрозумі-
ло, що посадникові Тбілісі Ґеорґі-
єві Угулаві, швидше за все, вдасть-
ся зберегти свою посаду – попе-
редні результати показують, що 
за нього проголосували 60.4 відс. 
виборців. Цього політика назива-
ють можливим наступником Пре-
зидента М. Саакашвілі на вибо-
рах 2013 року. Представники між-
народної Організації з безпеки і 
співпраці в Европі, які спостері-
гають за перебігом голосування, 
подали звіт своїх спостережень 31 
травня. („Львівська газета“)

Б. Обама призначив  
нового главу розвідки США

ВАШІНҐТОН. — Президент 
США Барак Обама призначив 
головою національної розвідки 
відставного генерала Військово-
повітряних сил Джеймса Кле-
пера. Про це Президент повідо-
мив 5 червня, виступаючи в Біло-
му Домі. Тепер кандидатура Дж. 
Клепера повинна бу ти с хва-

лена Сенатом. Дж. Клепер рані-
ше обіймав посаду заступника 
секретаря Департаменту оборо-
ни США у справах розвідувальних 
служб. Колишній керівник амери-
канської розвідки Деніс Блер пішов 
у відставку в травні – в резуль-
таті проведених Б. Обамою пере-
становок в адміністрації. У віда-
нні глави розвідки знаходяться 16 
спецслужб. Посада їх загального 
керівника була заснована в 2004 
році. („Кореспондент“)

У США затримано  
двох запідозрених терористів

НЮ-ЙОРК. — На летовищі 
Ню-Йорку 6 червня заарештова-
но двох чоловіків, підозрюваних у 
тому, що вони плянували приєд-
натися до терористичного угрупо-
вання у Сомалі. 20-літній Моха-
мед Хамуд Алеса та 26-літній Кар-
лос Едуардо Альмонте, обидва гро-
мадяни США, плянували летіти 
в Єгипет. Звідти, за твердження-
ми слідчих, вони мали переїхати 
в Сомалі з метою приєднання до 
пов’язаного з „Аль-Кайдою“ теро-
ристичного угруповання „Шабаб“. 
Обидвом затриманим пред’явлено 
звинувачення у змові з метою здій-
снення актів міжнародного теро-
ризму. За ними американські пра-
воохоронці вже кілька років вели 
стеження. Угруповання „Шабаб“ 
поставило собі за мету повалення 
підтримуваного ООН уряду Сома-
лі та встановлення в країні ісля-
містського ладу. („Голос Америки“)

Держдепартамент США  
стурбований ситуацією 

в Україні

ВАШІНҐТОН. — Держдепар-
тамент США 3 червня висловив 
тимчасовому повіреному Украї-
ни в США стурбованість діями, 
які можуть трактуватися як обме-
ження основоположних свобод. 
„Сьогодні Державний департамент 
порушив питання, що мають від-
ношення до свободи слова і зборів 
в Україні, включаючи повідомлен-
ня про недавні контакти між пред-
ставниками органів безпеки і рек-
тором Українського Католицько-
го Університету у Львові“ – гово-
риться в повідомленні. Водночас у 
Державному департаменті зазна-
чили, що вітають публічну про-
позицію глави Служби безпеки 
України (СБУ) зустрітися з ректо-
ром університету. „Українці пови-
нні пишатися демократичним про-
ґресом, і ми сподіваємося, що рух 
шляхом проґресу буде продовже-
но“ – йдеться в заяві. 26 травня 
ректор Українського Католицького 
Університету Борис Гудзяк заявив, 
що СБУ намагалася його завербу-
вати, і попередила про те, що адмі-
ністрації університету слід засте-
регти студентів від участи в акціях 
протесту. („Кореспондент“)

Напад „Талібану“  
на мирну конференцію в Кабулі

КАБУЛ, Афганістан. — Вибухи 
ракет і стрілянину було чути в сто-
лиці Афганістану під час промови 
Президента Гаміда Карзая, коли 
він 2 червня відкривав важливу 
мирну конференцію. На триден-
ну конференцію ради старійшин 
до Кабулу прибуло 1,600 делеґатів 
з усієї країни.Відповідальність за 
напад взяли на себе представни-
ки угруповання „Талібан“, які ска-

зали, що вони надіслали чотирьох 
важко озброєних нападників-
смертників, щоб здійснити напад 
на учасників нарад традиційної 
ради старійшин. Поліція і оче-
видці заявили, що щонайменше 
дві ракети впали неподалік місця, 
де у великому шатрі відбувалася 
зустріч делеґатів. Перший вибух 
стався в момент, коли Президент 
Г. Карзай звертався до зібраних, 
але він закликав делеґатів іґно-
рувати напад. Афганські офіцій-
ні особи заявили, що сили безпе-
ки застрелили двох нападників-
смертників, які намагалися про-
никнути на зустріч в жіночому 
одязі. („Голос Америки“)

Новообраний  
прем’єр-міністер Японії 

T O K I O.  —  Н о в о о б р а н и й 
прем’єр-міністер Японії Наото Кан 
заявив, що дотримуватиметься 
досягнутої з Вашінґтоном домов-
лености про передисльокацію аві-
обази США на острові Окінава. Н. 
Кан зробив таку заяву 8 червня, 
за кілька годин до церемонії при-
ведення його до присяги імпера-
тором Акігіто. Питання майбут-
нього авіобази військово-морської 
піхоти США на Окінаві частково 
призвело до падіння уряду попе-
реднього прем’єр-міністра Юкіо 
Гатоями, який 2 червня подав у від-
ставку, після восьми місяців при 
владі. Він заявив, що йде у відстав-
ку у зв’язку з тим, що не виконав 
своєї передвиборної обіцянки при-
брати військову базу США з остро-
ва Окінава. Н. Кан також пообіцяв 
приборкати масові громадські бор-
ги Японії, аби запевнити довготри-
валу економічну стабільність кра-
їни. На посаду міністра фінансів 
Японії Н. Кан призначив Йошігіко 
Ходу. („Голос Америки“) 

Продають речі В. Черчіля 

ЛОНДОН. — Велику колек-
цію щоденників, листів і навіть 
сигар, які належали британсько-
му прем’єр-міністрові часів Дру-
гої світової війни Вінстонові Чер-
чілеві, виставили 2 червня на авк-
ціон у Лондоні. Торги на авкціоні 
„Крістіс“ принесуть у перерахунку 
близько 1.5 млн. дол. Це найваж-
ливіша в світі колекція, пов’язана 
з В. Черчілем. До неї зокрема нале-
жать робочі щоденники В. Чер-
чіля як голови уряду з 1939 до 
1945 року, у яких відображено 
його зустрічі з Президентом США 
Франкліном Рузвельтом, керівни-
ком СРСР Йосифом Сталіним чи 
королем Великої Британії Джор-
джем VI. Колекцію зібрав амери-
канський видавець Стів Форбз. 
(Радіо „Свобода“)

Домовилися про створення  
комітету безпеки

БЕРЛІН. — Дмитро Медведєв 
та Анґела Меркель 5 червня домо-
вилися про створення коміте-
ту безпеки. Меморандум ухвали-
ли у Німеччині, під час перегово-
рів канцлера ФРН та Президента 
Росії. Крім того, обговорено мож-
ливі санкції щодо Ірану. За сло-
вами Д. Медведєва, домовленос-
ти про їх застосування досягнуто. 
Він висловив надію, що іранське 
керівництво почує голос міжна-
родної спільноти. Ядерна програ-
ма Теграну викликала осуд країн 
„Великої двадцятки“. („5 канал“)

АМЕРИКА І СВІТ

РИМ. – Громадяни України, 
які живуть і працюють в евро-
пейських країнах, влаштували 23 
травня акцію на захист Конститу-
ції та демократії в Україні. Учас-
ники народних вічів засудили дії 
чинної влади, назвавши їх антиу-
країнськими і такими, що загро-
жують знищенню громадянського 
суспільства й культури. 

У Римі на акцію зібралися 
понад 100 українців. Перерахував-
ши останні кроки нової влади на 
чолі з Віктором Януковичем, голо-
ва Християнського товариства 
українців Італії Олесь Городець-
кий заявив: „Всі ці дії прикрива-

ються гаслами про дружбу з Росі-
єю і тому одержують підтримку 
населення східніх областей, хоча 
насправді ця економічна анексія з 
боку Росії не має нічого спільного 
з дружбою“.

Письменниця Оксана Пахльов-
ська закликала присутніх серйоз-
но і відповідально оцінити ситуа-
цію в Україні. За її словами, те, що 
відбувається на батьківщині, є час-
тиною великого складного неґа-
тивного сценарію, як европейсько-
го, так і світового. Вона зазначила, 
що відповідальність за сучасний 
стан українських справ лежить на 
самих українцях. (Радіо „Свобода“)

Протестують українці в Італії

Учасники віча на захист Конституції та демократії в Україні, що 
відбулося 23 травня в Римі.           Фото: Радіо „Свобода“
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„Режим Володимира Путіна 
опертий на всевладдя Федеральної 
служби безпеки (ФСБ). Саме вона, 
ФСБ, зробила демократію в Росії 
настільки „контрольованою“, що 
аж ефемерною. 

Тому кожен, хто прагне „кло-
нування“ цього режиму в Украї-
ні, має бути готовим до того, що в 
людей спрацьовуватиме інстинкт 
перестороги.

ФСБ успадкувала від КҐБ прак-

тику залякування непокірних, 
переслідування політичної опози-
ції та розправи з тими, хто відмов-
лявся коритися волі спецслужб. 
Українська держава, схоже, тепер 
намірилась іти цими самими слі-
дами“.

Мирослав Маринович, 
віце-ректор Українсько-

го Католицького Університету,
м. Львів

Французька преса рясніє обуре-
ними відкриттями. Виявляється, 
Мартін Сандберґер – нацистський 
злочинець, якого засудили до дові-
чного ув’язнення під час Нюрен-
берзького процесу, щойно мирно 
помер у респектабельному буди-
ночку для старших віком під Штут-
ґартом. „Рівно чверть століття його 
прізвище відкрито зазначалося на 
поштовій скриньці закладу“, – роз-
повів службовець пансіонату фран-
цузькому телебаченню.

На відміну від Івана Дем’янюка, 
чий процес триває нині в Мюнхе-
ні, М. Сандберґер був доведеним та 
свідомим убивцею багатьох тисяч 
невинних людей. Якщо радянський 
вояк І. Дем’янюк став охоронцем 
табору „Собібор" після того, як 
потрапив до німецького полону, 

М. Сандберґер з власної волі запи-
сався спочатку до Гітлер-юґенд, а 
потім до СС. Якщо ізраїльський 
Верховний суд в Єрусалимі виправ-
дав І. Дем’янюка за браком доказів, 
суд у Нюренберґу впевнено довів, 
що саме М. Сандберґер очолював 
структуру „Einsatzkommando", яка 
винищувала на території Естонії та 
Італії євреїв, комуністів, гомосексу-
алістів та циган. 

У 1948 М. Сандберґера засу-
дили до смертної кари. 1951 року 
вирок було замінено довічним 
ув’язненням. Далі, як розповідає 
французька преса, до справи втру-
тився тодішній президент Теодор 
Гесс, добрий знайомий тата засу-
дженого. За кілька років впливова 
та заможна родина злочинця домо-
глася його звільнення з-за грат.

Що відбулося насправді з Іва-
ном Дем’янюком, знає, напевне, 
лише він сам. На загальному рівні 
І. Дем’янюк визнав факт роботи в 
концтаборі. Але довести його імо-
вірну жорстокість не легко: звину-
вачення не має живих свідків.

Жодним чином не закликаю 
виправдовувати нацистські зло-
чини. Власне, як і інші. А також – 
забувати про біль усіх тих, хто втра-
тив рідних у концентраційних табо-
рах. До речі, не лише в німецьких, 
але й у сталінських. Проте, воліла б 
наголосити на іншому: на принципі 
персональної відповідальности під-
озрюваних та засуджених. А також 
– на відчутті пропорції, що відріз-
няє провину виконавця від вини 
замовника злочину.

Французька преса і, мабуть, не 
лише французька, не забуває в пові-
домленнях про І. Дем’янюка нага-
дувати про його українське корін-
ня. При тому, що французький 
закон чітко забороняє поліції ціка-
витися походженням підозрюваних 
осіб. Тим більше – оприлюднювати 
таку інформацію. Воно і правиль-
но: жоден народ не делеґує тим чи 
іншим порушникам завдання здій-
снювати злочини. Тому не є важ-
ливим, хто саме кинувся з ножем 
на перехожого: альжирець, есто-
нець чи ірляндець. Решта альжир-
ців, естонців та ірляндців не мають 
до події жодного відношення.

Так само мало б бути і з І. 
Дем’янюком. Незалежно від того, 
як саме він поводився у „Собібо-
рі", інші українці світу за те не від-
повідають. Не варто, отже, було б їх 
засмучувати підозрами у колектив-
ній ксенофобії. Чи не є, врешті, зво-
ротньою стороною расизму наполя-
гання на тому, що в далекому 1920 

році колишній охоронець концта-
бору народився саме в українсько-
му, а не в будь-якому іншому селі?

До процесу І. Дем’янюка виника-
ють і інші запитання. Відповідаль-
ність виконавця, навіть над міру 
старанного, не мала б дорівнювати-
ся до ступеня відповідальности іде-
ологів „фінального рішення“. Таких, 
як Генріх Гіммлер, Герман Ґерінґ та 
особисто Адольф Гітлер. Або сві-
домих організаторів масових вини-
щень людей. Таких, як М. Сандбер-
ґер, який спокійно помер у власно-
му затишному ліжку. 

Тому й маштаб процесу в Мюн-
хені не мусив би, в ідеалі, за гучніс-
тю дорівнювати процесові оберш-
турмбанфюрера Адольфа Ейхма-
на, якого антифашисти викрали в 
Арґентині 1960 року. Адже дале-
ко не всі колишні полонені, а зго-
дом – наглядачі німецьких табо-
рів – потрапили під суд. А про суд 
над злочинами комунізму, над іде-
ологами сталінських концтаборів, 
а також над сумлінними та надто 
старанними охоронцями радян-
ських таборів ніколи і не йшлося.

Формально Европейський пар-
ламент ще торік урівняв спеціяль-
ною резолюцією злочини нациз-
му й комунізму. Але скільки зна-
добиться часу, аби на рівні евро-
пейського сумління зформувалася 
однакова позиція щодо охоронців 
радянських та гітлерівських конц-
таборів? Йдеться, отже, не стільки 
про справу І. Дем’янюка – про суд 
над конкретною людиною, котра 
або винна, або ні. Мова про почут-
тя політичної пропорції. А також – 
про правомірність символів.

Алла Лазарєва 
(Бі-Бі-Сі)

Однією з найбільших україн-
ських діяспор у світі є багатоміль-
йонна українська діяспора Росії. 
Незважаючи на це, Росія, всупе-
реч її міжнародним зобов’язанням 
щодо захисту і задоволення люд-
ських і національних прав сво-
їх меншин, свідомо й послідовно 
придушує національний розви-
ток української меншини: проти-
діє становленню на своєму терені 
української Церкви, гальмує роз-
виток української освіти, здійснює 
цензуру культурницьких заходів, 
чинить тиск на українські орга-
нізації та провідних українських 
активістів, чиї дії не відповідають 
офіційній ідеології Росії. 

Одним з найсвіжіших прикла-
дів цьому є звинувачення, які 
оприлюднило Міністерство юсти-
ції Російської Федерації на адре-
су Федеральної національно-
культурної автономії українців 
Росії, закидаючи, що її співголова 
взяв участь у публічному виступі 
на радіо „Свобода”, був співоргані-
затором проведеної в Москві Між-
народної науково-практичної кон-
ференції „Україністика Росії: істо-
рія, стан, тенденції розвитку” та 

керував заходами, присвяченими 
пам’яті жертв Голодомору з метою 
підтримки „Незгасимої свічки” та 
документально-художньої вистав-
ки „Голодомор 1932-1933 років – 
геноцид українського народу”. 

Ці звинувачення Міністерства 
юстиції, які за своєю суттю пору-
шують людські та національні 
права української меншини, було 
використано як офіційну підста-
ву для письмового попередження 
до Федерації та подання до Вер-
ховного суду Росії позовної заяви 
про ліквідацію цього українського 
об’єднання. 

12 травня Тверський районний 
суд Москви відмовив Федерації 
у задоволенні позову про скасу-
вання попередження Міністерства 
юстиції.

Світовий Конґрес Українців 
засуджує порушення людських 
та національних прав україн-
ців Росії і закликає Росію негай-
но припинити такі дії та дотри-
муватись своїх міжнародних 
зобов’язань відносно основних 
свобод людини.

Світовий Конґрес Українців

СКУ засуджує порушення прав 
українських громад в Росії

КОМЕНТАР З ПРИВОДУ

Незручні запитання

ЦИТАТА ДНЯ

До „Свободи“ надійшло пресове повідомлення Світового Конґре-
су Українців (СКУ) від 31 травня, в якому знову звертається увага на 
утискування в Росії українських громадських організацій, зокрема Фе-
деральної національно-культурної автономії українців Росії. Нижче 
вміщено це повідомлення СКУ. 

СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 4 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУNo. 23 5

В момент, коли відверті нищите-
лі українського національного від-
родження вже дорвалися до вла-
ди в Україні, коли критерієм при-
значення міністрів і голів облас-
них держадміністрацій є байду-
жість цих „кадрів“ до українського 
питання, до долі незалежної Украї-
ни, коли московські руки цинічно, 
не боячись осуду світу, смикають 
за ниточки своїх маріонеток в Киє-
ві, – якось навіть незручно згаду-
вати наше старосвітське „не так тії 
вороги, як добрії люди“. Тим біль-
ше, якщо привід до такої згадки 
дає інтелектуальний прошарок, від 
якого Україна, вже напівпонево-
лена „реґіоналами“, чекає мудрої й 
ефективної ради-поради. 

Чи ж належить до мудрих про-
позиція, висловлена в „Українській 
правді“ (21 травня, російськомовна 
стаття „Бєс компроміссов“) моло-
дими політтехнологами Ярославом 
Ведмедем і Василем Самохваловим, 
– що оскільки поділ в Україні про-
ходить по лінії етнолінґвістичній, 
етнокультурній, то ніякі компро-
міси між зросійщеними сходом та 
півднем й проукраїнськими цен-
тром і заходом України неможли-
ві, тому країну за цим поділом і 
треба розділити надвоє? Ось їхні, з 
дозволу сказати, арґументи:

„...Можливо, нема жодної необ-
хідности в пошукові компромісів? 
Можливо, слід зібратися на дусі й 
відкинути марні ілюзії? Бо ніколи 
мешканець Донбасу не вважати-
ме Шухевича своїм героєм. Ніколи 
галичани не будуть добре ставити-
ся до Червоної армії.

Якщо чоловік і дружина зава-
жають одне одному жити, то роз-
лучення стає хоч і малоприєм-
ною, але вповні зрозумілою аль-
тернативою. Якщо останні 19 років 

Схід і Захід провели у втомливо-
му протистоянні, то, можливо, є 
рація обміняти спільну двокімнат-
ну квартиру на дві однокімнатні у 
тому ж районі?

...У випадку зрозумілого розлу-
чення сходу і заходу перед обидво-
ма Українами відриваються захо-
плюючі перспективи. Кожна зі сто-
рін дістане можливіть не на словах, 
а на ділі довести, що саме її шлях 
був єдино правильним.

І свої перемоги одні будуть свят-
кувати під прапорами Евросоюзу, 
інші – під російським триколором“.

Наші читачі напевно помітили, 
як необ’єктивно, неісторично авто-
ри тлумачать різницю між мешкан-
цями Донбасу і галичанами, вдаю-
чись до такого неповажного доказу 
– „ніколи“. З їхнього тексту випли-
ває, що непереборна прірва у сві-
тосприйманні тих й інших – від 
сотворення світу, тому вихід тіль-
ки в розлученні. Ні, вихід – у прав-
ді, в бажанні знати правду.

У вересні 1939 року галича-
ни добре ставилися до Червоної 
армії, зустрічали її з квітами, як 
свою визволительку. Але в черв-
ні 1941-го, коли тюрми в захід-
ньоукраїнських містах підплива-
ли кров’ю невинних людей, убитих 
тією самою владою, котру народ 
ще недавно зустрічав квітами, при-
язнь змінилася на ненависть і на 
збройний опір такому „визволен-
ню“.

Тим часом Донбас „не вва-
жатиме Шухевича своїм героєм“ 
лише доти, поки не відкриє очей 
на правду історії. Автори чомусь 
замовчують той факт, що люди 
на сході і півдні України живуть 
чужою правдою і тому заслугову-
ють не лише на докір, але й на спів-
чуття. Чи, може, автори хотіли ска-

зати, що правда Донбасу і правда 
Москви – це те саме? Ні, бо Мос-
ковія, живучи виключно завойов-
ництвом, вже віки не може вийти з 
кола брехні. Але те, що Донбас так 
глибоко, вже, властиво, на рівні 
психологічної хвороби, індоктри-
нований московщиною, все ж не 
означає, що хвороба – невиліковна. 
Ніколи не кажіть „ніколи“.

Принаймні, коли пропонува-
ти розділ України, належалося б 
спершу опитати, чи кожен мешка-
нець Донбасу цього хоче. Вже не 
кажучи про те, що для всієї україн-
ської України Донбас асоцієються 
не з Віктором Януковичем і Рина-
том Ахметовим, а з Володимиром 
Сосюрою, Василем Стусом, Олек-
сою Тихим, Іваном Дзюбою, Ана-
толієм Солов’яненком й тисячами 
інших українських патріотів.

Ще більша хиба – в міркуван-
нях Я. Ведмедя і В. Самохвалова 
про „захоплюючі переспективи“ 
у випадку поділу України. Автори 
або не розуміють, що пишуть, або 
свідомо вводять в оману читачів, 
які не знають української історії 
ХХ ст., зокрема серпневих і верес-
невих подій 1914 року, коли вій-
сько царської Росії, у висліді пер-
ших успішних боїв на австрійсько-
му фронті, захопило Львів і Пере-
мишль і коли цар Микола ІІ видав 
маніфест про „об’єднання росій-
ського народу“. 

Й українство в Галичині, котре 
перед приходом росіян зазнало 
тяжких переслідувань з боку поля-
ків, австрійців і мадярів, опинило-
ся у ще страшнішій небезпеці: мос-
калі негайно закрили всі україн-
ські установи, школи, бібліотеки, 
десятки тисяч українців опинили-
ся в Сибіру, а греко-католики були 

поставлені перед вибором: або 
перехід в православ’я, або – тюрма. 
„Галіція і Лемківщина – споконві-
ку корінна частина великої Росії“, 
– проголосив царський губернатор 
Львова граф Олексій Бобринський. 

Та  ще більш у нару гу,  н іж 
„возз’єднання“, приніс відступ 
росіян з Галичини, Холмщини і 
Волині. Горіли десятки українських 
сіл, людей разом з худобою напи-
хали до товарняків і везли вглиб 
Росії. Це називалося – „нічого сво-
го не віддати ворогові“.

Тому не будьмо наївними і не 
думаймо, що неоімперська вер-
хівка сьгоднішньої Москви задо-
вольнилася б східньо-південною 
частиною України. Їм не терито-
рія потрібна, їхньою внутрішньою 
спонукою, котра вже традиційно 
замінює їм духовність, є ненависть 
до українства як ідеї. Ненависть і 
невідступне прагнення викорінити 
її й убити назавжди. 

Кремлівські стратеги добре усві-
домлюють, що, відмовившись 
від Західньої України, вони одер-
жать другу Чечню, таку ж неско-
рену і вулканічну. Вона нестримно 
випромінювала б українську наці-
ональну ідею й далі будила б нею 
підмосковних українців. 

Навіть якщо Москва сказала б 
„ні-ні, нехай собі галичани живуть, 
як хочуть“, не вірмо їй. Віддання 
західніх областей України Евро-
пі було б тільки тактичним кро-
ком, тоншим способом ошуканства 
й остаточного опанування – через 
„п’яту колону“ і шалені московські 
нафтогазодоляри.

Бережімо соборну Україну, бо 
тільки така Україна збереже нас.

Петро Часто

КОЛОНКА КОМЕНТАТОРА

туальної і суспільної свободи.
8. Відкриті висловлювання і 

публікації на ці теми є мирним і 
найбільш ефективним способом 
протидії секретній контролі та 
залякуванню студентів і грома-
дян. Як стало очевидним під час 
згаданого випадку, представни-
ки владних структур є особливо 
чутливими до винесення їхніх дій 
на публіку. Інформація може віді-
гравати запобіжну, кориґуючу й 
зцілюючу ролю, якщо вона вияв-
ляє запляновані дії, які мають на 
меті обмежити громадянську сво-
боду, демократію та людську гід-
ність. Слід зазначити, що 11 трав-

ня 2010 року, коли українські сту-
денти організовували протести у 
Львові та Києві, представник апа-
рату Ігоря Держка, заступника 
голови Львівської обласної дер-
жадміністрації, відповідального 
за гуманітарні питання, зателефо-
нував до ректорату й запитав про 
статистику – кількість студентів, 
які беруть участь у демонстраці-
ях. В УКУ відповіли, що не зна-
ють, яким чином вести такі підра-
хунки.

Прошу пам’ятати про УКУ, про 
всіх студентів та громадян Украї-
ни у Ваших думках і молитвах.  

о. Борис Ґудзяк, 
ректор Українського  

Католицького Університету 
Львів, 19 травня 2010 р. Б.   

(Закінчення зі стор. 3)

Меморандум...

Не будьмо наївні...

тель не зможе промивати голови 
школярам у відповідності зі своїми 
суб’єктивними поглядами“, – ска-
зав він.

Прояви протесту проти проро-
сійської політики сучасних провід-
ників України ширяться в усіх реґі-
онах. У Запоріжжі облили фарбою 
пам’ятник Йосифові Сталінові – 
катові України. 

У Львові 27 травня під час візити 
Президента України Віктора Яну-
ковича вийшла на акції протесту 
місцева громада Всеукраїнського 

об’єднання „Свобода“. Біля цен-
трального входу до університету 
„Львівська Політехніка“ вони скан-
дували: „Зека на нари!“ та „Януко-
вича – геть!“. 

Євген Головаха,  зас т упник 
директора Інституту соціології 
Національної Академії Наук Укра-
їни, розповів 26 травня: „Ніхто не 
чекав, що Віктор Янукович і його 
бриґада такими темпами почнуть 
освоювати соціяльно-політичний і 
геополітичний простір. Зараз в сус-
пільстві панує деяка розгубленість, 
і вона не дозволяє остаточно при-
йти до висновку, чого нам чека-
ти найближчими роками. (УНІАН, 
„Українська правда“)

(Закінчення зі стор. 1)

Україна протестує...

Поточний огляд якости поштової 
достави газети „Свобода“

Шановні передплатники!
Редакція „Свободи“ і „The Ukrainian Weekly“ ще раз підготувала цей 

опитник у відповідь на збільшення кількости нарікань на запізніле 
отримання наших газет.

Просимо Вас взяти участь в опитуванні і заповнити поданий уни-
зу опитник щодо доставлення газет протягом чотирьох тижнів червня. 
Навіть якщо Ви заповнили такий опитник за квітень, просимо запо-
внити також за червень. Ми збираємо цю інформацію, щоб задокумен-
тувати швидкість руху газет в поштовій системі і визначити, де вини-
кає проблема.

Для зручности наступна форма буде друкована чотири тижні. Будь-
ласка, виповніть її один раз і надішліть до адміністрації газет.

1. Впишіть Вашу адресу точно так, як вона є на газеті.

Name...............................................................................................

Address...........................................................................................

City, State, Zip................................................................................

2. Впишіть дату, коли Ви отримали слідуючі числа газети у відпо-
відному рядку для кожної з газет, які Ви отримаєте за червень

Дата виходу:   Дата отримання:

 4 червня..................................  ...........................................

11 червня.................................  ...........................................

18 червня................................  ............................................

25 червня................................  ............................................

3. Після заповнення форми надішліть її до нашого відділу перед-
плати на адресу: 

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

Дякуємо за Вашу допомогу!
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Не наврочити б...
„Реґіонали“ поспішають, ледве зі шкіри не вискочать: 

вистачило їм трьох місяців, щоб припинити всі процеси 
українського національного відродження, відвернути 
Україну від европейського шляху розвитку, від НАТО, поста-
вити її на поріг авторитаризму за московськими взірцями, 
втягнути в політичну, економічну і військову залежність 
від Росії. Щодня стаємо свідками шалених спроб урядового 
оточення Президента Віктора Януковича демонтувати або 
паралізувати саме ті суспільні структури, які служили фун-
даментом державного суверенітету і національної безпеки 
України. Мов „зомбі“, підручні В. Януковича і він сам викону-
ють чужу, антиукраїнську волю, і при цьому ще й певні, що їм 
вдасться назавжди заволокти небо над Україною непроник-
ними хмарами московської зверхности.

Ні, не вдасться. Як осібній людині, так і народові 
онтологічно притаманне прагнення до світла. А ним 
передусім є правда. Тому Христос сказав це: пізнайте правду 
– і вона визволить вас. 

Нема найменшого сумніву, що Україна не зречеться ні 
правди своєї, ні свого національного майбутнього. І те, 
що опір зрадливій політиці „реґіоналів“ такий, на перший 
погляд, нібито повільний, насправді свідчить, що він гли-
бокий, озброєний стратегією, здатний перерости в сильну 
всеукраїнську організацію, котра очолить ефективну бороть-
бу нації за виживання.

Зокрема перспективним – не наврочити б! – бачиться пре-
зентований нещодавно в Києві громадський рух „Оновлення 
країни“, координатором якого став колишній голова Служби 
безпеки (СБУ) України Валентин Наливайченко. Це якраз та 
людина, яка усвідомлює, що в українському випадку оновити 
країну означає повернути її обличчям до правди як запоруки 
національного порятунку – до правди історії, правди тяжкого 
сьогоднішнього дня. Це та людина, завдяки якій СБУ почала 
служити українським національним інтересам, відкривши 
архіви про масові криваві злочини більшовицької Москви 
проти України і про найбільший з них – Голодомор-геноцид 
1932-1933 років. За це кремлівські сатрапи ненавиділи В. 
Наливайченка ще більше, ніж Президента Віктора Ющенка, 
саме тому В. Янукович у перший же день свого президент-
ства звільнив цього визначного діяча-патріота з СБУ.

До вересня рух „Оновлення країни“ представить на обгово-
рення суспільства свою програму. В інтерв’ю для київського 
тижневика „День“ (26 травня, ч. 88) В. Наливайченко сказав: 
„Наша концепція зрозуміла: покращення економічної ситуації 
та досягнення доробуту; подолання корупції і свавілля 
чиновників; забезпечення суверенітету та самостійности 
України... Якщо ця влада не знає, як вирішувати суспільні 
проблеми, то наш громадський рух може прийняти рішення 
виступити як політична сила, яка на основі своєї програми 
буде брати участь у місцевих виборах, а згодом і у вибо-
рах до Верховної Ради...Наша ціль – повернення реального 
народовладдя...“

Ніби нічого суперориґінального, але кожне слово в устах 
цієї людини викликає довіру. Рух „Оновлення країни“ вартий 
найактивнішої підтримки з боку світового українства, а його 
координатор – наших щирих молитов.

20 років тому, 6 червня 1990 
року, в Києві відбувся Всеукраїн-
ський Православний Собор. 700 
його делеґатів, серед яких було 
семеро єпископів і понад 200 свя-
щеників, утворили, точніше – від-
новили Українську Автокефаль-
ну Православну Церкву і обрали 
Митрополита Мстислава (Скрип-
ника) Патріярхом Київським та всі-
єї України. 

Згадаймо той украй напружений 
час. Ще ж не збиралася вмирати 
імперія, ще Москва носилась з про-
єктами нового союзного договору, 
попереду ще був московський путч 
у серпні 1991 року – з шаленою 
спробою унеможливити розпад 
СРСР, втримати підневільні респу-
бліки від самостійного шляху, але 
потяг народів до свободи вже був 
нездоланний – й великою, навіть 
визначальною мірою саме тому, що 
мав не просто політичний, але й 
глибший, релігійний аспект. Так 
що не вдасться сьогоднішнім „реґі-
ональним“ фальсифікаторам цієї 
недавньої історії довести, що неза-
лежна Україна постала „випад-
ково“, з певного збігу обставин, і 
що незалежности прагнула лише 
жменька дисидентів.

Ні, йшлося про підставові речі 
– про віру батьків, про всена-
родне жадання припасти до пер-
вісних українських християн-
ських джерел, про святі київські 
гори, звідки, за словом Апостола 
Андрія, возсіяла Божа благодать 
на всю Слов’янщину. В руслі цього 
загального духовного піднесення 
повернулася до життя Українська 
Греко-Католицька Церква. Її Вер-
ховний Архиєпископ і кардинал 
Мирослав-Іван Любачівський, сту-
пивши на рідну землю й зустрів-
ши на ній могутнє релігійне підне-
сення, навіть вважав за можливе 
об’єднання усіх Українських Цер-
ков у спільному патріярхаті. Пев-
на річ, цей рух не міг не захопи-
ти значної частини вірних Україн-
ської Православної Церкви Мос-
ковського патріярхату. Намагаю-
чись запобігти небажаному роз-
виткові подій, Архиєрейський 
собор у Москві восени того ж 1990 
року надав київському Екзархові 
Філаретові такий смішний титул 
– Митрополита Київського і всієї 
України, а керованій ним Церкві – 
досить широку автономію. 

Та Екзарх занадто добре знав 
облудну іс торію російського 
православ’я і занадто добре розу-
мів суть історичного процесу від-
родження України й Української 
Церкви, щоб задовольнитися тією 
московською „милістю“. І повів 
Церкву до повної незалежности від 
Москви. В листопаді 1991 року він 
скликав помісний собор, і єписко-
пат висловився за безумовну авто-
кефальність Церкви. 

А 11 червня 1992 року, на дру-
гому соборі Всеукраїнської Пра-
вославної Церкви, УПЦ Митропо-
лита Філарета об’єдналася з відро-
дженою УАПЦ в УПЦ Київського 
патріярхату – з Патріярхом Мстис-
лавом на чолі. Його заступником 
собор обрав Митрополита Філаре-
та. 

Коли ж рівно через рік, 11 червня 
1993 року, помер Патріярх Мстис-
лав, Священний Синод УПЦ Київ-
ського патріярхату обрав Патрі-
ярхом Митрополита Володими-
ра (Романюка), багаторічного 
політв’язня, особистість взірцевої 
моральної чистоти. Однак, само-
зрозуміло, він не мав потрібного 

досвіду керування складним цер-
ковним організмом, тому заступ-
ником Патріярха далі залишився 
Митрополит Філарет. Незважаючи 
на те, що його підтримувала біль-
шість українських православних 
єрархів, Москва, боячись втрати-
ти панівне становище своєї Церкви 
в Україні, проголосила його „роз-
кольником“, позбавила сану, а на 
УПЦ КП поклала тавро „некано-
нічної“. Канонічною ж залишала-
ся чужа й ворожа Україні Церква 
Московського патріярхату, яку у 
квітні 1992 року очолив Митропо-
лит Ростовський Володимир (Сабо-
дан).

Звинувачень в неканонічнос-
ті невдовзі не витримали декіль-
ка єпископів УПЦ КП, вони віді-
йшли від Митрополита Філарета, 
таким чином УАПЦ знову усамо-
стійнилася. Ця група виправдувала 
свій крок ще й тим, нібито Патрі-
ярх Мстислав не визнав об’єднання 
УАПЦ з УПЦ КП, хоч Митрополит 
Філарет з фактами в руках спрос-
товував цей закид. 

В ім’я тієї ж канонічности, Київ-
ський патріярхат запропону-
вав Митрополитові Володими-
рові (Сабоданові) об’єднатися в 
незалежну Українську Православ-
ну Церкву, але діялог не відбувся. 
„Канонічний“ Митрополит вва-
жав, що автокефалію може нада-
ти Москва, Філарет же виходив з 
того, що Київська митрополія в 
1686 році була приєднана до Мос-
ковського патріярхату насильно, 
царською волею, всупереч церков-
ним законам. 

Трохи пізніше, в 2005 році, під 
час зустрічі делеґації від Вселен-
ського патріярхату з Президентом 
Віктором Ющенком голова деле-
ґації Архиєпископ Скопельський 
Всеволод (Майданський) пере-
дав це послання з Константинопо-
ля: „Церква-Мати, Константино-
польський патріярхат, вважає, що 
її донька – Московський патріярхат 
– має ту канонічну територію, якою 
вона володіла до 1686 року. Підпо-
рядкування Київської Митрополії 
Московській Церкві було здійсне-
но Патріярхом Діонісієм без зго-
ди та утвердження Святим і Свя-
щенним Синодом Великої Церкви 
Христової“.

Після смерти Патріярха Володи-
мира (Романюка) УПЦ КП очолив 
Митрополит Філарет, який твердо 
стоїть на цій засаді: постання неза-
лежної Української держави при-
веде до створення єдиної помісної 
Української Православної Церкви. 
Вже сьогодні Київський паріярхат 
за кількістю віруючих є найбіль-
шою Церквою в Україні, хоч УПЦ 
Московського патріярхату все ще 
належить більшість православних 
храмів. 

Тим часом релігійна ситуація 
в Україні після приходу до влади 
проросійської Партії Реґіонів і Пре-
зидента Віктора Януковича, який за 
благословенням їздив до Москов-
ського Патріярха Кирила, може ще 
більше ускладнитися й зайвий раз 
напружитися. Під час „пастирської 
візити“ в Україну Патріярх Кирило 
назвав українців „своїм народом“, 
а це вже очевидна політика. Мож-
на очікувати, що церковна Москва, 
традиційно перебуваючи на послу-
гах Москви великодержавної, спро-
бує руками В. Януковича стрима-
ти об’єктивний процес створення 
помісної Української Православної 
Церкви.

П. Ч. 

На хресному шляху
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 – Які, за Вашою оцінкою, голо-
вні наслідки трагедії на ЧАЕС для 
людства загалом і для України 
зокрема?

– Чорнобильська катастрофа 
належить до найбільших в істо-
рії цивілізації техногенних ава-
рій. Це пов’язано, у першу чергу, з 
маштабними наслідками аварії, що 
мають ґльобальний і комплексний 
характер. Площа заражених радія-
цією територій становила понад 50 
тис. квадратних кілометрів. Біль-
ше 3 млн. українців постраждали 
внаслідок катастрофи. Серйозно-
го радіяційного ураження зазна-
ли сусідні Росія і Білорусь. Бага-
то людей загинули від отриманої 
дози радіяції – одні за кілька тиж-
нів після вибуху, інші – через кіль-
ка років. Решта – три енерґобльо-
ки ЧАЕС – були зупинені. Остан-
ній – у 2000 році.

Н а с л і д к и  р а д і о а к т и в н о г о 
забруднення були також відчутни-
ми в багатьох країнах Центральної 
Европи, Скандинавії та Балканів. 
Близько 200 різновидів радіоак-
тивних ізотопів в травні 1986 року 
спостерігались в усіх країнах пів-
нічної півкулі, на акваторіях Тихо-
го, Атлантичного та Північного 
Льодовитого океанів.

Катастрофа засвідчила існуван-
ня здобутого людством значного 
руйнівного потенціялу і залежнос-
ти життя від можливого фаталь-
ного розвитку подій в умовах пер-
манентної техногенної револю-
ції. Саме тому, з метою зменшен-
ня ризиків, що існують на сьогод-
ні, в Україні було прийнято рішен-
ня щодо поступового вивезення 
високозбагачених ядерних мате-
ріялів з України, яке підтрима-
ли уряди провідних держав світу, 
зокрема США і Російської Федера-
ції під час зустрічі з питань ядер-
ної безпеки, яка відбулася у квітні 
цього року у Вашінґтоні.

Цього року було пораховано, 
що для досягнення ґарантованого 
рівня безпеки реактора потрібно 
400 млн. евро. В адміністрації зони 
відчуження постійно відбувають-
ся робочі зустрічі представників 
міністерств надзвичайних ситуа-
цій України, Росії та Білорусі щодо 
спільних дій з подолання наслідків 
катастрофи. На одній з останніх 
таких зустрічей українською сто-
роною було представлено проєкт 
Пляну спільних дій з подолання 
наслідків аварії на ЧАЕС на 2010-
2015 роки. Ця програма передба-
чає забезпечення радіяційного 
захисту населення та екологічного 
оздоровлення територій, які зазна-
ли радіоактивного забруднення.

До листопада цього року про-
грама має бути представлена на 
розгляд Верховної Ради України. 

– Наскільки надійним, на Вашу 
думку, буде нове укриття „Арка“ 
над четвертим бльоком ЧАЕС і 
чому перевага була віддана саме 
цьому проєктові?

– Нове укриття у вигляді арки 
проєктується для забезпечення 
його експлуатації на період понад 
100 років. В розрахунки закладе-

но запаси міцности на випадок 
землетрусів та буревіїв. Проєкт 
був обраний за підсумками між-
народного тендеру як найбільш 
оптимальний з точки зору експлу-
атації та подальшого перетворен-
ня об’єкта „Укриття“ в екологічно 
безпечну систему, а також з точки 
зору вартости його будівництва.

– Скільки ліквідаторів ава-
рії налічується  тепер в Украї-
ні, який стан їхнього здоров’я та 
тривалість життя? 

– Станом на 1 січня 2010 року 
в Україні налічувалося 2,254,471 
постраждалих від Чорнобиль-
ської катастрофи, у тому числі 
260,807 учасників ліквідації аварії, 
1,993,664 постраждалих внаслідок 
аварії, включно з 498,409 дітьми, 
віднесеними до постраждалих вна-
слідок катастрофи.

 Епідеміологічні досліджен-
ня Наукового центру радіяційної 
медицини України засвідчили, що 
у 1988-2007 роках частка здорових 
серед учасників ліквідації наслід-
ків аварії на ЧАЕС зменшилась з 
67.6 відс. до 4.08 відс., а частка хво-
рих на хронічні хвороби збільши-
лась з 12.8 відс. у 1988 році до 81.4 
відс. у 2007 році. Серед учасни-
ків ліквідації аварії відзначається 
високий рівень і швидке зростан-
ня інвалідности: з 9.6 відс. до 89.6 
відс. протягом 1988-2007 років. 

– Якими, на Вашу думку, є сьо-
годні найбільші ризики для меш-
канців територій, що межують 
із зоною відчуження?  

– Зона відчуження визначена як 
територія, на якій в 1986 році було 
проведене відселення мешканців. 
У цій зоні землі виведені з госпо-
дарського використання. Управ-
ління нею здійснює державний 
департамент „Адміністрація зони 
відчуження і зони обов’язкового 
відселення“ Міністерства надзви-
чайних ситуацій. Територія, що 
знаходиться під управлінням цієї 
адміністрації, становить приблиз-
но 2,600 квадратних кілометрів.

Створення Чорно бильської 
зони відчуження було виправда-
ним заходом не тільки у зв’язку з 
необхідністю евакуації населен-
ня з найбільш забрудненої тери-
торії. Зона є найбільш забрудне-
ним територіяльним комплексом і 
найбільшим джерелом радіяційної 
небезпеки для навколишніх насе-
лених територій. 

Місцевості, що розташовані 
поблизу 30-кілометрової зони, від-
носяться до зони обов’язкового 

відселення. Такими територіями 
вважаються ті, де спостерігало-
ся забруднення радіонуклідами 
понад доаварійний рівень.

Основний ризик для життя і 
здоров’я в цій зоні становить під-
вищений рівень вмісту радіону-
клідів у повітрі, землі та водах, 
а також у продуктах харчуван-
ня місцевого виробництва. Такі 
території вважаються радіяційно 
небезпечними, на них неможли-
ве подальше проживання населен-
ня, ведення сільськогосподарської 
та іншої виробничої діяльнос-
ти. На цих територіях заборонено 
перебування осіб без спеціяльно-
го дозволу, заготівлю і вивезення 
рослинних кормів, лікарських рос-
лин, грибів, ягід та інших продук-
тів лісу, будівництво без спеціяль-
ного дозволу.

Проте, за інформацією Жито-
мирської обласної держадміні-
страції, станом на 1 березня 2009 
року на території зони все ще про-
живали 567 сімей, які не скориста-
лися ґарантованим державою пра-
вом на організоване переселення з 
забрудненої території та забезпе-
чення житлом.

З 1991 року до цієї зони відноси-
лося 86 населених пунктів, із них 
63 –  у Житомирській області, 20 
– у Київській, решта – у Рівнен-
ській та Чернігівській областях. За 
минулі після вибуху роки радіоло-
гічна ситуація в зоні обов’язкового 
відселення суттєво поліпшилася. 
Станом на 1 січня 2007 року з цієї 
зони було виключено 41 населений 
пункт.

– Як забезпечується соціяльна 
та правова підтримка ліквіда-
торів та постраждалих внаслі-
док аварії?

– Соціяльний захист цієї кате-
горії громадян ґрунтується на 
положеннях закону „Про статус і 
соціяльний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи“, прийня-
того Верховною Радою 28 лютого 
1991 року.

Під захист узято безпосередніх 
учасників ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС, найбільш уразливі 
верстви населення – дітей та інва-
лідів, мешканців населених пунк-
тів, що розташовані на територіях 
з підвищеними рівнями радіоак-
тивного забруднення. 

Відповідно до закону, постраж-
далим внаслідок аварії надається 
близько 50 видів пільг та компен-
сацій, зокрема безкоштовне при-
дбання ліків за рецептами ліка-
рів; виплата допомоги у тимча-
совій непрацездатності в повно-
му розмірі середньої платні; 50 
відс. оплати житла і комунальних 
послуг; безкоштовне користуван-
ня всіма видами міського і при-
міського транспорту; безкоштовне 
позачергове протезування зубів; 
безкоштовне або пільгове надання 
санаторно-курортних путівок або 
виплата компенсації за них; поза-
чергове встановлення телефону 
з оплатою 50 відс. вартости його 
встановлення; безкоштовне поза-
чергове забезпечення автомобілем 
за інвалідність, отриману внаслі-
док катастрофи. 

Громадянам, які працюють на 
територіях радіоактивного забруд-
нення, надається доплата відповід-
ного розміру та ін.

Необхідно також відзначи-
т и  а к т и в і з а ц і ю  у к р а ї нс ь ко -
ку бинського співробітництва 
з лікування українських дітей, 

постраждалих від Чорнобильської 
катастрофи. Кубинська сторона 
надала програмі „Діти Чорноби-
ля“ статус державної. За 20 років 
існування програми у лікувально-
оздоровчому центрі „Тарара“ ім. 
Хосе Марті пройшли курс лікуван-
ня та оздоровлення майже 24.5 тис. 
пацієнтів, серед них – 20,419 дітей 
(95 відс.) – громадяни України.

Ку бинські  лікарі  викона ли 
близько 200 хірургічних операцій, 
у тому числі з трансплантації кіст-
кового мозку, вроджених вад сер-
ця. Завдяки висококваліфікованій 
медичній допомозі багато повер-
нулися до нормального життя. 

Для лікування українських 
дітей на Кубі виділено 20 будин-
ків, в яких мешкають українські 
діти, вихователі та батьки. У 1991 
році відкрито українську школу. 
Постійно в центрі перебувають 
150 українських громадян, серед 
яких понад 100 дітей. 

Крім того, група кубинських 
медиків постійно працює в дитя-
чому санаторно-оздоровчому цен-
трі „Дружба“ в Евпаторії, надаю-
чи послуги з медичної реабілітації 
пацієнтам, постраждалим внаслі-
док аварії на ЧАЕС.

– Як проводиться відродження 
забруднених реґіонів?

– Прямі затрати України на 
пом’якшення наслідків Чорно-
бильської катастрофи за раху-
нок усіх джерел фінансування у 
1986-1991 роках становили близь-
ко 6 млрд. дол. Протягом наступ-
них 15 років затрати перевищи-
ли 10 млрд. дол. і в окремі роки 
сягали рівня 8-10 відс. державно-
го бюджету. Однак, важко точ-
но визначити розміри непрямих 
збитків внаслідок невикористання 
забруднених угідь, водних і лісо-
вих ресурсів, а також скорочення 
виробництва електроенерґії і, як 
наслідок, зменшення виробництва 
товарів, надання послуг. За роз-
рахунками українських спеціяліс-
тів, сумарні економічні збитки для 
України до 2015 року становити-
муть 179 млрд. дол. 

Тягар наслідків Чорнобильської 
катастрофи послужив серйозним 
гальмуючим фактором економіч-
ного становлення держави. Розмі-
ри соціяльно-економічних збит-
ків, яких зазнала Україна, значно 
перевищують реальні економічні 
можливості країни, у зв’язку з чим 
необхідна подальша допомога між-
народного співтовариства. 

– Які акції та заходи пляну-
ються до 25-ої річниці аварії на 
ЧАЕС?

– Відбуде ться  міжнар одна 
зустріч з Чорнобильської пробле-
матики, скликання якої ініційо-
вано Президентом України. Буде 
проведено в Україні Міжнародну 
науково-практичну конференцію 
„25 років Чорнобильської ката-
строфи. Безпека майбутнього“. 

Готуються Національна доповідь 
до роковин катастрофи; видан-
ня атласу радіоактивного забруд-
нення території України та еко-
логічного атласу зони відчужен-
ня і зони обов’язкового відселен-
ня. Будуть проведені пропам’ятні 
заходи до 25-их роковин Чорно-
бильської катастрофи.

З метою підготування та прове-
дення цих заходів буде створено 
організаційний комітет, до скла-
ду якого увійдуть, зокрема пред-
ставники громадських організа-
цій, керівники центральних і міс-
цевих органів виконавчої влади.

Україна готується до 25-річчя Чорнобильської катастрофи
26 квітня, коли у світі було від-

значено річницю вибуху четвер-
того енерґобльоку Чорнобильської 
атомної електростанції (ЧАЕС), 
почався відлік часу до відзначен-
ня 25-річчя цієї трагічної події. 
Про підготування до неї розповів 
в інтерв’ю „Свободі“ Генеральний 
консул України в Ню-Йорку Посол 
Сергій Погорельцев.

Посол Сергій Погорельцев
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Нові члени УНСоюзу На цьому місці  
може бути 

фотографія 
вашого сина 

чи дочки, 
внука чи внучки – 

нового члена  
УНСоюзу

Юлія-Тереса Конвей, доня Христини-Тереси Федорійчук і Данієла Конвея з 
Філядельфії – нова членка 162-го Відділу УНСоюзу. Свою внучку та прав-
нучку забезпечили бабуся Йоланта-Тереса, дідусь Юрій Янковські та пра-
бабуся Катерина Янковська.

СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ

На 37-ій Конвенції УНСоюзу

Бенжамин Малиняк, син Ліси і 
Александра Малиняків з Меридієнu, 
Айдаго, — новий член 360-го Відділу 
УНСоюзу. Свого внука забезпе-
чили бабуся Анна і дідусь Богдар 
Малиняки.

На бенкеті зустрілися (зліва): Леся Куропась, Марія Осціславська, д-р 
Мирон Куропась, Альберт Качковський, Євген Осціславський. 
        Фото: Михайло Луців

Учасники „Козацького вечора“ на Конвенції УНСоюзу.
        Фото: Рома Гадзевич

Під час 37-ої Звичайної Конвен-
ції Українського Народного Союзу 
поряд з діловими нарадами відбу-
валися товариські зустрічі, розва-

ги, спілкування. На світлинах вни-
зу – дві події з програми нефор-
мального спілкування делеґатів 
Конвенції. 

�оюзівка 
календар подій 2010 рік

7 серпня – закінчення спортового табору
�. �ічі та бенкет. �иступ учасників 1-го
танцювального табору ім. �оми �. �ога-
чевської.

8 – 21 серпня – танцювальний табір ім.
�оми �. �огачевської, сесія 2.

14 – 21 серпня – клюб „Suzy – Q“.

21 серпня – виступ учасників 2-го танцю-
вального табору ім. �оми �. �огачевської.

22 – 28 серпня – Joseph’s School of Dance
табір (бальних танців).

30 серпня – 6 вересня – святкування
„�ня �раці“.

10 – 12 вересня – зустріч колишніх сту-
дентів �альцбурзької гімназії.

13 – 16 вересня – зустріч колишніх сту-
дентів гімназій: �айройт, �ерхтесґаден,
�арльсфельд, �яндсгут та �еґенсбурґ.

17 – 19 вересня – зустріч K�K.

20 – 22 вересня – зустріч колишніх сту-
дентів �ітенвальдської гімназії.

25 вересня – повідомлення буде.

30 вересня – 3 жовтня – NEMF �онвен-
ція.

8 –10 жовтня – весілля.

5 –17 жовтня – весілля.

22 – 24 жовтня – повідомлення буде.

29 – 31 жовтня – „Halloween“ weekend.

6 – 7 листопад – У��А� – �онвенція.

12 – 14 листопад – пластова Орликіяда.

13 – 18 червня – тиждень сеньйорів
У��

18 – 20 червня – весілля.

20 червня – святкування �ня �атька.

20 червня – 1 липня – тенісовий
табір.

25 – 27 червня – весілля.     

27 червня – 4 липня – табір „�ташат“,
сесія 1.

28 червня – 2 липня – „�xploration
Day Camp“.

4 – 11 липня – табір „�ташат“, сесія 2.

5 – 9 липня – „�xploration Day Camp“. 

4 – 17 липня – танцювальний табір ім.
�оми �. �огачевської „Worshop“.

16 – 18 липня – �естиваль
української культури

18 – 23 липня – табір спадщини, се-
сія 1.

18 - 24 липня – „Discovery Camp“.

23 – 25 липня – зустріч батьків і адоп-
тованих українських дітей.

25 – 30 липня – табір спадщини, сесія 2.

25 – 31 липня – спортовий табір �. �ічі,
сесія 1.

25 липня – 7 серпня – танцювальний
табір ім. �оми �. �огачевської, сесія 1.

1 – 7 серпня – спортовий табір �. �ічі,
сесія 2.

To book a room or event call: (845) 626-5641, ext. 141
216 Foordmore Road * P. O. Box 529

Kerhonkson, NY 12446
E-mail: Soyuzivka@aol.com

Website:www.Soyuzivka.com

491H Kalendar Podij na Souzivci 2010 rik
na 9”
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ТОРОНТО. – 29 травня в при-
міщенні Українського Національ-
ного Об’єднання відбулося черго-
ве 34-те пленарне засідання видав-
ничого комітету „Літопису УПА“. 
Були присутні 15 членів коміте-
ту. Пленум відкрив проф. Петро 
Й. Потічний, який привітав при-
сутніх, зокрема директора філії 
у Львові д-ра Ігора Гомзяка, та 
попросив хвилиною мовчання вша-
нувати пам’ять друзів, які відійшли 
у вічність – голови видавництва 
Юліяна Котляра та члена видавни-
чого комітету сотника Української 
Повстанської Армії Володимира 
Сорочака. 

У своєму звіті відповідальний 
редактор проф. П. Потічний пред-

ставив видавничі пляни. Зокрема у 
цьому році запляновано видати сім 
наступних томів. Головний адміні-
стратор Микола Кулик звітував про 
фінансову та іншу працю, наголо-
шуючи на важливості збору фондів 
для реалізації подальших видавни-
чих проєктів. Звіти представили й 
інші члени видавничого комітету. 
Опісля було прийнято багато важ-
ливих рішень, зокрема про опублі-
кування подальших понад 20 книг 
у чотирьох серіях „Літопису УПА“. 

Зокрема буде видано книги про 
молодіжні структури ОУН, Черво-
ний Хрест в УПА, бій під Гурбами, 
спомини Олександра Попка про 

Холмщину, книги про Ніла Хасе-
вича, Осипа Дякова („Горнового“), 
Зиновія Тершаківця, Ростислава 
Волошина, братів Буселів, родину 
Левицьких, Ярослава Старуха, Бог-
дану Світлик.

Після офіційної частини було 
вручено квіти та грамоту подяки П. 
Потічному з нагоди його 80-ліття. 

Щодо подальшої фінансової 
підтримки чи набуття видань мож-
на писати на адресу: Litopys UPA, 
P.O. Box 97, Station. „C“, Toronto, 
ON, M6J 3M7 Canada. Електроння 
пошта: mykola.kulyk@litopysupa.
com. Сторінка в інтернеті: www.
litopysupa.com.

Наталія Солтис

ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

НЮ-ЙОРК. – 22 травня у при-
міщенні Генерального консуль-
ства України в Ню-Йорку відбу-
лося урочисте прийняття з наго-
ди п’ятої річниці діяльности Про-
грами „Навчання української моло-
ді Америки в Україні“, заснова-
ної американською громадською 
організацією „Інститут суспільно-
го розвитку“ (Social Development 
Institute) за підтримки Генерально-
го консульства.

Участь у заході, окрім представ-
ників інституту та безпосередніх 
учасників Програми – учнів стар-
ших кляс американських шкіл, які 
протягом п’яти років її діяльнос-
ті відвідували Літню школу украї-
ністики Національного університе-
ту „Києво-Могилянська академія“, 
взяли численні спонзори і пред-
ставники українських громадських 
організацій США.

Під час заходу відбувся широ-
кий обмін думками щодо актуаль-
ного стану та перспектив розвитку 
українсько-американського співро-
бітництва у сфері освіти. 

Зокрема член організаційно-
го комітету програми Микола 
Грицков’ян розповів присутнім про 
організацію навчання першої групи 
учнів, яка завдяки сприянню керів-
ників українських кредитових спі-
лок Ню-Йорку і Ню-Джерзі, ком-
паній „Аеросвіт“, „Міст“ та громад 
православних церков Ню-Йорку 
виїхала до Києво-Могилянської 
академії на літній семестр з укра-
їнської мови, літератури, історії та 
культури у 2006 році.

С п ог а д а м и  п р о  о рг а н і з а -
цію освітнього процесу в Украї-
ні для американців українсько-
го походження поділився також 
вихователь-директор школи укра-
їнознавства з Конектикату Мирон 
Мельник, а директор школи укра-
їнознавства Спілки Української 
Молоді у Ню-Йорку Богдана Волян-
ська у своєму виступі підкресли-

ла позитивний вплив навчання у 
Літній школі україністики Києво-
Могилянської академії на світо-
глядний рівень учнів.

Участь у заході взяли спонзо-
ри програми, а також суміжного 
освітнього проєкту „SDI-American 
winter“, який здійснює Інститут 
суспільного розвитку за сприян-
ня Генерального консульства Укра-
їни в Ню-Йорку, – провідник Рід-
ної Української Національної віри 
(РУНВіри) Іван Свириденко, голо-
ва дирекції Української національ-
ної федеральної кредитної спілки 
Валентин Поливко, головна упра-
вителька і член дирекції кредитів-
ки Христина Балко.

Координатор програми, прези-
дент Інституту суспільного розви-
тку Михайло Казаренко доклад-
но розповів про здійснення проєк-
тів „Навчання української молоді 
Америки в Україні“, „SDI-American 
winter“ та „SDI-online seminar“, 
висловивши подяку родинам Олсо-
нів, Ревтерів, Граівсів, Бранда-
фі, Шкорупських та Альфредів, а 
також керівництву Ню-Йоркського 
бюра компанії „Аеросвіт“ за надану 
допомогу, яка уможливила прове-
дення різноманітних освітніх захо-
дів в рамках згаданих програм. 

Консул України Богдан Мовчан 
підкреслив важливість залучення 
представників місцевого україн-
ства до співпраці в освітній сфері, 
висловивши сподівання на успіш-
не здійснення чергових етапів про-
грами в майбутньому, і запевнив, 
що Генеральне консульство й нада-
лі сприятиме громадським ініція-
тивам, спрямованим на розвиток 
українсько-американського співро-
бітництва, активізацію взаємодії з 
закордонним українством та утвер-
дження позитивного образу Украї-
ни у світі.

Генеральне консульство  
України в Ню-Йорку 

В Ню-Йорку відзначено п’ятиріччя 
освітньої програми для молоді

Засідання Видавництва „Літопис УПА“

Президія і члени видавничого комітету „Літопису УПА“ (перший ряд 
зліва): Параня Грицай, Микола Кошик, Богдан Ковалик, проф. Петро Й. 
Потічний, д-р Ігор Гомзяк, Микола Кулик, (другий ряд зліва): Роман Кулик, 
Михайло Бохно, Наталія Солтис, Омелян Цилюпа, Іван Росіл, Михайло 
Міґус, Осип Жигар, Степан Шпак, Іван Терефенко.

(Закінчення на стор. 10)



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 11 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУNo. 24 11

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Весняний 
цикл викладів у Товаристві „Свята 
Софія“ та Осередку праці Науко-
вого Товариства ім. Шевченка був 
присвячений ювілеям визначних 
українських християнських діячів 
діяспори.

Відкриття семестру, що його про-
вів д-р Ярослав Заліпський, голова 
Осередку НТШ, відбулось 22 квіт-
ня спогадами про Григора Луж-
ницького у 20-ліття його відходу 
у вічність. Ними поділився з при-
сутніми його небіж академік Лео-
нід Рудницький. Це була особис-
та, ретроспективна подорож допо-

відача у світ дитинства та юности, у 
якому Григор Лужницький – поет, 
прозаїк, драматург, літературний 
критик, історик Церкви – постає як 
людина думки та непохитної віри. 
Патріот України та европеєць за 
духом, він ніколи вповні не став 
американцем. Тому не дивно, що 
його твори завжди були пов’язані 
з рідною землею (сенсаційні опові-
дання з часів Козаччини і боротьби 
за незалежність, праця „Українська 
Церква між Заходом і Сходом“), а 
громадська діяльність – з місцеви-
ми українськими організаціями. 

Г. Лужницький був великим кни-

голюбом, і саме його бага-
тюща бібліотека надих-
нула молодого науковця-
початківця Л. Рудницько-
го на докторську працю 
„Іван Франко та німецька 
література“. 

На завершення син 
покійного, д-р Олексан-
дер Лужницький щиро 
подякував прелеґентові 
за вичерпний виступ та 
усім присутнім за участь 
у викладі.

29 квітня інформа-
тивну доповідь на тему 
„Патріярх Мстислав: до 
ювілею Київського патрі-
ярхату“ виголосив Юрій 
Криволап, професор-
емерит стоматологічного 
та фармацевтичного від-
ділів медичного факуль-
тету Мерилендського уні-
верситету, український 
громадсько-політичний 

діяч. Прелеґент був особисто зна-
йомий з Патріярхом Мстиславом, 
відтак у своїй доповіді, окрім біо-
графічного нарису цієї визначної 
постаті українського православ’я, 
він зупинився на мало відомих і 
доволі критичних моментах з жит-
тя Його Святости. 

6 травня, на запрошення д-ра О. 
Лужницького, доповідь про діяль-
ність свого батька, Лева Сави-
ча Жабка-Потаповича, з нагоди 
120-ліття від дня його народжен-
ня та 35-ліття відходу у вічність, 
представила Богуслава Жабко-

Потапович-Бас. В надзвичайно 
захоплюючий спосіб вона переплі-
тала спогади з фактами, відкриваю-
чи присутнім шлях вихідця із шля-
хетського роду до служіння Богові. 

20 травня своїм викладом д-р 
О. Лужницький вшанував пам’ять 
визначного християнського діяча 
о. Іренея Назарка, який був не тіль-
ки ієромонахом Чину св. Василія 
Великого, але й істориком Україн-
ської Церкви, науковцем, педаго-
гом, редактором місячника „Світ-
ло“, ректором Папської семінарії в 
Римі в часі Другого Ватиканського 
Собору, відданим сином Пресвятої 
Богородиці, ревним священиком 
і душпастирем, дійсним членом 
НТШ, Українського Богословсько-
го Товариства, Української Віль-
ної Академії Наук, одним з осново-
положників Асоціяції українських 
католицьких журналістів, як зазна-
чив д-р О. Лужницький, – одним з 
тих мужів епохи, які закорінили в 
нас релігійно-культурні, духовні та 
літературні засади україністики на 
еміґрації. 

13 травня в домі Товариства 
„Свята Софія“ відбувся виклад на 
тему „Львівська підприємниць-
ка школа УКУ: управління підпри-
ємства з моральною відповідаль-
ністю“. Його виголосив Іван Гевко, 
віце-президент корпорації „Викли-
ки Тисячоліття“ у Вашінґтоні і член 
Сенату Українського Католицького 
Університету. Доповідь включала 
спогади з перебування в Києві ще 
за часів СРСР, його праці у Дорад-
чій раді Верховної Ради.

Прес-служба  
Товариства „Свята Софія“

Збори НТШ-А внесли зміни  
до Статуту Наукового Товариства

Низка цінних викладів у Товаристві „Свята Софія“

У Товаристві „Свята Софія“ (зліва): Ірма Костик, Ігор Шуст, Марко Яримович, 
Дарія Шуст, Леонід Рудницький, Марта Яримович, Іван Гевко, Ярослав Заліпський, 
Віра Німчук, Ірена Рудницька.       Фото: Євген Партика

КЛІВЛЕНД. – 29-30 травня у 
Катедрі св. первомученика Стефа-
на відбувся сьомий собор Україн-
ської Автокефальної Православної 
Церкви (соборноправної) в США 
Київського патріярхату.

Перед відкриттям собору був 
проведений Синод у складі Архи-
єпископа Олександра,  Єписко-
па Макаріоса і Єпископа Паїсія, 
який розглянув та уточнив поря-
док денний собору.

Собор відкрився урочистим 
Молебнем в катедрі св. Стефана, 
відслуженим делеґатами у священ-
ному сані. Для участи у соборних 
засіданнях зареєструвались упо-
вноважені представники 10 пара-
фій, двох монастирів, двох місій 
УАПЦ. Також президії собору були 
передані голоси від голів братств і 
сестрицтв, які не змогли прибу-
ти особисто. Було вирішено вес-
ти відеозапис всіх соборових засі-
дань і дискусій без виключень.

Соборні засідання розпочались 
співом стихіри і вступним сло-
вом Архиєпископа Уманського і 
Дітройтського Олександра, якого 
було обрано головою собору. 

Найперше були зачитані приві-
тання від владних інституцій Спо-
лучених Штатів. Головну доповідь 
про стан і перспективи розвитку 
УАПЦ (соборноправної) в США 
Київського патріярхату виголосив 
Владика Олександер. Співдопові-
дачами були Єпископи Макаріос і 
Паїсій.

Були заслухані звіти голів та 
секретарів парафіяльних рад, при-
сутніх на соборі. З інформацією 
про листування з Київською патрі-
ярхією в справі Владики Олексан-

дра виступила член парафіяльної 
ради катедри св. Андрія в Дітройті 
Катерина Форошівська, після чого 
відбулось обговорення доповідей.

На другому засіданні собору 
було заслухано інформацію Єпис-
копа Макаріоса про місійну діяль-
ність в Центральній та Південній 
Америці, а також на Карібах. Ухва-
лено включити в діоцезіяльну від-
повідальність єпархії Тексас у 
з центром в Гюстоні, очолювану 
Єпископом Макаріосом, Мехико, 
Центральну і Південну Америки, а 
також Карібські острови.

Заслухано інформацію Архиє-
пископа Олександра про прийнят-
тя Єпископа Паїсія (Дмоховсько-
го), що перебував на спокої, до 
Собору єпископів УАПЦ (собор-
ноправної) в США Київсько-
го патріярхату і визначення йому 
церковних послухів місіонера та 
секретаря Собору єпископів.

Йому визначено титул: Єпископ 
Нокський, з призначенням Наміс-
ником монастиря прп. Антонія 
Києво-Печерського в Ноксі, Інді-
яна.

Ухвалено продовжувати видан-
ня часопис у „Монастирський 
дзвін“.

Також ухвалено склад керівних 
органів УАПЦ в США – Великої 
ради, Малої ради, Монастирської 
ради і Контрольної комісії.

Перед закриттям собору були 
зачитані імена усіх спочилих деле-
ґатів з останнього собору УАПЦ 
(соборноправної) в США та про-
співана їм „Вічная пам’ять“. Собор 
завершила архиєрейська Літургія.

Єпископ Нокський Паїсій

Відбувся собор УАПЦ (соборноправної) 
в США Київського патріярхату

Н Ю - Й О Р К .  –  На д з в и ч а й -
ні загальні збори Наукового Това-
риства ім. Шевченка в Амери-
ці (НТШ-А), присвячені виключно 
реформі Статуту НТШ-А, які від-
булися 15 травня, детально обго-
ворили ряд рекомендацій упра-
ви про доцільні зміни і додатки до 
сучасного Статуту та проголосува-
ли позитивно за кожну зміну і дода-
ток окремо. 

Зборами провадила Президія: 
Роман Воронка – голова, Роман 
Андрушків – заступник, Христина 
Карпевич – секретар. Запропонова-
ні зміни і додатки до Статуту пре-
зентував голова Статутової комісії 
Адріян Долинський. 

Перевіркою і підрахунком голосів 
займалася Верифікаційна комісія: 
Микола Галів – голова, Іван Шеґда і 
Сергій Панько – члени.

Серед суттєвих змін і додат-
ків до статуту є рішення, що керів-
ник Товариства відтепер носитиме 
титул „президент“, а не „голова“; що 
наукові секції мають бути крайові, а 
не міжнародні; що членам НТШ-А 
дозволено письмове голосуван-
ня у виборах на загальних зборах 
чи інших важливих опитуваннях; 
що кандидати на пост президента 
НТШ-А мають публічно оголосити 
свою кандидатру принаймні за один 
місяць перед загальними зборами.

Запроваджені також інші зміни, 
менш фундаментальні, включно з 
редакційними. 

Пояснення про потреби найсуттє-
віших змін до Статуту і про сам про-
цес запровадження тих змін викла-
дено у листі до членства від голови 
НТШ-А д-ра Ореста Поповича та А. 
Долинського з датою 9 лютого.

Разом з тим листом Канцелярія 
НТШ-А надіслала до членства для 
огляду ті зміни до Статуту, що їх 
Управа порекомендувала на своїх 
надзвичайних сходинах 6 лютого, 
а для порівняння включила і текст 
старого Статуту. 

Пропозиції на зміни та додат-
ки до Статуту НТШ-А надходили 
від багатьох членів Управи в різних 
періодах часу. Найбільший їх спи-
сок Управа одержала ще у берез-
ні 2009 року, але вони були подані 
поодинокими словами і фразами, 
без контексту. А. Долинський, який 
очолив Статутову комісію у травні 
2009 року, вставив усі запропоно-
вані зміни у відповідні місця в тек-
сті Статуту і представив їх управі в 
зрозумілій формі.

Тоді й інші члени управи поча-
ли додавати свої зміни для рефор-
ми Статуту. Зібрані зміни і додат-
ки розглянула спочатку Статутова 
комісія в складі: А. Долинський – 
голова, Лариса Онишкевич, Любо-
мир Романків, Андрій Сороко-
вський та Андрій Шуль – члени. 

Поодинокі члени комісії подали 
А. Долинському на письмі свої опі-
нії та пропозиції в питаннях змін 
до Статуту.

6 лютого відбулися надзвичайні 
сходини Управи, на яких розгляне-
но всі запропоновані зміни, додат-
ки та опінії відносно Статуту. На 
цих сходинах кожна пропозиція 
була ґрунтовно обговорена та окре-
мо проголосована. Управа пореко-
мендувала членству тільки ті поло-
ження, які були прийняті більшіс-
тю голосів. Усіх голосів було 17.

Пресова група НТШ-А
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Херсонщина…. Благословенне 
місце на землі, де можна здійсни-
ти романтичну подорож островами 
і затоками, відчути подих перво-
зданної природи на березі славного 
Дніпра, побачити мальовничі плав-
ні, торкнутися історії славних коза-
ків, відчути на собі спеку єдиної в 
Европі пустелі – Олешківських піс-
ків…. Цей перелік можна було б 
продовжувати, але варто зупини-
тися на дніпровських плавнях та 
Олешківських пісках, де 14-16 трав-
ня побували сумівці Херсонської, 
Тернопільської, Івано-Франківської 
та Рівненської областей.

Дніпровським лябіринтом

З самого ранку здавалося, що 
ось-ось почнеться злива. Проте 
якась невидима сила берегла ман-
дрівників у цей день.

Вони зустрілися в Херсоні біля 
силікатного заводу, що над річкою 
Кошовою. Завантажили наплечни-
ки в байдарки і вирушили рікою до 
Голої Пристані.

Оминули „Нафтогавань“ та 
„Гідропарк“, вийшли до Дніпра і, 
потрапивши в течію, рушили до 
місця призначення.

Перед Голою Пристанню зупи-
нилися на острові Білогрудовому. 
За однією з леґенд, назва острова 
походить від імені козака Грицька 
Білогруда, який у ХVІІ ст. команду-
вав Уманським полком.

У Голій Пристані на нас чекала 
зустріч з учасницею бою під Гур-
бами Марією Денисюк („Уляною”) 
– медичною сестрою Української 
Повстанської Армії. Вона народи-
лась на Тернопільщині. За належ-
ність до українського підпілля 
дівчина чотири рази опинялась у 

катівнях: один раз у нацистській (за 
переховування української моло-
ді від вивезення до Німеччини) та 
тричі у комуністичних (за причет-
ність до ОУН та УПА).

Дівчина дивом врятувалась від 
нацистів – на в’язницю здійснила 
напад сотня УПА під командуван-
ням Крука. Чоловік Андрій Уляни 
також належав до підпільників, але 
потрапив до катівні НКВД і став 
калікою.

Після війни подружжя було зму-
шене оселитися на Херсонщи-
ні. Але й тут сім’ю переслідували 
функціонери КҐБ: постійні обшу-
ки, допити, залякування... 

Спілкування з М. Денисюк зали-
шило незабутні враження.

Олешківська пустеля

Наступного дня мандрівки на 
нас чекало чергове випробування 
– на цей раз спекою та піском... Але 
перед тим, як зробити вимарш пус-
телею, ми відвідали меморіял „Бор-
цям за волю України”, що розташо-
ваний на території Раденського ліс-
ництва. Відновивши дерев’яного 
хреста й упорядкувавши терито-
рію, рушили до пустелі.

Змучені спекою – другий день 
мандрівки дуже відрізнявся від 
попереднього – ми нарешті діс-
талися межі Олешківських пісків. 
Перед тим, як поринути у світ піс-
ку та вітру, ми зупинилися на обід 
у спеціяльно збудованій альтанці 

на одному з барханів.
Олешківська пустеля… Цей світ 

складений з безмежних барханів- 
кучугур, висотою близько п’яти 
метрів. Вітер був доволі сильний і 
постійно змінював напрям. Коли 
він раптом взагалі стихав, можна 
послухати тишу. 

Олешківські піски у нинішньо-
му своєму вигляді з’явилася порів-
няно нещодавно. У низинах Дні-
пра піски існували завжди, але їх 
просування стримував покрив сте-
пової рослинности. У ХІХ ст. сюди 
почали завозити овець, які знищи-
ли траву, звільнили піски, а вітро-
ва ерозія дала їм можливість роз-
ширюватися.

Щоб дійти до центру пустелі, ми 
подолали більше 10 кілометрів. Йти 
піском завжди важко, а олешків-
ським – особливо. Піщинки настіль-
ки мізерні, що нагадують пил. Вони 
немов розсуваються під ногами і 
тоді рух дуже уповільнюється.

Після перепочинку в центрі пус-
телі ми рушили у зворотньому 
напрямку. Ночували, як і пляну-
валося, посеред пісків, неподалік 
від соснової „оази”, аби мати мож-
ливість швидко знайти дрова для 
ватри.

Ніч у пісках, яку кожен з нас про-
вів вперше у своєму житті, була 
надзвичайною лише тому, що весь 
час йшов дрібний дощ – дуже рід-
кісне для пустелі явище…

Наступного ранку, прокинув-
шись, ми рушили до Херсону, щоб 
оглянути місто.

Незважаючи на перший досвід 
мандрування, подорож Херсонщи-
ною стала своєрідним містком для 
подальшого пізнання славетного 
краю не лише херсонською молод-
дю, але й сумівцями з інших міст. 
Сподіваємося, що попереду буде 
ще не одна подорож.

Дмитро Ломоносов,
Павло Подобєд

ПОДОРОЖІ

У дніпровських плавнях та Олешківських пісках

Зустріч з Марією Денисюк – колишньою медичною сестрою Української 
Повстанської Армії.         Фото: Дмитро Ломоносов

Василь Федюк з Тернополя долає Олешківські піски.Мандрівники з державним прапором на порозі пустелі.

Байдарки прямують річкою Кошова.Зупинка на острові Білогрудів поблизу міста Гола Пристань.
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УКРАЇНА І СВІТ

КУЦІВКА, Черкаська область. – 
На Черкащині на честь відомого 
поета Тодося Осьмачки з нагоди 
115-ої річниці від дня народжен-
ня відбувся фестиваль його пам’яті 
„Осьмачка-фест“.

У селі Куцівці, де 16 травня 1895 
року народився Т. Осьмачка, 18 
травня зібралися письменники, 
художники, вчителі та інші шану-
вальники його таланту. Урочисте 
зібрання відбулося біля пам’ятної 
дошки Т. Осьмачці, потім гості від-
відали кімнату-музей поета. Піс-
ні у виконанні ансамблю Черкась-
кої обласної філармонії „Росава“ 
доповнили вінок пам’яті народно-
му співцеві.

До 115-ої річниці від дня наро-
д же н н я  п о е т а  в и д а в н и ц т в о 
„Блискавиця“ видало художньо-
публіцистичну збірку „Чи я поба-
чу й ще Вкраїну“, до якої ввійшли 
дослідження історика Степана Пін-
чука та добірка віршів Т. Осьмачки.

Відбулася історично-краєзнавча 
подорож за мотивами роману Т. 
Осьмачки „Плян до двору“, яку 
провів дослідник життєвого шляху 
поета Сергій Коломієць. Учасники 
її побували біля кручі, з якої кому-
ністи скидали непокірних селян у 
водяну вирву.

Настоятель Храму Різдва св. Іва-
на Хрестителя Української Автоке-
фальної Православної Церкви, бла-

гочинний о. Михайло Шевчук про-
вів Молебень в пам’ять поета. 

На вулиці Т. Осьмачки місцеві 
господарки, за сприяння сільського 
голови Ігоря Волошина, частували 
гостей домашніми варениками. 

Свято стало продовженням 
щорічного вшанування Т. Осьмач-
ки в його селі. Поет-шістдесятник 
Василь П’ятун-Діброва купив в селі 
будинок, у якому відбувалися роз-
мови і дискусії. 

Саме там поет Ігор Коваленко 
висловив ідею створення благодій-
ного фонду Т. Осьмачки для уві-
чнення пам’яті видатного україн-
ського письменника.

Згодом відкрили дорожний знак 
на шляху Золотоноша-Умань з напи-
сом: „Куцівка. Село, де народився 

письменник Тодось Осьмачка“. 
3 березня 2006 року був створе-

ний благодійний фонд. Його голо-
вою став Володимир Ткаченко, лав-
реат Всеукраїнського конкурсу 
романів і кіносценаріїв „Коронація 
слова“ 2003 року, а заступником 
– Лілія Пугач (літературне псев-
до „Блискавиця“), дитяча письмен-
ниця, громадський діяч, директор 
видавництва „Блискавиця“.

7 вересня 2008 року на відкриття 
пам’ятного знаку на місці, де була 
хата, в якій народився Т. Осьмач-
ка, прибули численні прихильни-
ки земляка. Відтоді кожного року 
до Куцівки приїздять гості з Киє-
ва, Обухова, Черкас, Мелітополя, 
щоб відчути вогняний дух поета на 
його землі. 

Сергій Коваленко,
Любов Дяченко-Лисенко

Відзначили 115-річчя поета Тодося Осьмачки

Відкриття шляхового знака до села Куцівки Смілянського району 
Черкаської области.           Фото: Лілія Пугач

На вулиці Тодося Осьмачки в селі Куцівці Смілянського району Черкаської 
области.                  Фото: Юлія Харченко

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська 
область. – 13 травня в залі район-
ного будинку народної творчос-
ти, за підтримки кредитної спілки 
„Вигода“ та Бережанського клюбу 
жінок „Євпраксія“ (голова Оксана 
Свобода), відбулась зустріч з уро-
дженкою Бережанської землі, відо-
мою письменницею, педагогом, 
дослідницею української звичаєвої 
культури, засновницею авторської 
українознавчої школи, лавреатом 

Всеукраїнської премії „Благовіст“ 
Марією Чумарною. 

Гостю представили заступник 
голови правління спілки „Вигода“ 
Юрій Мокрицький, голова реві-
зійної комісії цієї спілки Василь 
Щекун, голова обласної Асоціяції 
жінок Галина Решетник.

Зі сльозами радости на очах М. 
Чумарна приймала квіти від сво-
їх земляків, щирих шанувальників 
її непересічного таланту. У їх чис-
лі були й земляки з села Рекшина, 
де 19 серпня 1952 року народилася 
М. Чумарна.

З-під її пера вийшло вже чимало 
книжок – „Сонячна музика“, „Зем-
ля між вогнями“, „З глибин“, „Стрі-
тення“, „Вихід“, „Педагогіка любо-
ви“, „Мандрівка в українську каз-
ку“ та інші. Це – поезії, наукові 
розвідки, добірки народних казок, 
пісень, зразків родинної обрядо-
вости українців. 

Земляки організували для гості 
гарний концерт, учасниками якого 
були молодша група драматичної 
студії „Надхнення“, театр „Гніздеч-
ко“, ансамблі „Калинонька“ і „Весе-
лі нотки“, танцювальний колек-
тив „Вікторія“. Юні аматори сцени 
читали й вірші М. Чумарної. 

Письменниця ніколи не пере-
ривала зв’язків із рідним селом, зі 
своїм корінням. У книзі „Тройде-
рево“ авторка помістила весільний 
обряд, записаний у її селі. 

Тетяна Будар

З творчої ниви Марії Чумарної

Земляки вітають Марію Чумарну (зліва) на зустрічі. 

•Туристичні послуги: авіяквитки і візи в Україну та інші країни 

• Грошові перекази у всі країни світу • Українські та европейські
компакт-диски • Українські сувеніри та хустки

•Телефонні картки: 80 хвилин розмови за 5 дол.
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Азарової, закінчив Московський 
університет, працював на шахті в 
Тулі (також в Росії), а в 1984 році, 
на порозі перебудови, дістав про-
фесорську працю в Донецьку.

З мого погляду, М. Азаров про-
сто невдаха. Коли він очолював 
Податкову адміністрацію, то пога-
но збирав податки, а горезвісний 
податок на додану вартість (ПДВ) 
приносив Україні менше доходу, 
ніж вона витрачала на його збір. В 
один час політик Михайло Брод-
ський пропонував скасувати цей 
ПДВ і заощадити Україні трохи 
грошей. І тепер уряд М. Азарова 
має колосальні борги перед чужо-
земними виробниками – не віддає 
ПДВ за виробництво, експортова-
не з України, й чужоземні інвесто-
ри скисли.

Під час Помаранчевої револю-
ції зв’язки М. Азарова допомо-
гли йому вийти на естраду Майда-
ну Незалежности з помаранчевим 
шаликом на шиї. М. Азаров про-
бував і пробує виступати україн-
ською мовою, але це йому не дуже 
вдається. Він прибув в Україну за 
Союзу, коли в УРСР російська мова 
неофіційно була офіційною.

Віце-пр ем’єра  Володимира 
Семиноженка особисто не знаю, 
але бачив його зблизька і читав або 
слухав його виступи. Знаю, що він 
і науковець, і мистець і, за старими 
стандартами Союзу, який пестив 
науковців і мистців, чув, що в ньо-
го є дві окремі робітні: лябораторія 
і студія – „бо це йому належить-
ся“. В Америці такі пільги назива-
ють „entitlements“ і з них користа-
ють здебільша люди, які нічого не 
продукують.

Я більше ціню іншого віце-
прем’єр міністра – Володимира Сів-
ковича. За Союзу, як він сам зізна-
вався, В. Сівкович мав ту саму ран-
ґу й роботу, що Володимир Путін, 
тільки В. Путін працював розвід-
ником у Дрездені, а В. Сівкович в 
Потсдамі – обидва у Східній Німеч-
чині. Мені пригадується позитивна 
позиція В. Сівковича: Росія весь 
час намагається поєднати авіоін-
дустрію України і Росії. Свого часу 
В. Сівкович критикував уряд, який 
погодився спільно з Росією буду-
вати великий транспортний літак 
„АН-70“, запроєктований в Киє-
ві. В. Сівкович доводив, що Москва 
зацікавлена у розвитку своїх „Ілю-
шинів’’ і буде все робити, щоб „АН-
70“ компанії Антонова не літав. Це 
було декілька років тому, і україн-
ського „АН“ все ще нема на ринку, 
а Росія вже з четвертий раз вису-
ває нові версії договору про спів-
робітництво і все ще винна Україні 
гроші за закінчену роботу спільно-
го проєкту.

Мене не надто переймає при-
значення Дмитра Табачника міні-
стром освіти, але й не схвалюю усіх 
цих демонстрацій з образливими 
вигуками проти нього. Д. Табачник 
добре освічена людина, він бистрий 
і винахідливий. Те, що він сказав на 
московському радіо „Ехо Москви“, 
що галичани не українці, мене не 
непокоїть, хоч я родився в Галичині 
і вже 70 років знаю, що я українець. 
Коли матиму нагоду, скажу міні-
строві Д. Табачнику, що він бавить-
ся в апартеїд, а я дещо знаю про 
апартеїд. 

З другої сторони, я думаю що 
такі заяви Д. Табачника мали на 
меті успокоїти хвилювання росі-
ян, мовляв, Україна для них про-
пала. Це правда, що пропала. Але 

з таким заспокоюючим виступом 
на популярній московській раді-
останції Д. Табачник допоміг росі-
янам менше думати над цим. На 
мою думку, з Д. Табачником треба 
дискутувати, переконувати його, а 
виливати на нього помиї непотріб-
но. Це робить його жертвою, і він з 
цього тільки користає.

Пару років тому Д. Табач-
ник десь написав чи сказав, що 
сам Адольф Гітлер дав німецький 
„Залізний хрест“ генералові Рома-
нові Шухевичеві. Через кілька днів 
наш професор-політолог і редактор 
„Літопису УПА“ Петро Потічний 
публікував замітку, що це дурниця. 
А. Гітлер такими речами не займав-
ся, і він дав виклик Д. Табачникові-
науковцеві виявити доказ свого 
твердження. Кінець справи.

На посаді міністра закордон-
них справ Костянтин Грищенко 
мені подобається, бо він насправ-
ді народився в українській дипло-
матії і в ній виростав. З другої сто-
рони, мені шкода, що він вже не 
Посол України в Москві, бо росія-
ни просто не могли вішати локши-
ну на його вуха. Він знає, хто є хто 
в російській дипломатії, і то не від 
учора.

Я не знаю особисто Валерія 
Хорошковського – нового шефа 
КҐБ, чи пак Служби Безпеки Укра-
їни – але я називаю його україн-
ським Майклом Делом. М. Дел 
почав продавати комп’ютери в 
Америці з своєї кімнати в універ-
ситетському гуртожитку, і тепер 
„Dell Computers“ – це серйозний 
гравець світової ліґи. В. Хорош-
ковський бачив серйозний дефі-
цит меблів в колишньому Сою-
зі. Він пішов до поляків, до італій-
ців і врешті до нікудишних совєт-
ських заводів меблів і почав про-
давати меблі в Україні. І нові при-
ватні установи купували їх масо-
во. Згодом В. Хорошковський очо-
лив великий банк. Він також був 
міністром економіки в уряді і керу-
вав митною службою. І ще керував 
великою, тепер найбільшою, телеві-
зійною мережею „Інтер“.

Що варто не забувати, що в 2003 
році, коли Москва намагалася втяг-
нути Україну в Єдиний економіч-
ний простір (ЄЕП), В. Хорошков-
ський був одним з кількох чле-
нів уряду, які виступили проти 
цієї затії. Формально це мав бути 
митний союз, але Росія не хотіла і 
не хоче вільної торгівлі. Коротше 
кажучи, це мав бути зародок ново-
го СРСР. Тепер, коли президен-
том є Віктор Янукович, а М. Аза-
ров – прем’єр-міністром, розмо-
ви про ЄЕП поновилися, і у Вер-
ховній Раді промотором цієї затії 
є перший комуніст України Петро 
Симоненко. Українському урядові 
треба тільки сказати: вільна торгів-
ля без винятків – і Росія перестане 
висувати питання ЄЕП.

Мушу сказати що стосунки з 
Росією адміністрація В. Янукови-
ча веде краще, ніж попередні адмі-
ністрації. Багато з наших цим обу-
ряться, але я маю приклад. Коли 
прем’єр-міністр В. Путін підсунув 
українському прем’єр-міністрові 
свиню – щоб поєднати гігантський 
„Ґазпром“ з вічним банкрутом – 
„Нафтогазом України“, М. Азаров 
не знав, як на це зареаґувати, і тіль-
ки скисло мовчав. А В. Янукович 
прийняв цю пропозицію, під умо-
вою „пополам“ – половину дохо-
дів газотранспортної системи – 
Росії, а половину – Україні. І все. 
Росія перестала говорити про злу-
ку „Ґазпрому“ з „Нафтогазом“.

Про Нестора Шуфрича, міністра 
надзвичайних ситуацій, мені не 

хочеться нічого говорити. Він сві-
домо чи несвідомо грає паяца. Як 
міністр він прямо не серйозний. І 
що гірше, він насправді не гумо-
ристичний, хоч пробує.

Турбує мене Юрій Бойко на пості 
міністра палива та енерґетики. Він 
вже дуже багатий, бо роками пра-
цює з газом і нафтою. Свого часу 
керував нафтопереробним заво-
дом, і в Україні був дефіцит бензи-
ни. Керував „Нафтоґазом України“ 
– і компанія банкрутувала. У 2005 
році, перед виборами до Верховної 
Ради, він створив собі Республікан-
ську партію (не плутати з Україн-
ською республіканською партією 
колишніх дисидентів) і провідни-
ком її зробив К. Грищенка, коли той 
покинув Міністерство закордонних 
справ. (Мене це, до речі, тоді диву-
вало: К. Грищенко не мусів іти під 
патронат Ю. Бойка. Партія несер-
йозна, „кишенькова“, як кажуть в 
Україні, і він це мав би знати. На 
виборах бльок з партією Ю. Бойка 
не подолав 3-відс. бар’єру.) Тепер, 
на пості міністра Ю. Бойко, боюсь, 
може бути лисом, який „береже“ 
курник.

Мене вже роками бавить Сер-
гій Тігіпко. Він народився в Мол-
дові, але насправді – дніпропетро-
вець. Він там здобув вищу освіту 
інженера-металурга, але кар’єру 
зробив в комсомолі. 

Після розпаду СРСР С. Тігіпко, 
як і не один комсомольський керів-
ник, став банкіром, і досить бага-
тим. Але в політиці він невдаха. У 
2002 році перед виборами до Ради 
він обіцяв створити могутню пар-
тію з бльоку, в який увійшли 14 
малих партій. Не вийшло. С. Тігіп-
ко пішов в уряд, а згодом дістав 

призначення на голову Національ-
ного банку України (це коли Віктор 
Ющенко став прем’єром) і відра-
зу на свого заступника в Банку він 
стягнув до Києва Арсенія Яценюка. 

Через кілька місяців С. Тігіпко 
очолив президентську кампанію 
Віктора Януковича, а А. Яценюк 
успішно керував банком. В. Януко-
вич програв вибори – і С. Тігіпко 
зник (хоч комерційні банки прода-
вав і купував). 

Раптом у 2009 році, коли почина-
лась чергова президентська кампа-
нія, С. Тігіпко з’явився на реклям-
них щитах, пропонуючи свою 
книжку пор те, як Україні вийти 
з кризи, і створив партію „Силь-
на Україна“. С. Тігіпко президен-
том не став, але посів третє місце 
серед кандидатів і готовий був очо-
лити уряд. 

Коли про мене, то я радше волів 
би бачити С. Тігіпка як прем’єр-
міністра, ніж М. Азарова. Він кра-
ще презентується й набагато краще 
володіє державною мовою. Тепер 
він віце-прем’єр і вже раніше був 
віце-прем'єром. 

Знову ж та проблема кадрів в 
Україні, як у випадку з В. Масолом. 
В Україні віце-прем’єри іноді сіда-
ють в перше крісло, зокрема коли на 
голову уряду треба повісити вину за 
якусь економічну кризу, так що піс-
лявиборне бажання С. Тігіпка ще 
може здійснитись.

Але все те не те, що недавно було, 
коли головою Служби Безпеки був 
Олександер Турчинов – близький 
помічник Юлії Тимошенко, а міні-
стром внутрішних справ – воли-
няк Юрій Луценко. Тоді шафа гра-
ла. Таких головних поліцаїв Україна 
ще мала б дочекатись.

Читайте цікаві історичні статті  
в альманахах УНС на веб-сторінці „Свободи“: 

www.svoboda-news.com/almanac.htm

людина, яку тривожить доля Укра-
їни, мусить усвідомити, що справа 
захисту України стосується кожно-
го українця.  

Були присутніми на вічу і кіль-
ка представників Всеукраїнсько-
го об’єднання „Свобода“, зокрема 
його провідник Олег Тягнибок.

На завершення акції було зачи-
тано Заяву до російського уряду, 
яку того ж дня було доставлено до 
Генерального консульства Росій-
ської Федерації. 

Звернення до українського наро-
ду офіційна делеґація передала до 
Генерального консульства України 
в Торонто та до Посольства Украї-
ни в Канаді. 

Упродовж усього віча солісти 
молодіжного ансамблю „Пролісок“ 
Іванка і Соломія Сали та Дмитро 
Білан чудовим виконанням україн-
ських патріотичних пісень підно-
сили дух товариства, присутнього 
на вічі. Завершилася акція протес-
ту колективним виконанням слав-
нів Канади і України.

Про акцію української громади 
звітували засоби масової інформа-
ції Торонто.

(Закінчення зі стор. 1)

В Канаді...

(Закінчення зі стор. 3)

Нотатки...

„Російський ведмідь“ не злякав українців в Торонто.
       Фото: Михайло Гуцман



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 11 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ No. 2416



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 11 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУNo. 24 17

ТОРОНТО. – Ірина Корпан 
добре знана в українській грома-
ді не лише як ведуча української 
програми новин „Світогляд“, а й 
як автор фільму про 24-го Генерал-
губернатора Канади українсько-
го походження Рамона Гнатишина. 
Тепер вона представила свій новий 
проєкт – документальний фільм 
„Бабуся, якої я не знала“, у якому 
йдеться про те, як під час Голокос-
ту українці, наражаючись на смер-
тельну небезпеку, рятували євреїв 
від нацистських убивць.

І. Корпан розповіла: 
„У нашій родині з поколін-

ня в покоління передається тра-

гічна і водночас героїчна історія 
моєї бабусі Катерини Сікорської. 
Вдова, вона сама виховувала трьох 
доньок – Ірину, Христину та Марію 
у містечку Підгайці Тернопільської 
области. У часи німецької окупа-
ції, коли почалися гоніння на євре-
їв, вона врятувала двох єврейських 
підлітків – Леона і Доліка Кресе-
лів та сусіда-єврея Михайла Кляра, 
переховуючи їх у себе в хаті протя-
гом дев’яти місяців у схованці під 
підлогою в кухні.

Навесні 1943 року за доносом у 
хату увірвалися поліцаї, жорстоко 
побили 13-річну доньку Ірину, про-
вели обшук, знайшли євреїв та аре-

штували їх. Потім зробили засідку 
і схопили бабусю. Її забрали у тюр-
му в Бережани, потім – у Терно-
піль. У серпні 1943 року її засуди-
ли на публічному процесі і страти-
ли. На той час моїй бабусі було 36 
років.

Три неповнолітні доньки зали-
шилися сиротами і цілий рік жили 
самі, сподіваючись на повернення 
мами. Доля М. Кляра та братів Кре-
селів невідома.

28 травня 1995 року Меморіяль-
ний комплекс „Яд Вашем“ визнав 
Катерину Сікорську та її донь-
ку Ірину Гутор (дівоче прізвище 
Сікорська) Праведниками світу. Їх 
імена викарбувані на Стіні пошани 
в Саду праведників у Єрусалимі.

Чому вона зробила це? Чому 
наражала на смертельну небезпеку 
себе і своїх дітей? 

Прагнення знайти відповідь 
на непрості питання українсько-
єврейських взаємин привело мене 
до Національного архіву Німеччи-
ни, де я намагалася віднайти доку-
менти, що стосуються цієї справи. 
Я зустрічалася з Леонідом Кляром 
– сином М. Кляра ти його дружи-
ною Лідою. Ми розмовляли, пла-
кали від гірких спогадів і тішилися 
тим, що доля звела нас, представ-
ників різних поколінь, щоб віддати 
шану тій молодій жінці, яка, ряту-
ючи чиєсь життя, тим самим ряту-

вала світ, що котився в людиноне-
нависницьку безодню. Вона ста-
ла поряд із такими велетами духу, 
як Митрополит Андрей Шептиць-
кий, ігумен Климентій Шептиць-
кий, духовенство й чернецтво Сту-
дійського уставу, тисячами інших 
українців, які, нехтуючи смертель-
ною небезпекою, рятували єврей-
ських дітей, матерів, батьків, бра-
тів, сестер.

Постать Митрополита Андрея 
займатиме особливе місце у фільмі. 
До сьогодні його діяльність у роки 
Другої світової війни залишаєть-
ся оповитою ідеологічними мітами, 
спотвореною недомовками і полі-
тичними маніпуляціями, а то й від-
вертою брехнею та упередженістю. 
Митрополит А. Шептицький був 
чи не єдиним католицьким ієрар-
хом, який відкрито став в оборо-
ні єврейського народу, надіслав-
ши 1942 року лист-протест рей-
схфюрерові СС Гімлерові і засудив-
ши криваві злочини нацистів. Істо-
рія свідчить, що А. Шептицький та 
його брат ігумен К. Шептицький 
врятували близько 150 євреїв“.

І. Корпан висловила подяку 
меценатам Джеймсові Темертеєві 
та Ерастові Гуцулякові, які надали 
фінансову допомогу для створення 
документального фільму „Бабуся, 
якої я не знала“. 

Ірина Стеблій

КОСМАЧs Івано-Франківська 
область. – 25 травня в урочищі 
Рушір, між селами Люча і Космач, 
було багатолюдно і святково. Гро-
мадськість відзначала подію січня 
1945 року, коли сотня Української 
Повстанської Армії, якою коман-
дував 22-річний Мирослав Сим-
чич („Кривоніс“), вщент розгроми-
ла майже втричі більший підрозділ 
НКВД, котрий плянував „умирот-
ворити бандерівську столицю“ (так 
іронічно називали Космач спец-
служби СРСР). 

Окрім понад 300 карателів, у 
тому бою загинув також і коман-
дир дивізії НКВД Микола Дерга-
чов, виконавець наказів Йосифа 
Сталіна про депортування чечен-
ців, інгушів та кримських татар. 
Були втрати й у повстанців – заги-
нули стрільці Микола Скільський 
(„Козак“) та Петро Вівчарук („Сір-
ко“), а М. Симчича поранило роз-
ривною кулею в руку, і лише виві-
рений народний метод лікування 
запобіг її ампутації.

Нині, через 65 літ від події, на 
Прикарпатті проживають шестеро 
учасників того бою, яким судилося 
пройти через тюрми і табори, але, 
незважаючи на важкі випробуван-
ня (М. Симчич, наприклад, провів 
за ґратами понад 32 роки) всі вони 
переконані у справедливості сво-
єї справи, адже відстоювали честь 
і гідність народу, захищаючи рідну 
землю від непроханих зайд. 

Задум вшанувати річницю блис-
кучої акції УПА виник майже рік 
тому, і спершу його плянували 
здійснити 15 січня, але оскільки 
ветеранам, котрим вже далеко за 
80 було б важко прибути взимку до 
місця бою, відзначення вирішили 
провести в травні – на День героїв. 

З ініціятиви редакції часопи-
су „Однострій“ (Сергій Музичук 
і Віталій Манзуренко, Рівне), яку 
підтримали у Косові районна адмі-
ністрація та районна рада, для 
нагородження живих, полеглих 
та померлих учасників бою була 
виготовлена спеціяльна номерна 

пам’ятна відзнака „Рушір-65“, яка 
продовжила серію нагород УПА, 
зокрема „Гурби-65“ та „Рейд в 
Румунію-60“.

Біля пам’ятного хреста, вста-
новленого тут ще на початку 1990-
их років стояла почесна варта вій-
ськових, був розгорнутий стенд зі 
світлинами патріотичної тематики, 
лунали музика і повстанські пісні. 

Урочис те зібрання відкрив 
заступник голови Косівської район-
ної адміністрації Микола Васкул, 
який надав слово М. Симчичеві. У 
своїй промові повстанський коман-
дир розповів про передумови бою і 
розташування повстанців, показав 
позицію під скелею, яку обрав для 
себе, та про те, що сталося в уро-
чищі.

Виступили письменник Михай-
ло Андрусяк, поет Микола Симчич, 
представник видавництва „Літо-
пис УПА“ Богдан Столяр, дирек-
тор Центру досліджень визволь-
ного руху Василь Стефанів, голо-
ва Косівського Братства ветеранів 
УПА Петро Підлетейчук („Спар-
так“), представники політичних 
партій та громадських організацій. 

М. Васкул вручив М. Симчичеві 
почесну відзнаку „Рушір-65“, ч. 001, 
а всі наступні отримували нагоро-
ду вже від командира повстанців. 

Це були учасники бою Іван 
Фіцич („Соловій“), Петро Фіцич 
(„Чайка“), Іван Клим’юк („Воро-
бець“) і Василь Ігнатюк („Яблін“). 
Відзнаку Сильвестра Ґеника („Сми-
ка“) отримала його внучка Леся – 
ветеран не зміг прибути через хво-
робу. 

Нагороди загиблих і померлих 
одержали дружини, сини, дочки, 
сестри, брати та інші родичі. Від-
знаки тих, у кого не залишилось 
рідні, передано в музеї сіл та міст. 

На завершення хор ветеранів 
УПА на чолі з М. Симчичем вико-
нав низку повстанських маршів, а 
похідна польова кухня приготува-
ла смачний обід.

Василь Гуменюк

На місці переможного бою

На місці бою делеґація ветеранів Львівської обласної організації 
Всеукраїнського Братства ОУН і УПА ім. генерала Романа Шухевича. 
       Фото: Світлана Кочергіна

Заступник голови Косівської районної адміністрації Микола Васкул нагороджує 
пам’ятною відзнакою „Рушір. 1945-2010“ Мирослава Симчича („Кривоноса“).

КИЇВ. – 1 червня в приміщен-
ні прес-центру Української інфор-
маційної служби відбулася презен-
тація книги історика, громадсько-
го діяча Святослава Липовецько-
го „ОУН (бандерівці): фраґменти 
діяльности та боротьби“, в якій вмі-
щено короткий історичний виклад 
становлення, розвитку та діяльнос-
ти Організації Українських Націо-
налістів (бандерівців). Книга міс-

тить копії раніше таємних доку-
ментів. 

Презентацію організували Моло-
діжний націоналістичний кон-
ґрес та Українська інформаційна 
служба. У ній, окрім автора, взяли 
участь головний редактор видання 
ОУН(б) „Шлях перемоги“ Віктор 
Рог, історик Володимир В’ятрович, 
голова ОУН (б) Стефан Романів. 
(Українська інформаційна служба)

Презентація книги про ОУН (б)

Героїчна смерть Катерини Сікорської
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Д-р Лариса М. Л. Залеська- 
Онишкевич

Завдяки грецькій мові ми вжи-
ваємо приросток „архи“ для озна-
чення найкращого або визначного. 
Проф. Валеріян Ревуцький є архиз-
навцем українського театру вже 
близько 70 років. Його працю пред-
ставляють написані ним книжки, 
статті, його радіопрограми, висту-
пи, виклади. Його дослідження і 
публікації – це шлях одержимого. 
Це праця відданого науковця, сві-
домого свого обов’язку розшуку-
вати, досліджувати, описувати чи й 
рятувати і передавати інформацію 
майбутньому.

В. Ревуцький народився 14 лип-
ня 1910 року в Іржавці, тоді Пол-
тавської губернії (тепер Чернігів-
ської области). Він з роду козаць-
кої старшини і священиків (нащад-
ків Стороженків, Каневських, Овсі-
євських, Сагардів), що дала україн-
ській культурі також братів Дми-
тра (Валеріянового батька) – музи-
кознавця і фолкльориста, і Левка 
Ревуцького, відомого композитора. 
Мати – Катерина Уралова. Одержи-
мість В. Ревуцького у досліджуван-
ні і зберіганні української культури 
успадкована не тільки від рідні, але 
і від того українського середови-
ща провідних культурних родин, в 
якому перебували Ревуцькі в Укра-
їні на переломі ХІХ і ХХ ст.

Хоча професійний шлях В. 
Ревуцького починався в Київсько-
му політехнічному інституті (буді-
вельне відділення), який він закін-
чив 1937 року, а потім служив у 
Червоній армії (1935-1936), щось 
глибше вкорінене манило його ще 
студіювати акторське мистецтво 
в Театральному інституті в Києві, 
а відтак (після політичного цьку-
вання) студіював театрознавство 

в Москві (1939-1941). Після повер-
нення до Києва В.Ревуцький був 
активним у театральному житті, 
навіть за німецької окупації; між 
іншим, він був співзасновиком і 
мистецьким керівником театраль-
ної групи „Ґроно“. Також викладав 
у консерваторії. 

Від 1943 року жив у Львові, де 
також був у центрі театрального 
світу – там викладав і там почав 
друкувати свої театрознавчі стат-
ті і рецензії, перебуваючи знову 
у серцевині групи театральних і 
культурних діячів. Воєнна завірю-
ха занесла В. Ревуцького до Німеч-
чини, Італії та Англії, а в 1950 році 
– до Канади. Там знову студії (маґі-
стратура у проф. Юрія Луцько-
го в Торонтському університеті, в 
1957 році, і дослідження про дра-
ми Миколи Куліша). Після того – 
викладання в університетах Бри-
тійської Колюмбії: у Ванкувері (16 
років) і Вікторії (три роки). Викла-
дав радянську драму і кіномисте-
цтво та курс української мови. 

У 1951 році В. Ревуцький одру-
жився в Торонто з Валентиною 
Вільчинською; в них є дочка Ірена, 
адвокат. Подружжя Ревуцьких далі 
проживає у Ванкувері.

Наш шановний ювілят є дій-
сним членом НТШ (від 1969 року) 
та УВАН (від 1977-го), кількох сла-
вістичних товариств Канади, Наці-
ональної спілки театральних дія-
чів України (від 1994), та закордон-
ний член Академії Мистецтв Украї-
ни (від 2001-го). 

Численні статті про нього у 
виданнях України є доказом того, 
наскільки Україна зацікавилася 
його постаттю й оцінила його нау-
ковий вклад. Так, 1995 року він став 
лавреатом премії ім. Івана Котля-
ревського („...за вагомий внесок в 
українське театрознавство, дослі-

дження актуальних питань історії 
українського театру та послідовну 
багаторічну пропаганду його здо-
бутків за кордоном“). Завершенням 
признання його праці було, коли у 
2002 році Президент України Лео-
нід Кучма надав йому звання Заслу-
женого діяча культури України.

Дуже добре підсумок науково-
го вкладу ювілята словами фактів 
і статистики можна побачити і від-
чути у виданні: „Валеріян Ревуць-
кий: Бібліографічний покажчик“ 
(Київ: „Інтер“, 2007, 152 стор., укла-
ла Валентина Ревуцька; науко-
вий редактор Ростислав Пилип-
чук; друге виправлене видання – 
2009). Список праць В. Ревуцького, 
майже виключно про український 
театр, є надзвичайно широкий. 
Він автор п’яти книжок: „П’ять 
великих акторів української сце-
ни“ (1955), „Нескорені Березільці“ 
(1985), „В орбіті світового театру“ 
(1995), „Віра Левицька: життя і сце-
на“ (1998) і „По обрію життя: спо-
гади“ (ред. Р. Пилипчук, 1998). В. 
Ревуцький був також упорядником 

і редактором кількох збірників. До 
2006 року він написав майже 400 
статтей українською мовою (часто 
в порівняльному аспекті до західніх 
постатей чи тем) і 61 статтю англій-
ською мовою. Ювілят має понад 
330 гасел про театральні постаті 
в „Енциклопедії Українознавства“ 
і понад 450 – в „Encyclopedia of 
Ukraine“; він також написав і озву-
чив 120 радіостаттей для радіопро-
грам. 

На жаль, мав він один неуспіх: 
ще перед відновленням незалеж-
ности України він присвятив май-
же 20 років збиранню і писанню 
англійською мовою нарису історії 
українського театру. 

Це тоді була дуже важка праця, 
бо він не мав ще доступу до дже-
рел в Україні, а друковані там праці 
не всі мали точні або повні інфор-
мації, які треба було ретельно зві-
ряти. Коли праця була вже напи-
сана і зредаґована, В. Ревуцький не 
міг дістати фондів на друк (праця 
„Survey of Ukrainian Theatеr“ має 
понад 440 сторінок). 

Вище поданий перелік праць В. 
Ревуцького прекрасно свідчить 
про маштаб і вартість його науко-
вої праці. Вступна стаття проф. Р. 
Пилипчука описує постать ювіля-
та з великим теплом і розумінням 
фактів, текстів і життєвих подій. 
Бібліографія, яку з відданістю та 
увагою зібрала В. Ревуцька, пода-
на в окремих частинах: факти жит-
тя; монографії, статті в періодиці, 
статті в енциклопедіях, неопубліко-
вані праці, доповіді на конферен-
ціях, виступах, та у радіовиступах. 
Дуже відповідно, що укладачі пода-
ли також бібліографію рецензій на 
праці В. Ревуцького (наприклад, 
відгуки Григорія Костюка, Григора 
Лужницького, Остапа Тарнавсько-
го, Ростислава Василенка, Романа 
Савицького) та статті про нього (як 
ось Валерія Гайдабури, Ю. Луцько-
го, Богдана Бойчука), та допоміж-

ПОСТАТІ

Валеріянові Ревуцькому – 100 років

Проф. Валеріян Ревуцький 

(Закінчення на стор. 19)

100 дол. Клебович Володимир Kensington, CT
17-ий Відділ Союзу
Українок Америки Hollywood, FL
Малюца А. Dundas, IL

55 Фараонів Ольга Trenton, NJ
50 Бреславець Галина Rockville, MD
35 Матковський Степан Rochester, NY
30 Біраковський Богдан College Point, NY

Кавалець Христина Minneapolis, MN
Тетянечки Лідія і 
Василь Bridgeport, CT

25 Ґелета Богданна College Park, MD
Курилів Ігор Weston, ON, C a n a d a
Лоїк Володимир Salt Lake City, UT
Маринюк Андрій Bay Harbor Isl., FL
Процик Роман Huntingdon Vy., PA
Сімок Андрій Las Vegas, NV
Світлик Михайло Parma, OH
Король Дмитро Oshawa, ON, Canada
Петришин Михайло Walton, KS

20 Андрушків Богдан Troy, MI
Мазяки Юліяна і Ро м а н Bloomfield Hills, MI
Плис Ірина Trenton, NJ
Роcандич Катерина Mountain View, CA
Стасів Роман Congers, NY

15 Фіріщак Осип Chicago, IL
Гаврилко Евстахій Warren, MI
Мірошниченко Тамара Poltava, Ukraine
Музика Григорій E. Hanover, NJ
Мисишин Марян Springfield, MA
Павлик Ольга New York, NY

15 дол. Поповський Остап Cohoes, NY
Савчин Євген Fort Collins, CO
Слюсарчук Юрій Monroe, NY
Загайкевич Орест Cranford, NJ
Дячук Уляна Rutherford, NJ

10 Цехош Петро Toronto, ON, Canada
Коритовський 
Володимир Sterling Heights, MI
Назаревич Евстахія Phoenix, AZ
Бабала Параскевія Amsterdam, NY
Давид Григорій Philadelphia, PA
Декайли Люба і Ігор Flushing, NY
Дорошенко Анатолій Northville, MI
Дзидзан Надія Chicago, IL
Гаврилюк Ольга Stuyvesant, NY
Гаврилюк Галина Jersey City, NJ
Герець Роксана Rutherford, NJ
Кікта Володимира Golden, CO
Кіпа Альберт Allentown, PA
Клачко Люба Murray Hill, NJ
Клек Андрій Fairview Park, OH
Кулинич Ірина Zhovkva, Ukraine
Кирилів Наталія Chicago, IL
Кривко Людмила Ternopil, Ukraine
Мороз Михайлина Vernon, CT
Шандрук Петро Philadelphia, PA
Ступак Степан Arlington Hts., IL
Тресньовський Роман Ann Arbor, MI
Яґла Вільям Lansdale, PA
Глушок М. Hamilton, NJ
Котис Б. Kendal Park, NJ

5 дол. Демків Михайло Wappingers Falls, NY
Дигдало Володимир Troy, MI
Дика Людмила Blairstown, NJ
Федорович Зенон Trenton, NJ
Гайовий Федір Siren, WI
Яцусь Йосиф Roselle, NJ
Коцелко Нестор Chicago, IL
Кусів Ольга Port Charlotte, FL
Кузьма Петро Rocky Hill, CT
Лисяк Петро Netcong, NJ
Мацук Богдан Berlin, MD
Мозіль Дмитро Cleveland, OH
Олесницький Юрій Toms River, NJ
Паламар Галина Philadelphia, PA
Пастушенко Тетяна New Providence, NJ
Полянська Юлія Elizabeth, NJ
П оліщуки Анна і Петро Cheektowaga, NY
Солонинка Михайло Minneapolis, MN
С т р и ж а ковська Ольга Trenton, NJ
Валеґа Микола Binghamton, NY
Яворська Лариса Union, NJ
Заїка Лавра-Лариса Cheltenham, PA
Бучинська Катерина Southport, NC
Ґелецінський Юрій Richfield, MN
Козак Володимир Payson, AZ
Мельничук Едвард Cranford, NJ
Ступар Теодор La Porte, IN

Ра з о м : 1,405.00 дол .

Щиро дякуємо  всім за фінансову підтримку
„Свободи“ – найстаршої української газети в світі.

ПРЕСОВИЙ ФОНД „СВОБОДИ“,  травень 2010 р.
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Михайло Крат. „Козацькому 
 роду нема переводу“. Бетезда, 
Мериленд: „Компутопрінт“, 2010.

Полтавець Михайло Крат (1892-
1979) усе життя присвятив війську. 
У молоді роки він був старшиною 
російської армії і брав участь у Пер-
шій світовій війні, потім перейшов 
до війська Української Народної 
Республіки, а під час Другої світової 
війни служив в Українській Націо-
нальній армії. 

Генерал М. Крат залишив спога-
ди про пережите, численні статті і 
документи. Його дочка Ніна Крат-
Черняк і внучка Ганя Черняк впо-
рядкували їх і підготували до друку, 
частину спогадів відредаґував Олек-
сандер Воронин. Так народилася 
цікава і повчальна книжка, щедро 
ілюстрована історичними світлина-
ми. Треба відзначити високу полі-
графічну якість видання.

Історія не раз ставила М. Крата 

перед необхідністю радикального 
вибору дальшого шляху. Його бать-
ко був генералом царської ґвардії, 
тож природно, що й син мав продо-
вжити батьків шлях, закінчив пре-
стижне військове училище в Санкт-
Петербурзі. Почалася війна і М. 
Крат був на першій лінії боїв. Після 
поранення він потрапив на лікуван-
ня до шпиталю, яким опікувалися 
цариця Олександра та її дочки Оль-
га і Тетяна, й відтоді постійно був 
оточений їхньою увагою. А пора-
нень мав кілька, тому що завжди в 
бою був попереду. 

Батько-генерал пильнував, щоб 
його сини не затримувалися у 
запіллі. Навіть не пускав поране-
ного сина Михайла до шпиталю. А 
коли молодший син Борис скінчив 
старшинський вишкіл і приїхав до 
батька, той негайно вислав його на 
передову лінію під Перемишлем, де 
Борис в першому ж бою загинув. 

Позиція старшини царського 

війська, кавалера ордену св. Геор-
гія, прихильність царської роди-
ни могли привести М. Крата у дні 
революції до „білого війська“, зва-
жаючи, що він тоді не мав уявлен-
ня про прагнення України до волі 
і навіть української мови не знав. 
Але, як кажуть, голос козацької 
крови покликав старшину до Киє-
ва і він став активним учасником 
національно-визвольної боротьби. 

Особливо цікаві і цінні спога-
ди M. Крата про особисту участь 
в Першому зимовому поході чоти-
рьох українських дивізій Наддні-
прянської армії, які з боями про-
йшли великий шлях усією Украї-
ною. Автор спогадів залишив опи-
си трагічної загибелі в зіткненні з 
денікінцями Третьої Залізної дивізії, 
боїв проти більшовиків на Поділлі в 
травні 1920 року, співучасти з поль-
ським військом у розгромі Червоної 
армії у серпні-вересні 1920 року. 

Коли в Україні шаліла Друга сві-
това війна, М. Крат, перебуваючи в 
Холмі, став клопотатися про вступ 
до дивізії „Галичина“ і в лютому 
1945 року був покликаний до цьо-
го війська. 

Книгу спогадів генерала М. Кра-
та доповнюють численні стат-
ті про нього, сторінки гумору на 
теми таборового життя дивізійни-
ків. Особливо цікаві малюнки Ґо-Ґо 
(Ореста Слупчинського). 

Книжку можна придбати у Гані 
Черняк за 30 дол. (вартість пере-
силання включена) в США, або 
за 25 дол. (вартість пересилан-
ня буде додана), якщо замовник 
перебуває за межами США. Адре-
са: Hanja Cherniak, 9901 Harrogate 
Rd., Bethesda MD 20817. Електронна 
адреса: hanja@verizon.net. Тел.: (301) 
767-1779. 

Левко Хмельковський

НОВІ ВИДАННЯ

ні реєстри.
Вся наукова праця В. Ревуцько-

го була здійснена в ім’я розвитку 
культури й науки України. 

Цього місяця в Києві його молод-
ші колеґи Р. Пилипчук, В. Гайдабу-
ра і Лесь Танюк організують нау-
кову конференцію, присвячену В. 
Ревуцькому у його 100-річчя. Мож-
на сказати, що Україна в особах 
авторитиетних театрознавців гід-

но оцінює велику працю В. Ревуць-
кого, його надзвичайно вагомий 
вклад в українське театрознавство. 

І хоча проф. В. Ревуцький тепер 
перебуває в лікарні, йому напев-
но буде дуже приємно подивити-
ся на відео, яке плянують зробити 
організатори конференції. Недав-
но Фонд родини Тараса Шевчен-
ка повідомив про своє рішення гід-
но відзначити науково-творчу пра-
цю ювілята. 

Вітаємо видатного українсько-
го театрознавця з прекрасним юві-
леєм!

(Закінчення зі стор. 18)

Валеріянові Ревуцькому...

Спомин про леґендарні походи

Михайло Крат у війську Української 
Народної Республіки. 

Книжка спогадів генерала Михайла 
Крата.

Програми гри на бандурі 
й хорового співу  

 
Курс гри на бандурі  
7 – 21 серпня 2010 р. 
Цей двотижневий курс зосереджений на 
більш ніж семигодинному щоденному 
навчанні групи в таких ділянках: техніка гри 
на бандурі, історія бандури, соло і групова 
гра та спів, виклади музики та елементарна 
теорія музики (за потреби). Цей курс 
призначений для підлітків (12 років і 
старших) та дорослих будь-якого віку. 
 
Гурток гри на бандурі для дітей 
7 – 14 серпня 2010 р. 
Цей однотижневий гурток охоплює основи 
гри на бандурі та історії бандури. Учасники 
ознайомляться зі грою й співом у гурті, 
викладами музики та елементарною 
теорією музики (за потреби). Цей гурток 
призначений для дітей у віці 9-11 років.  
 
Гурток української духовної музики 
11 – 15 серпня 2010 р. 
Цей чотириденний гурток дає змогу співати 
духовні твори українських композиторів-
майстрів та надасть практичні поради для 
церковних хористів, дяків і дириґентів щодо 
загальних ділянок церковного співу. 
Прослухові лекції відкриють безліч 
прихованих аспектів традиції духовної 
музики. Даний гурток призначений для 
старших підлітків (у віці 15 років і старших) і 
д о р о с л и х  б у д ь - я к о г о  в і к у .  
 
Гурток українського хорового співу 
15 – 21 серпня 2010 р. 
Цей однотижневий інтенсивний і приємний 
гурток під керівництвом Анатолія 
Авдієвського приділить основну увагу 
співові й виконанню української народної 
музики. Учасники візьмуть участь у різних 
ансамблях і приватних заняттях. Цей гурток 
призначений для старших підлітків (у віці 15 
років і старших) та дорослих будь-якого 
віку.  

 

ПРОГРАМИ ГРИ НА БАНДУРІ  
Й ХОРОВОГО СПІВУ 
 7—21 серпня, 2010р. 
Оселя “Всіх Святих” - Емлентон, Пенсильванія 

ОСОБЛИВІ ГОСТІ-ВИКЛАДАЧІ З УКРАЇНИ  

Олег Махлай 
Музичний Керівник 

Анатолій Авдієвський  
Герой України, художній керівник і головний 
дириґент усесвітньо відомого Національного 
заслуженого  українського народного хору ім. 
Григорія Верьовки 

Володимир Войт, мол. 
Заслужений артист України, бандурист,  
соліст  Національного  заслуженого 
академічного українського народного хору 
України ім. Григорія Верьовки  

За додатковою інформацією та для реєстраціійних пакетів, будь ласка, відвідайте www.bandura.org/ 
bandura_school.htm або зв'яжіться з Анатолієм Мургою, адміністратором "Кобзарської Січі", телефоном 

на 734.953.0305 чи електронно на ks@bandura.org. 
 

РЕЄСТРАЦІЙНІ ФОРМИ МАЮТЬ БУТИ ОТРИМАНІ ДО 15 ЛИПНЯ 2010 Р.  
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568G ROXOLANA

• У нас можна замовити авіаквитки будь-яких 
авіакомпаній до більшості eвропейських країн.

• Візові послуги в Україну (без запрошення).
• Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
• Пашпортні послуги. Обмінюємо старі 
пашпорти на нові українські.

МОРЕМ  • АВІА
Вага від 10 до 150 фунтів *

• Пересилайте пакунки до нас через UPS
• Додаткова знижка для організацій.
• Користуючись нашими ARS наліпками.
• Для замовлення наліпок, для підбору пакунків
телефонуйте: (973)538-3888

• Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії,  
Б і л о р у с і , Молдови, Казахстану, Грузії, 
Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини.

• Готові продуктові пакунки з каталогу.
• Медикаменти на замовлення до України.

* Додаткова оплата за доставу

Існують певні обмеження.

International Trade, LTD
e-mail:roxolanaltd@roxolana.com 
web:www.roxolana.com 

Maємо ліцензію на пересилку долярів.
Також пересилаємо в інші країни.
•Додаткова оплата за доставу

Додаткова оплата за достатву.  Телефонуйте за докладнішими інформаціями.

Тел.: 1-888-PAKUNOK (725-8665)  •  (973) 538-3888  •  Fax: (973) 538-3899

Харчовий пакунок
„Родинний“ з каталогу

вміст пакунку: борошно – 20 ф.,

гречка – 10 ф., олія – 1 ґалон, тушонка – 3 ф., 
салямі – 3 ф., родзинки – 3 ф., дріжджі – 1 ф.,
кава в зернах – 2 ф., шоколад – 2 плитки.

Ціна $ 99 за 51 ф.

2200 Route 10 West, Suite 104
Parsippany, NJ 07054

(973)538-3888 • Fax: (973) 538-3899

$100 - $7 $500 - $12 $800 - $17 
$200 - $10 $600 - $15 $900 - $20  
$300 - $12 $700 - $17 $1000 - $20
$400 - $12

Передплата „Свободи“
коштує тільки 55 дол. 

на рік!
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ЛЬВІВ. – 24 травня відбулась екологічна акція 
на Замковій горі, під час якої молодь прибира-
ла сміття довкола могили Січових Стрільців та 
хреста, встановленого в пам’ять Героїв Крут. 

Організатором акції стала київська організа-
ція Молодіжного Націоналістичного Конґресу. 
Захід було проведено до Свята Героїв, яке від-
значає українська спільнота наприкінці травня в 
пам’ять патріотів, які загинули за волю України. 

Катерина Аврамчук

ФІЛАТЕЛІЯ

ЦІКАВЕ І ПРИЄМНЕ Молодь прибрала 
Замкову гору

Учасники акції на Замковій горі.

КАНІВ, Черкаська область. – Мешканець 
Канева Володимир Шкляревський відомий як 
досконалий майстер з випалювання лобзи-
ком подарункових виробів з подальшим обпа-
люванням та покриттям лаком. Він виготовляє 
понад 150 різновидів тарелів, скриньок, рамок 
для світлин та ін. 

Жоден виріб не схожий на попередній. На 
деякі затрачено рік часу. Його доробок був 
показаний на обласних та міських виставках 
декоративного мистецтва, був в Києві на Андрі-
ївському узвозі, в Києво-Печерській Лаврі – на 
виставці в пам’ять гетьмана Івана Мазепи. Від-
відувачі Шевченкового заповідника у Каневі 
охоче купують ці вироби на згадку про Тарасо-
ву гору. 

В. Шкляревський мріє написати книгу про 
таємниці своєї майстерности. Сам він – інвалід 
з дитинства. 

Олександер Костирко

Канівський майстер незвичайних візерунків

Подарункові тарелі Володимира Шкляревського.
    Фото: Олександер Костирко

Майстер Володимир Шкляревський.

КИЇВ. – 22 квітня в Украї-
ні введено в обіг два поштові 
бльоки до 90-річчя марок Укра-
їнської Народної Республіки 
(УНР). На першому з них розмі-
щено чотири марки з зображен-
ням марок УНР та купон з істо-
ричною маркою у 50 грн.

На другому бльоці теж вміще-
но історичні марки УНР і купон 
з маркою за 1 грн. Цього ж дня 
у Києві діяв штемпель спеці-
яльного погашення. Художнє 
оформлення бльоків і штемпеля 
виконала Світлана Бондар.

29 березня було введено в обіг 
художній поштовий бльок „Кон-
ституція Пилипа Орлика. 1710-
2010“, який художньо оформив 
Василь Василенко. 

Марки в пам’ять славного минулого України
ДУБНО, Рівненська облaсть. – Історичний 

факт перебування у листопаді 1705 року у 
місті Дубні тодішнього генерального писаря 
Війська Запорізького, майбутнього гетьмана 
Пилипа Орлика дав привід для вшанування 
пам’яті про цю особистість. 

Два роки тому на фасаді палацу Любомир-
ських, де у свій час зупинялися керманичі 
українського війська, було відкрито меморі-
яльну дошку про причетність Івана Мазепи та 
П. Орлика до дубенських теренів. А цього року 
в замку з’явився портрет П. Орлика, який з 
бурштину створив Олег Супрун. 

Євген Цимбалюк

Портрет Пилипа Орлика 
– з бурштину

Директор Державного історико-культурного 
заповідника Петро Смолін з бурштиновим 
портретом Пилипа Орлика.

Поштові бльоки, випущені до 90-річчя марок Української Народної Республіки.

Поштовий бльок „Конституція Пилипа Орлика. 1710-2010“.

Українські церкви на веб-сторінці „Свободи“: 
www.svoboda-news.com/cerkvy.htm
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22 травня українська громада 
в Чикаґо відпровадила на вічний 
спочинок відомого й заслуженого 
суспільно-громадського й політич-
ного діяча д-ра Богдана Ткачука, 
який 16 травня упокоївся на 91-му 
році життя. 

Народився Б. Ткачук у П’ядиках, 
на Коломийщині, 26 червня 1919 
року. За фахом він був вете-
ринарним лікарем. Свої ст у-
дії, після закінчення сільсько-
господарського ліцею в Черни-
ці, почав у 1940 році у Ветеринар-
ному інституті у Львові й закін-
чив та одержав диплом ветери-
нарного лікаря в Ляйпціґу 1945 
року. Дальші студії продовжу-
вав на ветеринарно-медичному 
факультеті Українського технічно-
господарського інституту, де захис-
тив дисертацію і одержав звання 
доктора ветеринарної медицини. 
Свій диплом нострифікував в уні-
верситеті Людвіґа-Максиміліяна в 
Мюнхені 1949 року. Ще в 1943 році 
додатково закінчив студії у Львів-
ській політехніці дипломом інже-
нера аґрономії.

До США прибув з дружиною 
1950 року. Склавши іспити, від-
крив у Чикаґо власну клініку малих 
тварин.

Д-р Б. Ткачук був одним з іні-
ціяторів відновлення на амеркан-
ському континенті Об’єднання 
українських ветеринарних лікарів 
(ОУВЛ), яке постало по Другій сві-
товій війні в Мюнхені (Німеччи-
на) і був його головою. Цікавився 
працею своєї Ветеринарного інсти-
туту у Львові, допомагав дотація-
ми, невимовно радів, коли ця вища 
школа отримала статус академії. В 
1998 році отримав диплом почес-
ного доктора Львівської академії 
ветеринарної медицини.

Д-р Б. Ткачук був активним і 
жертовним членом різних україн-
ських організацій та установ Чика-
ґо, першим головою Товариства 
„Рух за перебудову“. Ці обов’язки 
він прийняв після установчих збо-
рів у грудні 1989 року, на яких був 
присутній відомий правозахис-
ник і член Руху опору Євген Свер-
стюк. Діяльність Товариства про-
вадив з притаманною йому енерґі-
єю і творчим ентузіязмом, нав’язав 
контакти з Україною й провідни-

ками Руху за перебудову, їздив в 
Україну, запрошував їх до Чика-
ґо з доповідями, гостив у своїй хаті 
й саме завдяки йому громада мала 
зв’язки та інформації про події в 
Україні ще перед проголошенням 
самостійности України та віднов-
ленням її державности 24 серпня 
1991 року. 

Б. Ткачук постійно цікавився 
подіями в українській державі, ана-
лізував політику уряду, критику-
вав, прогнозував тощо. Тяжко було 
йому прийняти зміни, які сталися в 
Україні після виборів 2010 року.

Ще однією шляхетною рисою 
його характеру була любов до рід-
них і сердечна опіка над ними. 
Йдеться не тільки про дружину, 
дітей, внуків, але й про родину в 
Україні. З усіма він був у постій-
ному телефонічному зв’язку, допо-
магав, запрошував до Чикаґо, мав 
відкрите серце на всі їхні потреби.

Покійний д-р Б. Ткачук залишив 
у смутку дружину Оресту, доньок 
Ліду та Ірку з чоловіком Аляном 
Голубом, синів – д-ра Романа з дру-
жиною Марічкою і синами Мар-
ком, Олесем і Адіком, Юрка з дру-
жиною Оленкою та дальшу родину 
в США, Канаді й Україні. Їм скла-
даю слова глибокого співчуття!

Вічна пам’ять Покійному!

Іванна Т. Ґорчинська

Світлій пам’яті д-ра Богдана Ткачука

Св. п. д-р Богдан Ткачук

У 7-му �О�Ю�У �І����Ю �І��О�У У �І��І��Ь
дорогого, незабутнього ���А і ��А�А

св. п. О���А �О�А�А �У�Ь��

та у 33-тю �І����Ю ������ 
дорогого і невіджалуваного �У�А, �А�Ь�А, �І�У�Я та ��А�І�У�Я

св. п. �А���Я �У�Ь��

будуть відправлені ��У��� �О�І з �А�А���А��
в суботу, 19 червня 2010 р., о год. 8 ранку
в Українських греко-католицьких церквах:

• в церкві �есного �реста в Асторії, �. �.;
• в �атедрі св. Юра у �ьвові;
• в старій церковці у �линянах – �амістя.

�ро молитви за спокій душі �окійних просять:
мама і дружина �А�ІЯ �У�Ь�А з родиною.

503HKuzma Oleh i Vasyl

У глибокому смутку повідомляємо родину, приятелів
і знайомих, що у вівторок, 4 травня 2010 р. 

відійшов у вічність наш найдорожчий
�У�, �А�О і �І�У�Ь

св. п.
���А��О �А�А�Ь

нар. 15 листопада 1920 р. в �упчинці на �ернопільщині.

�О�О�О��І �І���А�� відбулися в суботу, 8 травня 2010 р. у �атедрі
св. �осафата в �армі, Огайо.
�лінні останки були перевезені на вічний спочинок на цвинтар свв. ап. 
�етра і �авла в �армі, Огайо.

У глибокому смутку залишені:
дружина – Є���А���А
доньки – �І�А �О�О�А з мужем О����А���О�

– �І�А ���Я��У� з мужем А���ІЄ�
син – А���І� з дружиною �А��І�
внуки – MA��О �О�О�А

– ����О і А��ІЯ�А ���Я��У�
свахи – ����А�ІЯ �О�О�А

– О�Ь�А ���Я��У�
та ближча і дальша родина в Америці, �анаді та Україні.

�ічна �ому пам’ять!

494H Kavac

 

�ілимося сумною вісткою, що в понеділок, 7 червня 2010 р. 
відійшов у �ожу вічність наш найдорожчий

�А�О і �І�У�Ь

св. п.

���О�А ����А�
нар. 26 листопада 1914 р. в Україні.

�О�О�О��І �І���А�� відбулися в п’ятницю, 11 червня в Українській 
православній церкві св. Андрія �ервозваного в �. �авнд �руку,
�. �ж.

�окійний похований на Українському цвинтарі в �. �авнд �руку, �. �ж.

У глибокому смутку залишилися:
дочка – ����А���А
внуки – �А��О

– ����О

�ічна �ому пам’ять!

504 H Sherbak
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10-242 Ykr. pid-mo
Darko Vojtovych

� глибоким жалем і смутком повідомляємо
всіх членів �овариства �ояків У�А в ��А

і всю українську громаду, що 

21 травня 2010 р.
відійшла від нас у вічність в Україні

член �оловної Управи �-ва �ояків У�А
член �идавничого комітету і редакційної колегії „�ітопису У�А“

св. п.

І���А ���О��О-�А�І��Ь�А
“�����Я”

нар. 8 липня 1923 р. в селі Яксманичі, повіт �еремишль.
�лен ОУ� від 1942 р.

�ід 1945 р. референт У�� в надрайоні „�ескид“. � 1946-47 рефе-
рент господарки, а відтак провідниця надрайону „�ерховина“.
�ід липня 1947 р. до часу арешту 15 листопада 1947 р. зв’язкова
особливих доручень в �ольщі.

�охоронена у м. �одорові, �ьвівська область.

�ислови глибокого співчуття складаємо 
братові �еодозію, сестрам �есі і �ої

та всій родині в Україні.

�І��А �А�'Я�Ь �О��У�І �����І!

�оловна Управа �-ва �ояків У�А в ��А
ім. ген.-хор. �омана �ухевича-�араса �упринки

501H Kaminska-Tymochko

 

Ірина  �имочко-�амінська
псевдо “�ристя”

1923-2010
�ерша і єдина жінка в історії українського підпілля 

призначена надрайонним провідником У�А

�ілимося сумною вісткою, що 21-го
травня 2010 року, у �одорові, �идачів-
ського району, �ьвівської області, відій-
шла у вічність героїня У�А, відома гро-
мадська діячка в �икаґо, світлої пам’яті
Ірина �амінська. �оховали її родина і дру-
зі біля її батьків, в неділю, 23-го травня, у
день �елених свят, коли за традицією Ук-
раїна вшановує своїх �ероїв. 

У 1944 р. Ірина розпрощалася з бать-
ками і пішла в підпілля. �е знала ще тоді,
що вже ніколи не повернеться до рідної
хати, а мандрівка до України триватиме
майже шістдесять років і здійсниться

щойно на схилі її життя.  �айбільшою мрією пані Ірини було повернутися до
родини. �воє мандрівне життя встигла описати у книзі споминів “�оя Одисея”.

� українському підпіллі, вже як „�ристя” вона працювала в жіночій мережі
Українського �ервоного �реста на �ірчанщині, потім у надрайонні „�ескид" на
�яніччині та �ойківщині. Осінню 1946 р. була відряджена на �емківщину, до
надрайоння „�ерховина". �она захоплювалася цими окраїнами і їх господа-
рями - лемками. �а все життя залишається в її серці вдячність для них за те,
що в ті важкі і небезпечні часи вони оберігали її від арешту, ділилися остан-
ньою крихіткою хліба. �авесні 1947 р. Ірина була призначена першою і єдиною
жінкою в історії українського підпілля надрайонним провідником. �е рішення
не випадкове. Як написано в одному із звітів провідників У�А, енергія і відвага
„�ристі” рівнялися силі сотні „�урлаки". 

�ісля Акції „�ісла" і депортації лемків „�ристя” повернулася на �ереми-
щину, де виконувала функцію зв'язкової проводу для спеціяльних доручень.
�аарештована в �еремишлі внаслідок зради, рік часу перебувала під слід-
ством. І хоча під час допитів польський кат окалічив її фізично на все життя,
вона не заломилася, не пішла на співпрацю з ворогом і тоді, коли прокурор
зажадав для неї кари смерті. А далі була тюремна “Одисея” на дорозі якої був
�яшів, �арнів, �ордон і жіноча в'язниця для найбільш небезпечних ворогів ко-
муністичної системи в Іновроцлаві, в якій більшу частину вироку провела в
камерах одна.

�а волю вийшла в жовтні 1955 р., по 8 роках ув'язнення за вироком амнестії.
�ро долю сім'ї, яку вивезено в �ибір, довгі роки нічого не знала, навіть чи вони
живі. �ому, коли відчинилася в'язнична брама, вона сіла у поїзд, але поїхала не
на �атьківщину, а в протилежному напрямі - на чужину. �аступних кільканад-
цять років опинилася у �роцлаві, де вступила в університет, і отримала дип-
ломом маґістра філософії на факультеті історії та старалася збудувати нове
життя.

У 1981 р. виїхала з �ольщі до Америки. �она стала активним членом громади
в �икаґо, де „�аса �амопоміч“ ввічливо надала її працю, а парафія свв. �о-
лодимира і Ольги та вірні її друзі, а особливо упісти, стали її родиною. �она
написала ряд статей, була членом редакційної колегії �ерковного �існика
парафії свв. �олодимира і Ольги, членом церковного хору і хору �рометей в
�икаґо, помагала новим еміґрантам, брала активну участь у видавництві
„�ітопис У�А“ і ніколи не покинула віри, що Україна стане незалежною дер-
жавою.  

�ісля розпаду комуністичної влади в �ольщі та проголошення незалеж-
ности в Україні, �ольща розпочала судові процеси проти тих поляків, котрі по-
повнили злочини та знущання над політичними в’язнями в тюрмах після війни.
� 2003 році Ірину �амінську покликали як свідка проти того ката, який знущав-
ся над нею та іншими українками. �авіть у похилому віці, пані Ірина викопала з
пам’яті найболючі моменти свого життя, і рішуче засвідчила перед польськи-
ми властями, щоб довести справедливість і відповідальність перед історією.  

�е зважаючи на людські зради, брутальне ув’язнення та різні життєві труд-
нощі, вона зберегла незломний дух, шляхетність, доброзичливість, відчуття
справедливості та відповідальності перед історією свого народу і глибоку віру
у �оже проведіння. Одисеєві мандри „�ристі" закінчилися її поверненням в
Україну, коли у січні 2009 року вона провела своє перше �іздво з рідними. 21
травня 2010 року її  серце  перестало битися. �она померла в колі родини на
землі, за яку віддала свою молодість.   

У суботу, 3 липня, на 40-ий день смерті світлої пам’яті Ірини �имочко-�амін-
ської, в соборі святих �олодимира і Ольги відслужиться панахида о 9-ій годині
ранку. �ісля панахиди поминальний обід в Українському �ультурному осеред-
ку. �лизьким і друзям покійної приносимо щирі співчуття. 

�ічная їй пам’ять! 
�лава Україні! �ероям �лава!  

�одина і �рузі в Україні, �ольщі, Америці і �анаді.

497H Kaminska Zhadka

� глибокій жалобі сповіщаємо всіх, 
що упокоївся в �озі

св. п.

�А������ �О��О
син замученого священика УА�� о. �икити, церковно-громадський ді-
яч, адміністратор капелі “Україна“ славетного дириґента �естора �о-
родовенка, �олова �ратства ім. �итрополита �асиля �ипківського,
учасник наради духівництва й вірних УА�� (�оборноправної) в ��А
про приєднання до �иївського �атріярхату 18 грудня 1993 р.

�олимось за вічний спокій його душі, 
а �одині висловлюємо співчуття.

�ала �ада УА�� (�оборноправної) у ��А,
�иївський �атріярхат

500H Koxno
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�а продаж новий енергоефективний
„green“ дім в �атскільських горах, 2 спаль-
ні, тиха вулиця, невелика площа, недале-
ко водопад, 10 хв. дo Saugerties, 20 хвилин
до української церкви. �іна знижена
279,000 дол. �ел. (518) 622-8149

• �А ��О�А� •

478H Na prodag
518-622-8149

�укаємо українку-медсестру або лікар-
ку для опіки над старшою жінкою з про-
живанням. �росимо залишити інформа-
ції про свої кваліфікації на автозаписувачі:

(585) 713-4082

• ��А�Я •

499H PRACIA
713-4082

 

�а продаж квартира в Укра-
їнському селі, Somerset, NJ,

1 спальня на 2 поверсі.
�елефонуйте Оксані: 

(347) 307-2510

• �А ��О�А� •

502H Na prodag 
307-2510

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

�ергонксон, �.�. �а продаж 1 акр землі
під будову на горбку, містова дорога,
місто відгортає сніг, 1/2 милі від �оюзів-
ки, близько церкви.

�ел.: (201) 385-0771

• �А ��О�А� •

496H Na prodag 
385-0771
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