
КИЇВ. – В столиці України 14 
жовтня відбувся марш за визна-
ння Української Повстанської 
Армії, присвячений 68-ій річниці 
утворення УПА. Учасники маршу 
пройшли Володимирською вули-
цею від пам’ятника Тарасові Шев-
ченкові до Софійської площі. Під 
час проходження колони близь-
ко 100 бійців спецпідрозділу „Бер-
кут“ перекривали прилеглі вули-
ці, щоб унеможливити рух учасни-
ків акції в напрямку Хрещатика. 

Участь в акції взяли близько 2‚000 
осіб. Учасники акції несли великий 
державний прапор.

Напередодні, 13 жовтня‚ пізно 
увечорі Окружний адміністратив-
ний суд Києва заборонив Всеукра-
їнському об’єднанню „Свобода“ 
проводити марш за визнання УПА 
на Хрещатику, на Майдані Неза-
лежности та Европейській площі. 

На Софійській площі активіс-
ти Всеукраїнського об’єднання 
„Свобода“, партій „Батьківщина“ 

і „Наша Україна“ провели віче з 
нагоди Свята Покрови та на захист 
української мови. 

Початок акції учасники захо-
ду відсвяткували салютом та під 
акомпаніямент патріотичних мар-
шів Організації Українських Націо-
налістів і УПА.

Під час виступу відомі україн-
ські політичні та громадські діячі, 
зокрема, письменник Дмитро Пав-
личко та почесний президент Наці-
онального університету „Києво-
Могилянська академія“ В’ячеслав 
Брюховецький наголосили, що сьо-
годні існує реальна загроза україн-
ській мові та подальшого розколу 

українського суспільства, чого не 
можна допустити. 

Учасники акції зустріли свистом 
та вигуками „Ганьба!“ вихід для 
виступу народного депутата Верхо-
вної Ради Володимира Яворівсько-
го, який‚ звертаючись до присутніх 
на площі‚ сказав: „Люди добрі, що 
ж ви робите, треба не мені „Гань-
ба!“ кричати, а тим, хто сидить на 
Банковій“.

Він додав, що Бльок Юлії Тим-
ошенко та він особисто зроблять 
все для того, щоб запропонований 
законопроєкт щодо мовної політи-
ки не був прийнятий в цій редакції, 
яка наразі існує. (УНІАН)
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У Києві в День Покрови відбувся марш за визнання УПА

Учасники Маршу за визнання Української Повстанської Армії, присвяче-
ний 68-ій річниці утворення УПА.     Фото: Зенон Завада

Марш за визнання Української Повстанської Армії розпочався біля 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
        Фото: Зенон Завада

Петруся Савчак

ДЖЕНКІНТАВН‚ Пенсильванія. 
– Понад 200 членів та приятелів 
Українського освітньо-культурного 
центру (УОКЦ) зібралися 25 верес-
ня у щойно відновленому центрі, 
щоб відсвяткувати 30-ліття центру 
та віддати шану Борисові Захарчу-
кові присвятою йому головної залі 
за досягнення в часі його прези-
дентства. 

Програма урочистостей також 
включала коктейль та вшануван-
ня засновників і прихильників цієї 
установи, а завершилася вишука-
ною вечерею і забавою під музику 
оркестри „Темпо“. 

Була проведена виставка, яка 
висвітлила найбільш пам’ятні 
моменти з історії УОКЦ у вигля-
ді часової діяграми. На стіні був 
„Рушник Надії“ – мозаїка з 100 

вишитих квадратів на честь днів 
„Міс Всесвіту-2003“, та портретів 
шести президентів центру. На теле-
екрані, який подарувала Українська 
кредитова кооператива „Самопо-
міч“‚ можна було оглянути світ-
лини з останніх 30 років, багато з 
яких будуть поміщені у ювілейній 
книзі УОКЦ. 

Вечір розпочався в ґалерії ім. 
д-ра Олександра М. Черника під 
орудою Романа Дубенка‚ який при-
вітав і запросив Митрополита-
Архиєпископа Української Като-
лицької Церкви Стефана Сороку 
провести молитву та привітати гос-
тей ювілейного торжества. 

Надалі Р. Дубенко представив 
історію центру, який був заснова-
ний у 1980 році для приміщення 
української суботньої школи „Рід-

Український освітньо-культурний центр відзначив своє 30-ліття

Владика Святослав Шевчук, Архиєпископ Антоній і Митрополит Стефан 
Сорока благословлять головну залю. Праворуч – Борис і Дзвінка Захарчуки.(Закінчення на стор. 15)
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СКУ висловив співчуття  
у зв’язку з катастрофою 

 в Україні

ТОРОНТО. — Світовий Конґрес 
Українців 13 жовтня висловив свої 
щирі співчуття родинам та рідним 
і близьким жертв автокатастро-
фи, що сталася в Україні 12 жов-
тня у висліді зіткнення пасажир-
ського автобуса з льокомотивою 
на залізничному переїзді поблизу 
села Максимівка Нікопольського 
району Дніпропетровської облас-
ти. Внаслідок цього жахливого 
випадку загинуло 43 особи, у тому 
числі троє дітей, а 10 потерпілих 
перевезено до лікарні в тяжкому 
стані. „13 жовтня численна укра-
їнська діяспора перебуває в жало-
бі разом з усім українським наро-
дом в Україні та молиться за душі 
загиблих і за одужання потерпі-
лих внаслідок автокатастрофи“, – 
заявив президент Світового Кон-
ґресу Українців Євген Чолій. (Сві-
товий Конґрес Українців)

В. Ющенко привітав ветеранів 
з річницею створення УПА

КИЇВ.  — Провідник парті ї 
„Наша Україна“, колишній Прези-
дент України Віктор Ющенко 14 
жовтня привітав ветеранів ОУН-
УПА з 68-ою річницею створення 
Української Повстанської Армії 
(УПА). „Прийміть мої щирі вітан-
ня з нагоди 68-ої річниці ство-
рення Української Повстанської 
Армії .  У буремні роки війни 
десятки тисяч учасників визволь-
ного руху здійснили героїчний 
подвиг, відстоюючи незалежність 
України“, – йдеться в привітанні 
В. Ющенка, розміщеному на сай-
ті партії. Він зазначив, що вої-
ни УПА‚ „з гаслом „Свобода або 
смерть!“ йшли в бій, віддавали 
своє життя в ім’я Батьківщини 
і світу. Вас не зламали ні довгі 
роки виснажливої боротьби, ні 
сталінські репресії. Ми схиляємо 
голови перед вашою мужністю та 
силою духу“, – заявив В. Ющенко. 
За його словами, ветерани УПА 
„завжди залишаються в строю“, є 
активними учасниками суспіль-
ного життя, живим прикладом 
служіння українській державі для 
молодого покоління, якому нале-
жить утверджувати ідеали сво-
боди, демократії та соборности 
в Україні. „Подвиг УПА вже став 
леґендою. Він золотими літера-
ми вписаний в скрижалі історії 
нашої держави і назавжди зали-

шиться в пам’яті народу“, – підсу-
мував В. Ющенко. Нагадаємо, 14 
жовтня, в день Пресвятої Богоро-
диці, відзначається річниця ство-
рення Української Повстанської 
Армії, а також День Козацтва. 
(„Кореспондент“)

В Україні відбулися акції  
на захист української мови

КИЇВ. — Близько 200 представ-
ників громадських організацій 18 
жовтня пікетували Верховну Раду 
з вимогою не приймати законо-
проєкт про мови. Учасники акції 
розмістилися перед однією з буді-
вель парляменту, в якому відбу-
валося засідання погоджуваль-
ної ради Верховної Ради. Присут-
ні під стінами парляменту вима-
гали не включати до порядку ден-
ного на пленарний тиждень 19-22 
жовтня, який буде формуватися 
погоджувальною радою, відповід-
ний законопроєкт. Деякі з учасни-
ків акції тримали в руках бараба-
ни і відра, в які стукали палицями 
і одночасно вигукували; „Займіть-
ся справою, а не язиком!“‚ „Одна 
мова – одна країна!“‚ „Одну дер-
жавну мову!“. Всеукраїнська акція 
протесту „Займіться ділом, а не 
язиком!“ відбулася біля коміте-
тів Верховної Ради, а також біля 
обласних державних адміністра-
цій по всій Україні. Її учасни-
ки вимагали зняти з реєстрації 
законопроєкт „Про мови в Укра-
їні“. Того ж дня демонстрація під 
Львівською обласною державною 
адміністрацією зібрала до 1‚000 
осіб різного віку, котрі вимага-
ли відкликати законопроєкт „Про 
мови в Україні“ як антиукраїн-
ський та антидержавний за своїм 
спрямуванням. На захист україн-
ської мови стали і в Донецьку, де 
так само, як і в інших зрусифіко-
ваних містах, протестували проти 
подальшої русифікації. („Корес-
пондент“, ЗІК, Радіо „Свобода“)

Україна та Литва 
підписали Дорожню карту 

ВІЛЬНЮС, Литва. — Прези-
дент України 14 жовтня перебу-
вав з візитою у Литві, де з керів-
ництвом країни обговорив дво-
сторонні зв’язки та евроінтеґра-
ційні прагнення Києва. Президент 
України Віктор Янукович та Пре-
зидент Литви Даля Ґрібаускайте 
підписали Дорожню карту розви-
тку стратегічного партнерства між 
Україною та Литовською Респу-

блікою на 2011-2012 роки. Також у 
присутності глав держав було під-
писано протокол Четвертого засі-
дання Ради Президентів України 
та Литви. („День“)

Уґо Чавес в Україні

КИЇВ – 18 жовтня розпочала-
ся візита в Україну Президен-
та Венесуелі Уґо Чавеса. Однією 
з тем його переговорів з україн-
ською владою було постачання 
венесуельської нафти до Білору-
сі нафтопроводом Одеса-Броди. 
Крім того, на думку знавців, сто-
рони можуть домовитися і про 
екстрадицію українських моря-
ків, що перебувають під арештом 
у Венесуелі через звинувачення 
у торгівлі наркотиками. Знавці 
також наголошують, що У. Чавес 
виявив цікавість до української 
зброї, зокрема танків. У. Чавес 
має військову освіту. У 1992 році 
організував у Венесуелі невда-
лий путч, після якого здався вла-
ді. Після амнестії у 1994 році роз-
почав офіційну політичну діяль-
ність. У 1998 році переміг на пре-
зидентських виборах. У. Чавес 
доклав усіх можливих зусиль, щоб 
змінити конституцію Венесуелі. 
Завдяки змінам у 2002 році отри-
мав можливість піти на третій 
президентський термін. Одним 
з об’єктів дошкульних вислов-
лювань У. Чавеса став Президент 
США Джордж Буш. У Венесуелі 
всім відома пристрасть Президен-
та до нецензурної лайки. У. Чавес 
називав своїми друзями і Воло-
димира Путіна, і Фіделя Кастра, 
і Олександра Лукашенка. Того ж 
дня відбулася зустріч В. Янукови-
ча з У. Чавесом. Президенти зая-
вили про необхідність поглиблен-
ня співпраці між двома країна-
ми. Президент Венесуелі заува-
жив, що візита в Україну для ньо-
го дуже важлива. Він погодився 
з В. Янковичем у тому, що Украї-
на й Венесуеля мають невикорис-
таний потенціял для співпраці й 
налагодження контактів на вищо-
му рівні. (Радіо „Свобода“)

Набув чинности новий закон 
про Кабінет міністрів 

КИЇВ. — Закон про Кабінет міні-
стрів, що відповідає положенням 
Конституції редакції 1996 року й 
утверджує повноваження Пре-
зидента призначати прем’єра за 
згоди більш як половини консти-
туційного складу парляменту, 13 
жовтня набув чинности. Закон 
визначає, що до складу Кабінету 
міністрів входить прем’єр, один 
перший віце-прем’єр, три віце-
прем’єри, міністри. Члени Кабіне-
ту міністрів призначаються Пре-
зидентом за поданням прем’єра. 
Уряд може бути відісланий у від-
ставку внаслідок ухвалення Вер-
ховною Радою резолюції недові-
ри, ухвалення Президентом рішен-
ня про відставку Кабінету міні-
стрів, відставки прем’єра або його 
смерти. Крім того, уряд складає 
повноваження перед новообраним 
главою держави. Програма діяль-
ности Кабінету міністрів базується 
на передвиборній програмі Пре-
зидента. Посади членів Кабінету 
міністрів є політичними, на які не 
поширюється трудове законодав-
ство й законодавство про держав-
ну службу. За новим законом, Кабі-
нет міністрів відповідальний перед 
Президентом. (Радіо „Свобода“)

Джо Байден мав розмову  
з Віктором Януковичем

ВАШІНҐТОН. — Як повідо-
мив Білий Дім, 14 жовтня віце-
президент США Джо Байден мав 
розмову з Президентом України 
Віктором Януковичем у зв’язку з 
заплянованими на 31 жовтня міс-
цевими виборами. Віце-президент 
подякував Президентові В. Януко-
вичеві за економічні реформи, які 
він дотепер просував, і за підтрим-
ку спільної політики щодо непо-
ширення ядерної технології. Віце-
президент Дж. Байден підкреслив 
важливість вільних і справедли-
вих виборів 31 жовтня та свобо-
ду засобів масової інформації як 
ознаки відданости України спра-
ві демократії та европейської інте-
ґрації, і підкреслив підтримку цим 
цілям з боку уряду Президента 
Барака Обами. Крім цього, віце-
президент США наголосив Пре-
зидентові В. Януковичеві, що про-
цес конституційних реформ, що є 
наслідком рішення Конституцій-
ного суду від 1 жовтня, повинен 
включати систему стримування 
і противаг для всього населення 
України. („Голос Америки“)

Населення України зменшилося  
до 45‚906‚933 особи

КИЇВ. — Середня чисельність 
населення за січень-липень змен-
шилася на 176 тис. і становить 
45‚906‚933 особи. Про це повідо-
млено 18 жовтня з посиланням на 
прес-службу Державного коміте-
ту статистики. Минулого року цей 
показник становив 46‚083‚010 осіб. 
(ЗІК)

Україну визнали однією  
з найбідніших країн Европи

КИЇВ. — Україна за рівнем 
добробуту громадян посіла пере-
достаннє місце серед 40 европей-
ських держав. Про це ідеться у зві-
ті „Global Wealth 2010“ швайцар-
ського банку „Credit Suisse“. Згід-
но з даними звіту, середній розмір 
статку громадянина України ста-
новить 2,700 дол., що лише на 200 
дол. більше, ніж у найбіднішій дер-
жаві Европи – Молдові. Разом з 
тим, за останнє десятиліття пере-
січний молдаванин збільшив свої 
статки майже в чотири рази – в той 
час, як українець - утричі. Серед 
безпосередніх сусідів України най-
багатшими виявилися громадя-
ни Польщі, середній статок яких 
становить 28.6 тис. дол., Угорщи-
ни (26.6 тис. дол.) і Румунії (12.4 
тис. дол.). Середній статок росіян 
склав понад 10 тис. дол., що в шість 
разів більше показників 2000 року, 
а білорусів – 6,000 дол., що май-
же утричі більше. Українці вияви-
лися біднішими за грузин, серед-
ній статок яких склав 13 тис. дол., 
китайців (понад 17 тис. дол.) і тур-
ків (майже 25 тис. дол.). Дані зві-
ту свідчать, що максимальний роз-
мір статку українців був досягну-
тий в 2007 році, коли в середньому 
становив 6‚000 дол., але в наступ-
ному році – через світову кризу – 
він упав до 4‚000 дол., а в 2009 році 
– до 2,500 дол. Експерти підраху-
вали, що в цілому з 2000 по 2010 
рік особистий добробут всіх жите-
лів плянети зріс більш ніж на 40 
відс. і оцінюється приблизно в 200 
трлн. дол. У середньому кожен став 
багатшим на 43 відс. і має статки у 
43.8 тис. дол. („Українська правда“)

КИЇВ. — Низка українських 
правозахисників та політологів 
критикують діяльність Служби 
безпеки України (СБУ) за наступи 
на свободу слова та на громадян-
ські права.

С т а р і й ш и н а  у к р а ї н с ь к о -
го правозахисного руху Лев-
ко Лук’яненко, який  за бороть-
бу за українську незалежність у 
радянські часи відбув 25 років 
ув’язнення та ще п’ять років 
заслання, 13 жовтня висловив 
своє обурення тим, як сьогодні 
працює СБУ: „Служба безпеки має 
захищати Україну від антиукра-
їнських дій. А як ми бачимо, вона 
цього не робить. Останній при-
клад – це антиукраїнська діяль-
ність Генадія Зюґанова в Украї-

ні. І СБУ не потурбувалася про те, 
щоб разом з Міністерством закор-
донних справ  оголосити цю пер-
сону небажаною в країні“.

Л. Лук’яненко вважає, що за 
Конституцією функція СБУ поля-
гає не в обмеженні прав грома-
дян, а в захисті держави від вну-
трішніх і зовнішніх ворогів. Про-
тести проти утисків цих прав 
спочатку українських, а згодом і 
европейських громадських орга-
нізацій мали своє продовження 
на дипломатичному рівні.

Минулого тижня в українській 
пресі оприлюднено заяву Посла 
Франції в Україні Жака Фора, 
який назвав „не зовсім доречним 

Зростає обурення всюдисущою СБУ

(Закінчення на стор. 21)
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Тарас Кузьо

У зв’язку з сьомою ялтинською 
зустріччю „Yalta European Strategy” 
(„YES“), що відбувається кожно-
го року в кримському портово-
му місті Ялта і цього року трива-
ла від 30 вересня до 3 жовтня, вар-
то запитати, чому Віктор Пінчук, 
засновник „YES“, нічого не гово-
рив про справжні загрози україн-
ській демократії, хоч вони мають 
прямий вплив на евроінтеґраційні 
перспективи України?

 Веб-сайт „YES“ спекулює учас-
тю колишнього Верховного пред-
ставника з питань спільної зовніш-
ньої політики та політики безпеки 
і колишнього Генерального секре-
таря Ради Европейського союзу 
Хав’єра Солани у цій ялтинській 
зустрічі. Він приєднався до „гово-
рильні“ про ґльобалізацію та еко-
номічну кризу, проте не про загро-
зи українській демократії.

Українській демократії, яку з 
трудом вибороли мільйони укра-
їнців у 2004 році під час Помаран-

чевої революції, загрожує повзу-
чий авторитаризм команди Вікто-
ра Януковича, що й підтвердила 
резолюція Европейської народної 
партії 13 вересня. Тому дуже див-
ним виглядає той факт, що В. Пін-
чук і сьома зустріч „YES“ проіґно-
рували головну проблему сьогод-
нішньої України. 

Якоюсь мірою про причину іґно-
рування говорить біографія цьо-
го діяча.

В. Пінчук досить рано знайшов 
свою нішу олігарха-піонера, який 
намагався поліпшити свій міжна-
родний „імідж“ шляхом налаго-
дження тісних контактів з евро-
пейськими та американськими 
елітами. Протягом двох остан-
ніх років другого президентсько-
го терміну Леоніда Кучми В. Пін-
чук запросив до Києва ряд високо-
поставлених американських полі-
тиків: Джорджа Буша-старшого, 
колишнього Державного секре-
таря Генрі Кісінджера, генерала у 
відставці та колишнього команду-
вача військ НАТО в Европі Веслі 

Кларка, колишнього Посла США 
в ООН Річарда Голбрука і зовніш-
ньополітичного радника кандида-
та від демократів на виборах 2004 
року Джона Кері.

В.  Пінчук також намагався 
отримати членство у таких впли-
вових міжнародних організаці-
ях, як „International Crisis Group”, 
де його внески дозволили йому 
здобути посаду „старшого рад-
ника“. Крім того, В. Пінчук робив 
грошові внески до двох впливо-
вих вашінґтонських аналітичних 
центрів, Інституту Брукінґса та 
Інституту міжнародної економі-
ки (ІМЕ), започаткувавши україн-
ські дослідницькі програми, очо-
лювані колишнім Послом Стіве-
ном Пайфером і відомим еконо-
містом Андерсом Аслундом. Кни-
га А. Аслунда „Як Україна стала 
ринковою економікою та демокра-
тією“, яку в 2009 році опубліку-
вав ІМЕ, стала результатом цієї 
дослідницької програми.

До того ж, іншу частину своїх 
статків В. Пінчук витрачає на важ-
ливі соціяльні програми. Він одру-
жений із Оленою Франчук, дочкою 
колишнього Президента Л. Кучми, 
яка заснувала фонд для боротьби з 
розповсюдженням СНІДу в Укра-
їні.

Проте не все так гладко.
В. Пінчук і Сергій Тігіпко як 

чільні представники партії „Тру-
дова Україна“ намагалися відбіли-
ти образ Л. Кучми, зокрема сто-
совно його ймовірної причетнос-
ти до історії вбивства журналіс-
та Георгія Ґонґадзе. Робили вони 
це двома шляхами. По-перше, 
найняли детективну аґенцію „Kroll 
Associates“ заради того, щоб визна-
ти підробленими записи, зробле-
ні колишнім охоронцем глави дер-
жави Миколою Мельниченком, 
згідно з якими замовником убив-
ства, хоч і непрямим, був Л. Куч-
ма. 25 вересня 2001 року „Трудова 
Україна“ опублікувала результати 
„розслідування“ „Kroll Associates“, 
відповідно до яких Л. Кучму було 
визнано невинним.

Другий спосіб полягав у фінан-
суванні кампанії, започаткованої 
під вибори 2002 року, зміст якої 
полягав у тому, що за вбивством 
Г. ҐонҐадзе та скандалом „Кучма-
ґейту“ стояло американське Цен-
тральне розвідувальне управлін-
ня (ЦРУ). 15 вересня цього року Л. 
Кучма твердив, що вбивство було 
спецоперацією ЦРУ. Українські та 
західні експерти говорять про цю 
версію з посмішкою.

Проте справжнім крахом імі-
джу В. Пінчука стало його непря-
ме сприяння згортанню демократії 
в Україні шляхом просування сво-
їх політичних соратників протя-
гом останніх 10 років. 

На виборах 2002 та 2006 років В. 
Пінчук фінансував політичні про-
єкти Валерія Хорошковського та 
Інни Богословської, тобто „Коман-
ду озимого покоління“ (більше 
відому як КОП) і „Віче“. КОП було 
створено заради того, щоб вона 
відібрала голоси в головної опози-
ційної сили, „Нашої України“, очо-
люваної Віктором Ющенком.

Обидва проєкти провалилися, 
набравши лише 2 відс. і 1.7 відс. 
голосів, відповідно. Тим не менше, 
вони успішно втягнули В. Хорош-
ковського та І. Богословську у 
вищі сфери української політики. 
В. Хорошковський став одним з 
найбагатших підприємців і входив 
до уряду Юлії Тимошенко 2007-
2010 років, а І. Богословська у 2007 
році пройшла до парляменту в 
складі Партії Реґіонів.

Після того, як В. Хорошков-
ського звільнили з посади голо-
ви Державної митної служби в 
лютому 2009 року, він став пер-
шим заступником голови Служби 
безпеки України (СБУ), а згодом – 
після обрання Віктора Януковича 
Президентом України – головою 
СБУ. Мільярдер В. Хорошковський 
є власником українського телека-
налу „Інтер“, що дає підстави для 
звинувачень у конфлікті інтересів.

На посаді голови СБУ В. Хорош-
ковський нехтує правилами, що 
були встановлені його покровите-
лем В. Пінчуком у 2003-2004 роках 
і стосувалися того, що В. Пінчук 
подасть приклад відділення біз-
несу від політики і не буде бра-
ти участи у майбутніх виборах. В. 
Пінчук дотримав слова та не взяв 
участи у парляментських виборах 
2006 і 2007 років.

В. Хорошковський став голо-
вним вособленням чотирьох загроз 
українській демократії. По-перше, 
він посприяв відібранню ліцен-
зій на мовлення від незалежних 
телеканалів „ТВі“ та „5 канал“, час-
тоти яких перейшли до „Інтеру“. 
По-друге, він використовує СБУ 
для переслідування істориків і 
вторгнення в приміщення неуря-
дових організацій, що займають-
ся розслідуванням злочинів тота-
літарного режиму проти українців. 
Разом з тим, В. Хорошковський 
протидіє розкриттю радянських 
архівів стосовно цих злочинів.

По-третє, СБУ намагається дис-
кредитувати діяльність в Україні 
таких західніх структур, як фінан-
сований Джорджом Соросом Фонд 
„Відродження“. У липні цього року 
на київському летовищі „Борис-
піль“ на 10 годин було затрима-
но директора українського пред-
ставництва Фонду Конрада Аде-
навера Ніко Ланґе. Його відпус-
тили тільки після прямого втру-
чання німецького канцлера Анґе-
ли Меркель.

По-четверте, СБУ створює пере-
шкоди для приїзду до Києва на 
збори опозиції жителів інших реґі-
онів і таким чином порушує кон-
ституційне право українців на 
мирні протести.

Такі розслідування діяльности 
західніх фондів привело до пони-
ження міжнародного авторитету 
Президента В. Януковича та змен-
шення евроінтеґраційних шансів 
України. Дивним виглядає те, що 
В. Пінчук, засновник „YES“, досі 
мовчить. Затримання Н. Ланґе від-
булося лише за місяць до першої 
візити Президента В. Януковича до 
Німеччини, надзвичайно впливо-
вої країни ЕС, від чийого рішення 
залежить, чи отримає коли-небудь 
Україна статус кандидата в чле-
ни. При цьому голова Президент-
ської адміністрації Сергій Льо-
вочкін особисто втрутився заради 
того, щоб припинити розслідуван-
ня діяльности Фонду „Відроджен-
ня“, що виглядало досить дивно.

Що стосується І. Богословської, 
то її входження у велику політи-
ку було ще сумівнішим. Особливо 
це стосувалося її виборчої кампа-
нії під час президентських виборів 
2010 року, коли СБУ погрожува-
ла висунути проти неї кримінальні 
звинувачення. 

Важко зароблений і добре опла-
чений міжнародний „імідж“ В. 
Пінчука наразі псують його влас-
ні кандидатури. Тому цікаво, чому 
він досі зберігає мовчанку, а про-
грама сьомої зустрічі „YES“ не міс-
тила жодних згадок про серйоз-
ні загрози для української демо-
кратії.

30 вересня Президент Украї-
ни Віктор Янукович підписав 
указ „Про Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської 
та студентської молоді ім. Тара-
са Шевченка“, яким постановив 
започаткувати його проведення 
як щорічного загальнонаціональ-
ного заходу, спрямованого на 
підвищення рівня знань з укра-
їнської мови і літератури, рід-
них мов і літератур, виховання у 
молодого покоління любови до 
мов українського народу, забез-
печення їх всебічного розвитку. 

Указом передбачено, почина-
ючи з 2011 року, заснування 39 
щорічних стипендій Президен-
та України переможцям конкур-
су, а Кабінетові міністрів дору-
чено забезпечити розроблення 
положення про конкурс, а також 
сприяння щодо його проведення.

4 жовтня В. Янукович підпи-

сав указ „Питання Національної 
премії України ім. Тараса Шев-
ченка“, у якому сказано: „Твори 
на здобуття Національної пре-
мії України ім. Тараса Шевченка 
2011 року, висунуті в установле-
ному порядку до набрання чин-
ності цим Указом, підлягають 
розгляду, обговоренню та оцінці 
Комітетом з Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка від-
повідно до Положення про Наці-
ональну премію України ім. Тара-
са Шевченка, затвердженого цим 
Указом“.

Указом затверджено положення 
про Національну премію України 
ім. Т. Шевченка та про Комітет 
Національної премії України ім. 
Т. Шевченка. 

Сергій Погорельцев‚
Генеральний консул України 

в Ню-Йорку

В. Янукович підписав указ  
про мовно-літературний конкурс

КИЇВ. – У зв’язку з 51-ою річни-
цею загибелі провідника Організа-
ції Українських Націоналістів Сте-
пана Бандери Провід ОУН в Укра-
їні 12 жовтня оприлюднив заяву, 
в якій знову підкреслив значення 
цієї особистости для національно-
визвольної боротьби українського 
народу у ХХ ст.

Зокрема у заяві говориться: „Хто 
нині заперечує заслуги С. Бандери, 
той політично живиться кривави-
ми наслідками тривалого понево-
лення українців. Підкорення Укра-
їни наші вороги здійснювали всі-
ма мислимими засобами, включ-
но з геноцидним виморюванням 
селян, державними утисками мови 
й культури. 

У хвилини високого націо-
на льного піднесення Москва 
завжди застосовувала грубу силу 

й убивала видатних політиків-
самостійників – Головного Ота-
мана Симона Петлюру, творця 
УВО й ОУН полковника Євгена 
Коновальця, Головного Командира 
УПА Романа Шухевича, Провідни-
ка ОУН Степана Бандеру. 

У тяжкі хвилини життя нації 
саме борці й духовні подвижни-
ки найбільше потрібні нації, вони 
допомагають віднайти політич-
ний дороговказ, вселяють муж-
ність і віру у правильність обра-
ного історичного шляху та полі-
тичного вибору. Разом з С. Банде-
рою український народ переможе 
у своїх віковічних прагненнях до 
свободи, незалежности, до утвер-
дження національної і людської 
гідности“.

Провід ОУН (б)

Пам’яті незламного борця  
за самостійну Україну

НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

Чому В. Пінчук і „YES“ іґнорують 
загрози українській демократії?
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АМЕРИКА І СВІТ
Мішель Обама розпочала  

аґітаційну кампанію 
за демократів

ВАШІНҐТОН. — За три тижні 
до виборів у Конґрес США Демо-
кратична партія пустила у хід, 
як вважається, свою найсильні-
шу зброю у протистоянні з респу-
бліканцями. Перша Лейді Мішель 
Обама вперше за два роки актив-
но включилася в аґітаційну кам-
панію. Вона залишається супер-
популярною в країні особистістю, 
попри стрімке падіння популяр-
ности свого чоловіка. У промовах 
М. Обама підкреслює свою ролю 
дружини та матері: „Коли я думаю 
про ті проблеми, які постали перед 
нацією, я думаю про те, яким ми 
залишимо світ для всіх наших 
дітей. Мої діти – це мій всесвіт і 
все, що я роблю – це заради них, 
тому сьогодні я тут“. Ця тактика 
виявилася дуже ефективною. Сьо-
годні позитивне оцінювання Пер-
шої Лейді – 68 відс., Президента – 
50 відс. Протягом трьох тижнів М. 
Обама виступатиме на підтримку 
кандидатів від демократів у вось-
ми штатах, де їхній партії загро-
жує поразка. („Голос Америки“) 

Папа Бенедикт ХVІ канонізував 
шістьох нових святих

ВАТИКАН. — 17 жовтня у Вати-
кані Папа Бенедикт ХVІ очолив 
урочисту Літургію, під час якої 
проголосив святими Станіслава 
Казімєрчика (Солтиса) з Поль-
щі, брата Андре (Альфреда) Бесе з 
Канади та чотирьох черниць: Кан-
діду Марію від Ісуса Сіпітрію-і-
Баріола – еспанку, Мері від Хрес-
та МакКілоп з Австралії, Джу-
лію Сальцано та Батісту Камілу 
да Варано з Італії. На каноніза-
цію прибули десятки тисяч вірних 
з Польщі, Канади, Еспанії та 
Австралії‚ офіційні делеґації з кра-
їн нових святих. Хоч вони жили 
у різні епохи та в різних місцях, 
їх об’єднує євангельське свідчен-
ня віри, надії та любови до Бога і 
ближніх. Святіший Отець поста-
вив їх за зразок для сучасної Іта-
лії. (ЗІК)

Савдійці попереджають  
про загрозу теракту в Европі

ПАРИЖ. — Міністер внутріш-
ніх справ Франції Бріс Орте-
фе сказав, що Савдійська Ара-
бія попередила про загрозу теро-
ристичної атаки з боку „Аль-
Кайди“ в Европі, зокрема скеро-
ваної проти Франції. Б. Ортефе 
17 жовтня сказав, що европейські 
аґентства розвідки отримали таке 
попередження протягом остан-
ніх днів. Він заявив, що загроза 
є реальною і що уряд перебуває 
в стані готовности. Кілька тиж-
нів тому США, Великобританія 
і Японія попередили своїх гро-
мадян про можливість терорис-
тичних атак в Европі після того, 
як аґенти західніх розвідуваль-
них аґентств викрили намір бойо-
виків, пов’язаних з „Аль-Кайдою“ 
і базованих у Пакистані, вчини-
ти терористичні атаки на головні 
британські, французькі та німець-
кі міста. Органи влади кажуть, 
що атаки можуть бути подібними 
до терористичного нападу, вчине-
ного у 2008 році у Мумбаї в Індії, 
внаслідок якого загинуло 166 осіб 
і чимало отримало поранення. 
(„Голос Америки“)

Іран звільнив 
американського підприємця 

іранського походження

ТЕГРАН, Іран. — Іран звільнив 
американського підприємця іран-
ського походження, який перебу-
вав в ув’язненні 29 місяців. Реза 
Тагаві, якому 71 рік, заперечу-
вав увесь час, що він мав будь-які 
зв’язки з екстремістським іран-
ським угрупованням. Втім він 
визнав, що під час відвідин Тегра-
ну у 2008 році передав одній люди-
ні 200 дол. на прохання свого зна-
йомого, але не знав про можли-
вість будь-якого зв’язку цього з 
терористами. Іранські представ-
ники органів влади так і не змо-
гли пред’явити Р. Тагаві ніяких 
звинувачень у злочині. Втім вони 
кажуть, що група, яка отримала 
гроші, відповідальна за бомбовий 
напад на мечеть у Шіразі у 2008 
році. Одна з передумов звільнен-
ня Р. Тагаві полягала у тому, щоб 
він відвідав місце нападу перед 
тим‚ як залишити Іран. Уряд США 
домагався від Теграну звільнен-
ня каліфорнійського підприємця. 
(„Голос Америки“)

Генеральний секретар НАТО  
закликав підтримати ПРО

БРЮСЕЛЬ, Бельгія. — Генераль-
ний секретар НАТО Андерс Фоґ 
Расмусен закликав країни-члени 
Альянсу підтримати створення 
систем протиракетної оборони. 
Він звернувся з таким закликом 
на засіданні міністрів закордон-
них справ і оборони країн НАТО. 
Деякі члени НАТО висловлюють 
застереження щодо коштів ство-
рення такої системи у нинішніх 
умовах ґльобального економічного 
спаду. Учасники засідання в Брю-
селі обговорили питання рефор-
мування Альянсу для ефективні-
шого реаґування НАТО на кібера-
таки і загрози ракетних нападів. 
Реформи є частиною нового про-
понованого проєкту стратегічної 
концепції НАТО, який, як гада-
ється, буде прийнятий на зустрі-
чі Альянсу у Португалії наступно-
го місяця. А. Расмусен заявив, що 
НАТО необхідно захищати сво-
їх 900 млн. громадян, проте йому 
потрібно „сучасну оборонну сис-
тему, аби відповідати на сучасні 
загрози“. Міністер оборони США 
брав участь в засіданні міністрів 
НАТО у Брюселі. („Голос Америки“) 

У Лондоні стурбовані ситуацією 
з демократією в Україні

ЛОНДОН. — Міністер бри-
танського уряду у справах Евро-
пи Дейвид Лідінґтон 13 жовтня 
висловив стурбованість ситуаці-
єю з демократією та дотриман-
ням прав людини в Україні. Таку 
заяву Д. Лідінґтон зробив напере-
додні своєї візити до Києва. „Ми 
стурбовані, і якщо ви подивите-
ся на нещодавню резолюцію Пар-
ляментської Асамблеї Ради Евро-
пи, то зможете побачити, що цю 
стурбованість поділяють країни 
всього Европейського союзу. І всі 
вони є друзями України! Але вони 
висловлюють стурбованість, хоча 
вони не налаштовані вороже до 
України. Ми хочемо бути добрими 
справжніми друзями України. Ми 
хочемо поглиблювати наші взає-
мини, але існує певна стурбова-
ність з питань стану демократії і 
прав людини”, – заявив Д. Лідінґ-

тон. Він також зазначив, що Вели-
кобританія виступає за поглиблен-
ня взаємин України та Евросою-
зу, зокрема, за підписання угоди 
про зону вільної торгівлі та уго-
ди про асоціяцію між Україною та 
Европейським союзом. При цьо-
му Д. Лідінґтон заявив, що під час 
своїх зустрічей з українською вла-
дою порушить питання дотриман-
ня прав людини в країні. „Я також 
хотів би висловити стурбованість 
станом справ з деякими момента-
ми, які стосуються прав людини і 
демократії в України, і я хотів би 
дізнатися від українських провід-
ників, чому вони інколи вдають-
ся до певних кроків“, – сказав він. 
(„Кореспондент“)

ОБСЕ вимагає розслідування 
випадків нападу  

на журналістів в Україні

ПАРИЖ. — Організація безпеки 
і співробітництна в Европі (ОБСЕ) 
вимагає розслідування випадків 
нападу на журналістів в Україні. 
Про це заявила 13 жовтня пред-
ставник ОБСЕ з питань свободи 
засобів масової інформації (ЗМІ) 
Дуня Міятович. Вона нагадала про 
справи журналістів Георгія Ґонґа-
дзе та Василя Климент’єва, наго-
лосивши при цьому на необхід-
ності скорішого їх розслідування. 
Коментуючи нещодавні звіти, зро-
блені міжнародними контролюю-
чими організаціями щодо забезпе-
чення свободи слова в Україні, Д. 
Міятович зазначила: „Аби відпо-
відати міжнародним медія, міри-
лам та зобов’язанням в рамках 
ОБСЕ щодо забезпечення свободи 
ЗМІ, влада має уникати будь-яких 
спроб впливати або втручатися в 
зміст“. В той же час вона зазначи-
ла, що український медія-простір 
потребує реформування. Зокрема, 
на її думку, необхідно якнайшвид-
ше прийняти закон про доступ 
до інформації, а також виріши-
ти проблему створення суспільно-
го телебачення в Україні. Вона вва-
жає, що суспільне телебачення – 
це перехідний етап від монополії 
держави на ЗМІ. „Мене запевни-
ли, що цей процес буде завершено 
наприкінці цього року. Життєздат-
ний, політично та фінансово неза-
лежний суспільний мовник – єди-
на запорука забезпечення плюра-
лізму у сфері мовлення“, – наголо-
сила Д. Міятович. (УНІАН)

Створено службу з повернення  
Европи в лоно Церкви

ВАТИКА Н.  — Па па  Бене -
дикт XVI своїм декретом ство-
рив 13 жовтня у Ватикані управ-
ління з реєвангелізації Европи й 
інших країн, де традиційно поши-
рене християнство. Управління, 
метою якого є відновлення попу-
лярности християнського віров-
чення, використовуватиме сучасні 
технології комунікації і активізує 
місіонерську діяльність за допо-
могою членів чернечих скупчень 
і релігійних рухів. Служба також 
роз’яснюватиме єпископам методи 
популяризації християнства. Рані-
ше Ватикан вже виявляв цікавість 
до високих технологій. В декре-
ті не зазначені країни, де управ-
ління концентруватиметься в сво-
їй праці. Крім Европи‚ управління 
також боротиметься за зміцнення 
позицій християнської віри в кра-
їнах Латинської Америки. Причи-
ною створення управління Бене-

дикт XVI називає втрату віри меш-
канцями країн, які мають силь-
не християнське коріння. Понти-
фік указує, що цей процес триває 
вже близько сотні років. За сло-
вами керівника управління Ріно 
Фізічели, рішення Папи є спробою 
вирішити проблему, що непоко-
їть Католицьку Церкву впродовж 
десятиліть. (УНІАН)

Кондоліза Райс 
опублікувала книгу спогадів

ВАШІНҐТОН. — Колишній Дер-
жавний секретар США Кондоліза 
Райс написала книгу спогадів. яка 
з’явилася на полицях крамниць 14 
жовтня. Першу частину майбут-
нього тритомника автор назвала 
„Незвичайні звичайні люди: мему-
ари сім’ї” („Extraordinary, Ordinary 
People: A Memoir of Family”). У ній 
К. Райс зосередилась на розповід-
ях про своє непросте дитинство, 
батьків, друзів, прагнення та спо-
дівання. К. Райс народилася у 1954 
році в Бермінґгемі‚ Алабама, яке у 
1950-1960-их роках було одним з 
центрів боротьби афроамерикан-
ців за свої громадянські права. У 
1967 році К. Райс переїхала до Ден-
веру‚ Кольорадо‚ де почала відвід-
увати приватну католицьку школу 
для дівчат. У 16 років вступила до 
коледжу, де слухала курс Джозе-
фа Корбела – батька Мадлен Олб-
райт (Держсекретаря США в адмі-
ністрації Била Клінтона). Її роз-
повідь обривається на 2000 році, 
коли Джордж Буш був обраний 
Президентом США. Наступні вісім 
років свого активного політично-
го життя автор обіцяє викласти у 
другій книзі, яка побачить світ у 
2011 році. („Укрінформ“)

Високі нагороди  
А. Чапман та іншим шпигунам

МОСКВА. — 18 жовтня Пре-
зидент Росії Дмитро Медвєдєв 
на спеціяльній церемонії в Крем-
лі надав вищі державні нагоро-
ди російським шпигунам, яких 
раніше цього року депортували з 
США. 10 шпигунів визнали в аме-
риканському суді, що вони були 
аґентами чужоземних держав. Зго-
дом Москва погодилась обміня-
ти чотирьох американських шпи-
гунів на російських аґентів. Це був 
найбільший обмін шпигунами між 
США та Росією з часів холодної 
війни. Речниця Кремля Наталья 
Тімакова сказала: „У Кремлі відбу-
лась церемонія, під час якої були 
роздані вищі державні нагоро-
ди кільком працівникам Служби 
зовнішньої розвідки, серед яких 
були шпигуни, які працювали у 
США і повернулись у Росію у лип-
ні“. Вона не повідомила жодних 
інших подробиць. Наразі невідомо, 
чи отримали нагороди всі 10 шпи-
гунів. Кремль не оприлюднив жод-
них відео чи фотокадрів з цере-
монії. У липні прем’єр-міністер 
Росії Володимир Путін сказав, що 
зустрічався з 10 аґентами, твердя-
чи, що в них було „важке життя“ і 
що їх „зрадили“. В. Путін розповів, 
що співав з ними патріотичні піс-
ні радянської доби. Після повер-
нення у Росію всі аґенти намага-
ються не приваблювати до себе 
уваги. Але Г. Чапман стала радни-
ком голови правління „Фондсер-
вісбанку“‚ а 8 жовтня була присут-
ня на запуску космічного корабля 
„Союз“ з космодрому Байконур. 
(Бі-Бі-Сі)
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Петро Часто

Дорогий читачу, на мою дум-
ку, Ви не помиляєтеся, і я хотів би 
переконати у цьому й інших, спро-
бувавши дещо розвинути вислов-
лені Вами проукраїнські думки і 
почування.

Передусім, як і Ви, виходжу з 

того, що головний вибір у житті 
головний напрям уваги – до землі 
чи до неба – робить осібна людська 
душа, і в цьому сенсі релігія справ-
ді є приватною, інтимною сферою, 
тому суперечки, хто більшу має 
рацію, ніколи не припиняться, їх 
не варто продовжувати. Згадай-
мо, як на знаменитій картині Рафа-

еля Платон показує пальцем уго-
ру – мовляв, усе там, а Арістотель 
– навпаки, вниз: все тут, на зем-
лі. Тим часом геніяльний мистець, 
навіть якщо не здавав собі з того 
справи, залишив нам у рамі сво-
го твору поєднання обох людських 
схильностей – і до землі, і до неба. 
Це те, що мовою філософії назива-
ється – єдність і боротьба проти-
лежностей. Важливо, у який бік ми, 
поборсавшись у життєвих колізіях, 
остаточно спрямуємо усі свої сили.

Дуже добре Ви побачили про-
блемність зв’язку між „я“ і „ми“. 
Проблема полягає в тому, що силь-
не, цілеспрямоване, внутрішньо 
свобідне „я“, поставивши пошук 
істини над усе, здатне дійти до неї, 
а відтак хоче, щоб та істина була 
визнана й іншими, й тут почина-
ється конфлікт з суспільством, 
котре живе за законами, котрі не 
зобов’язують шукати жодної істи-
ни.

Пошук істини, навіть просте 
жадання правди і справедливос-
ти – це вже ознака релігійности. 
Так людська душа у своїй життєвій 
мандрівці піднімається від простої 
щоденної правди до все вищої, уні-
версальнішої, до Істини, до Бога. 

Христос саме тому так прямо, 
без обмовок, сказав: „Я є Істина, і 
Дорога, і Життя“. І якщо до прав-
ди прагне не одне тільки осібне „я“, 
а багато споріднених душ, ширша 
спільнота, то й це спільне прагнен-
ня правди і справедливости є по 
суті релігійним. Але підіть до бого-
словів і зізнайтеся, що Ви сприй-
маєте Україну як частку своєї релі-
гійности – вони ледве чи згодять-
ся з Вами. 

Через дві з половиною тисячі літ 
після Платона тицятимуть паль-
цем у небо – все там! Вони вам ска-
жуть те, що з ортодоксальною ста-
ранністю завчили, – „у Христі нема 
ні римляна, ні юдея“, й повторю-
ватимуть це до Другого Пришес-
тя, й тоді Христос їм докорятиме: 
„Хлопці, та ви ж кепсько читали 
Святе Письмо, де чорним по білому 
написано: „Ідіть і так навчайте всі 
народи...“. Чому не окремих осіб, а 
таки народи? Тому що Христос ще 
до сотворення світу знав, що зна-
чить народ і народна соборна сила, 

в даному випадку – евреї, котрі з 
довіреного їм зернятка єдинобож-
жя виростили відповідне колосис-
те поле, яке конечно потрібне було 
для приходу Христа.

 Незаступимим джерелом духо-
вної сили володіє кожен народ – 
носій твореного віками і тисячо-
літтями світорозуміння і світовід-
чування, сталих, передаваних з 
покоління в покоління уявлень про 
Добро і Зло, про красиве і потвор-
не, корисне і шкідливе. Не випад-
ково у релігійній філософії бага-
тьох народів знаходимо пиль-
ну увагу до національного виміру 
людського буття і до того, чужий 
чи не чужий цей вимір для христи-
янської релігії. 

Глибокі думки з цього приво-
ду висловив російський філософ 
Володимир Соловйов – вони тим 
цінніші, що великий мислитель-
хрис тиянин гнівно зас удж у-
вав російський великодержав-
ний шовінізмом щодо підкорених 
народів і їхніх самобутніх куль-
тур. А от у нації вбачав непроми-
нальний сенс: „Національні різни-
ці повинні перетривати до кінця 
часів, народи повинні залишати-
ся осібними членами вселенського 
організму, але, певна річ, і сам цей 
організм повинен також існувати“ 
– як вселюдське братерство, котре 
визнає моральний авторитет єди-
ного небесного Отця.

Є таке невдале порівняння: нація 
і релігія – це як тіло і душа. Ні, 
нація – не тіло, а сама душа кон-
кретного видимого-невидимого 
земно-небесного простору. Убити 
її – означає вкрасти цей простір з 
Божих рук. Тому це – гріх. 

То або від лукавства, або від 
слабкого розуму – саме розуму, а не 
інтелекту – хвальба на адресу ґльо-
балізації, котра, мовляв, хоч і про-
вадить до занепаду національних 
держав і до постання багатонаці-
ональних економічно-політичних 
утворень, зате несе з собою таку 
перевагу, як взаємопроникнення 
і взаємодоповнення різних куль-
тур і традицій. Знаємо, як „взає-
модоповнювалися“ різні культури 
в російській імперії, де релігія все 
ж таки щось означала. А що чекає 
націю в „економічно-політичних 
утвореннях“? Що, крім інтересів 
шлунку? 

Усі колишні імперії розпадали-
ся з однієї причини – вони не спи-
ралися на національні оосбливості 
підкорених народів, а без цього, як 
писав той же В. Соловйов, „перет-
ворювались на аморфну купу піску, 
яку забирав перший-ліпший істо-
ричний вітер“. Як довго втримаєть-
ся те „утворення“, котре лібераль-
ні експерти видають за об’єктивну 
закономірність і котре буде позбав-
лене національних і разом з ним – 
моральних та естетичних ціннос-
тей, винесених кожною нацією з 
глибини віків?

 По-друге, нема жодних ґарантій, 
що у ґльобалізованому „політично-
економічному утворенні“ сильні-
ші, „розвинутіші“ нації, навіть при 
формальному дотриманні законів, 
не витіснятимуть з життя слабкі-
ших. Але чи саме це визначення 
– „розвинуті“ , „недорозвинуті“ – 
не є даниною застарілій вірі у так 
званий „проґрес“? Скажімо разом 
з польським сатириком: „Якщо 
людоїд користується виделкою – то 
це проґрес?“. Коли занепадає духо-
вність, – а вся вона нерозривно 
пов’язана з генетичною національ-
ною пам’яттю, – ніякий інший роз-
виток не має права називати себе 

„Свобода“, як того й очікують від неї читачі, а серед них і я, не 
обминає й дуже складних, контроверсійних тем, з котрих буває тяж-
ко вив’язатися й котрі іноді ведуть, замість якоїсь певної відповіді, до 
нових і ще тяжчих запитань. Саме до таких публікацій належить комен-
тар Петра Часта „Круглий стіл і гострокутні питання“ („Свобода“, ч. 
25, 18 червня) – про влаштоване Крайовою Управою Патріярхального 
Товариства США обговорення вельми специфічного буття християн-
ських Східніх Церков у США, які в умовах діяспори мусять знаходити 
спасенну, принаймні доцільну, рівновагу між асиміляцією й етноцен-
тризмом. 

У цьому коментарі заторкнено делікатне питання, вияснювати яке 
наважиться не кожен богослов: чи здатна людина, залишаючись у душі 
і світогляді цілісною особистістю, поєднати служіння Богові зі служін-
ням своїй нації?

Чи національне почуття, пов’язане з тимчасовим туземним життям, 
не слід ставити нижче від релігійного, котре провадить нас до вічнос-
ти? Чи не занадто земне, не занадто історичне оце наше підставове гас-
ло, котрим хочемо стягнути воєдино далекі один від одного полюси, 
релігійний з політичним, – „Бог і Україна!“? 

П. Часто уникнув ясної відповіді, сховавшись за таким зручним жан-
ром, як „рефлексія“, але дилема була, є і назавжди, скільки світ сві-
том, залишиться актуальною: Бог і Україна – Бог чи Україна? У Хрис-
ті справді нема ні елліна, ні юдея, ні українця – отже, чи, з огляду на цю 
незаперечну істину, нація має абсолютну самоцінність? Чи не є взага-
лі зайвою ця причіпка до Христової Церкви – національна назва: укра-
їнська, російська, польська і т. д.? Тим більше, що західній світ, безмеж-
но ліберальний і вкрай зматеріялізований, все більше ґльобалізуючись, 
водночас і секуляризується, порожніють церкви, запановує тенденція, 
що, мовляв, релігія – то приватна справа і до життя сучасного суспіль-
ства не має прямого стосунку. 

Знаю багатьох людей, в тому й наших, котрі дивляться на ті речі саме 
так і в очах котрих я виглядаю білою вороною, бо чую себе в однако-
вій мірі і християнином, і патріотом, і для мене Україна є органічною 
часткою моєї релігійности. І звичайно ж, при цьому хочу думати, що не 
помиляюся, хочу до кінця мого життя втриматися при переконанні, що 
нація таки має вище покликання – так само, як і осібна людська душа. 

Але я також усвідомлюю, що одна людина є господарем тільки влас-
ної душі, власного розуму, і щоб протистояти небезпечним антинаціо-
нальним тенденціям нашого часу, ми повинні діяти як громада, як сус-
пільство, як сини і дочки однієї Матері-України. 

Дмитро Гребенюк,
Розліндейл, Масачусетс

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Святослав Караванський

Чому до п’ятої колони, а не 
до партії? Бо ви не партія, а 
економічно-фінансова мафія, яка 
служить чужій політичній мафії. 
Політичні партії мають програми і 
не ховають їх від світу. Ви ж свою 
програму не розголошуєте. Ваша 
програма залежить від ситуації. 
Вчора ви говорили, що Україні тре-
ба вступити до НАТО, сьогодні ви 
– проти цього вступу, вчора ви зго-
джувалися, що Голодомор – гено-
цид, сьогодні з піною в роті кричи-
те, що це не так. 

Ви міняєте шкуру, як хамеле-
он, залежно від того, що вам вигід-
но під дану пору або що вигідно 
вашим московським поводирям. 
Реставрувати в Українській держа-
ві сталінський фашизм з тим, щоб 
передати Україну під владу імпері-
яльного монстра – оце ваша про-
грама.

Запрошені вами імперські політ-
комісари знову накидають на наш 
народ старе політичне ошукан-
ство – нібито ми і росіяни – це 
одне плем’я. А якщо одне, то тре-
ба об’єднати два племені під одну 

руку. І треба якнайшвидше забу-
ти історію, зокрема історію Голо-
домору. Нас морили голодом, бо 
ми в імперії були інші, ми не впи-
сувалися в заплянований імпері-
єю вулик, де нам належало викону-
вати ролю робочих бджіл. Голодо-
мор свідчить: нас нищено за нашу 
іншість. 

Голодомор був, бо нащо б тоді 
сталінським стерв’ятникам його 
заперечувати? Якщо це був голод 
від природніх причин, то нащо 
його заперечувати? Аж ні, запе-
речували роками, заперечували 
репресіями, тюрмами. 

1940 року за наказом Сталіна 
в Катині розстріляно польських 
полонених офіцерів. Пів столі-
тя Москва звалювала цей злочин 
на Гітлера. Але проти історичної 
правди безсилим виявився навіть 
всесильний КҐБ – врешті-решт він 
був змушений визнати свій злочин. 

Сьогодні вам випала невдяч-
на робота – вибілювати злочин-
ців. Не було Голодомору, не було 
УПА, не було Степана Бандери, 
не було Помаранчової революції. 
Був „непереможний“ СРСР, який 
ви збираєтесь реставрувати. Ви 

забули, як 1917 року скрахувала 
попередня монархічна імперія. Не 
витримав „рускій мір” іспиту ХХ 
віку. Наступник монархії – СРСР 
– таємно сповідував цю саму ідею. 
Але й він скрахував 1991 року. Не 
врятували його ні терор, ні репре-
сії.

І ще один крах. Режим, подібний 
до того, який ви встановлюєте в 
Україні, скрахував 2004 року.

Такий кінець чекає і відродже-
ну зусиллями „кремлівських напо-
леончиків“ імперію. Для того, щоб 
ваша програма була ефективною, 
вам треба вдаватися до брехні... 
З поміччю брехні ви взялися за 
реставрацію трупа, ще й хочете, 
щоб українська діяспора помогла 
вам покращити ваш образ у сві-
ті. Не будьте наївними, діяспора не 
буде дбати про образ злочинців та 
корупціонерів.

Ви взоруєтесь на імперіяль-
ні амбіції колишньої метрополії. 
Але це монстр на глиняних ногах. 
ХХІ вік винесе цьому динозаврові 
належний йому вирок.

(Друкується з незначними скоро-
ченнями)

Відкритий лист до п’ятої колони в Україні

Приватна справа? І так, і ні.

(Закінчення на стор. 8)
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Місцеві вибори: чого чекати?
31 жовтня в Україні відбудуться вибори до місцевих рад‚ які 

стануть для багатьох українських партій пробою майбутніх пар-
ляментських виборів. Партії приваблюватимуть виборців за допо-
могою грошей, яскравих особистостей у виборчих списках та 
адмінресурсу. Новий закон, який передбачає проведення виборів 
за мажоритарно-пропорційною системою, відкриває дорогу 
фальсифікаторам. Сергій Таран‚ керівник центру досліджень 
„Соціовимір“‚ вважає‚ що фальсифікації, які на минулих пре-
зидентських і парляментських виборах становили тільки 1 відс. 
голосів, цього року зростуть у п’ять разів. Вперше за всі останні 
роки на цих виборах Україна матиме справу з консолідованим 
адміністративним ресурсом. Буде швидко формуватися українська 
моделя керованої демократії на зразок російської. 

Головну ролю у підготуванні до виборів уже давно узяла на себе 
Партія Реґіонів‚ яка ставить завдання заволодіти для себе влад-
ними посадами‚ передовсім у великих містах. За зразок Віктор 
Янукович і його прибічники узяли Росію‚ провідникам якої вда-
лося створити вертикаль влади єдної партії‚ котра монопольно 
контролює усе життя в країні. 

Оскільки висувати кандидатів можуть лише політичні партії‚ 
„реґіонали“ застосували новітні технології у багатьох областях 
східньої і центральної України‚ де фактично „мобілізували“ діючих 
посадників. На Донбасі і в Криму Партія Реґіонів займається жор-
сткою селекцією навіть у своїх лавах, щоб забезпечити абсолютну 
льояльність. Але це призведе до появи великого числа невдо-
волених також у самій Партії Реґіонів. З фракції Партії Реґіонів 
на Донеччині вже вийшло 11 депутатів на чолі з керівником 
фракції. Якщо звужується поле зовнішньої демократії, зовнішньої 
конкуренції, неминуче починається конкуренція всередині моно-
польно керуючої політичної сили – єдиної партії. Загострення 
внутрішньої боротьби в Партії Реґіонів означає початок 
майбутньої міжкланової боротьби навіть в умовах певного обме-
ження демократії. Партія Реґіонів збирає весь адміністративний 
прошарок. Людей практично вербують чи примушують вступати 
в партію. Але саме це може призвести до ототожнення конкретної 
партії з владою і‚ враховуючи критичне ставлення до влади, може 
створити проблеми. 

На вибори приїде чимало міжнародних спостерігачів‚ поклика-
них сприяти тому‚ щоб не допустити тиску влади, фальсифікацій, 
запевнити прозоре рахування голосів, широке контролююче 
право народу або контролюючих органів, які присутні на вибо-
рах, навіть фільмують їх хід. Але‚ на жаль‚ закордонні гості не 
можуть простежити усі процеси‚ які відбуваються поза вибор-
чими дільницями. На весняних виборах Президента України у 
міжнародних спостерігачів теж не було критичних зауважень‚ але 
це не означало‚ що не було порушень. Тепер політичні сили навчи-
лися так маскувати свої дії‚ що навіть голосування тільки місцевих 
мешканців з дійсними пашпортами не означає того‚ що ці виборці 
не з’явилися тут за кілька тижнів перед виборами. Є чимало й 
інших засобів досягнення бажаного результату. 

У партійних списках знову будуть представники криміналітету, 
люди з заплямованими біографіями. Головне‚ аби вони були з 
Партії Реґіонів. Вислід виборів можна передбачити. Вони мають 
забезпечити партії В. Януковича успіх на виборах Верховної Ради і 
дальше зміцення владного диктату Президента. Усе ж кожні вибо-
ри – це випробування спільноти на її демократичність‚ тому й 31 
жовтня слід подбати про чистоту і прозорість виборчого процесу – 
це якраз буде іспит на демократичність. А хто переможе у дальшій 
боротьбі за Україну‚ покаже час.

Харків до червня 1934 року був 
столицею України (звідси почався 
наступ Червоної армії проти неза-
лежного Києва)‚ а в столиці годи-
лося мати пам’ятник Тарасові Шев-
ченкові. 2 червня 1929 року місь-
ка рада ухвалила спорудити такий 
пам’ятник. Був оголошений перший 
міжнародний конкурс на його спо-
рудження. Таких конкурсів протя-
гом наступних років було три. Про 
них писали мало‚ тому що перева-
гу влада надавала тільки конкурсо-
ві за участю російського скульпто-
ра Матвія Манізера й білорусько-
го архітектора Йосипа Ланґбарда-
Гіршевича (обидва з Ленінґраду). 

Коли 22 вересня 1933 року у Хар-
кові відкрилася виставка проєктів 
пам’ятника для Харкова і Канева, на 
ній було представлено 30 робіт про-
відних майстрів того часу‚ зокрема 
Федора Кричевського‚ Івана Кава-
лерідзе‚ Анатолія Петрицького та 
інших. 

Найкращим за результатами 
вересневої виставки вважали спіль-
ний проєкт українського мистця Ф. 
Кричевського та російського скуль-
птора Сергія Меркурова. 

Впродовж жовтня 1933 року 
Москва вживала рішучих заходів 
на користь М. Манізера, і на додат-
ковому, листопадовому огляді, най-
кращим було визнано його про-
єкт. І це мало своє пояснення. А. 
Петрицький був учнем Василя Кри-
чевського, одним з засновників 
(разом з невдовзі страченими пись-
менниками) футуристичної орга-
нізації „Нова ґенерація“. Не мали 
довіри у влади й інші мистці з Укра-
їни. А М. Манізер на той час уже 
здобув її прихильність. 

Усе ж треба віддати йому належ-
не‚ – працюючи над проєктом, 
скульптор М. Манізер подорожував 
шевченківськими місцями, робив 
велику кількість пейзажних та жан-
рових етюдів, ретельно вивчав 
зовнішність і особистість Т. Шев-
ченка. 

Спершу він спробував голову Т. 
Шевченка з виразом журби встано-
вити на циліндричному постаменті 
з барельєфом гайдамаки-повстанця 
у кайданах. У другому проєкті розт-
ашував статую на п’єдесталі з низь-
ким рельєфом, на якому були зобра-
жені персонажі з творів Кобзаря. На 
конкурс було представлено третій 
варіянт‚ який здіснено у Харкові. 

У створенні скульптур, близьких 
до шевченківських образів, допомо-
гу авторові надали майстри україн-
ського театру Наталя Ужвій (образ 

Катерини), Амвросій Бучма (обра-
зи гайдамаки та селянина), Іван 
Мар’яненко (образ нескореного 
запорожця) та інші. 

Хід робіт з виконання відпові-
дального замовлення контролював 
особисто перший секретар Ленін-
ґрадського обласного комітету 
Комуністичної партії Сергій Кіров. 
Доки у Ленінґраді відливали скуль-
птури, на місці пам’ятника опоря-
джували основу-лабрадорит. 

З а г а л ом  н а  в и г о т ов л е н н я 
пам’ятника пішло 30 тонн бронзи 
та 400 тонн лабрадориту. На момент 
відкриття пам’ятник був найвищою 
бронзовою композицією в СРСР. 
Харківський пам’ятник постав на 
чотири роки раніше від київсько-
го‚ раніше від монументу на могилі 
Кобзаря в Каневі, причому автором 
всіх трьох був М. Манізер.

Урочисте відкриття монумента 
відбулося 24 березня 1935 року. На 
той час вже були вбиті і С. Кіров‚ і 
більшість українських літераторів‚ а 
столицю перенесли до Києва. Фото-
графувати за правилами того часу 
на дозволялося‚ але художниця Дія 
Гай зробила світлину з вікна четвер-
того поверху в квартирі незнайомих 
людей.

У 2009 році 75-ліття спорудження 
монумента було відзначене фото-
виставкою „Тарас Шевченко наві-
ки в серці першої столиці“ в Харків-
ському культурно-діловому центрі. 

 Л. Хм. 

Як Т. Шевченко прийшов до Харкова

Пам’ятник Тарасові Шевченкові у 
Харкові.
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Закон про місцеві вибори, схвалений правля-
чою коаліцією, суттєво обмежує права грома-
дян, передовсім на самовисунення‚ не пов’язане 
з партійною належністю, і опозиційних політич-
них сил на контролю за підведенням підсумків 
голосування. Внаслідок недосконалого законо-
давства відкрилися широкі можливості до різно-
го роду зловживань. 

На Черкащині формування територіяльних 
виборчих комісій опинилося під повною контр-
олею нинішньої влади. Координатор громад-
ського руху „Опора” Микола Макуха засвідчив, 
що 89 відс. керівних посад у цих структурах на 
Черкащині посіли представники Партії Реґіонів, 
комуністи та члени Бльоку Володимира Литви-
на, які входять по правлячої коаліції. 

Якщо зважити, що представників до виборчих 
комісій від „Нашої України” обласний очільник 
цієї партії, колишній голова обласної адміністра-
ції Олександер Черевко погоджував з Сергієм 
Тулубом, нинішнім обласним керівником і про-
відником обласної організації Партії Реґіонів, 
то не важко збагнути‚ на користь якої політич-
ної сили будуть рахувати голоси виборців такі 
виборчі комісії. Ці песимістичні прогнози під-
силило повідомлення, що обласне керівництво 
Народного руху України відкликало своїх пред-
ставників з виборчих комісій.

Здійснються тотальний тиск на голів сіль-
ських рад, директорів підприємств, шкіл, ліка-
рень з вимогою записуватися до Партії Реґіонів, 
з наступним висуненням як кандидатів до орга-
нів місцевого самоврядування різного рівня. У 
разі відмови єдина перспектива – втрата поса-
ди. Місцеве начальство масово поповнює Пар-
тію Реґіонів. 

На перебіг виборів суттєво впливає ситуа-
ція з місцевими засобами масової інформації. 
Журналісти районної газети „Вісник Городи-
щини” у повному складі звільнилися з праці на 
знак протесту проти тиску районного керівни-
цтва. Звільнили багаторічного директора облас-
ної державної телерадіокомпанії Михайла Калі-
ніченка. Тепер місцеві державні канали телеба-
чення і радіо транслюють виключно обласно-
го очільника С. Тулуба та його „реґіональну” 
команду. За вказівкою зверху серед працівни-
ків бюджетної сфери здійснюється примусова 
передплати провладної газети „Молодь Черка-
щини”. Опозиційних журналістів не пускають на 
прес-конференції місцевих можновладців. 

Не бракує і застосування силових методів до 
політичних опонентів. Арештували відомого на 
Черкащині благодійника Володимира Сапу, який 
займався відновленням історичних об’єктів на 
Чигиринщині. Його звинуватили у фінансових 
порушеннях під час здійснення обласної програ-
ми „Золота підкова Черкащини”. Водночас чима-
ло колишніх чиновників, які безпосередньо опі-
кувалися цією державною програмою, кандиду-
ють за списками провладних політичних сил і не 
мають жодних проблем із законом. Так, народ-

ний депутат України Григорій Омельченко у лис-
ті до Президента Віктора Януковича звернув 
увагу на те, що у списках Партії Реґіонів до Чер-
каської обласної ради у чільній десятці присут-
ній Генадій Бобов, який відомий використан-
ням державних фондів для власного підприєм-
ництва. Інший чільний „реґіонал“ (друге місце 
у списку до обласної ради), ректор Черкаського 
національного університету Анатолій Кузьмін-
ський був причетний до земельних махінацій.

Недосконалість законодавства відкриває 
широкі можливості для застосування тоталь-
ного адміністративного ресурсу. Так, користую-
чись можливістю, Партія Реґіонів зареєструва-
ла своїх представників першими у всіх терито-
ріяльних виборчих комісіях (за даними громад-
ської мережі „Опора”). Отже, згідно з новацією 
закону про вибори, саме ця політична сила мати-
ме першість у бюлетенях до виборів усіх органів 
самоврядування.

Мали місце ускладнення з реєстрацією спис-
ків „Батьківщини” у Золотоніському та Чорно-
баївському районах. У Каневі провладна міська 
виборча комісія протиправно усунула від учас-
ти у виборах чинного посадника Василя Коло-
мійця.

Очільник місцевих соціялістів Олексій Мали-
новський визнав, що такого адміністративного 
тиску на виборців, який чинить обласна влада на 
чолі з С. Тулубом, не було навіть за часів уряду-
вання Леоніда Кучми. Місцеві соціялісти‚ пред-
ставники „Батьківщини” та низки інших партії 
відмовилися підписати меморандум про „чесні 
вибори”, ініційований обласною владою. 

Усі міста і села области заполонені реклямною 
продукцією правлячої партії, починаючи від 
величезних реклямних щитів, прапорів і закін-
чуючи наметами з розданням листівок. На цен-
тральній площі Черкас споруджено імпровізова-
не футбольне поле, обнесене з усіх боків реклям-
ними щитами Партії Реґіонів. Тут відбувають-
ся змагання футбольних команд‚ до яких приму-
сово залучалися й студенти Черкаського держав-
ного технологічного університету. Протести гро-
мадськости проти таких небезпечних дій зали-
шилися без жодної уваги.

Як свідчать результати неупереджених соці-
ологічних опитувань, лише п’ять партій в Чер-
каській області мають шанс самостійно подолати 
бар’єр у 3 відс. Спостерігається реальне падіння 
більш ніж у два рази популярности „Батьківщи-
ни”‚ особливо серед сільських виборців. Попу-
лярність Партії Реґіонів натомість зростає‚ проте 
це зростання не має лавиноподібного характе-
ру, як на те сподіваються нинішні можновладці, 
і значною мірою пояснюється ефектом „владної 
партії”, під яку „нагинаються” місцеві чиновни-
ки. Це, в свою чергу, впливає й на настрої пере-
січних громадян. Переможних 70 відс. ця партія 
може досягнути лише завдяки широкомаштаб-
ним фальсифікаціям. 

Третє місце посіли комуністи, четверте – 

„Фронт змін” Арсенія Яценюка. Партія „Силь-
на Україна” також долає прохідний бар’єр, але 
рівень її популярности помітно зменшився. Пар-
тія „Наша Україна” зазнала цілковитого ката-
строфічного краху, демонструючи загальну втра-
ту довіри населення до цієї політичної сили. 

Не підтримують жодну з партій або не зро-
били політичного вибору понад 40 відс. вибор-
ців, що для нинішнього етапу виборчої кампанії 
є досить високим, але не катастрофічним показ-
ником. 

Отже, залишається запитання: чи зможуть 
виборці 31 жовтня здійснити вільний вибір?

Віктор Максименко, 
Черкаси

Польський часопис „Ґазета“, який виходить у 
Торонто, у своєму числі від 19-25 серпня цьо-
го року передрукував з газети „Дзєннік Поль-
ський“ статтю під заголовком „Як пригода, то 
в... Чорнобилі“. „Краківські інформаційні бюра, 
– читаємо, – з успіхом продають тури на терени 
колишньої атомної електростанції в Чорнобилі 
в Україні“. Цього року ці околиці відвідало вже 
шість груп. Чорнобиль усе ще пов’язують з ава-
рією четвертого реактора, з небезпеним рівнем 
випромінювання. Однак, від катастрофи в 1986 
році багато змінилося. 

Як підкреслює Марек Павловський з Інститу-
ту ядерних проблем, виїзд до „зони“ не є само-
згубною місією. До Чорнобиля варто поїхати. 
На місці можна переконатися у тому, що пого-
лоски про фатальні наслідки аварії на електро-
станції були перебільшені. Учасників екскур-
сії захоплює буйна природа в закритій зоні. „Ця 
буйність натуральна. Ніяких двоголових зайців 
не побачите“, – пише газета.

Цікаво, чи також в Україні туристичні бюра 
організовують виїзди до Чорнобиля. Від тих, що 
відвідували Україну, я не чув, щоб хтось з них 
туди їздив.

Адольф Гладилович,
Монреаль, Квебек, Канада

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Дарма ликуєш, що зумів стоптати
Пороги до московської палати.
Знівечив правду, сіючи між люди
Приманливі побрязкачі від Юди.
За сотню днів побачили всі живо.
Яке зерно, таке буде і жниво:
Щоб волі дух наш задихатись мусів
В отруйній газу хитрого задусі...
Вбиваєш мрію і нівечиш слово
Указами валуївськими знову.
І світові наперекір говориш,
Що не було у нас Голодомору,
А ті, хто йшов у бій за справу чисту, –
Коляборанти, платні терористи.
Історію, калину вічну в лузі‚
Спотворюють твої високовчені друзі.
На власний смак міняєш ти закони,
Сягаєш в найсвятіші Пантеони
По славу Мучеників, що спочили
В тюремній непосвяченій могилі.
Забув тих страдниць з-під вікон, де ґрати,
Що, звільнені, йшли світові сказати

Ті написи, що маяли над нами:
„Ми з Кінґіру, з Явасу і з Колими...“
Дарма ти вчився мудрости не трохи
У попередника свойого – Коха!
Дарма ти до молитви склав долоні
В Єрусалимі, на горі Афоні,
Щоб покорила нас єхидна сила
Злотогодинного „апостола“ Кирила.
Даремні будуть і твої надії,
Що нас вогонь Майдану вже не гріє:
„Самі ж зреклись Державности дороги!“
Запам’ятай: у „бидла“ – гострі роги!
І правди вічної нікому не збороти.
До Воскресення всі ведуть Голготи!
Земля свята, окрадена брехнею
Ще не забула, Хто стоїть над нею.
Хто тисяч літ їй Сила і Окраса...
І встане Бог і прорече Свій засуд...

Леся Храплива-Щур,
Лондон,  

Онтаріо, Канада

З нагоди перших 100 днів нового президента

Можна буде вибирати тільки „реґіоналів“

Шановна українська громадо!
До вас звертається українська молодь, сту-

дентство Словаччини. Ми намагаємося зберег-
ти наше надбання в умовах, коли Україна змі-
нила свій політичний курс під президентством 
Віктора Януковича, прихильника Росії та Воло-
димира Путіна. В теперішній час переписується 
історія України, зазнають приниження україн-
ська література і мова, закриваються українські 
школи на сході та півдні України, піддається 
ревізії право громадян України дивитися філь-
ми державною мовою. 

Ми робимо справу з збереження і поширення 
всього українського – книг сучасних письмен-
ників і клясиків, українських фільмів, чужин-
ських фільмів українською мовою, україніза-
ції програмного забезпечення, популяризації 
української музики та пісень, самостійно ство-
рюємо переклад та озвучення документальних, 
науково-популярних та просвітницьких філь-
мів. 

Все це відображено на нашому сайті: www.
hurtom.com‚ якому 7 січня виповниться вже 
чотири роки. Щодня наш сайт переглядає 6‚000-
8‚000 відвідувачів. Забезпечення безперебійної 
роботи сайту коштує 250 евро на квартал.

Надана Вами посильна фінансова допомога 
створить передумови для підтримання життєді-
яльности нашого сайту і допоможе надалі роз-
винути технічну базу. Наша електронна адреса: 
admin@hurtom.com.

Олег Ковалик‚
Братіслава‚ Словаччина 

„До Чорнобиля  
варто поїхати“

Ми боронимо 
українську культуру
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– Пане професоре, коли і як Ви 
познайомилися з Владикою Філа-
ретом?

– Я знайомий з ним давно, але 
спочатку – не безпосередньо, не 
особисто. Це сталося невдовзі 
після того, як Владика Філарет у 
1960-их роках прибув на Київську 
катедру. Як православний христи-
янин, я часто заходив помолити-
ся у собор Св. Володимира. Десь 
посередині Літургії Владика виго-
лошував проповідь – і так, як це 
робив він, у соборі ніхто не пропо-
відував, принаймні за моєї пам’яті. 
Вражали простота мови, логіка, 
доведення складних богословських 
істин просто й дохідливо. Я купу-
вав у соборі журнал „Православ-
ний вісник“, який, з доброї і силь-
ної волі Владики Філарета‚ друку-
вався українською мовою, що було 
тоді рідкістю. 

У 1993 році Митрополит Філа-
рет запропонував мені виклада-
ти історію християнського мисте-
цтва у відновлених його зусилля-
ми семінарії та академії. Я пого-
дився, бо вже тоді мав декілька 
книжкових публікацій, з ґравюри, 
з ікони, з цілої християнської іко-
нографії. 

– У церковних колах Владику 
Філарета вважають дуже глибо-
ким богословом. Розкажіть щось 
про цю грань його діяльности.

– Владика Філарет не про-
сто богослов, а учений богослов. 
З 1993 року й дотепер він опіку-
ється нашою Богословською ака-
демією, наче батько своєю роди-
ною. Він постійно буває в нас в 
Академії, уважно формує її рек-
торат, Учену раду, професорсько-
викладацький склад. Передав в 
академічну бібліотеку сотні рід-
кісних книг власної книгозбір-
ні, допоміг кільком викладачам, 

зокрема й мені, видати декілька 
монографій з богослов’я та історії 
церкви, монастирів, житій святих. 

Коли я 2001 року захищав свою 
третю докторську дисертацію на 
здобуття наукового ступеня док-
тора богословських наук, Патріярх 
Філарет прибув на захист, уваж-
но слухав моїх опонентів, мої від-
повіді їм; сам брав участь у дис-
кусії. Він запропонував мені уві-
йти до складу Вищої Церковної 
ради патріярхату, не раз запрошу-
вав супроводити його з делегаці-
єю в закордонних поїздках, зокре-
ма до Сполучених Штатів Амери-
ки. Я від нього багато чого навчив-
ся. Богословські знання його над-
звичайно глибокі, він чудово знає 
книги Святого Писання. 

Я постійно переконуюсь у цьо-
му, ведучи з ним уже восьмий 
рік радіопрограми „Євангельська 
духовність і сьогодення“ та „Хрис-
тиянські діялоги“ на Третьому 
каналі Національного радіо. Патрі-
ярх Філарет роз’яснює і коментує 
кожний рядок Біблії. 

Для кожної людини він знахо-
дить найпотрібніше слово. При 
цьому Патріярх не старається 
навмисно сподобатися комусь, а 
говорить спокійно, серйозно, як і 
належить ієрархові високого рів-
ня. Я був свідком цього, двічі, у 
2007 і 2009 роках, коли у Сенаті 
США у Вашінґтоні один з сенато-
рів, що представляє штат Канзас, 
Сем Бравнбек, був настільки зди-
вований глибиною знань Патріяр-
ха щодо різних питань духовного 
життя, в тому числі й у США, що 
наприкінці обох бесід повторив 
одну й ту саму фразу: „Я повністю 
поділяю Ваші погляди“. 

– Як Патріярх організовує 
свій робочий день, маючи бага-
томільйонну паству, 40 єписко-
пів, декілька тисяч священиків, 
шість навчальних закладів? 

– Про Патріярха Філарета мож-

на говорити багато як про ієрар-
ха вищої проби, доброго адміні-
стратора, визначного церковно-
го чиновника — і в найкращому 
сенсі. Але мені він імпонує насам-
перед як патріотично налаштова-
на українська людина, як взірець 
глибокої віри в Бога, як громад-
ський діяч, який іде в різні авдито-
рії – і добре, і погано налаштова-
ні щодо Київського патріярхату і 
його самого. Він провадить актив-
ну, серйозну і дуже потрібну укра-
їнському народові працю. 

Усі ці риси його характеру свід-
чать, що ми маємо єрарха саме 
такого, якого вимагає наша склад-
на доба і ситуація в українському 
церковному житті. 

– Чи є якісь шанси, що Москва, 
Московський патріярхат колись 
змінить своє несприйняття УПЦ 
Київського патріярхату і Влади-
ки Філарета?

– Шанси є, але сьогодні вони нас 
не цікавлять. Київський патріярхат 
– незнищенний. Він не може бути 
скасований, навіть коли б Кремль 
разом з Московським патріярхом 
так натиснули б на слухняну їм 
нинішню владу в Україні, аби вона 
зробила безумний крок і зняла з 
реєстрації Українську Православ-
ну Церкву Київського патріярхату. 

– Представники Московсько-
го патріярхату впевняють, що 
основною перепоною до вирішен-
ня проблеми православ’я в Укра-
їні є Патріярх Філарет: мовляв, 
якби не він, усе б вирішилося в 
межах канонічної Московської 
Церкви. Цьому можна вірити?

– У жодному разі – ні. Ми пови-
нні дякувати Богові, що сьогодні 
маємо такого Предстоятеля нашої 
святої Церкви – справді Україн-
ської і справді Православної – 
Церкви Київського патріярхату.       

Розмову вела письменниця 
Ніна Бай

Видатний архиєрей сучасности
До 15-річчя патріяршества Владики Філарета

20 жовтня 1995 року Всеукра-
їнський Помісний Собор Україн-
ської Православної Церкви Ки-
ївського патріярхату обрав 
третім Патріярхом Київським 
і всієї Руси-України Митрополи-
та Філарета. Перед ним пред-
стоятелями цієї Церкви бу-
ли визначні архиєреї Мстислав 
Скрипник та Володимир Рома-
нюк. 

Найстарший син українських 
селян Антона й Меланії Дени-
сенків, уродженець села Благо-
датного Амвросіївського райо-
ну Донецької области, Михайло 
(таким є світське ім’я Патрі-
ярха Філарета) з юних літ об-
рав служіння Богові. На нього 
дуже вплинула загибель на ві-
йні батька Антона і, всупереч 
сподіванням родичів, юнак після 
школи вступив до Одеської ду-
ховної семінарії – єдиного пра-
вославного навчального закла-
ду, що йому радянська влада 
дозволила діяти в Україні. По-
тім була Академія, здобуття 
науково-богословських ступе-
нів; ректорство в Московській 
духовній академії; чернече, свя-
щениче та архиєрейське бага-
торічне служіння.

Нині Москва – церковна і світ-
ська – люто ненавидить над-
звичайно популярного україн-
ського архиєрея Філарета за 
те, що після відновлення неза-
лежности України 1991 року на 
повний голос заявив, що в неза-
лежній Україні повинна бути не-
залежна Українська Церква.

На момент обрання Патріяр-
хом Владиці було 65 років. Ни-
ні 81-річний Філарет так само, 
як і півтора десятка літ тому, 
сповнений енерґії, волі, опти-
мізму, незламної віри у немину-
чість утворення єдиної поміс-
ної Української Православної 
Церкви. 

За 15 літ патріяршества Вла-
дики Філарета Київський патрі-
ярхат зріс з 1 до 15 млн. вірних: 
це об’єктивна й незалежна ста-
тистика, як бачимо – по одно-
му мільйонові на кожний рік йо-
го служіння Богові й Україні.

Хто він, цей мужній, постійно 
таврований Москвою і її п’ятою 
колоною в Україні архиєрей су-
часности? Відповідає на це за-
питання Дмитро Степовик, 
доктор філософських наук, док-
тор богослов’я, доктор мисте-
цтвознавства; академік Акаде-
мії наук Вищої школи України; 
провідний науковий співробіт-
ник Інституту мистецтвоз-
навства, фолкльористики та 
етнології ім. Максима Рильсько-
го Національної академії наук 
України.

Патріярх Київський і всієї Руси-
України Філарет.

„проґресом“. 
Справді великі вчені, тобто ті, 

що були не просто інтелектуала-
ми, але й мудрими людьми, давно 
це визнали. Ще і ще читаймо пра-
цю Івна Франка „Що таке поступ“. 
Або цю пізнішу антиґльобаліст-
ську думку німецького філосо-
фа Германа Кайзерлінґа: „В наші 
дні народи, котрі найменше піш-
ли вперед, в модерному розумінні 
цього слова, але в котрих емоцій-
ний стан душі зберіг свою первіс-
ну силу – то, без сумніву, найздо-
ровіші люди, найнадійніше запев-
нені проти суспільного розкладу і 
найжиттєздатніші“.

„Ґльобалізм“ як чергова утопія, 
черговий „ізм“ викликає особливе 
застереження в нашому випадку 
– не як закономірний, а як керо-
ваний певними антиукраїнськи-
ми силами процес. Бо коли нація 
– вчорашній день, коли її смерть – 
природний процес, то чому наша 
нація має так багто ворогів, від-
вертих і таємних? Якщо їй при-
значена, поряд з усіма іншими, 
природна смерть, то чому їй не 
дають спокійно вмерти, а нагло, 
з несамовитою ненавистю вбива-
ють? Оскільки ж антинаціональ-
ні, антиукраїнські сили є водно-
час антирелігійними, антихристи-
янськими, то одне вже це нам має 
сказати, що Україна щось значить 
в очах Божих.

Наші смертельні вороги знають 
краще, ніж ми самі, за що вони 

нас ненавидять – не за нашу „від-
сталість“, не за наш „буржуазний 
націоналізм“, а за нашу священну і 
незнищенну закоріненість у рідну 
землю і за те, що з цієї закоріненос-
ти постало таке ж незнищенне від-
чуття неба. Тому треба берегти в 
серці те, без чого серце – не серце, 
– Україну і Бога, і шлях від України 
до Бога, до Христа, Котрий вчить 
нас не протиставляти осібну душу 
душі соборній. Христос прийшов, 
аби пройняти спасенним світлом 
наш темний світ – увесь світ, все, 
що є в ньому. Добра воля кожної 
людини, услід за Христом, покли-
кана робити те саме – просвітлю-
вати земне життя.

Кожна культура – національ-
на, поза нацією жодна культура 
не могла б виникнути, культура 
поступається місцем перед „про-
ґресом“ тоді тільки, коли нація, з 
власної безвольности або з чужої 
злої волі, втрачає інстинкт само-
збереження, коли осібне „я“ від-
ривається від соборного „ми“, 
глухне до минулого, до традиції, 
забуває материнську колискову, 
бабусину казку, пісню, яку співа-
ли предки.

Ну, з воріженьками, то ясно, 
що робити – битися до загину. А 
от відщепенців шкода: десь там-
там, на порозі вічности, на їхні 
душі чекатимуть духовні сутнос-
ті усіх „я“ з попередніх поколінь, 
пов’язних з цими душами похо-
дженням, родом-народом, всі-
єю духовною енерґетикою нації. І 
що тоді ті відщепенці скажуть на 
докірливі погляди „забутих пред-
ків“?

(Закінчення зі стор. 5)

Приватна справа...

�оюзівка - календар
подій 2010 рік

To book a room or event
call: (845) 626-5641, ext. 141

216 Foordmore Road
P. O. Box 529

Kerhonkson, NY 12446

835H Kalendar Podij na Souzivci 2010 rik

29 – 31 жовтня, „Halloween“ weekend.
6 – 7 листопада, �онвенція - У��А�.
12 – 14 листопада, �ластова Орликіяда.
19 – 21 листопада, Scrapbook Weekend.
25 листопада, �вяткування �ня �одяки.
27 листопада, High School Reunion.
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ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Товариство 
українців католиків „Свята Софія“ 
та Осередок праці Наукового Това-
риства ім. Шевченка в Філядельфії 
розпочали серію викладів осінньо-
го семестру, присвячених ювіле-
ям видатних християнських діячів 
міста, з вшанування пам’яті вели-
кого жертводавця та громадсько-
го діяча Миколи Ценка в 100-річчя 
від дня його народження. 

Пропам’ятний вечір відбувся 
5 жовтня. Зустріч відкрив голова 
Фундації „Ценко – Добро Творити“ 
д-р Орест Гаврилюк, який щойно 
повернувся з України, де відвідав 
пластовий табір „Сокіл“, в якому 
свого часу формувався характер 
М. Ценка. Як зазначив доповідач, в 
одному з куренів запляновано від-
крити кімнату пам’яті М. Ценка, 
а фундація його імені склала свій 
даток на проведення ремонтних 
робіт. Освячення кімнати передба-
чається в 2012 році, коли в Україні 
святкуватимуть 100-річчя Пласту. 

Голова Осередку праці НТШ д-р 
Ярослав Заліпський представив 
гостей – д-ра Олеся Ценка, який 
прибув на вечір у супроводі синів 
Лесика та Андрія, а також Марту 
Кузьмович та д-ра Трувара Кузьмо-
вича з Балтимору, Мериленд. 

Д-р О. Ценко висловив подя-
ку усім присутнім та розповів 
про життя свого батька. М. Ценко 
прийшов на світ в травні 1910 року‚ 
в багатодітній родині (мав 10 братів 
та сестер), закінчив юридичні студії 
у Львові, де згодом вів адвокатську 
практику. Будучи активним чле-

ном орґанізації „Відродження“, яка 
в той час вела боротьбу із палінням 
та алькоголізмом, М. Ценко бага-
то подорожував по селах, і в селі 
Криворівня зустрів свою майбут-
ню дружину Володимиру (з дому 
Ґардецьку), з якою одружився 1942 
року. 

Після війни вони переїхали до 
Америки‚ відкрили аґенцію неру-
хомости. В 1980 році В. Ценко віді-
йшла у вічність, а М. Ценко решту 
свого життя присвятив благодій-
ності‚ заснував Фундацію „Ценко – 
Добро Творити“. 

Як зазначила у своєму слові д-р 
Наталія Пазуняк, В. Ценко, окрім 
надзвичайної вроди, відзначалась 
великим серцем: вона ніколи не 
висловлювалась погано про людей, 
знала в досконалості народне мис-
тецтво, була активною членкинею 
жіночих організацій, писала стат-
ті до української діяспорної пре-
си, була дуже релігійною, очолюва-
ла Марійську дружину при парафії 
Царя Христа у Філядельфії. 

Cвоїми спогадами про М. Цен-
ка поділилась Роксоляна Гарасимо-
вич, яка знала його ще з таборо-

вих часів у Баварії. М. Ценко був 
комендантом табору з 1945 по 1949 
рік і виконував свої обов’язки вель-
ми сумлінно, був чудовим прово-
дирем. 

Як згадувала Марта Тарнавська, 
в січні 1980 року вона заініціюва-
ла конкурс бібліографічної праці 
при Гарвардському університеті, 
а одним із перших його спонзорів 
став саме М. Ценко. Цей конкурс 
існував вісім років‚ і впродовж цьо-
го часу М. Ценко щорічно переда-
вав на його проведення 1‚000 дол. 
Лавреатами конкурсу в різні роки 
були Євген Місило, Роман Малан-
чук, Іван Лучечко та ін. 

Про родинність Ценків зворуш-
ливо говорила Марія Касіян (з дому 
Новаківська), яка чимало часу про-
водила з цією родиною. 

Д-р Олександер Лужницький 
зазначив, що при створенні „Енци-
клопедії української діяспори“ саме 
постать М. Ценка стала еталоном 
громадського діяча, а його доброта 
залишила неоціненний скарб серед 
українців на еміґрації.

На завершення вечора академік 
Леонід Рудницький поділився свої-
ми спогадами про доброзичливість 
Ценків, з якими він мав нагоду 
побувати на 40-му Евхаристійному 
конґресі в Мельбурні 1973 року. Він 
висловив вдячність д-рові О. Луж-
ницькому за ідею пропам’ятних 
вечорів та наголосив на тому, що 
пам’ять М. та В. Ценків буде так 
довго жити, як живуть ті, які зна-
ли та шанували їх. Вечір завершено 
прийняттям. 

Прес-служба Товариства  
„Свята Софія“

У жовтні розпочалися виклади осіннього семестру

На вечорі у Товаристві українців католиків „Свята Софія“ (стоять 
зліва): Олександер Лужницький, Марта Тарнавська, Ярослав Заліпський, 
Олесь Ценко, Орест Гаврилюк, Леонід Рудницький, Лесик Ценко‚ (сидять 
зліва): Роксоляна Гарасимович, Марія Касіян, Андрій Ценко, Марта 
Кузьмович, Наталія Пазуняк.               Фото: Євген Партика

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – 17 вересня 
посадник міста Натер та дирек-
тор Реґіонального відділу перепи-
су населення 2010 року Фернандо 
Армстронг провели у приймаль-
ні посадника церемонію відзначен-
ня партнерів Філядельфії, які пра-
цювали у своїх місцевостях та гро-
мадських організаціях під час про-
ведення перепису.

Серед відзначених були Україн-
ський освітньо-культурний центр 
(УОКЦ) на чолі з президентом 
Борисом Павлюком та Українська 
федерація Америки (УФА), прези-

дентом якої є д-р Дарія Лисий, а 
екзекутивним директором – Влод-
ко Марущак.

Обидві організації спільно поши-
рювали інформацію про перепис 
серед української громади у доли-
ні ріки Делавер. УОКЦ безкоштов-
но надав приміщення, а оплачувані 
працівники Бюра перепису впро-
довж трьох місяців допомагали 
людям заповнювати картки обліку. 
Крім цього‚ УФА проводила семі-
нари з питань перепису.

Наталія Ґріґа

Oтримали подяку за участь  
в перепису населення

Учасники церемонії відзначення (зліва): екзекутивний директор 
Української федерації Америки (УФА) Влодко Марущак‚ президент УФА д-р 
Дарія Лисий‚ посадник Філядельфії Майкл Нутер‚ президент Українського 
освітньо-культурного центру Борис Павлюк‚ реґіональний директор Бюра 
перепису Фернандо Армстронґ. 

Українська �атолицька 
Освітня �ундація

запрошує �ас на
прийняття і презентацію

за участю

о. д-ра �ориса Ґудзяка
ректора Українського �атолицького Університету у �ьвові

�убота, 6 листопада 2010 р.
5:30 – 9:00 год. веч.

�очаток програми о год. 6:45 веч.

�езиденція д-ра �енона і п. �адії �атківських
272 Old Short Hills Road

Short Hills, NJ 07078

�ібрані фонди допоможуть розбудові 
Українського �атолицького Університету

�ступ – $200.00 від особи.

�росимо зголоситися до 28 жовтня.
�ечірній одяг.

�понзори імпрези: Micros Retail Systems, Inc.

�а додатковими інформаціями звертайтеся до
Української �атолицької Освітньої �ундації:

(773) 235-8462

871H Ukr. Katol. Fundac
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Your savings federally insured to at least $250,000 and backed  
by the full faith and credit of the United States government 

NCUA
National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency 

MAIN OFFICE:  108 Second Avenue  New York, NY 10003   Phone: 212 473-7310   Fax: 212 473-3251 

KERHONKSON :

6325 Route 209 
 Kerhonkson, NY 12446 

Tel: 845-626-2938
Fax: 845 626-8636 

UNIONDALE:

226 Uniondale Ave,
Uniondale, NY 11553 

Tel: 516 565-2393
Fax: 516 565-2097 

ASTORIA:

32-01 31st Ave.
Astoria,  NY 11106 
TEL: 718 626-0506 
 Fax: 718 626-0458 

LINDENHURST:

225 N. 4th Street 
Lindenhurst, NY 11757 

Tel:  631 867-5990 
Fax:  631 867-5989 

www.selfrelianceny.org 

With a checking account and online banking  
   paying bills has never been easier! 

• No checks to write 
• No envelopes to lick 

• No stamps to stickÖ  

Just a click! 
Sign up for e-statements too! 
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СІЛВЕР-СПРІНҐ‚ Мериленд. – 
Парафія Української католицької 
церкви св. Трійці відзначить своє 
30-ліття освяченням церкви. За 30 
років парафія духовно сильно зрос-
ла і розвинулася. Збудовано чудо-
ву гуцульську дерев’яну церкву на 
семи акрах землі. Прекрасний іко-
ностас парафія одержала з закритої 
церкви св. о. Миколая в Маганой-
Ситі, Пенсильванія, роботи славно-
го мистця Петра Андрусева, і була 
обдарована щедрою пожертвою із 
спадку д-ра Олега і Софії Кудриків. 
Цей дар дав можливість сплатити 
церковний борг.

Храм св. Трійці був збудований у 
1999 році. Його благословив у 2000 
році Митрополит Стефан Сулик. 

Але, поки не був сплачений весь 
борг, повний обряд освячення хра-
му не міг відбутися.

Храм освятить Митрополит Сте-
фан Сорока 7 листопада, о 1-ій год. 
по полудні.

Адреса церкви: Holy Trinity 
Ukrainian Catholic Church, 16631 
New Hampshire Ave., Silver Spring, 
MD. Тел. (301) 421-1739.

Ювілейний бенкет відбудеть-
ся у залі св. Андрея о 5-ій год. за 
адресою: St. Andrew’s Hall, 15100 
New Hampshire Ave., Silver Spring, 
MD. За інформацією можна звер-
нутися на електронну адресу: info@
holytrinity.org

о. Тарас Р. Лончина

Українська католицька церква св. Трійці в Сілвер-Спрінґ, Мериленд. 
        Фото: Том Манучія

НЮАРК‚ Ню-Джерзі. – Понад 
два роки тому  в парафіяльному 
домі Української католицької церк-
ви св. Івана Хрестителя зібрала-
ся група парафіян‚ занепокоєна 
долею старших людей у громаді‚ 
які потребують уваги і тепла.  

Це був початок лютого, напере-
додні дня св. Валентина. Хтось з 
присутніх запропонував відвіда-
ти старших парафіян з символічни-
ми подарунками. Старшим людям 
несподівані візити дуже сподобали-
ся‚ і за кілька тижнів „добровольці“ 
знов їздили з відвідинами старших 
людей, хоч цим разом поздоров-
ляли їх з приходом весни. І хоч не 
вдалося торкнутися всіх, хто цьо-
го вартий,  до літа відвідали понад 
100 родин. 

Парафіяни церкви живуть в різ-
них містах‚ і відвідини їх вимага-
ють певних зусиль‚ тому з’явилася 
думка запросити цих парафіян 
до церковної залі на обід. Відто-
ді таких обідів було вже чотири.  
Кожний з них мав іншу тему: пер-
шого разу освячували новозбудо-
вану вінду. Другим разом запроси-
ли гостей на уявну подорож довко-
ла світу‚ а третього разу старші 
парафіяни взяли участь в „афри-
канському сафарі“.

10 жовтня відбувся четвертий 
обід – разом відзначили 10-ий день 
10-го місяця і 10-го року. Назва 
була „Світ кольорів“.  170 гостей 
сіли за кольорові столи і частували-
ся кольоровими салатками та пере-
кусками. На кожному столі стоя-

ли чорно-білі рисунки та кольо-
рові олівці, щоб гості, чекаючи на 
обід, могли зайнятися розмальо-
вуванням.  Після обіду висвітлили 
фільм – монтаж чудових кольоро-
вих фотографій.

Усі організації громади працю-
ють для доброї справи‚ але рідко 

буває нагода зібрати всіх під одним 
дахом. Церква в Нюарку  це робить 
кожні пів року. Нехай ця традиція 
розвивається для добра людей, щоб 
якнайбільше з них могли скориста-
тися з добрих намірів та взаємного 
душевного тепла.  

Ксеня Гапій

Обід у церкві св. Івана Хрестителя

7 листопада відбудеться освячення 
церкви св. Трійці в Мериленді

Учасниці обіду в церкві св. Івана Хрестителя (зліва): Оксана Коґуч, Ірина 
Яблонська і Марія Гутник.

ГЕМТРЕМК‚ Мишиґен. – 19 
вересня у храмі Непорочно-
го Зачаття Пресвятої Діви Марії 
з благословення ординарія єпар-
хії св. о. Миколая Річарда Семі-
нака відбулися єрейські свячення 
ченця-василіянина Євгена (Андрія) 
Хомина.

Він народився 28 серпня 1975 
року в селі Стрілків, Львівська 
область. У 1997 року вступив до 
василіянського новіціяту в Крехів-
ському монастирі. Вічні обіти склав 
у Ню-Йорку 22 серпня 2002 року‚ 
після чого вчився в Університеті 
Мадонни і здобув ступінь бакалав-
ра з філософії‚ відтак навчався у 
Римі‚ де отримав ступінь маґістра 
теології. 

Урочисту Архиєрейську Літур-
гію очолив Владика Р. Семінак. З 
ним співслужили сім священиків: 
о. Маврикій Попадюк – генераль-
ний протоконсультор з Риму, о. 
Пилип Сандрик – протоігумен про-
вінції Успіння Пресвятої Богороди-

ці у США, о. Даниїл Чайковський 
– ігумен монастиря у Гемтремку, о. 
д-р Майкл Моншав та інші отці. 

У Літургії взяли також участь 
сестри-катехитки з Бразилії, роди-
чі й знайомі кандидата до священ-
ства та парафіяни церкви Непороч-
ного Зачаття. В часі Літургії Влади-
ка Р. Семінак звернувся до вірних з 
пастирським словом, в якому зазна-
чив про сутність, місію завдання та 
покликання священника. 

Після чину єрейських свячень та 
спільної фотографії новий єрей уді-
лив усім присутнім своє благосло-
вення.

На завершення торжества відбув-
ся бенкет‚ на якому учні шкіл пара-
фії Непорочного Зачаття привітали 
нововисвяченого єрея віршами та 
піснями. Під час бенкету о. П. Сан-
дрик подякував батькам, родичам, 
вчителям, громаді, друзям та зна-
йомим – за підтримку і молитви. 

о. Даниїл Чайковський

Священичі свячення у Гемтремку

Єрейські свячення ченця-василіянина Євгена (Андрія) Хомина. 

ПРІНСТОН‚ Ню-Джерзі. – Від 30 
серпня цього року до 2 січня 2011 
року в Прінстоні триває виставка 
„Паперові гроші: банкноти і спо-
ріднена графіка з колекції Всево-
лода Онишкевича і Прінстонсько-
го університету“. Виставку мож-
на оглянути у головній бібліотеці 
(Фаєрстон) Прінстонського універ-
ситету, у Мільберґ-ґалерії, кожного 
дня від 9-ої до 5-ої год. (в суботу і 
неділю – від полудня). Бібліотека 
Фаєрстон є при головній вулиці в 
центрі Прінстону.

На виставці показано 
зразки европейських та 
американських банкно-
тів проєктів славних гра-
фіків‚ а також банкноти 
авторства Георгія Нарбу-
та (1886-1920), визначно-
го мистця-графіка, про-
фесора мистецтва і рек-
тора Української держав-
ної академії мистецтв у 
Києві.

Показані банкноти з 
1918 року – це державні 
гроші і „кредитові біле-
ти“ Української Народ-

ної Республіки. До виставки вида-
но каталог, який включає багато 
репродукцій із експонатів. Каталог 
коштує 40 дол.

Всеволод Онишкевич закін-
чив Прінстонський університет і 
є власником більшости експонатів 
цієї виставки.

У справі виставки можна теле-
фонувати до університету на тел.: 
(609) 258-9127.

Лариса Онишкевич

Українські банкноти на виставці 

Державний кредитовий білет Української 
Народної Республіки (1918 рік)‚ запроєктова-
ний Георгієм Нарбутом
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ЕЛЕНВІЛ‚ Ню-Йорк. – Органі-
зація Оборони Лемківщини (ООЛ)
‚ за доброю традицією‚ 2-4 липня 
на оселі Спілки Української Моло-
ді (СУМ) провела фестиваль „Лем-
ківська ватра”.

Лемківщина – казковий край 
карпатських Бескидів, покритих 
мішаними лісами, запашними тра-
вами, різнобарвними квітами, які 
наповнені дзвінкими голосами різ-
них пташок, дзюрчанням потічків і 
кам’янистих річок. Все разом ство-
рює веселку справжнього назем-
ного раю. Не дивно, шо на цій каз-
ковій землі споконвіку селилися 
лемки-українці. І хоч земля тут 
кам’яниста, важка для обробітку, 
це ніколи не заважало пристрасній 
любові до неї.

Під час акції „Вісла” лемків було 
виселено з їхніх земель і розкида-
но по цілому світові. Та де б вони 
не були, вони залишилися вірними 
своїм традиціям. Яскравим при-
кладом цьому є фестиваль „Лем-
ківська ватра”, який щорічно про-
водиться у багатох країнах.  Уро-
чисту частину свята на оселі СУМ 
відкрив незмінний староста фести-
валю, голова третього відділу ООЛ 
у Пасейку‚ Ню-Джерзі‚ Василь Гар-
гай. Саме завдяки його терпели-
вій праці 10 років поспіль щораз 
сильніше палає лемківська ватра, 
підтримуючи у серцях всіх лем-
ків вогонь любови до залишеного 
краю. Ватру в цьому році запалили 
Микола Кулик, Іван Дорожицький і 
Петро Гресь.

Разом з полум’ям у небо гордо 
і величаво полинув гимн лемків 
„Гори наші, гори” у виконанні хору 
осередку „Нова українська хвиля” з 
Пасейку.

Далі слово мав голова Крайової 
управи ООЛ Зенон Галькович та 
його перший заступник і голова 
Фундації дослідження Лемківщи-
ни Стефан Гованський, які у сво-
їх виступах зазначили, що ватра 
має велике значення у збереженні 
та примноженні нетлінних скарбів 
лемківської культури.

Після урочистої частини роз-
почалась концертна програма‚ 
яку провадили Галина Семеняк і 
Михайло Гучко. 

Перший виступив Зенон Вой-
тович‚ який у своєму римовано-
му монолозі з гумором представив 
будні життя лемківської громади. 

Насичена концертна програма 
тривала два дні. Прозвучали піс-
ні у виконанні Заслужених артистів 
України Людмили Фесенко і Оле-
га Чмира, співачки Наді Кобеляк 
з Торонто, сестер Надії та Наталі 
Павлишиних та сестер Орос, хору з 
Пасейку, гурту „Черемош” та ін.

Бурхливими оплесками гляда-
чі нагородили танцювальні колек-
тиви „Мрія” з Пасейку, „Золотий 
промінь” з Гартфорду, Конекти-
кат‚ та „Барвінок” з Савт-Бавнд-
Бруку‚ Ню-Джерзі. Своєю майстер-
ністю порадували присутніх скри-
палька Інесса Тимочко-Декайло 
та бандуристка Оксана Телепко. З 
великим захопленням всі слухали 
виступ латиноамериканської дівчи-
ни Анни Сміт та їі вчительки Анни 
Бачинської.

Окрасою фестивалю став виступ 
сім’ї Хомиків з Светкова Мала, 
Лемківщина, у виконанні якого 
прозвучали лемківські пісні.

Увечорі любителі української 
музики і танців три дні забавля-
лися під звуки гуртів „Черемош”, 
„Удеч”, „Галичани” та „Обереги”.

Протягом трьох днів трива-

ла також виставка-продаж сувені-
рів, а для любителів українських 
страв працювала кухня, готуючи 
вареники, борщ, пампушки та ін. 
Та найбільше зацікавлення викли-
кало печення поросят, яке відбуло-
ся під керівництвом Миколи Кули-
ка і Андрія Малика.

В неділю Владика Павло Хом-
ницький у супроводі хору церк-
ви св. Миколая з Пасейку, відслу-
жив Літургію і благословив всіх 
учасників та гостей фестивалю. 
Було відслужено Панахиду за геро-
їв України, які віддали своє життя 
за свободу рідного краю‚ відбулося 
покладання вінків до пам’ятників 
героям.

Закриваючи „Лемківську ватру“‚ 
їі староста Василь Гаргай сказав:

Будем си сходили,
будем си співали,
жеби наши люди
до нас ся з’їжджали.

Галина Семеняк

Вдесяте було запалено „Лемківську ватру” в США

Організатори „Лемківської ватри“ та хор осередку „Нова українська хвиля“ з Пасейку‚ Ню-Джерзі.
            Фото: Діяна Гованська-Рейли

Ансамбль з Лемківщини – родина Хомиків.

 Відзначення Дня Героїв на оселі Спілки Української Молоді.
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УКРАЇНА І СВІТ

БЕРЕЖАНИ‚ Тернопільська 
область. – 30 років тому, 20 верес-
ня 1980 року, в Бережанській місь-
кій ратуші, було урочисто відкри-
то краєзнавчий музей. Ініціято-
ром його створення, організато-
ром і першим директором був кра-
єзнавець Степан Дудар. Збирали 
пам’ятки школи, численні родини з 
міста і сіл району. 

Коли Україна стала незалежною‚ 
у музеї настала нова ера – історич-
на правда поверталася у громад-
ське життя. На допомогу прийшли 
керівники підприємств, організа-
цій та установ, підприємці‚ коле-
ґи з обласних музеїв – краєзнав-
чого і художнього. Працівни-
ки музею змістовно представили 
історію рідного краю, Української 
Повстанської Армії, Пласту, гімна-
зії та національного відродження. І 
музей набрав теперішнього вигля-
ду.

Центральне місце в експозиції 
займає макет замку-фортеці роду 
Синявських, виконаний художни-
ком Зіновієм Мігоцьким‚ який й 
нині при музеї очолює раду худож-
ників. Тепер він – Заслужений пра-
цівник культури України.

В музеї можна дізнатися про дія-
чів української культури, які наро-
дилися або жили й працювали на 
Бережанщині, зокрема про Тим-
отея Старуха, Осипа Ковшевича, 
Володимира Бемка, Михайла Захід-
ного, Франца Коковського, схили-
ти голову перед пам’яттю гімна-
зистів Мирослава Кушніра, Оси-
па Дякова-Горнового, Дмитра 
Мирона-Орлика, Ярослава Стару-
ха.

Відвід увачі  ознайомлюють-

ся з історією Українських Січових 
Стрільців, їх героїчною обороною 
гори Лисоні. Згадано найстарших 
пластунів міста – Володимира Сав-
чака, Ярослава Пришляка, Степа-
на Голяша. 

Серед пам’яток образотворчого 
мистецтва увагу привертає портрет 
Тараса Шевченка пензля відомого 
художника Антона Манастирсько-
го, уродженця села Завалів. 

Від 2008 року директором музею 
працює Надія Голод. З нею при-
йшли молоді працівники, які вне-
сли свіжий струмінь у його діяль-
ність.

Програма святкування 30-річ-
чя музею була надзвичайно насиче-
ною. Науковці взяли участь у кон-
ференції „Актуальні питання реґі-
онального музейництва: теорія і 
практика“. 20 вересня у святково 
прибраній залі була виставка руш-
ників‚ вишитих найкращими май-
стринями краю. 

Першим музейників поздоро-
вив о. Роман Маслій, котрий бла-
гословив усіх молитвою. Надійшли 
вітання від учасників Всеукраїн-
ського з’їзду музейників, Україн-
ського центру розвитку музейної 
справи. За участю Асоціяції філа-
телістів району відбулося погашен-
ня ювілейного конверта, видано-
го на замовлення міського клюбу 
„Колекціонер“ .

Звучали чудові українські піс-
ні й музика, щирі побажання гос-
тей працівникам музею, де бере-
жуть надбання народу, той вели-
кий духовний спадок, що допома-
гає збагнути глибину віків україн-
ської історії. 

Тетяна Будар 

Краєзнавчому музеєві - 30 років

Дар’я Швая

ОСТРОГ‚ Рівненська область. – 
Студентський хор Острозької ака-
демії на Міжнародному фестива-
лі академічних хорів „IFAS-2010“ 
у місті Пардубіце (Чеська Респу-
бліка), що відбувся 21-26 вересня, 
не лише отримав золотий та сріб-
ний дипломи, а й привернув ува-
гу до втраченого там раніше похо-
вання воїнів Української Народної 
Республіки.

На фестивалі, який проводиться 
кожні два роки, починаючи з 1968 
року, свого часу були представлені 
різні країни, але першим колекти-
вом з України став лише тепер сту-

дентський народний академічний 
хор Національного університету 
„Острозька академія“. 

Академічний спів не є новиною 
в українській культурі – упродовж 
століть його традиція вбирала в 
себе найкращі віяння світового 
музичного мистецтва, зберігаючи 
власну специфіку. Саме її і проде-
монстрував хор під керівництвом 
дириґента Оксани Денисюк, отри-
мавши у категорії духовної музики 
диплом срібного рівня. 

Організаторів фестивалю диву-
вало, що держава не надто піклу-
ється долею таких колективів і не 
особливо переймається рівнем 
представлення України на міжна-

родному мистецькому просторі. 
Візита студентського хору з Ост-
розької академії дала нагоду для 
надолуження втраченого.

Хоча студентський хор спеціялі-
зується на академічному співі, але 
він не відмовив організаторам фес-
тивалю у представленні української 
культури також в категорії фолк-
льору, де отримав чашу та золотий 
диплом. 

Втім, не лише офіційні відзна-
ки стали винагородою хористам. 
Неоціненним став досвід змагання 
у такому конкурсі‚ запам’яталися 
сольні концерти у костелах міст 

Сеземіце та Лазнє Богданеч, 
спільне виконання усіма хорами 
ообов’язкових творів під час пара-
ди хорів вулицями Пардубіце та 
неконкурсних концертів. Яскраво 
заявив про себе український колек-
тив і на спортивно-розважальному 
дійстві „Іфасіяда“, де українська 
команда отримала чашу за найкра-
щі костюми.

Разом з тим хор з Острогу та сту-
дентський народний театр „Бриз“ 
виконали почесну місію, яку їм 
доручив „Культурно-мистецький 
форум ім. князів Острозьких“. З 
ініціятиви учасника форуму, режи-
сера Богдана Денисюка делеґація 

Під час свята в Бережанському краєзнавчому музеї. 

Студентський хор відкрив чужинцям Україну

Студентський хор Острозької академії на Міжнародному фестивалі ака-
демічних хорів „IFAS-2010“ у місті Пардубіце‚ Чеська Республіка.

(Закінчення на стор. 18)

Halloween 
Spooktacular 

 
 845-626-5641 

216 Foordmore Rd 
Kerhonkson, NY 12446 

www.soyuzivka.com 
Email Soyuzivka@aol.com 

п`ятниця - “Pub 
night “ з музикою і 
танцями * гри і 
забави для дітей - 

парада  і малювання 
гарбузів * субота -

костюмівка-забава з 
оркестрою “Світанок” * 

“haunted hayride” 

29-31го жовтня 
 2010 
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ЄРУСАЛИМ. – Посаду Надзви-
чайного і повноважного Посла 
України в державі Ізраїль посів 
40-річний Генадій Надоленко‚ 
який досі працював керівником 
Торговельно-економічної місії у 
складі Посольства України в США. 
Ще раніше він був керівником 
департаменту інформаційних стра-
тегій інформаційної служби Секре-
таріяту Президента України. 

Мені було приємно зустріти зем-
ляка з Київщини – Г. Надоленко 
народився і закінчив середню шко-
лу в Баришівці, що на Київщині, де 
тече красива річка Трубіж, шумлять 
верби, весною співають солов’ї. 

Коли він народився у фотокорес-
пондента місцевої газети „Бари-
шівські вісті“ Олексія Надоленка‚ 
я працювала в цій редакції. Хлоп-
чик виріс, закінчив Національний 
аґрарний університет, згодом став 
слухачем Дипломатичної акаде-
мії при Міністерстві закордонних 
справ України. І тепер ми зустріли-
ся в Ізраїлі. 

Я запитала про перші враження 
від Єрусалиму‚ де температурний 

стовпчик не показував минулого 
літа менше 38 градусів за Цельсієм.

– Скажу відверто, особливо при-
ємною була зустріч з українською 
громадою. Ми відразу домовили-
ся про створення координацій-
ної ради при Посольстві і видання 
свого друкованого органу‚ в яко-
му будемо інформувати про нови-
ни України й Ізраїлю, висвітлювати 
життя української громади в Ізраї-
лі, розповідати про вечори україн-
ської поезії і пісні, вечорниці, захо-
ди до знаменних дат‚ співпрацю 
України та Ізраїлю. 

– Які пріоритети в співпраці 
двох держав?

– Передовсім розвиток політич-
них, економічних і культурних 
зв’зяків. Уже заплянована візита 
Президента Ізраїлю Шимона Пере-
са до України. Я вже відвідав кіль-
ка ізраїльських підприємств висо-
ких технологій‚ де є чому повчити-
ся, але є про що розповісти й ізра-
їльським промисловикам. Пляну-
ємо співпрацю в галузях аґрарної 
промисловости, медицини, теле-
комунікацій. Найближчим часом 
плянується засідання україно-
ізраїльської підприємницької 
ради, в якій візьмуть учать понад 
100 компаній з України та Ізраїлю. 
Готується підписання спільної уго-
ди про взаємний захист інвести-
цій. В площині культурних взає-
мин буде обмін музичними колек-
тивами. Тепер, коли підписана уго-
да про скасування віз між наши-
ми країнами‚ є над чим працювати 
і в туристичній сфері. Чекаємо, що 
угода набере чинности на початку 
наступного року.

– Нещодавно в Ізраїлі святку-
вали День Незалежности України. 
На вечорі були члени ізраїльсько-
го Кнесету, Патріярх Єрусалим-
ський і всієї Палестини Феофіл, 
представники різних громадських 
організацій, вчені, журналісти, 
дипломати. Присутніх пригоща-
ли українськими стравами, для 
них співали українських народних 
пісень. Що було найскладнішим на 
вечорі? 

– З деякими гостями довелося 
говорити російською мовою. От 
якби усі в Ізраїлі володіли україн-
ською!

– Чи ізраїльські евкаліпти нага-
дують Вам рідну Баришівку?

– Так, евкаліпти схожі на вер-
би‚ яких так багато на берегах річ-
ки Трубіж. Евкаліпти пахнуть гар-
но, але їхнє листя не таке ніжне‚ як 
у верби.

– Яке ставлення України до 
ситуації на Близькому Сході?

– Наші країни мають намір і 
надалі розвивати збалянсовані вза-
ємини‚ і тому вважаю, що вреґулю-
вання ситуації на Близькому Схо-
ді повинно принести ґарантовану 
безпеку Ізраїлеві. Я буду утверджу-
вати позитив у взаєминах наших 
країн і наших народів, які жили 
і живуть разом багато віків, щоб 
нові покоління українців і євреїв 
вписали в історію обох народів гід-
ні сторінки.

 
 Світлана Глаз

Генадій Надоленко – новий Посол України в Ізраїлі

Надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Генадій 
Надоленко.       Фото: Михайло Каґанович

Передплата 
„Свободи“

коштує 
тільки 
55 дол. 
на рік!
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•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.

1062G Dnipro na 1/12 stor.

ПАЧКИ, АВТОМОБІЛІ

ТА КОНТЕЙНЕРИ

В УКРАЇНУ

ROSELLE, NJ
645 W. 1st Ave.
Tel.: (908) 241-2190

(888) 336-4776

CLIFTON, NJ

565 Clifton Ave

Tеl.: (973) 916-1543

PHILADELPHIA, PA
1916 Welsh Rd., Unit 3
Tel.: (215) 969-4986 

(215) 728-6040

DNIPRO LLC.

на школа“, як неприбуткова домів-
ка для багатьох українських амери-
канських організацій. 

Член Ради директорів Тетяна 
Гусар виступила з словом про пер-
шого президента св. п. О. Черни-
ка, який був на цій посаді майже 10 
років. Вона нагадала про харизма-
тичну особистість д-ра О. Черника 
та його вміння організувати центр 
і зібрати так багато українських 
організацій у період формування.

Другий президент УОКЦ Б. 
Захарчук, який відслужив 13 років 
у двох окремих каденціях, розпо-
вів про свою працю і приємно зди-
вував присутніх своїм щедрим дат-
ком для центру у сумі 30 тис. дол. 

Третім президентом був Микола 
Лютий, який раптово помер під час 
своєї каденції. Його донька Линда 
у своєму слові говорила про любов 
батька до України, всього україн-
ського, а особливо – до українсько-
го центру. Олександер Михайлюк 
був тимчасовим президентом після 
відходу М. Лютого. Багато років він 
також був членом Ради директорів. 

Вибрана у 1999 році Патриція 
(Петруся) Савчак стала наступним 
президентом. Продовжували про-
цвітати культурні імпрези – Дру-
га мозаїка українського мистецтва, 
музично-танцювальна програма у 
Філядельфійському музеї мистецтв, 
постанова дитячої оперети „Хоро-
брий півник“ та присвята ґалерії 
ім. О. М. Черника на спеціяльно-
му прийнятті. Вона також подала 
коротку історію УОКЦ та вислови-
ла сподівання про його майбутнє.

Діючий президент Б. Павлюк 
заохотив Українську федерацію 
Америки, Українських Американ-
ських ветеранів та Українську кре-
дитову кооперативу „Самопоміч“ 
переміститися до центру, а також 
сприяв створенню пляну будівни-
цтва, результатом якого є набага-

то кращий вигляд будинку. Б. Пав-
люк згадав про свою ідею написан-
ня книги на честь 30-річчя центру, 
яка складається з понад 400 сторі-
нок і саме друкується.

Б. Павлюк нагородив Орисю Гев-
ку почесною таблицею за її 30-літ-
нє служіння для УОКЦ, предста-
вив нового екзекутивного директо-
ра Марка Тарнавського, який у сво-
єму слові привітав можливість пра-
цювати для добра центру.

Р. Дубенко зачитав список добро-
діїв, які пожертвували для центру 
понад 10 тис. дол. Вітання і даток 
на 5,000 дол. надійшли до УОКЦ 
від президента фундації „Спадщи-
на“ д-ра Юліяна Куляса, а голова 
дирекції Української кредитової 
кооперативи „Самопоміч“ Маруся 
Колодій вручила чек на 50 тис. дол. 
Гуцульське товариство „Черемош“, 
одна з перших організацій УОКЦ, 

пообіцяло даток на 500 дол. 
Вечір продовжувався у голо-

вній авдиторії присвятою залі ім. Б. 
Захарчука‚ відзначеного громадою 
за довгі роки президентства. 

Б. Павлюк запросив Б. Захарчу-
ка та його дружину Дзвінку пере-
різати стрічку та урочисто відкрив 
поздоровну таблицю. Ведучий Бог-
дан Мізак попросив Митрополита 
С. Сороку і Архиєпископа Україн-
ської Православної Церкви в США 
Антонія та отців освятити залю. 
Д-р Зеня Черник щедро похвалила 
УОКЦ за його численні досягнен-
ня за останні 30 років. Б. Захарчук, 
який був надзвичайно зворушений 
презентацією, подякував присут-

нім за таку честь. Його син Дани-
ло та донька Оленка пожертвували 
2,000 дол. на подальше відновлення 
головної залі.

На завершення Б. Мізак виголо-
сив вітальний тост Б. Захарчуко-
ві, за яким всі заспівали „Многая 
Літа“. Він також подякував членові 
дирекції Наталці Фірко‚ комітето-
ві і працівникам Центру за прове-
дення цієї пам’ятної імпрези. Архи-
єпископ Антоній після вечері виго-
лосив завершальну молитву. Гос-
ті продовжували свято танцями під 
музику оркестри „Темпо“.

Переклад з англійскої мови:  
Наталія Ґріґа

(Закінчення зі стор. 1)

Український...

Колишній Президент Українського освітньо-культурного центру Борис 
Захарчук разом з дружиною Дзвінкою перетинають стрічку в новій залі 
ім. Бориса Захарчука.

Борис Захарчук (в центрі) з родиною і друзями на святкуванні 30-ліття Українського освітньо-культурного цен-
тру у Філядельфії.

Голова дирекції Кредитівки „Самопоміч“ Маруся Колодій передає Борисові 
Павлюкові, президентові Українського освітньо-культурного центру‚ 
даток в сумі 50 тис. дол.
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 Євген Цимбалюк

РІВНЕ. – Минуло 40 років від-
ходу однієї з найвидатніших жіно-
чих постатей в українській поезії – 
Оксани Лятуринської. На пошану-
вання її пам’яті 3 жовтня було про-
ведено захід „Свіча пам’яті“ в Літе-
ратурному музеї Уласа Самчука.

Певний час О. Лятуринська 
навчалася в Братській школі в Ост-
розі‚ де вперше проявила здібності 
до малювання, захопилася книгами 
з острозької бібліотеки.

На „Свічі пам’яті“ виступили 
професор Мойсей Гон, письмен-

ники Анатолій Криловець, Лідія 
Рибенко, Євген Шморгун, Мико-
ла Береза, Петро Велесик, директор 
Рівненського краєзнавчого музею 
Олександер Булига, художник Фео-
фан Бобрик, завідувачка Літератур-
ним музеєм У. Самчука Інна Нагор-
на. Говорили про тернистий шлях, 
відданість українським ідеалам та 
різнобічний талант О. Лятурин-
ської, який однаково сильно проя-
вився в образотворчому мистецтві 
і літературі.

У передвоєнні роки майстри-

Повернення Оксани Лятуринської

„Свіча пам’яті“ на спомин про Оксану Лятуринську.

КИЇВ. – 7 жовтня‚ за програмою 
візити експертів Ради Европи, в 
залі колеґії Міністерства освіти та 
науки України відбулася нарада з 
питань моніторинґу мовної освіти.

Очолював нараду Майкл Бай-
рам – професор Дарґемського уні-
верситету Великої Британії, також 
були представники міністерств 
освіти Норвегії та Німеччини. З 
української сторони участь в нара-
ді приймали працівники Міністер-
ства освіти та науки, департаменту 
загальної середньої та дошкільної 
освіти, Всеукраїнського об’єднання 
„Кобзар“, Національної Академії 
Наук та заслужені вчителі. 

В процесі обговорення М. Бай-
рам розповів про европейську 
політику щодо розвитку україн-
ської мови та національної осві-
ти України. Він зауважив, що роз-
виток української мови пережи-
ває складний період. Рада Евро-
пи не може залишатися байду-
жою, а тому просить перерахувати 
усі реальні проблеми, які склали-
ся навколо двомовности в Україні. 
„Наше основне завдання – це обмі-
нятися досвідом, провести глибо-
ку аналізу та зробити висновки“, – 
сказав М. Байрам.

Як один з шляхів вирішен-
ня цього питання він запропону-
вав тісну співпрацю з державними 
науковими закладами, що сприя-
ють розвиткові української мови, 
залучення широких кіл громад-
ськости для популяризації націо-

нальної мови‚ а головне – поєднан-
ня практики використання мови 
та теорії її викладання. 

У відповідь на цю пропозицію 
голова Всеукраїнського об’єднання 
„Кобзар“ Дмитро Папета заявив, 
що громадськість активно займа-
ється захистом, розвитком та 
популяризацією української мови. 
Також він розповів, що проблема 
мови полягає не в методах викла-
дання і не в навчальних закладах, а 
в історичних обставинах, які пере-
жила Україна. Він також заува-
жив, що відсутність комунікацій-
ного бар’єру між мовами перешко-
джає поширенню української мови 
з навчальної сфери у побутову.

Головний спеціяліст департамен-
ту загальної середньої та дошкіль-
ної освіти Катерина Таранік-Ткачук 
підтвердила, що мовна проблем 
справді знаходиться не в школах, 
і що зміна навчальних програм не 
дасть бажаного результату. 

Після бурхливого обговорен-
ня, українська сторона вирішила 
активно використовувати досвід 
европейських колеґ, а представни-
ки Ради Европи з радістю погоди-
лися надати посильну інформацій-
ну та матеріяльну підтримку для 
поширення української мови від 
підручника до повсякденного жит-
тя кожного українця. 

Лера Крок‚ 
заступник голови Всеукра-

їнської громадської організації 
„Літературне об’єднання „Кобзар“

Тема зустрічі – стан української мови

ДУБНЕ‚ Рівненська область. – 
Український князь Костянтин Ост-
розький (1460-1530) був одним з 
найвидатніших полководців і полі-
тичних діячів на тодішніх европей-
ських теренах. На його рахунку 76 
переможних битв з татарами, воло-
хами, московітами. З нагоди 550-річ-
чя від дня народження князя в Дуб-
ні школярі написали наукові пра-
ці про його діяння та спадщину, а 
потім захищали свої дослідження на 
історико-краєзнавчій конференції. 

Ідея проєкту належить заступ-
никові міського голови Олексан-
дрові Карпюкові, котрий забез-
печив вирішення усіх організа-
ційних питань проєкту. Почала-
ся конференція на тих теренах, де 
бував князь. Зараз тут є Спасів-
ська церква, а раніше був Спасо-
Преображенський монастир, куди 
приїздив власник Дубна, переодя-

гався у простий селянський одяг, 
залишався у храмі наодинці і, сто-
ячи годинами на колінах, читав 
молитви до Бога. Подібних прикла-
дів з життя К. Острозького, збере-
глося чимало і учні у своїх працях 
залюбки використовували їх. 

Анна Жомко зосередила свою 
увагу не тільки на виграних князем 
баталіях, але й на поразках. Андрій 
Лукащук зробив наголос на княжо-
му меценатстві. Завершальний етап 
конференції відбувся у відрестав-
рованій тронній залі Дубенського 
замку.

Кожен учасник конференції отри-
мав разом з історичними вимпе-
лами електронну книгу директора 
Державного історико-культурного 
заповідника міста Дубна Петра 
Смоліна „Князі у Дубні“. 

Євген Корецький

Конференція про князя Острозького 

Заступник міського голови Дубна Олександер Карпюк вручає вимпел 
та електронну книгу „Князі у Дубні“ юному історикові та художникові 
Миколі Климчукові.

(Закінчення на стор. 18)

Юрій Наконечний

КИЇВ. – У квітні цього року Злу-
чений Український Американський 
Допомоговий Комітет (ЗУАДК) 
вислав в Україну 40-футовий кон-
тейнер гуманітарної допомоги, яка 
включала одяг, взуття, інвалідні 
візки, ходунки, милиці і т. п.

Вантаж прибув до Києва в черв-
ні. Віра Принько, представник 
ЗУАДК в Києві, розподілила цю 
допомогу поміж багатодітними та 
малозабезпеченими сім’ями, сиро-
тами, незрячими людьми та інвалі-
дами в різних містах і селах.

Інвалідні візки та ходунки отри-
мала центральна районна лікар-

ня у Вознесенську, Миколаївська 
область. Одяг та взуття отримали 
Українське товариство сліпих (від-
діл в Черкасах)‚ Товариство „Про-
світа” (Київ)‚ Міжнародна асоці-
яція „Козацтво” (Київ i Тлумач, 
Івано-Франківська область‚ 153 
родини і особи в прикарпатських 
селах Делеви, Братишів, Королівка, 
Живачів, Жуків, Прибилів, Гаври-
ляк, Злуків, Бортники і Надорожна. 
У селах провести акцію допомогли 
місцеві школи.

ЗУАДК отримав відгуки та подя-
ки‚ у яких зокрема говориться: 
„Висловлюємо щиру вдячність за 

 ЗУАДК допомагає Україні

Діти-сироти отримують одяг‚ який надіслав в Україну Злучений 
Український Американський Допомоговий Комітет.    Фото: Віра Принько

(Закінчення на стор. 21)
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КИЇВ. – 2 жовтня у столичному 
Будинку вчителя відбулася презен-
тація енциклопедичного довідни-
ка „Рух опору в Україні: 1960-1990“‚ 
нагородженого на Форумі видав-
ців у Львові 2010 року та відзначе-
ного Міжнародним благодійним 
фондом „Україна-3000“ як унікаль-
на книга. 

Упорядники тому вперше спро-
бували звести докупи у вигляді 
енциклопедії відомості про найріз-
номанітніших борців проти тота-
літаризму — шістдесятників, авто-
рів і поширювачів самвидаву, дис-
идентів, борців за права людини, 
які активно діяли в останні часи 
радянського режиму. 

На презентацію прибули з різ-
них реґіонів України понад 200 
колишніх учасників українсько-
го національно-визвольного руху, 
дисидентів, політв’язнів, які сво-
єю діяльністю і позицією сприяли 
українському рухові в 1960-1990-
их роках. Були присутні колишні 
працівники „Голосу Америки“ Ада 
Кулик і Ярослав Бігун‚ Радіо „Сво-
бода” – Андрій Гайдамака.

Презентацію розпочато націо-
нальним гимном, після чого дирек-
тор видавництва „Смолоскип“ Рос-
тислав Семків вказав на подвій-
не значення довідника: це книжка-
спогад для тих, хто є в ній, та 
книжка-підручник для нових поко-
лінь. 

Співавтор довідника, дослідник 
та колекціонер українського сам-
видаву, колишній працівник радіо 
„Свобода” Григорій Панчук з Бель-
гії сказав: „Довідник – це історія, 
наше минуле, але, водночас, і наше 
майбутнє. Його завдання – дослі-
дити долю українців в Україні крізь 
призму радянської дійсности“.

Осип Зінкевич, голова видавни-
цтва „Смолоскип”, головний редак-
тор і ведучий презентації‚ пред-
ставив присутнім членів редколеґії 
довідника і авторів статтей Г. Пан-
чука, Олену Голуб, Олеся Обертаса 
і Михайла Трушенкова. 

Голова видавництва розповів, що 
проєкт енциклопедичного довід-
ника про рух опору виник ще на 
початку 1980-их років, і нинішнє 

видання враховує ті напрацюван-
ня, які були зроблені дотепер. 

До виступів зареєструвалися 53 
особи, але через брак часу могли 
виступити лише 15 осіб. 

Левко Лук’яненко висловив подя-
ку і шану видавцям і запропонував 
дещо іншу концепцію наступно-
го видання – видати енциклопедію 
про тих, які боролися за незалеж-
ність України.

Один з авторів книжки, дирек-
тор Музею українського самвида-
ву видавництва „Смолоскип“ О. 
Обертас, підтримав його. 

Лариса Лохвицька, політв’язень і 
правозахисник, висловила побою-
вання, що видання подібного зраз-
ка може бути останнім. „Ми бачи-
мо, як нищиться Інститут націо-
нальної пам’яті України, як напа-
дають на організаторів фестивалю 
повстанської та патріотичної піс-
ні“‚ – сказала вона. 

Цікавими,  конс т ру ктивни-
ми, а часом і критичними думка-
ми ділилися з присутніми колиш-
ні політв’язні Євген Сверстюк, Іван 
Гель, Олександер Дробаха, Дми-
тро Мазур, Олесь Шевченко, Воло-
димир Сіренко, а також Михайло 
Косів, Атена Пашко та інші. 

Андрій Чорнодольський з США 
відзначив: „Ця книжка не є кінце-
вим призначенням, вона для того, 
щоб наступні покоління працюва-
ли і жили для України“.

Мистецьку частину презентації 
відкрила ведуча Леся Матвійчук, 
а започаткувала піснями Народна 
артистка України Ніна Матвієнко, 
а далі звучали пісні на вірші Васи-
ля Стуса, Юрія Литвина, Бориса 
Антоненка-Давидовича, Святосла-
ва Караванського та інших у вико-
нанні О. Голуб, зачитувалися пое-
зії, а також сторінки зі спогадів та 
щоденників політв’язнів.

Виступили бандуристи, Тарас 
Компаніченко, гурт „Хорея козаць-
ка“, молоді виконавці Ярослав 
Джусь, Леся Голуб, Микола Косиць-
кий та інші. 

Світлана Ромашко ілюструвала 
виступи картинами з життя і діяль-
ности політв’язнів. 

Любов Багацька

Презентовано енциклопедію антирадянського опору

Зліва: директор видавництва „Смолоскип” Ростислав Семків, члени редколегії 
і автори статей енциклопедичного довідника: Осип Зінкевич (головний редак-
тор), Григорій Панчук, Олесь Обертас, Михайло Трушенков, Олена Голуб.

РІПКИ, Чернігівська область. – 1 
жовтня у Будинку художньої твор-
чості в селищі міського типу Ріпках 
відбулось свято працівників осві-
ти. Президент Благодійного фон-
ду ім. Софії Русової Іван Чаус вру-
чив почесні грамоти директорові 
Ріпкинської гімназії ім. С. Русової 
Наталії Корж, керівникові облас-
ного центру ім. С. Русової Світла-
ні Гарус, заступникові директора 
з виховної роботи Олешнянської 
середньої школи Тетяні Глушці, 
вчительці молодших кляс цієї ж 
школи Зої Шило.

А наступного дня, 2 жовтня, в 
селі Олешні відбулося всеукраїн-
ське мистецьке свято на вшануван-
ня пам’яті С. Русової.

Серед гостей свята – голова 
районної державної адміністрації 
Віктор Бугай, голова районної ради 
Юрій Лемешко, начальник відділу 
освіти райдержадміністрації Лео-
нід Багмут, голова районного комі-
тету профспілки працівників осві-
ти Павло Красківський. 

З Чернігова прибули перший 
заступник голови облдержадмі-
ністрації Станіслав Прокопенко, 

голова обласної ради Надія Рома-
нова, начальник управління осві-
ти і науки облдержадміністрації 
А. Заліський; з столиці України – 
директор Національного науково-
дослідного інституту українознав-
ства академік Петро Кононенко, 
лавреат Національної премії ім. 
Тараса Шевченка, кобзар-лірник 
Василь Нечепа, голова Всеукраїн-
ського жіночого центру „Спадщи-
на“ Галина Дацюк, представники 
багатьох сіл Чернігівщини та інших 
міст України.

Урочисто відкрили свято сво-
їм вис т у пом с т аршок лясни-
ки Олешнянської  школи ім. 
Софії Русової. Голова Чернігів-
ської обласної ради Н. Романова  
розповіла, як область турбується 
про реставрацію садиби С. Русової 
в Олешні, що увічнює тут перебу-
вання родини Ліндфорсів і самої С. 
Русової, яка полишила по собі бага-
тющу творчу спадщину, що стала 
одним з наріжних каменів в історії 
української педагогіки. 

Іван Пасемко‚
Київ

Вшанування пам’яті Софії Русової 

У першому ряду зліва: Іван Гель, Олесь Сергієнко (син Оксани Мешко). У 
другому ряду зліва: Ярослав Бігун, Ада Кулик (колишні працівники „Голосу 
Америки” зі США), Андрій Чорнодольський з США, Надія Зінкевич. У тре-
тьому ряду зліва Олекса Різниченко.

 
КОМІТЕТ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЮ 70-ЛІТТЯ 

УКРАЇНСЬКОГО КОНҐРЕСОВОГО КОМІТЕТУ 

АМЕРИКИ 

СТЕЙТУ НЮ-ДЖЕРЗІ 
Має шану запросити Вас на  

 

СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ 
 

який відбудеться  

в суботу, 20 листопада 2010 р., о год. 6 вечора 
у приміщенні 

Українсько-Американського Культурного Центру в Ню-Джерзі 
60 N. Jefferson Road, Whippany, New Jersey. 

 

 
 

ПРОГРАМА 

Святочне слово: 

колишня Прем’єр-міністр України - ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО  

Мистецька програма: 

Камерний хор ”АККОЛАДА” під мистецьким кер. Богдана Генгали 
 

 
 

Коктейль і вечеря – 6:00 вечора. 
 

Просимо зголоситися до 10 листопада, вислати чек на 60 дол. від особи 

на адресу: J. Burtyk, 185 Pershing Rd. Clifton, NJ 07013. 
Чеки виписувати на:  UCCA - В 

 

 (З уваги на обмеження місць просимо зголоситися вчасно!) 
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вшанувала пам’ять воїнів УНР, похованих у Пардубіце.
За тиждень до появи цієї пропозиції Товариство укра-

їнців у Пардубіце „Пам’ять“ на чолі з Ганною Велич-
ко виявило місце могили. Монумент, виготовлений для 
поховання у 1932 році письменницею та скульптуркою 
Оксаною Лятуринською (яка, до речі, навчалася в Ост-
розькій гімназії), не був знищений, як вважалося до цьо-
го. Він залишився фактично неушкодженим, зберігши 
чітку й виразну українську символіку попри лихоліття 
війни, роки комуністичного режиму, два додаткові похо-
вання у могилу‚ визнання у 1970 році поховання поки-
нутим.

Враховуючи усі ці обставини, урочисте покладання 
до пам’ятника квітів, привезених з України, під супровід 
українського хорового співу та промови ініціяторів дій-
ства, організаторів фестивалю і представників Посоль-
ства України у Чеській Республіці‚ стало значущою поді-
єю для української історії та культури.

(Закінчення зі стор. 13)

Студентський...

ня створила маштабну історичну портрет-
ну ґалерію українських князів, гетьманів, 
письменників – без ужиття фарб, олівцем 
на папері, сірою і чорною тушшю‚ пером, 
навіть вугіллям. 

 Залишила О. Лятуринська також чима-
лу скульптурну спадщину. Її скульптури 
виставлялися на виставках у Празі, Львові, 
Відні, Лондоні, Берліні, Парижі. За її про-
єктом на замовлення Українського Націо-
нального Об’єднання в Голяндії спорудже-
но пам’ятник на могилі полковника Євгена 
Коновальця.

У Празі, в Спілці українських мистців, 
письменників і журналістів‚ вийшла її пер-
ша поетична збірка „Гусла“‚ потім – „Кня-
жа емаль“, а в 1955 році‚ у Торонто‚ збір-
ка „Веселка“‚ яка завершила трикнижжя 

поетки. Серед прозових творів треба назва-
ти книгу „Материнки“, яка під псевдонімом 
Роксани Вишневецької з’явилася в таборо-
вих умовах у 1946 році. 

Вірші О. Лятуринської прозвучали на 
вечорі з вуст Інни Нагорної, Заслужено-
го артиста України Олексія Заворотнього, 
студентів, учасників творчого об’єднання 
„Вишневий пиріг“.

О. Лятуринська поставала в образі вті-
качки. Бо постійно їй доводилося рятува-
тися втечею від гострих проблем. У юності 
вона змушена була втікати зі свого дому, бо 
її хотіли віддати заміж за старого, нелюбо-
го чоловіка. Потім довелося втікати за кор-
дон, аж до Америки, через власні переко-
нання. На схилі літ була втеча від лікарів та 
лікарень. Але ніколи не було втечі від Укра-
їни. За кордоном вона настільки наблизи-
лася до отчого краю, що сповна заслуговує 
називатися однією з найвидатніших та най-
улюбленіших дочок України. 

(Закінчення зі стор. 16)

Повернення...
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�писок охоплює 2009 рік.
Управа �ундації Українського �ільного Університету в �ю-�орку подає список жертводавців до преси за 2009 рік. 

�анцелярія не подає наукових титулів, бо не маємо всіх в картотеці, вибачаємось. 

�ердечну подяку складаємо підприємцеві �иколі �ойчуку за 627,840 дол., �ихайло і Анастазія �ирський 30,000 дол., �огаза 10,000 дол. зі спадку, �оксанна
�ецик ���� 5,000 дол., Іван �алавай 3,533 дол., Александер і �арія �рищик 1,000 дол., �орис �линський 700 дол., �арія Андрусяк 600 дол., �ирон і �еатріче
�евицькі 500 дол., Іванна �атич 500 дол., Орест �япка 400 дол., �ровидіння 300 дол., Алекс й Ірина �овайло 300 дол., �онстантин і �огдан �улавка 250 дол.,
�тефан і �амара �имків 250 дол., �огдан �ачор 220 дол., Ярослав і �аля Оберишин 200 дол., Юрій і �іра �. �ап 200 дол., Александер �. �трільбицький 200 дол.,
�етро �шик 200 дол., Аркадій і Ольґа Осеретко 200 дол.

�о 100 дол. зложили:
Ольга �ипак, �авло �ило, �іра Оришкевич, �тефан �. і Анна �аллік, �асиль і Оля Ільчишин, Ярослав і Алла �ешко, �олодимир і Анна �ак, �ирон �асловський,
�митро і Оксана �іч, �арія �упляк, Орест �ебеш, Орест �араник, �амара �урда, �ирон �асловський, Ярослав �ігун, �икола �еффц, �юбомира �еремета,
Ярослав �аплітний, Орест �еселий, �олодимир �лебович, Ярослав і �ар. �узичка, �аталя �равчук, �арас і Юля �епелявий, �асиль �осяк, Оксана �уцька, �.
�. �ічард �ом.
�ложили по:
�асиль �аплій 75 дол., Іван �уртик 45 дол., �икола �алів 45 дол., Ярослав �іцюк 40 дол., Анна �юбомира �ичковський 40 дол., Іван і �адія �афткович 40 дол.,
Ірина �асадукі 40 дол., �жан �ріслов 5 дол.

�о 50 дол. зложили:
�еновія �тецишин, �юбомира �еремета, Юрій і �арія �ульчицькі, �еодор �оляник, �орис �арпенко, �орнель �еник, �олодимир і �ідія �орус, Ольґа Ільків,
�огданна �ігун, �икола і �арія �илак, �міль �. �айбо, Орест �ебеш, �ихайло �оївка, Орест і �юбомира �апельські, Іван і �арбара �оловчак, Адвентіна і �італій
�іянкоф, Ярема �олосенко, Анна �ерант, �арта �удик, �іда �олошин, �ирослав �міґель, �митро �овошитський, �икола і �олодимир Ярко, �остислав �ельник,
�арія �акалець, �іна і Александер Ілюк, �арія �орковська, �огдан �арабаш, �арія і �вген �ановський, Ярослав і �огданна Ґелета, �огдан �уравський, Іванна
�карупа, Іван і Аліс Яриш, �ихайло �ренза.

�о 30 дол. зложили:
�юбомира Огаренко, �огдан �ікора, �оман Андрушків /120 за книжки /.

�о 25 дол. зложили:
�оман �ичок, Атанас �обрин, �ирослава �енке, Іля �евчук, �олодимир і Уляна �ячук, �огдан і Ольга �родин, �икола і �ерл �артків, �арія �ріслатий, Яким
�енюк, �севолод і �ідія �аленко, �ристина, Юрій і �іза �емідович, �еодор �тупар, Андрій й Ірина �ульга, �авло й Анна �лободян, �вген �адовський, �юба
�евченко, �ирослав і �еновія �улинич, �оман і Арлін �тасів, �олодимир і Ольга �риньків, �ік і �оен �еменюк, �авло �ерун, Анастазія �еркез, �олодимир
�етльований, �ов �арчук, �елена �озак, �асиль �ілан, �оман �опичук, �оряна �люфас, �ихайло А. �міт, �іана �ана, Ольга �алабан, �ан �оловчак, �ирон
�орнага, �митро �оваленко, �авло і Орися �окорні, �еонід �арнет-�арченко, �іновія �ігун, �ихайло �анилишин, Андрій �ульга, Анна �юбомира �ичковський,
�� �айдук, �ригорій �авид, Ірина �овак, �сеня і �огдан �орженьовські, �асиль �икитин, �ихайло �азаренко, �уляк �еан �іер �нап.

�о 20 дол. зложили:
�арія Ісків, �етро і �еа �рицак, �огдан і �ана �азанівський, �тефа і Юрій �аяць, �ернард і Аделяйда �касків, �тефан і �юба Іванчук, �едір і �арія �айовий,
Алекс �анченко.

�о 15 дол. зложили:
Александер �ришляк, �арія �лнік, �оман �тефанюк, �араня Яворів, �икола �тавничий, �олодимир і Алекс �ошко, Іван �обрянський, �ілліям �веред, Андрій
�ерманський, �асиль й Ірина Іванчишин, Андрій �аньків, �юбомир і �алина �иріг, �атерина �асильченко і �арі �еллі, �ихайло �асилишин, �ихайло �арапецький,
Іван �обай, �лена �обінс, Александер �ужницький.

�о 10 дол. зложили:
Іван �оманюк, �митро �ельник, �етро і �аталіна �ак, �. �олтер �итиняк, �аїса Євтушенко, Олена �арварів, �оман �рач.

�писок перекладений з англійської мови на українську. �ибачаємось,  якщо чиєсь ім’я чи прізвище неправильно подане.
Управа �ундації У�У щиро дякує шановним жертводавцям, які щедро відзиваються на наші заклики. У�У при �А�І� ����І� �О�О�О�І сповняв і буде

сповняти обов'язки, які накладає на нього �атьківщина. � проголошенням �І�Ь�О� У��А��� У�У став �АУ�О��� �І��О� У��А��� � �А�І��І� ���О����Ь-
��� ��І�, сповняючи важливу ролю в сучасному розвитку і закріпленні �О�О�О� У��А���Ь�О� ����А��. �ундація У�У в ��А продовжує розбудову
„�ібліотек і архівів української діяспори“ при університетах  України.

�А�А пожертва сьогодні на студії в У�У і в Україні – це національний „капітало-вклад“ у формуванні професійних кадрів для України.�оложім усіх зусиль, щоб
ми всі вклали свою цеголку в цю велику розбудову для нашої держави і освіти, для У�У нашого Амбасадора поза межами �атьківщини. �аша пожертва, менша
чи більша, по �ашій спроможності є оцінена. �сі пожертви і датки на різні проєкти при �ундації У�У чи на �остійні �типендійні �онди у �ашому імені �и можете
відтягнути від податку. �еки просимо виписувати на Ukrainian Free University Foundation, Inc. і висилати на адресу �ундації У�У в �ю-�орку.

Управа �ундації У�УMailing Address:
UKRAINIAN FREE UNIVERSITY

FOUNDATION, Inc.
P.O. Box 1028, New York, NY 10276

UKRAINIAN FREE UNIVERSITY
Foundation, Inc.
136 2nd Avenue, 

New York, NY 10003
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Це найкраще місце для збереження ваших ощадностей!
Iнтернет:  www.sumafcu.org

 

WE BEAT THE COMPETITION WITH: 

 9.00 %
VISA ON-LINE BANKING: WWW.EZCARDINFO.COM (PAY VISA BILLS, DOWNLOAD 

TRANSACTIONS, ETC. – CHECK IT OUT) 
REGULAR ON-LINE BANKING: WWW.SUMAFCU.ORG (LOAN PAYMENTS, 

TRANSFERS)
PAPERLESS CHECKING ACCOUNT STATEMENTS 

Ви не знайдете кращого та безпечнішого місця для збереження Ваших заощаджень, ніж Кредитівка СУМА.  
Всі депозити застраховані Федеральною Адміністрацією Кредитних Спілок (NCUA) на суму до $250,000. 

Головне Бюро
125 Corporate Blvd 

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

E-mail: memberservice@sumafcu.org

Філія в Йонкерсі 
301 Palisade Ave 

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

E-mail: palisade@sumafcu.org

Філія в Спрінґ Валі 
16 Twin Ave 

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

E-mail: springvalley@sumafcu.org
 

Філія в Стамфорді 
39 Clovelly Road 

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

E-mail: stamford@sumafcu.org 

Філія в Нью-Гейвен 
555 George St. 

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

E-mail: newhaven@sumafcu.org 

Ф���р�����  
�р������� 
�����р�����  

Морґеджі

Êîрèñòóéòåñь íàãîäóю 
êóïëяòè íåрóõëèâіñòь,  

íèçьêі öіíè - 
äåøåâі êрåäèòè! 

Ставки виражають річний дохід у відсотках і можуть бути змінені без попередження.

5.125 % 15 Year Balloon/ 
30 Year Payout  
(5.131% APR) 
 

3.75 % 5 років 
плаваючий 
(5.148% APR) 

APR Consumer VISA Credit Card 
with CASHBACK BONUS



СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 22 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ No. 4320

СПОРТ

ГАМБУРҐ‚ Німеччина. – Віталій 
Кличко у п’ятий раз відстояв титул 
чемпіона світу у надважкій вазі за 
версією WBC після чотирирічної 
перерви в професійному боксі. 

16 жовтня він переміг американ-
ця Шенона Бріґса за точками  у дво-
бої, який протривав усі 12 равндів, 
хоча американець міг впасти після 
сьомого равнду, але вистояв.

Ш. Бріґс – найсильніший супер-
ник В. Кличка-старшого після 
Ленокса Люїса. Американець не 
тільки витримав зливу ударів, але 
у 12-му равнді, коли ледве стояв на 
ногах, намагався атакувати і споді-
вався на перемогу. 

До бою з В. Кличком Ш. Бріґс 
підійшов у гарній фізичній фор-
мі. Але українець з першого равн-
ду визначив свою перевагу. До сьо-
мого равнду обидва боксери не 
розкривалися. Українець поступо-
во збільшував свою перевагу, але 
не включав ударні серії, даючи по 
одному удару. У сьомому равнді Ш. 
Бріґс міг впасти‚ але вистояв піс-
ля трихвилинного биття і вийшов 
на восьмий равнд. Пізніше він вже 
ледве стояв на ногах. 

Після 10-го равнду Ш. Бріґс у 
своєму кутку впав повз стільчик. 
Останні равнди В. Кличко завдавав 
ударів в голову Ш. Бріґса, але аме-
риканець стояв, а вболівальники 
почали аплодувати. 

В. Кличко був розчарований, що 
не переміг нокавтом. Суддя бою 
аплодував обом боксерам.

18 жовтня Ш. Бріґс залишався в 

лікарні Гамбурґу після програно-
го бою з В. Кличком. Боксер під-
креслив, що в нього немає важ-
ких травм голови, а під пильною 
увагою лікарів він перебуває лише 
через ушкодження руки. На 19 жов-
тня призначена хірургічна операція 
через розрив зв'язок плеча. 

Після операції Ш. Бріґсові буде 
потрібне лікування переломів 

вилиць і носа. Обстеження вияви-
ло в боксера також ушкодження 
барабанної перетинки.

Наступним суперником В. Клич-
ка для обов’язкового захисту титу-
лу за версією WBC може стати 
кубинець Одланєр Соліс, який у 
грудні повинен провести відбірко-
вий двобій проти американця Рея 
Остіна. („Чемпіон“)

Бокс: Віталій Кличко переміг Шенона Бріґса

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, український боксер 
Віталій Кличко (праворуч) та американський боксер Шенон Бріґс під час 
бою 16 жовтня за титул чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії 
за версією WBC в Гамбурґу‚ Німеччина.               Фото: УНІАН

Служба безпеки України скла-
дає для УЕФА попередній „чор-
ний“ список вболівальників, які не 
зможуть потрапити на змагання 
чеміонату Евро-2012‚ тому що змо-
жуть створити найбільші пробле-
ми організаторам турніру. У ньо-
го вже потрапили вболівальники з 
Києва, Харкова та Кривого Рогу. 

Подібні списки складаються 
зараз в Польщі, Росії, Англії, Хор-
ватії, Сербії. 

* * *
Експертна комісія УЕФА з 

питань енерґетичного забезпе-
чення відвідала в Харкові стаді-
он „Металіст“‚ де відбудуться зма-
гання Евро-2012‚ і висунула низку 
вимог, які ще потрібно виконати. 
В цілому експерти УЕФА залиши-
лися задоволеними станом енерґе-
тичного забезпечення стадіону та 
кваліфікацією відповідальних пра-
цівників.

* * *
Київська міська рада внесла 

зміни до цільової програми під-
готування та проведення у Киє-
ві фінальної частини Евро-2012. 
Зміни стосуються наземного тран-
спорту у Києві, який до Евро-2012 
плянується суттєво оновити.

За рахунок бюджетних фондів 
та на умовах фінансового лізинґу 
буде закуплено 210 автобусів, 210 
тролейбусів, 46 трамвайних ваго-
нів. За кошти Европейського бан-
ку реконструкції та розвитку буде 
придбано 185 автобусів та 185 тро-
лейбусів. („Чемпіон“)

Футбол: Евро-2012

�ступ – $10
�мачна перекуска

�оденник/мемуари
воєнного часу молодої
героїчної жінки �юби
�омар...

�нижка для тих, хто хоче
більше дізнатися
про хоробрість скромної
українки, котрої мужність,
честь і патріотизм
залишилися непохитними
основами її життя,
незважаючи на тортури,
заслання і тюрму.

�онька автора �іда �рокоп
проведе відео-презентацію та
читатиме уривки з книжки.

Ukrainian American
Cultural Center of NJ
60 N. Jefferson Rd.

Whippany, NJ

Організатори –
�оюз Українок

Америки
�ідділ 75

�резентація книжки –
„Scratches on a Prison Wall“

автора �юби �омар

�еділя,
7-го

листопада
2010 р.

872H Komar Luba,
Knygka

 

�ада �иректорів Українського Інституту Америки

запрошує на виставку творів

О����А���А А�������А

із колекції

А��У����А та �А�І� �У���І�

�иставка відкрита �иставка відкрита 

від п’ятниці, 5 листопадавід п’ятниці, 5 листопада
до неділі, 28 листопада 2010 р.до неділі, 28 листопада 2010 р.

�убота, 30 жовтня, год. 6:30 веч.,

прийняття для запрошених гостей, 

вечеря та доповідь о год. 8:00 веч.

�а дальшими інформаціями тел.: (212) 288-8660.

�еділя, 31 жовтня – спеціяльні членські збори 
і прийняття для членів УІА та їхніх гостей 

від 3-ої до 6-ої веч.

Ukrainian Institute of America
2 East 79th St., New York, NY 10075

�ел.: (212) 288-8660; �акс: (212) 288-2918
Programs@Ukrainianinstitute.org • www Ukrainianinstitute.org

857H Art at the Institute
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змішування ролей деякими пред-
ставниками державної влади“. З 
непритаманною дипломатам одно-
значністю Ж. Фора сказав, що „має 
на увазі СБУ, яка… зараз присут-
ня практично у всіх сферах життя 
країни“. Таку тенденцію дипломат 
вважає „аномальною та такою, що 
викликає серйозну стурбованість“.

Екс-заступник міністра закор-
донних справ України  Валерій 
Чалий розцінив цю заяву Посла 
як попередження нинішній владі: 
„Це один з чинників, який може 
вплинути на надходження інвес-
тицій. Це не єдиний чинник. Але 
це сиґнал, який тиражується засо-
бами масової інформації. І не 
стільки послами чи дипломатич-
ними представниками, а органі-
заціями, які стежать за ситуаці-
єю з засобами масової інформації 
(ЗМІ) в Україні і світі“.

В. Чалий сказав, що не знає 
жодної країни, за винятком країн 
Африки чи Латинської Америки, 
де „голова Служби безпеки був би 
одночасно головою медія-голдінґу 
та членом Вищої ради юстиції, яка 
серйозно впливає на судові рішен-
ня і суддів“.

У свою чергу, директор Між-
народного інституту демократій 
Сергій Таран пояснив жорстку 
реакцію французького Посла тим, 
що міжнародна спільнота „ніко-
ли не пробачає заборони на масо-
ві протести, що зараз відбуваєть-
ся через суди, та тиску на ЗМІ, 
яким керує“ СБУ:  „СБУ нічим 
не відрізняється від інших сило-
вих структур в Україні. Але саме 
СБУ зав’язана на тиск у ЗМІ, і це 
викликає серйознішу реакцію, ніж 
дії інших силових органів в дер-
жаві“.

Відстеження спецслужбою не 
загроз країні, а змісту щоденників 
блоґерів, на думку С. Тарана, став-
лять Україну в один ряд з таки-
ми східніми деспотіями, як Китай, 
де уряд вдається до боротьби з 
інтернетом. 

Причиною цього політолог вва-
жає рівень правосвідомости пред-
ставників нинішньої влади, які 
прийшли в політику переважно з 
підприємництва: „А якщо вони і 
мали відношення до політики, то 
це була політика часів Президента 
Леоніда Кучми, коли була досить 
жорстка монополія на думку. І 
вони просто не розуміють якоїсь 
іншої системи“.

Політолог висловив жаль з того, 
що „людей, які здатні відкри-
то працювати з засобами масової 
інформації‚ в Партії Реґіонів мож-
на перерахувати на пальцях однієї 
руки“. („Німецька хвиля“)

(Закінчення зі стор. 2)

Зростає...

передані нам інвалідні візочки та 
ходунки для хірургічного відділен-
ня нашої лікарні. На сьогоднішний 
день, зважаючи на скрутні фінан-
сово економічні можливості‚ ця 
допомога є надзвичайно вчасною 
і вкрай необхідною. – Головний 
лікар району М. Гоменюк“.

„Черкаська обласна організація 
сліпих, що налічує 1‚968 інвалідів 
по зору, щиро вдячна Вам за нада-
ну допомогу. Завдяки Вашій допо-
мозі, незрячі люди можуть вижи-
вати в складному сучасному жит-
ті. Інваліди нашої організації вдяч-
ні Вам за отриманий одяг. – Голова 
організації В. Зубач“.

„Всеукраїнське товариство „Про-
світа” висловлює Вам щиру подяку 
за гуманітарну допомогу для бра-
тів і сестер в Україні. Частина гума-
нітарної допомоги була розподіле-
на між малозабезпечених та бага-
тодітних сімей-просвітян. – Голо-
ва Товариства, народний депутат 
України Павло Мовчан“.

„Міжнародна асоціяція „Коза-
цтво” засвідчує Вам свою поша-

ну і щиру вдячність за виділення 
частинної гуманітарної допомоги 
(одяг та взуття), яка розподілена 
і видана багатодітним та малоза-
безпеченим сім’ям нашої асоція-
ції. – Верховний отаман Михайло 
Шитий“.

„Нас розділяють тисячі кіломе-
трів, та ми відчуваємо Вашу підт-
римку і допомогу. Ваша турбота 
була дуже доречною і необхідною 
для багатодітних і малозабезпече-
них сімей. – Директор школи села 
Гавриляк Ольга Савіцька“.

„Безмежно вдячні Вам за брат-
ську підтримку багатодітних, мало-
забезпечених та напівсиріт села. 
Ніщо так не вражає в наші непро-
сті часи, як безкорисливість, мило-
сердя і щирі подарунки, які при-
несли радість і тепло українським 
сім’ям. – Директор школи села Злу-
ків Галина Павлишин“.

„В далеке, віддалене від обласно-
го центру село Бортники надійшла 
благодійна допомога для малоза-
безпечених сімей та дітей-сиріт, яка 
з радістю була прийнята. Від іме-
ні батьків дітей висловлюю щиру 
вдячність Вам і всьому колективу 
ЗУАДК, що в такий важкий період 
Ви не забуваєте про знедолених та 

дітей-сиріт. Зрозуміло, що всі про-
блеми Ви не вирішите, але вже цей 
факт запалює в душах дітей тепло і 
надію, що про них хтось дбає, ними 
хтось піклується. – Директор шко-
ли Галина Гарасимів“.

В Україні настали дуже важ-
кі часи‚ ніхто не дбає про людей. 
ЗУАДК висловив подяку всім, хто 
дав можливість вислати цей гума-
нітарний вантаж для потребуючих 
в Україні. 

(Закінчення зі стор. 16)

ЗУАДК...

LYTWYN & LYTWYN
UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS

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

 

                          
734 Sandford Ave. Newark, NJ 973-373-7839
558 Summit Ave. Jersey City, NJ 201-795-4061
60-C N. Jefferson Rd. Whippany, NJ 973-887-2776

300 E. Army Trail, Bloomingdale, IL 630-307-0079
8410 W. 131st Street, Palos Park, IL 708-923-1912
8624 White Oak Street, Munster, IN 219-838-5300

Your savings federally insured to at least $250,000
and backed by the full faith and credit of the United States Government

National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency

Впишіться у Програму Юних Ощадників, щоб отримувати подарунки   
     і брати участь у періодичних виграшах. Рахунки дітей молодшими 
            18 років на день 1 вересня 2010 р. кваліфікують на розіграшу 
                     16 січня 2011 р. 

Приєднайся ще сьогодні
до Гуртка Юних Ощадників 

Виграй MP3!Виграй MP3!

16 січня 2011p. буде розіграно

понад 30 MP3 players!

2332 W. Chicago Ave. Chicago, IL 773-328-7500
5000 N. Cumberland Ave. Chicago, IL 773-589-0077
136 E.Illinois Ave.  #100 Palatine, IL  847-359-5911

 

“Гурток Юних Ощадників” Кредитівки “Самопоміч” створений для дійсних і нових членів віком до 18 років. Щоб записатися до Гуртка Юних 
Ощадників зголосіться до відділу членства. Нагороди отримають один хлопець і одна дівчина при кожній Школі Українознавства і при 
кожному бюро Кредитівки. Переможці мусять бути дійсними активними членами Кредитівки “Самопоміч”. Переможці лотереї та їх опікуни 
мусять дати згоду на те, щоб їхнє ім’я та фото використувалися для рекламних потреб Кредитівки “Самопоміч”. Учасники святкової лотереї, яка 
відбудеться 16 січня 2011 року станом на 1 вересня 2010 року повинні бути молодшими 18 років. Учасник може отроимати тільки один приз у 
лотерейному періоді. Лотерейний виграш може відрізнятися від ілюстрованого в рекламі. Кожна дитина може виграти лише один приз. 
Переможці отримають податкову звітну форму 1099. Рахунок підлягатиме звичайним вимогам, які застосовуються при відкритті рахунку. 
Просимо переглянути брошуру Truth in Savings, щоб довідатися про інші вимоги, що стосуються цих рахунків.
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Вже сама назва компакт-диску 
Ореста Цимбали „Сон про кохан-
ня“ привертає увагу не тільки зако-
ханих пар, але й тих, кому таке 
кохання ще тільки мрія або сон. 
Йдеться про надзвичайне видання, 
яке нагадує про львівську музич-
ну естраду передвоєнного періоду 
та таких її творців, як композито-
ри Богдан Веселовський чи Степан 
Гумінілович. Мелодії танґа, фок-
строти, чарлестони, які приходи-
ли до нас з Південної Америки чи 
США, були тоді у моді, а разом з 
цим ставали поштовхом для згада-
них та інших композиторів твори-
ти українські версії тих мелодійних 
ритмів. 

Б. Веселовський закінчив Віден-
ський університет з дипломом маґі-
стра права, був доктором економіч-
них наук і одним із перших твор-
ців української естрадної пісні. Він 
писав легку танцювальну музи-
ку, яка звучала в ресторанчиках і 
кав’ярнях. У 1949 році Б. Веселов-
ський з сім’єю виїхав до Канади, де 
працював на канадському радіо. 

С. Гумінілович навчався у філії 
Музичного інституту ім. Миколи 
Лисенка в Коломиї. Маючи музичні 
здібності, він проявив себе як автор 
численних творів естрадного жан-
ру, які отримали велику популяр-
ність серед переселенців у Німеч-
чині й Австрії, США і Канаді. 

О. Цимбала, елеґантний співак, 
своїм способом співу та інтерпре-
тації, теплотою звуку нагадує аме-
риканського співака італійського 
походження Пері Комо. Слухаючи 
його виконання пісень, що входять 
у це видання, треба сказати, що це 
розкішний інтимний романтизм, 
це українська естрада у найкращо-
му виконанні. 

О. Цимбала цим диском зумів 
повернути до життя українські піс-
ні 1930-их років. Оркестрації пісень 
Богдана Криницького та О. Цим-
бали – знамениті. Професійний, 

елеґантний як оркестровий‚ так і 
вокальний супровід, як і уся платів-
ка, витримані у дусі згаданого часу. 

Запис зроблено у „Студії Лева“ 
у Львові. Крім таких відомих уже 
клясичних пісень, як „Прийде ще 
час“ чи „Не плачте, рожі“ Б. Весе-
ловського, є й мало знані, як „Лиш 
тебе одну“ чи „Сумно“. Це саме 
можна сказати про пісні С. Гуміні-
ловича „Галльо-галльо“ чи „Я тут – 
ти там“, „Байдужі“, „Фонтан“. При-
ваблива обгортка робить це видан-
ня бажаним. На диску записано 12 
пісень з тривалістю звучання 44 
хвилини.

Видавець – фірма „Наш формат“. 
Видавництво випустило вже не 
одне видання з українськими піс-
нями чи мелодіями в стилі „ретро“, 
чим зробило надзвичайно корис-
ну справу, бо збагатило українську 
музичну культуру, яка тепер осо-
бливо потребує якнайбільшої допо-
моги. Видавництво діє у Києві, але 
має свої філії у Львові та Івано-
Франківську.

Комплект-диск „Сон про кохан-
ня“ можна придбати в Українсько-
му музеї Ню-Йорку. Тел.: (212) 228-
0110 і (212) 228-19477. Електронна 
пошта О. Цимбали: orestcymbala@
yahoo.com, а його тел.: (380-67) 453-
4715.

Володимир Луців,
Лондон

НОВІ ВИДАННЯ

Норман Наймарк.  „ Stalin’s 
Genocides“. Princeton University 
Press. Ню-Джерзі. 2010.

У той час‚ як телевізійні екра-
ни вже аж до надміру показують 
лише Адольфа Гітлера як найбіль-
шого злочинця ХХ ст., книга „Ста-
лінські геноциди“ професора-
історика Станфордського універ-
ситету Нормана Наймарка дово-
дить, що сталінські вбивства у  
1930-их роках, як і Голокост А. Гіт-
лера, повинні клясифікуватися як 
геноцид.

Автор арґументує, що визначен-
ня геноциду‚ прийняте Організаці-
єю Об’єднаних Націй у 1948 році‚ 
штучно обмежене лише чотирма 
категоріями жертв:  національною, 
етнічною, расовою і релігійною. 
Майже всі раніше пропоновані 
проєкти цього документу вклю-
чали ще дві категорії: суспільну і 
політичну. Але „совєти“ закулісни-
ми махінаціями домоглися скрес-
лення цих двох категорій.

Тим часом у багатьох випадкaх 
масового знищення українців 
Москва своїми діями і своєю про-
паґандою створювала якраз такі 
категорії жертв. Так, наприклад, 30 
тис. розстріляних і 2 млн. депор-
тованих „куркулів“ якраз і станов-
лять таку суспільну групу.

Автор протягом майже всієї 
книжки послуговується приклада-
ми сталінського нищення України. 
Крім цього, книжка має окремий 
розділ „Голодомор“‚ який автор 

закінчив так: „У висліді Сталін, 
Молотов, Каґанович і такі ж їхні 
прихвосні були переконані, що 
українські селяни, як група, були 
„ворогами народу“ і заслуговува-
ли на знищення. Цього вистача-
ло совєтам; тим самим це пови-
нно вистачати, щоб заключити, що 
український голод був геноцидом“.

У час, коли представники Росії з 
світових трибун заперечують гено-
цид Голодомору, ця книжка утвер-
джує справедливість української 
позиції.

Петро Матула‚ 
Вашінґтон

На доказ злочину – геноциду

Появився унікальний випуск 
„Українського Квартальника“

„Український квартальник“ 
(The Ukrainian Quarterly: A Journal 
of Ukrainian and International 
Affairs). Український Конґресовий 
Комітет Америки. (Vol. LXV, Nо. 4 
– Winter 2009). 

„Український квартальник“ (The 
Ukrainian Quarterly: A Journal of 
Ukrainian and International Affairs), 
що його видає Український Конґре-
совий Комітет Америки, вже понад 
65 років інформує науковий світ 
про минуле й сучасне України. 

Ранні числа цього журналу, що 
вийшли у 1950-1960-их роках, мали 
політичне забарвлення. Журнал 
стояв в обороні українського наро-
ду, який тоді був під совєтським 
ярмом. Він віддзеркалював і комен-
тував події і процеси, що в той час 
відбувалися в Україні. Більшість 
статтей у цьому періоді були при-
свячені політичній тематиці. Вони 
часто були написані полемічним 
стилем проти гноблення україн-
ського народу, його культури і його 
самого буття.

Сьогодні діяпазон тематики жур-
налу дуже широкий. Це наукові 
статті з літератури, історії, соціоло-
гії, політології та ін. Він має чита-
чів у різних країнах світу‚ включ-
но з Україною. Цей випуск робить 
унікальним новий англомовний 
переклад староукраїнського епо-
су „Слово о полку Ігореві“ (The Lay 
of Ihor’s Campaign), що його опра-
цювали Альберт Кіпа й Леонід Руд-
ницький. Переклад здійснено в 
українському дусі з нагоди 210-річ-
чя першого друку епосу. Переклад, 
який має 620 рядків, прикрашений 

чотирма ілюстраціями Якова Гніз-
довського. 

Передмова до перекладу охо-
плює такі розділи: „Природа тво-
ру“‚ „Історичний фон“‚ „Рукопис“‚ 
„Авторство“‚ „Жанр“. У цій перед-
мові автори також обговорюють 
ролю „Слова“ для української іден-
тичности, історичної пам’яті й літе-
ратурної традиції.

Це число „Квартальника“ міс-
тить також інші вартісні статті, 
матеріяли й рецензії.

Д-р Ярослав Заліпський‚ 
голова Осередку праці  
Наукового Товариства  

ім. Шевченка‚
Філядельфія 

Новий компакт-диск співака 
Ореста Цимбали „Сон про кохання“

Шановні читачі!  
Повідомлення про нові книги,  

а також рецензії на них „Свобода“ вміщує  
за умови отримання цих видань. 

Призначена для відеоперегляду 
біблійна бесіда євангельського пас-
тора Джорджа Давидюка „Зустріч“ 
має назву „Сім слів‚ що їх не знав 
Адам“. Розповідь цікава не тільки 
для християн‚ тому що Біблія може 
послужити джерелом знань про 
минуле і настановою на праведне 
життя для кожної людини. 

Перший чоловік Адам знав дуже 
багато. Адже це саме він дав назви 
усім рослинам‚ птахам‚ тваринам і 
рибам‚ які створив Бог і привів до 
Адама‚ щоб той дав їм імена. Усе 
ж були слова-поняття‚ яких Адам 
спершу не знав‚ але засвоїв після 
свого гріхопадіння. 

Адамові довелося дізнатися‚ що 
таке смерть‚ гріх‚ нагота‚ проклят-
тя‚ печаль‚ терни‚ меч. Дж. Дави-
дюк розглядає сутність кожного з 
цих слів у безпосередньому зв’язку 
з сучасним життям. 

Цей відеодиск поширювати-
меться в Україні‚ але його можна 
придбати за 10 дол. у пастора Дж. 
Давидюка‚ написавши на адресу: 
George Davidiuk, P. O. Box 2067, 
Indian Trail, NC 28079. Тел.: (704) 
882-0412. 

Л. Хм. 

Відеодиск „Зустріч“ з бесідою 
пастора Джорджа Давидюка 
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За мову і зміст посмертних оголошень і подяк 
 редакція не відповідає

Український мистецький світ 
зазнав чергової втрати. Після важ-
кої невилікованої недуги 11 серпня 
помер мистець Борис Пачовський. 
Відійшла людина, яка була інте-
ґральною частиною дуже актив-
ного мистецького життя. В сту-
дентські роки був співзасновни-
ком і членом правління Товариства 
молодих мистців, а згодом членом 
Об’єднання мистців-українців в 
Америці.

Народився Б. Пачовський 1931 
року в Перемишлі, в родині зна-
ного поета Василя Пачовського. 
Разом з старшим братом Романом, 
який помер в 1968 році, був над-
звичайно активним членом мис-
тецького світу. 

Р. Пачовський був довголітним 
секретарем Об’єднання мистців, а 
Б. Пачовський, який вже в студент-
ському віці відзначався здібностя-
ми ґрафіка, оформляв каталоги для 
виставок об’єднання, які в той час 
відбувались кожного року. Його 
дереворити часто появлялись на 
титульних сторінках каталогів.

До США він прибув у 1950 році 
і оселився в Ню-Йорку, де вступив 
до Ню-йоркського університету, 
який закінчив з відзначенням сту-
пенем бакалавра. Після закінчен-
ня університету вступив до вищої 
мистецької школи „Арт студенс ліґ“ 
в Ню-Йорку, де вчився один рік. 

Б. Пачовський малював олією і 
акварелею, займався дереворитом 
і ліноритом, відзначався модерною 
стилевою формою. Він влаштував-

ся на працю в ділянці прикладно-
го мистецтва, де мав поважні успі-
хи, став мистецьким директором 
популярних музичних журналів 
„Мюзикал-ревю“ і „Стерео-ревю“. 
За ориґінальність і винахідливість 
титульних сторінок тих журналів 
був нагороджений Товариством 
американських ілюстраторів пре-
стижною нагородою „Арт дирек-
торс ріворд“.

Крім праці в прикладному мис-
тецтві, не занедбував творчої пра-
ці, брав активну участь у вистав-
ках Об’єднання мистців-українців. 
А  кол и  пе р е с т а ло  іс н у в ат и 
об’єднання, брав участь у виставках 
у Гантері при церкві св. Івана Хрес-
тителя, а також у виставках амери-
канських мистецьких товариств. 
Цікавився старовинною японською 
графікою, збираючи кращі її зраз-
ки. Набутий досвід використав як 
лектор в Інституті азійських студій 
в Ню-Йорку. 

Для відпочинку займався судно-
плавством, перепливаючи як член 
залоги Атлянтичний океан до Бер-
муди та інших пунктів. В цьому 
його зацікавленні брала участь як 
член залоги його дружина Джоан.

Залишив Б. Пачовський у смут-
ку, крім дружини, дочку Катю та 
сина Андрія. Мистець відійшов, але 
будуть жити його мистецькі праці, 
буде жити образ скромної, чутли-
вої і обов’язкової людини.

Богдан Титла,
Йорктавн-Гайтс, Ню-Йорк

Пам’яті Бориса Пачовського � ����У �У�� �О�Ю�У �І����Ю �І��О�У �О �І��О��� 
мого найдорожчого �оловіка, �атька і �іда

св. п.
інж. �О�А�А �О��А

10-19-2009

�АУ�О�І��І ��Я�І �О�І �І�У��І�
відправлені в церквах:

• �атері �ожої �еустаючої �омочі, Dearborn Hights, MI
• св. Івана �рестителя, Detroit, MI
• св. �иколая, �еремишляни, Україна   

10-17-2010 і 10-19-2010 

�ро молитви в пам’ять �омана просить 
дружина Ярослава з родиною.    

876H Kovch Richnycia

� 40-ий ���Ь ������
нашої найдорожчої мами, бабці, прабабці, сестри і тети

св. п.

�А�І� �А���Ь�О�
18 липня 1914 р. – 22 вересня 2010 р.

будуть відправлені

�аупокійні �лужби �ожі
в суботу, 30 жовтня 2010 р., о год. 9:30 ранку 

в Українській католицькій церкві св. Юра в �ю-�орку
і в інших церквах.

�ічна �й пам’ять!
�одина

882H Savycka

 

�О�А�����О У��А���Ь��� І������І�
А������

�ідділ у �ілядельфії
ділиться сумною вісткою, що 6 жовтня 2010 р.

відійшов у вічність

св. п.

інж. �О�О����� �О��О���
нар. 18 жовтня 1921 р. у місті �орткові в Україні.

�овголітній член Управи �ілядельфійського �ідділу �овариства Ук-
раїнських Інженерів Америки.

�ружині Олені, дочці �оксоляні, синам Андрієві і �аркові
висловлюємо наші найглибші співчуття.

�ічна �ому пам’ять!
Управа �ідділу

878H HOrbovyj vid TUIA

 

� глибоким смутком ділимося сумною вісткою, що 
14 серпня 2010 р. на 84-му році життя відійшов у вічність 

наш найдорожчий  муж, батько, дідусь, брат і вуйко

св. п.

Осип �ачик
„�оза“

�алишилися у глибокому смутку і жалю:

дружина – Оксана з дому �цібайло
доньки – Оксана �амара

– �ома Ґабур з мужем �тефаном
– �ариса �робенко з мужем �олодимиром

внуки – �тефан і Антоній Ґабури
– �арко, �ихайло і Андрій �робенки

сестра – Олена �боровська з родиною
свати – Ірена і Яків Ґабури з родиною

– �арія і Іван �робенки з родиною

�анахида була відправлена 17 серпня 2010 р. 
в похоронному заведенні Thomas Quinn & Sons в Асторії.

�охоронні відправи відбулися 18 серпня 2010 р. 
в церкві св. �уха в Асторії, �. �., а відтак 
на цвинтарі св. �уха в �емптонбурґу, �. �.

�ічна �ому пам’ять!

883H Bachyk

SO. BOUND  BROOK  MONUMENT CO. LLCSO. BOUND  BROOK  MONUMENT CO. LLC
ìäêÄ∫çëúäÖ èßÑèêà∏åëíÇé

ÑÄêäé ÇéâíéÇàó, ‚Î‡ÒÌËÍ

(908) 647-7221 • (732) 356-1209

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

10-242 Ykr. pid-mo
Darko Vojtovych
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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

неділю, 7-ого листопада 
о год. 2-ій полудня, 

в Українському Народному Домі, 
140 Second Avenue, New York  

Вступ: 50 дол.  

У неділю, 7-ого листопада о год. 12-ій дня  
о. д-р Борис Ґудзяк відправить Св. Літургію у 

церкві Св. Юра при 7-мі вулиці, 
між 2 і 3-ою авенями.

що відбудеться у

Просимо зголоситися до 30 жовтня, на адресу: 
NYCFUCU, c/o Self Reliance Association,  

98 Second Avenue, New York, NY 10003  
або телефонувати: п. Оксанa Лопатинськa, 

(212) 777-1336    
Весь прихід призначений на УКУ

На тлі - Проект майбутьного 
університетського містечка

ëíÖîÄç ÇÖãúÉÄò

èÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ ÔÓ‰‡‚Âˆ¸
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ìçë

STEPHAN J. WELHASCH

Licensed Agent 

Ukrainian National Assn., Inc.

548 Snyder Ave.,  Berkeley Heights, NJ 07922

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

E-mail:swelhasch@unamember.com

1045 A Vellhasch – prodavec

�а продаж кондомініюм (55+) в укра-
їнськoму селі у �ентральному �ю-
�жерзі. �покійна секція. �агально 5
кімнат (2 спальні). �лизько склепів і
головних доріг. �ел.: 908 429-9213

• �А ��О�А� •

800H Na prodaz 908
429-9213

 

�родається кондомініюм, разом з мебля-
ми, в українському селі ім. св. Андрія,
у North Port, FL., 2 спальні, 2 лазнички.

�о спільного вжитку басейн.

�ел.: (941) 423-1300 або (440) 842-1993

• �А ��О�А� •

819H Na prodg
423-1300

 

• �О ���А��У  •

2-спальневий апартамент в 4-родинному
будинку на тихій вулиці біля South

Orange, NJ. Опалення і вода включені
в оплату. �іна за домовленістю. 

�ел.: (973) 735-7331

873H Apart. for Re
nt 735-7331

 




